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Hermed udsender vi skolens årsberetning 1987, idet vi håber, at den 
må give et godt billede af vor skole i hverdag og fest.
Vi har som sædvanlig forsøgt at medtage så stort billedmateriale som 
muligt, men som noget nyt, har vi afbildet samtlige skolens elever ved 
skoleårets start. Vi håber, at vore læsere - store som små - må have 
fornøjelse heraf.
Fortsat godt og udbytterigt skoleår 1987/88!

Med venlig hilsen
Redaktionen

Rungsted i december 1987.
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SKOLEBESTYRER CARL BENGTSSON

Skolebestyrer Carl Bengtsson.

Ved udgangen af kalenderåret 1987, hvor skolens leder gennem 24 
år, skolebestyrer Carl Bengtsson, fratræder sin stilling af helbreds
mæssige årsager - og i forbindelse med, at skolebestyrer Kurt Emil 
Hougesen tiltræder som ny skolebestyrer ved starten af kalenderåret 
1988, har skolen bedt tidligere bestyrelsesmedlem og nuværende for
retningsfører, landsretssagfører Niels Heilbuth om at nedfælde sine 
tanker desangående:
»Vi er tilbage i året 1963.
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Skolen skulle have en ny leder, efter at fru Johanne Hermansen 
havde trukket sig tilbage på grund af alder.
Nogle år forinden var skolen kommet under beskyttende vinger - i 
hvert fald økonomisk - efter at være blevet anerkendt af undervis
ningsministeriet som friskole med deraf følgende årlige statstilskud. 
»Rungsted private Forberedelsesskole«, som den havde heddet ind
til da, var netop blevet udvidet fra de tidligere 7 klassetrin til 10 klas
setrin i alt og havde skiftet navn til »Rungsted Privatskole« med mu
lighed for at tilbyde afgangseksamen.
Skolen fremstod således som en attraktiv arbejdsplads for en forhå
bentlig initiativrig og fantasifuld skolebestyrer.
Bestyrelsen var ikke længe om at træffe sit valg.
Een markerede sig i kredsen af ansøgere - Carl Bengtsson. Selvom 
det er svært på grundlag af et enkelt interview at bedømme et men
neskes kvalifikationer, udstrålede Carl Bengtsson umiddelbart ene
nergi, en idérigdom og et vidsyn, som virkede overbevisende. Carl 
Bengtsson gik i gang med utæmmelig energi og en smittende opti
misme, som hurtigt forplantede sig til omgivelserne - lærerstaben, 
eleverne og forældrene - det gik bare deruda’!
Fantasien og idéerne begyndte at yngle. Ikke såsnart var eksempel
vis grundlaget for etablering af det nyeste skud på stammen, børne
haveklasserne, skabt på ministerielt plan, før Carl Bengtsson greb 
tanken i flugten og straks oprettede forskoleklasser, som vi benæv
ner dem her.
Inden for den offentlige skole skulle man igennem hele den lang
sommelige og besværlige kommandovej for at få noget sådant stab
let på benene. Carl Bengtsson gjorde det bare - sådan! - til stor fryd 
og gammen for forældrekredsen.
Et andet strålende eksempel på Carl Bengtssons fremsynethed var 
indførelsen af engelskundervisning allerede fra 3. klassetrin. Et til
tag, der endnu den dag ikke er indført i den offentlige skole. Andre 
initiativer såsom »skolelejr« for forskoleklasserne på selve skolen og 
»Novemberuge« for alle skolens elever er kendetegnende for vor 
skole og alt sammen Carl Bengtssons værk. Og der voksede mang
foldige andre frugter ud af hans naturs frodige grobund.
I sommeren 1976 flyttede Rungsted Statsskole til nye omgivelser i 
Vallerød. Den daværende hæderkronede rektor Grange hviskede 
mig i øret, om det ikke ville være noget for os at overtage statssko
lens gamle forum.
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Carl Bengtsson blev øjeblikkelig fyr og flamme. Forholdene på den 
hidtige skole var blevet for trange. Og det lykkedes at få et mage
skifte i stand mellem skolen på Vestre Stationsvej og den gamle 
statsskole. En flytning ville koste mange penge, men det lykkedes 
med vanlig ildhu skolebestyreren at få forældre og lærere til at give 
en hånd med og på forbavsende kort tid at åbne det nye skoleår på 
Vallerød Banevej den 1. august 1976.
Det var en sørgelig skamferet arena, vi overtog. Statens sparebe
stræbelser havde allerede dengang sat sine dunkle spor i vedligehol
delsen. Men Carl Bengtsson gik - i nært samråd og samarbejde med 
lærerstaben - på med krum hals for at få bygningerne rettet op. Der 
måtte selvsagt en langtidsplanlægning til i takt med, hvad økono
mien tillod. Men ved et ihærdigt teamwork mellem skolebestyrer, 
lærerstab og bestyrelse blev der i årenes løb opnået et så smukt re
sultat, at vi i dag har en moderne og velfungerende skole.
Få ting mangler endnu, men i intimt samarbejde mellem alle impli
cerede, herunder den nye skolebestyrer, skal det nok lykkes i årene 
fremover og med skyldigt hensyn til den sig altid påtrængende øko
nomi at få resten sat på plads i overensstemmelse med Carl Bengts
sons visioner.
For os, der har fulgt Carl Bengtssons virke på skolen igennem alle 
disse år, står han ikke alene som den idérige og fremadskuende 
igangsætter, men først og fremmest som en humanistisk og pædago
gisk vogter af det, som er enhver skoles primære og allervæsentligste 
funktion: at opdrage og udvikle eleverne til selvstændigt tænkende, 
tolerante og i viden velfunderende samfundsborgere.
Og til slut et oprigtigt ønske om, at vor nye skolebestyrer formår at 
løfte denne arv fra sin forgænger Carl Bengtsson«.

Hørsholm i december
Niels Heilbuth
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SKOLEBESTYRER KURT EMIL HOUGESEN

Skolebestyrer Kurt Emil Hougesen.

Rungsted private Realskoles nye skolebestyrer pr. d. 1. januar 1988 
hedder Kurt Emil Hougesen.
Kurt Emil Hougesen er 52 år gammel og født i Billund. Han tog sin 
lærereksamen på Jelling Statsseminarium i 1958 og virkede som læ
rer i Esbjerg, indtil han i 1973 blev udnævnt til viceskoleinspektør i 
Skjern Kommune.
Kurt Emil Hougesen avancerede derpå i 1976 til skolebestyrer for 
Forældreskolen i Århus, hvor han har fungeret lige siden.
Skolens nye leder udtaler i anledning af sin udnævnelse til skolebe
styrer for Rungsted private Realskole følgende:
Mit kendskab til Rungsted og Hørsholm er naturligvis endnu be
grænset. Jeg kender dét, som alle kender: Rungsteds Lyksaligheder, 
Posthuset i Hirschholm, Slottet, der døde af skam, Rungstedlund og 
Karen Blixen o.s.v.
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Men til gengæld ved jeg noget helt centralt om Rungsted private Re
alskole.
Jeg ved, at den har en bestyrelse, hvis engagement i skolen er stort. 
Jeg ved, at skolen har en meget dygtig lærerstab og administration, 
og jeg ved, at skolen har ca. 440 elever, som jeg i skrivende stund 
ikke har set, men som sikkert er nogle herlige unger! - Jeg glæder 
mig meget til at lære dem at kende.
Og så er det i øvrigt den smukkest beliggende skole jeg har set, med 
bygninger, der giver rige udfoldelsesmuligheder.
Det er med dyb veneration over for mine forgængere, at jeg overta
ger ledelsen af Rungsted private Realskole den 1. januar 1988.
Og det er med glæde og forventning, jeg går i gang med arbejdet.
Det er vigtigt, at der på en privat skole er en følelse af fællesskab 
blandt elever, forældre og lærere. Det er mit ønske, at denne følelse 
må fortsætte og udbygges i takt med de ønsker og krav, der stilles til 
skolen, og som tiden kræver.
Rungsted private Realskole er rig på traditioner. Traditioner er vig
tige for en skole, og de skal bibeholdes, hvis der er liv i dem. Man 
skal ikke have traditioner for traditionernes egen skyld, men fordi 
de afspejler en holdning til livet og tilværelsen, fordi de gemmer »et 
gran af livets gåde«. Der skal ikke ændres på tingene, fordi foran
dringen fryder, men fordi resultatet bliver bedre.
Følelsen af, at man kender eller ved, hvad der sker ved visse tilbage
vendende begivenheder i årets løb, er med til at øge tilhørsforholdet 
til skolen. Forældre, elever, nuværende som gamle, skal altid kunne 
genkende »deres skole«.
Vi må ikke forveksle barneskolen med et gymnasium eller universi
tet. I barneskolen skal børnene udstyres med arbejdsredskaber, der 
senere skal danne grundlaget for den videre uddannelse, og hvis 
disse arbejdsredskaber er i orden, bliver det færdige resultat godt og 
solidt og velegnet til sit formål.
Det er så vigtigt, at de basale færdigheder er i orden. Det at lære at 
læse er måske den vigtigste af alle færdigheder. Skolen må gøre sit 
yderste for, at dette arbejdsredskab bliver så godt som muligt. Men 
barnet skal også lære gode arbejdsvaner og en god arbejdsmoral, og 
skole og hjem skulle gerne i forening bibringe børnene etiske hold
ninger til de elementære menneskelige spørgsmål.
Målet er et så højt fagligt niveau som muligt, kædet sammen med 
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gode menneskelige egenskaber. Skolen må tage individuelle hensyn, 
det er jo det enkelte barn, det gælder, det er den enkeltes evner og 
anlæg, skolen skal udvikle. Et helstøbt individ, der kan og tør stå 
alene.
At være på en privatskole er ikke blot et job, men også en livshold
ning. At sige ja til at være her er at sige ja til et alternativ. Det er jo 
også derfor, forældrene kommer med deres børn til den private sko
le. De har forventninger til den skole, de vælger, og de har ret til at 
gå igen, hvis forventningerne ikke indfries i rimelig grad. Danmark 
har verdens frieste skolesystem, det kan vi være stolte af, og det må 
vi værne om.
Jeg vil ønske, at denne årsberetning kan være med til at give et bil
lede af, hvad man kan forvente, hvis man kommer med sit barn til 
Rungsted private Realskole.
Fortiden kender vi, nutiden står vi midt i, men fremtiden er os 
ukendt; kun anelser kan give et fingerpeg.
Lad os sammen udtrykke ønsket om, at vi fortsat får mange gode år 
på Rungsted private Realskole.

Styrelsesformand 
H. C. Heidensieben, 

Kurt Emil 
og Ida Hougesen.
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FORMANDENS BERETNING PÅ
GENERALFORSAMLINGEN D. 23. SEPTEMBER 1987

Det var med stor beklagelse, at skolens styrelse fredag den 4. sep
tember modtog skolebestyrer Carl Bengtssons opsigelse af sin stil
ling pr. 31. december dette år og med sygemelding fra den 4. septem
ber at regne grundet hans alvorlige sygdom.
Rungsted private Realskole var hele Carl Bengtssons liv - ja, man 
kan næsten sige, det har været hans skole!
Carl Bengtsson kom til skolen i 1963 som fru Hermansens afløser, og 
snart lykkedes det ham at få skolen til at vokse fra den da relativt 
lille skole til en væsentlig større skole, samtidig med at økonomien 
forbedredes betydeligt.
Da Rungsted Statsskole skulle flytte til nye omgivelser i 1976, var 
det alene Carl Bengtssons fortjeneste, at det lykkedes at overtage et 
mageskifte med Hørsholm Kommune og derved muliggøre overta
gelsen af den langt større skole med de pragtfulde omgivelser.
Trods bygningernes ringe stand i 1976, lykkedes det Carl Bengtsson 
i løbet af en 8-års periode at bringe bygningerne tilbage i en stand, 
der må betegnes som helt formidabel.
Skolen fremstår således i dag som en moderne, velindrettet skole 
med god og rigelig plads til alle skolens elever og lærere.
Carl Bengtsson havde utallige idéer, og skolen har altid været fore
gangsbillede for andre skoler - private som offentlige!
Man kan nævne forskoleklasser, børnepasningsordning, indførelse 
af datalære som undervisningsfag samt fremmedsprogsundervisning 
fra 3. klasse.
Novemberugen, som er noget helt enestående og ikke findes på an
dre skoler, er også et af Carl Bengtssons mange initiativer.
Under Carl Bengtssons sygdom og dens forværrelse gennem det sid
ste år er det lykkedes, takket været en flittig og effektiv medarbej
derstab såvel blandt lærerne som i administrationen, at føre skolen 
intakt videre og i tryghed og trivsel for skolens elever i undervisnin
gen og skolens hverdag - et forhold der jo er af så afgørende betyd
ning for vore børns fremtid.
Pr. 1. januar 1988 søger vi en ny skolebestyrer, og bestyrelsen vil sik
re, at den nye skolebestyrer viderefører skolens nuværende traditio
ner og ånd.
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Vi har et konstant elevtal på ca. 450 trods det faldende børnetal og 
trods den skærpede konkurrence fra de omkringliggende skoler, så
vel offentlige som private.
450 elever er et elevtal, som styrelsen også ved tidligere lejligheder 
har erklæret for at være det helt ideelle tal for vor skole, så det er 
muligt for os at give adskillige af skolens klasser deletimer samt en
gelsk fra 3. klasse, tysk fra 6. klasse og datalære fra 6. klasse som ob
ligatoriske fag. Desuden har vi, inspireret af undervisningsministe
ren, indført fransk som tilvalgsfag fra 7. klasse, og vi er åbne for af
prøvning af andre fag, hvis det skulle blive aktuelt.
Skolens økonomi med dens nuværende størrelse er i fin balance, dog 
har vi med baggrund i de besparelser vi påføres af det offentlige og 
de lønstigninger, der blev vedtaget i foråret, måtte justere skolepen
gene til kr. 500,- fra 1. august 1987, hvoraf 10 kr. hensættes til en rej
sefond til brug for de større klassers udlandsrejser. Dertil skal føjes, 
at det er første gang i 4 år, der sker nogen justering af skolepengene.
Fra 1. januar 1988 ændres iøvrigt statens tilskudslovgivning, og det 
vil i korthed sige, at vi fremover får tildelt statsstøtte i form af »til
skudsblokke« og i relation til elevtallet, men med en helt friere di
sponeringsret over skolens drift, dog skal Undervisningsministeriets 
minimumskrav overholdes.
Skolen glæder sig meget til at kunne udnytte de muligheder, der her 
ligger i den nye tilskudslovgivning.
Af økonomiske årsager besluttede styrelsen i begyndelsen af juni at 
udskyde den planlagte ombygning og renovering af biblioteket. Vi 
har dog forbedret forholdene allerede i indeværende skoleår, idet vi 
har indrettet en læsesal ved siden af det nuværende bibliotek. Her 
kan alle skolens elever komme efter skoletid eller i mellemtimer. 
Læsesalen, der er udstyret med en udmærket håndbibliotek, ledes af 
bibliotekar Ulla Børgesen og fru Beck-Friis. Lokalet er åbent hver 
dag til kl. 16.
At betale et firma for at udføre spring- og løbebaner var desværre 
økonomisk umuligt. Til gengæld har gymnastiklærer Per Christen
sen sammen med skolens elever selv forestået tilvirkningen af en 
springbane. Dette skete i sidste års Novembeuge - og jeg bringer 
samtidig styrelsens tak for det store arbejde, der her blev lagt.
Novemberuge 1986 var igen en stor oplevelse for både elever og for
ældre med mange forskellige programpunkter, heriblandt en »Ret
ten er sat«, som skolens ældste elever var meget stærkt optaget af. 
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Jeg vil gerne her opfordre Dem til enten selv at komme med pro
gramforslag, deltage på forskellige hold og ikke mindst komme en 
aften eller to og spise sammen med Deres børn i Novemberugens re
staurant, begivenheder som er så vigtige i forholdet mellem skole, 
hjem, Dem og Deres barns skolegang. Det traditionsrige julespil op
førtes atter af musiklærer Finn Jensen og hans hustru og som sæd
vanlig med stor succes og til stor glæde for de medvirkende børn og 
de mange ældre mennesker, som får julespillet at se.
Endelig lykkedes det at genoptage skolekomedie takket været en 
stor indsats fra lærer Anette Lucht Olsen, der vil forsøge at få lagt 
skolekomedien allerede i februar måned næste år.
Forældre- og elevfonden har afholdt andespil og basar. Den afvikle
des på den eneste solskinsdag i foråret, og mange forældre fandt vej 
til skolen. Det blev til et pænt overskud til fondens virke, men 
herom vil formanden for fonden Erik Ingemann senere gøre rede.
Den nye ordning, hvor kun 1 lærer og 1 fra børnepasningen eller 1 
forældre tager med på lejrskole virker fint. Det bevirker endvidere, 
at vore elever får færre vikartimer.
Jeg var selv med sidste års 10. klasse, Svend Toft Andersen og fru 
Beck-Friis på skitur til Oslo, og det var bestemt en herlig oplevelse 
og samtidig rart for mig at se, at skolens elever respekteres udadtil 
for deres gode og afbalancerede opførsel, trods de ekstraordinære 
fristelser, de udsættes for på Oslobåden.
Sidste år fik skolen en forespørgsel fra interesserede forældre, om 
hvorvidt man kunne påtage sig uden for skoleskemaet at lære de 
mindste elever nogle franske ord og sætninger, når de rejste med de
res forældre på ferie i Frankrig, et mere og mere benyttet rejseland 
for os forældre. Det klarede skolen, og tilstrømningen var kolossal. 
3 lærere oprettede 3 forskellige hold med hver 20 elever fra 1. til 3. 
klasse. Alt forløb fuldt tilfredsstillende.
Hvis interessen er der igen i år, vil man fra skolens side forsøge med 
et lignende arrangement. De vil modtage besked snarest herom.
Ved skoleårets afslutning fratrådte lærer Leif Kastner, idet han til
trådte stillingen som skolebestyrer på Herlev Privatskole. Endvi
dere fratrådte lærer Patricia Søndergård og lærer Else Jespersen, 
sidstnævnte på pension. Fru Hansenmeyer, som blev pensioneret 
sidste år, og fru Jespersen kommer dog stadig nogle få timer om 
ugen.
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1. august tiltrådte 2 lærere, nemlig: Lærer Karen Skov og lærer Ida 
Maria Andersen.
Vi vil gerne benytte lejligheden her til at ønske jer velkommen og 
håber, at vi ikke blot får et godt samarbejde, men at I også falder 
godt til og får mange gode år på Rungsted private Realskole ...
I foråret genoptog vi et tidligere initiativ med at invitere samtlige 
skoleledere i kommunen samt skoledirektøren til arrangement på 
skolen. Det var til gensidig gavn og glæde at tale skole med hinan
den, og vi håber, dette vil blive gentaget fremover.
På samme tid havde Hørsholm besøg af 12 svenske skolepolitikere. 
Man havde udtrykt ønske om at se en privat skole, noget man ikke 
kender meget til i Sverige. Det var derfor os en stor glæde at kunne 
fremvise vor skole for dem, og svenskerne var dybt imponeret over 
den ro og orden, der hersker i klasserne såvel inden for undervisnin
gen som udenfor. De var også forbavset over, at hærværk var et 
ukendt begreb her på skolen! På lærerværelset fortalte Carl 
Bengtsson om de frie muligheder, der byder sig for en dansk privat
skole, noget som Sverige nok kunne trænge til!
Vi må glæde os over, at vi er en privat skole og har mulighed for i 
stor udstrækning selv at kunne bestemme og tilrettelægge undervis
ningen og skolens hverdag for vore børn. Vi er meget lydhøre over 
for forslag fra forældre, lærere og elever til at sikre, at vor skole, 
Rungsted private Realskole hører til blandt de bedste i Danmark.
Endelig vil jeg gerne takke for den tillid, forældrekredsen til stadig
hed har vist denne styrelse; vi vil fortsat gøre vort bedste for, at 
denne skole med dens dygtige lærerstab fremstår som en af landets 
førende, der giver børnene den bedste uddannelsesbaggrund og et 
trygt og harmonisk skoleforløb, der kan styrke deres selvstændighed 
og pligtfølelse i det liv og det arbejde, der ligger foran dem - og som, 
vi alle ønsker, må forme sig så godt og lykkeligt som muligt for dem!

En tak til skolens tilsynsførende fru Nina Høite, administrationen 
og hele lærerstaben, som har gjort en enorm indsats i det forløbne år 
til gavn for vore børn under forhold, der ikke altid har været lige let
te.
En ekstra tak til Palle Børgesen og Ditlev Dæhnfeldt, som der træk
kes særligt meget på i øjeblikket, indtil den nye skolebestyrer tiltræ
der.
Tak! H. C. Heidensieben
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Udstilling fra håndarbejde: Karnevalsmasker.

5. x lejrskoletur til Møn.
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Skovtur maj 1987.

Nye bænke i skolegården. 1. y nyder frokosten i det fri.
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SKOLENS STYRELSE

Skolens styrelse valgt på den ordinære genralforsamling den 23. sep
tember 1987:

H.C. Heidensieben, formand
Mogens Helle, næstformand
Chr. M. Ahlefeldt-Laurvig, kasserer
Jeanette Elmquist
Per Friis-Jensen
Anne Marie Janus
Finn Schrøder
Rune Hansen, suppleant
Peter Grauballe, suppleant

Skolens forretningsfører:
Niels Heilbuth

I styrelsens møder deltager desuden:
Kurt Hougesen, skolebestyrer
Ditlev Dæhnfeldt, viceinspektør
Per Simonsen, lærerrådsformand
Jannie Dencker-Hansen, elevrådsformand

Skolens tilsynsførende, valgt af forældrekredsen: Nina Høite

Skolefondens formand: Erik Ingemann-Hansen
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LÆRERRÅDET

I skoleåret 1987/88 er følgende valgt til lærerrådets forretningsud
valg:

Lærerrådsformand Per Simonsen
Næstformand: Inge Keil
Sekretær: Annette Lucht Olsen
Suppleant: Grethe Laursen

Lærerrådet på Rungsted private Realskole afholder normalt møder 
mindst 1 gang om måneden - og arbejdet i det forløbne år er foregået 
på flittig og interesseret vis.
En lang række emner, store som små - fra skolens dagligdag er ble
vet behandlet, med det formål at få skolen til at fungere på en god 
og betryggende måde, til glæde for samtlige involverede på skolen.
Jeg synes, arbejdet i det forløbne år er lykkedes godt.
Blandt de talrige ting, der er foregået, vil jeg blot fremhæve to: Vi 
har her på skolen indført fransk som valgfrit fag fra 7. klasse - til stor 
glæde for vores elever - og vi har forbedret vores bibliotek med - i 
første omgang - en dejlig læsesal.
Jeg håber, at lærerrådet også fremover i positivt samarbejde med 
skolens ledelse, bestyrelse, forældre og elever vil få succes med sit 
arbejde, der som hovedformål har at sikre eleverne en god og har
monisk skolegang på Rungsted private Realskole.

Per Simonsen
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ELEVRÅDET 1987/88

Skoleåret startede med, at de enkelte klasser valgte elevrådsrepræ
sentanter, der på et møde i starten af september måned konstiture- 
rede sig med:

Formand: Jannie Dencker-Hansen (8.x)
Næstformand: Annemette Rosberg Krogh (8.y)
Kasserer: Ann Sophie Anthon (7.y)
Sekretær: Nils Mandrup Larsen (7.x)

Elevrådsformanden deltager i skolens bestyrelses- og lærerrådsmø
der. Begge steder forsøger jeg efter bedste evne at videreføre det 
gode samarbejde, der eksisterer mellem bestyrelsen, lærere og elev
råd.
Blandt elevrådets mange arbejdsopgaver kan jeg nævne det tradi
tionsrige fastelavnsarrangement, der hvert år skaber forventning og 
glæde blandt de mindre klasser om, hvem der bliver kattekonge/ 
dronning. Blandt de store klasser er det skolefesterne, man ser frem 
til. I dagligdagen er det nok Frugtboden, de fleste elever har glæde 
af, idet en del her henter deres daglige »vitaminer«.
Som man kan se, har elevrådet nok at tage fat på. Vi tror, at det nyt
ter at have et aktivt elevråd og takker for et foreløbigt godt samar
bejde og håber, at det må fortsætte.

Jannie Dencker-Hansen 
formand

21



SKOLEKOMEDIE

Dramaholdet opførte 21. og 22. maj 1987 skolekomedien »Den røde 
Pimpernel«, som blev en stor velfortjent succes for de medvirkende. 
Der kræves meget af eleverne, når en skolekomedie skal laves og 
opføres.
Jernhård disciplin og ansvarsbevidsthed er nogle af nøgleordene for 
at deltage.
Rollerne skulle læres udenad, der skulle laves kulisser, skaffes drag
ter, sminkes, koordineres lys, lyd og tæppe samtidig med, at roen og 
overblikket skulle bevares.
Uden hjælp uden for dramaholdet kunne det ikke have ladet sig 
gøre. Erik Frimand Jensen opsatte og klargjorde scenen, Skolefon
den skænkede et nyt scenetæppe, Mark Winther, 6.y ordnede alt, 
hvad der havde med lyd og lys at gøre på scenen, Tobias Pjedsted, 
6.y styrede projektøren, hr. Bengtsson stod for billetsalget ved ind
gangen, kolleger hjalp med sminkning og med sodavandssalg, og 
forældre leverede diverse rekvisitter og kostumer.
Dramaeleverne og jeg havde et virkelig godt samarbejde i den hekti
ske tid op til premieren; vi skiftedes i fin stil til at have premierener
ver og primadonnanykker. Eleverne og jeg oplevede et fællesskab, 
hvor man lærer hinanden at kende på både »godt og ondt«. Det var 
meget lærerigt for alle parter. Arbejdet var hårdt, men sjovt.
Jeg synes, at alle de medvirkende kan være stolte af deres præstation 
- for det gik virkelig godt.
Til lykke med jeres succes og tak for jeres store indsats!

Annette Lucht Olsen

Skolekemedie 
maj 1987.
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LEJRSKOLE FOR 9.x TIL LONDON 1986

Den 23. november 1986 drog 9.x afsted til dronningens kære nation, 
G.B., nærmere betegnet: London. Der var fra alle sider set frem til 
denne tur, ikke mindst p.g.a. de gode minder fra sidste års lejrskole 
til Sønderjylland.
Vi fløj fra Kastrup, hvilket for nogen voldte kvaler - men turen var 
kort, og vi havde verdensbyen London i sigte.
Absurd nok tog busturen fra Stanstead til London Centrum længere 
tid end selve flyveturen, og netop på denne tur havde vi lejlighed til 
at stifte bekendtskab med en af de mindre heldige repræsentanter 
for lille Danmark. Det var »Tony«, der med sin hang til øl og trang til 
at være midtpunkt trak noget af opmærksomheden fra busturen til 
sin egen uheldige fremtræden, men både vi og vores guide havde no
genlunde held til at ignorere ham med humøret i behold.
At komme ind i London var som at befinde sig i én stor juleudstil
ling. Der var julestemning i neonlys og falsk sne i butiksvinduerne. I 
betragtning af, at det var den 23. november, så var det en lidt mær
kelig fornemmelse, men flot var det.
Vores mål var Regent Palace, der ligger så centralt, som det er mu
ligt, nemlig ved Piccadilly Circus. Kufferterne måtte bæres det sidste

Lejrskole november 1986, London.
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stykke, men der var ingen sure miner, trods den begyndende træt
hed. Den blev dog afhjulpet, da vi - efter indkvartering på værel
serne - fik mulighed for det første af mange besøg på vores senere 
»stam-burgerbar« , Wimpy. (Det var også her, vi mødte Per, en an
den dansker, som arbejdede på stedet. Det blev til et fint bekendt
skab, der bl.a. skaffede ham 11 £ i drikkepenge).

Nu skal man ikke tro, at Wimpy var den eneste mulighed for gastro
nomisk udfoldelse. For vi besøgte mange gode og mindre restauran
ter fra forskellige lande - især italienske. Der blev dog også plads til 
et besøg på en indisk restaurant, der trods skeptiske fordomme, blev 
rimelig vellykket. Både for os og for ejeren, der tjente godt på os i 
form af de drikkevarer, der skulle til for at skylle den stærke mad 
ned.
Første dags program gik i vasken p.g.a. englændernes trang til ind
viklede systemer, i dette tilfælde »travel-cards«, som vi efter tre ti
mers kamp ikke fik. Men resten af ugen forløb nogenlunde plan
mæssigt.
Seværdigheder som Madame Tussaud, Tower og National Gallery 
skulle selvfølgelig ses.
Men også utraditionelle ting som: »London Dungeon« (skrækkabi
net) vakte stor jubel med sine rædsler og rotter - ikke mindst, da en 
klassekammerats hensynsløse overfald gav anledning til at gribe den 
nærmeste hånd!
Fornøjelser var der også plads til. Det blev til to teaterforestillinger, 
hvoraf den ene var Agatha Christie’s »The Mousetrap«, der kører på 
35. år. Den anden var den verdensberømte musical »Chess«, der 
med sin stjernebesætning, (deriblandt Elaine Paige) og flotte opsæt
ning vakte stort bifald fra hele salen. De mest entusiastiske af os tog 
ud på stadion og sad og frøs, mens to 1. divisions hold udspillede en 
fodboldkamp.
Bekendtskabet med lokale fodboldfans lærte os nye engelske gloser, 
der ikke egner sig til gentagelse i denne sammenhæng.

Der blev selvfølgelig også tid til shopping, og pengene rullede hur
tigt i de kendte forretningsgader, selvom prisniveauet i London er 
lavt.
Men, der skulle jo også købes julegaver, og der var mange fristende 
tilbud. (F.eks. i den verdenskendte pladeforretning: »His Masters 
Voice«),
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Noget af det, der gjorde størst indtryk, var det spraglede gadebille
de. Verdensbyen London er jo som bekendt ét stort virvar af natio
naliteter. Og de sociale forskelle var forbløffende store. Nogle men
nesker var nødsaget til at sove på gaden, alt imens den Harrods- 
klædte overklasse roligt »skrævede« over dem, som var det den na
turligste ting af verden.
Specielt om aftenen er der en meget intens stemning, og på vej hjem 
fra sene middage stødte vi ind i de utroligste typer, men som den 
store gruppe vi var, følte vi os aldrig truet, heller ikke når vi skulle 
igennem den hårdere bydel »Soho«, der iøvrigt i dagslys bød på 
mange spændende forretninger.
I det hele taget lykkedes det godt at holde sammen på tropperne.
Ja, klassen var næsten for sammenfiltret, hvilket førte til mindre 
konfrontationer med gadens øvrige fodgængere.
Selvfølgelig var der grupperinger, men folk var rimelig åbne for nye 
forbindelser, og det var spændende at lære hinanden at kende fra an
dre sider.
Et af de store plusser var, at vores klasselærer, Per Simonsen, - der 
forøvrigt gjorde et stort stykke arbejde nat og dag - vækkede de vær
ste sovetryner med kaffe og the på sengen.
Alt i alt var det en skæg uge, og det gode humør blev holdt oppe, 
trods skænderier og små irettesættelser, der dog ikke gav anledning 
til større problemer, end vi kunne klare.
Når nogle af os til sommer forlader skolen, vil det under alle om
stændigheder være en rar ting at tænke tilbage på.

Helle og Ulla, 9.x
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SKOLEMESTRE I BADMINTON 1986/1987:

Pigesingle 
Pigedouble

Mixdouble 
Drengesingle 
Drengedouble

: Jannie Dencker-Hansen 7x
: Jannie Dencker-Hansen og

Mette Højgaard Nielsen 7x
: Jannie Dencker-Hansen og Christian Raben 7x
: Kenn Agergaard 6x
: Peter Willumsen og Christian Clausen 9y

SKOLEMESTRE I BORDTENNIS 1986/1987:

Pigesingle 
Pigedouble

Mixdouble 
Drengesingle 
Drengedouble

: Anne-Charlotte Storm 9y
: Anne-Charlotte Storm og

Katja Scharling-Sørensen 9y
: Anne-Charlotte Storm og Thomas Friis 9y
: Henrik Sjøgren 9y
: Kenn Agergaard og Kim Torp Petersen 6x
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»SLAGET I FABRIKSDAMMEN«

Dagen før Kr. Himmelfartsdag, d.v.s. den 27. maj 1987, stod det 
store søslag midt i den idylliske Fabriksdam i Hørsholm.
Mange spændende timers arbejde med tegning og opmåling samt 
ikke mindst med sav, høvl, kniv, bor og sandpapir havde udfyldt vin
terens sløjdtimer, og nu kunne de stolte elever søsætte resultatet af 
deres og Huntingfords fælles anstrengelser.
Modelbådene var uhyre varierede, for fantasien havde haft frit spil, 
og adskillige af de stolte skuder demonstrerede fremragende sejlere
genskaber, omend nogle enkelte kom enten på kollisionskurs med 
kæntring til følge eller endte deres korte liv som sejlskib i Fabriks
dammens altopslugende sluse.
Det slog dog ikke større skår i den fælles glæde, og bænket i det des
værre lidt fugtige græs kunne elever og lærere nyde den medbragte 
mad, alt mens vind og vejr drev gæk med ca. 40 søsatte sejlskibe.
Dette flotte opbud tiltrak sig naturligvis de forbipasserendes op-

Sejlskibe maj 1987.
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mærksomhed, og aldrig så snart var vi kommet tilbage til skolen, før
end der lå en invitation fra Hørsholm Bibliotek, der ville arrangere 
en udstilling af de pæneste eksemplarer.
På den måde endte slagets sejrherrer (altså skibene), ledsaget af 
flotte fotostater, i udstillingsmontren på Hørsholm Bibliotek til be
skuelse for hele byen.

Leif Kastner

Kaptajnen og hans sejlskibe.
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DETER ALDRIG FOR SENT AT LÆRE LATIN

»Eksaminanderne«, Fru Grethe Clausen og pens, postmester Hr. 
N.A.L. Christensen på trappen foran eksamenslokalet efter vel- 
overstået prøve med eksaminator Rikke Bengtsson og censor Ulla 
Buns, Humlebæk.
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SKOLENS DAGBOG 1987:

5/1 Skolen starter efter juleferien. 
Bestyrelsesmøde.

7/1 Forældremøde i 7. klasse vedr, øvelseslejligheden samt ori
entering om tilvalgsfag i 8. og 9. klasse.

8/1
12/1

Fællesmøde for lærere på Rungsted Gymnasium.
De første elever fra 7. klasse flytter ind i øvelseslejligheden 
for at bo der en uge.

13/1 9. klasserne samt 10. klasse får besøg af Lyngby Handels
skole, som vil orientere om EFG- og HF-uddannelsen.

14/1 9. og 10. klasserne får besøg af Rungsted Gymnasium, der 
vil orientere om gymnasie- og HF-uddannelsen.

15/1
16/1

9.y holder forældrekonsultation vedr. gymnasieindstilling.
7.x og PS tager til København for at se »Barndommens 
Gade«.

20/1 10. klasse holder forældrekonsultation vedr. gymnasie
indstilling.

21/1 Et udvalgt hold fra 8., 9. og 10. klasse spiller amtsmester
skab i badminton i Hellebæk.
9.x holder forældrekonsultation vedr. gymnasieindstilling.

22/1 
23/1 
27/1 
30/1 
29/1 
2/2 
3/2
10/2 
1102

FB på latinlærerkursus i Vejle.
5 .x på udflugt i Hørsholm kommune.
7 .x holder forældrekonsultation.
11 lærere på regionalstævne på Mogenstrup kro.
3 .y holder klassefest.
5 .x har besøg af elev fra Bernadotteskolen i Hellerup.
10 . kl. med ST og EBF på skitur i Norge hele dagen.
2.y holder forældrekonsultation.
10. kl. besøger Mariatjenesten og Deutsches Kulturinstitut 
med AL hele dagen.

13/2
16/2

Morgenkoncert i forbindelse med morgensang.
Vinterferien starter, men der er »Vinterferieskole« for de 
små elever hele ugen.
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23/2 Skolen starter igen efter vinterferien.
24/2 Lærerrådsmøde.
26/2 1.x, 3.y, 4.x og 4.y er i Hørsholm bio for at se »Valhalla«.

JN til tillidsrepræsentantmøde i Vejle på Hornstrup Cen
tret.

28/2 10. + 9.x + 8.x + 7.y + 6.x + 6.y i Hørsholm bio for at se
»Barndommens Gade«.

2/3 Forskoleklasserne - 5. klasse slår katten af tønden.
3/3 Terminsprøverne starter.
4/3 Bestyrelsesmøde.
5/3 5.x holder forældrekonsultation.

9.y + DD på Kildegård Gymnasium for at se svensk/norsk 
teaterforestilling.

6/3 KA + AL til regionalkursus på Karlslunde Feriecenter.
11/3 6.x holder klassefest.

1 .x holder forældrekonsultation.
16/3 6.x og 3.y holder forældrekonsultation.
17/3 7.x og PS holder klassefest.
18/3 3.x holder forældrekonsultation

Lærerrådsmøde.
19/3 4.x holder forældrekonsultation.

2 .x og 7.y holder forældrekonsultation.
23/3 7y holder forældrekonsultation.
24/3 UB på danskkursus i Hornstrup Centret.
26/3 8.y + KAi folketinget, besøg på forsvarsministerens kon

tor samt i Palads teatret for at se »Venner for altid«.
30/3 4.y holder forældrekonsultation.
2/4 9.y + DD i Bellevue teatret for at se »Under de gule Må

ner).
6/4 6.y holder forældrekonsultation.
7/4 Bestyrelsesmøde.
8/4 Ly holder forældrekonsultation.
9/4 Inspektørmøde hos os.

9 .x + PS i København for at se »Venner for altid«.
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10/4
14/4

Elevrådsmøde.
Koncert i forbindelse med morgensang. 
Skolen lukker kl. 12.00.

21/4 Skolen starter igen efter påskeferien. 
Sproglærermøde.

22/4
25/4
29/4

Forretningsudvalgsmøde.
Basar til fordel for elev- og forældrefonden.
5.y tager i Nørrebros Teater for at se »Annie«. Patricia fra 
klassen spiller Annie.

1/5 9.y har besøg af Liselotte Birkmose, som fortæller om dét 
at gå i gymnasiet.

4/5 9. klasserne starter skriftlig eksamen.
»Lysfest« lys i alle skolens vinduer. 7. klasserne passer ly
sene og holder samtidig hyggeaften.

5/5
6/5 
11/5 
13/5 
14/5

10. klasserne starter eksamen.
Forældremøde i forskoleklasserne vedr. skolelejr.
Sundhedsdag med 4.y hele dagen.
»Lillesøskendedag« i 1. klasserne.
9.y samt EL og DD holder eksamensforberedelser i dansk 
og engelsk på Enø.

18/5 Forskoleklasserne og 1. klasserne i Bådteatret for at se 
»Mappedyret«.
Lærerrådsmøde.

19/5
20/5

1/2 7.x til NESAi Hellerup.
Sidste skoledag for 9. og 10. klasserne. 
Generalprøve på skolekomedien.

21/5 Skolekomedie i dag og i morgen.
2. klassernes sidste fransktime i dette skoleår.
V? 7.x til NESAi Hellerup.

21/5 5.x med MG på udflugt til Roskilde hele dagen.
De vandt 1. præmien ved juleudsmykningen, dette var en 
heldagstur med bussen.

22/5 Skolelejr for forskoleklasserne. 
Elevrådsmøde.
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25/5

26/5
27/5

1/6
2/6

11/6
13/6

17/6 
18/6 
19/6

11/8
13/8
20/8

24/8

26/8
27/8

31/8

1/9
2/9

7/9

10/9

Mundtlig eksamen for 9. og 10. klasserne starter.
Sidste fransktime for 1. og 3. klasserne i dette skoleår. 
4.x holder klassefest og viser teater for deres forældre.
Skolen har besøg af 10 svenske skolefolk fra Örebro Län.
Fondsmøde.
6. klasserne tager på udflugt til Fabriksdammen i Usserød 
for at sejle med skibe, som de selv har produceret i sløjd.
Bestyrelsesmøde.
3.x opfører teater for deres forældre og i morgen for for
skole- og 1. klasserne.
2.x til dyrskue i Roskilde.
De nye forskoleklasser er på skolen for at være sammen 
med deres nye kammerater og for at hilse på deres lærere.
Forældredage for de mindre klasser starter.
Afslutning.
Personalet møder til oprydning og frokost.
Sommerferie til den 4. august.
Elevfotografering.
Bestyrelsesmøde.
Elever fra 8. + 9. + 10. kl. spiller fodbold i Humlebæk i 
amtsturneringen.
KA på kursus.
RH på sløjdkusus hele ugen.
CB til møde i Danmarks Realskoleforening i Holbæk.
8.y holder forældremøde vedr. lejrskole.
CB holder åbent hus i eftermiddag i anledning af sin 65 års 
fødselsdag.
6. + 7. klasserne spiller fodbold i Høsterkøb. 
Forældremøderne starter for det nye skoleår.
8.x + PS holder klassefest.
8 elever fra 8 + 9. + 10. klasserne med PC til Amtsstævne 
i atletik på Hørsholm stadion.
Lærerrådsmøde.
Bestyrelsesmøde.
5.y holder klassefest.
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11/9 
15/9 
17/9 
22/9 
23/9 
28/9
5/10

Fondsmøde.
Idrætsdag.
9.y får besøg af Pastor Bernhard Willer.
Elevrådsmøde.
Generalforsamling.
Skolemesterskaberne i badminton.
FB og AL på franskkursus på Amtscentralen.
DD på administrationskursus på Hornstrup Centret.

6/10
8/10

5.x + 6.x på lejrskole til Møn.
8.x holder forældrekonsultation.
5.y på lejrskole til Sorø.
9.x i Bellevue Teatret for at se musicalen: »Bedstefar er 
ikke død«.

10/10 FB på »fransk som 6-årigt forløb« kusus på Zahle Semina
rium.

12/10 Bestyrelsesmøde.
8.y på lejrskole til Tønder.

14/10 4.x til Vikingemuseet i Roskilde. 
Lærerrådsmøde.

15/10 
16/10 
26/10 
28/10 
2/11
4/11
11/11 
12/11 
16/11 
24/11

10. klasse holder forældrekonsultation.
Efterårskoncert i forbindelse med morgensang.
9.x holder forældrekonsultation.
Fondsmøde.
Terminsprøverne starter.
4.x holder klassefest.
9.y holder forældrekonsultation.
Lærerrådsmøde.
Novemberugen starter.
En del elever fra 8. + 9. + 10. klasserne spiller Basketball
stævne 1987/88 på Holmegårdsskolen.

26/11 8.x tager til København for at gå i biografen for at se »Rox
anne«.

30/11 8.y holder forældrekonsultation.
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3/12 DD og KP på besøg på Set. Joseph Skolen i Ringsted for 
at se på EDB-administration.

4/12 Julespillet holder generalprøve i Hørsholm Kirke. 
Skolen holder ANDESPIL til fordel for fonden.

5/12 Julemarked arrangeret af bl.a. forældre fra 4.x, som giver 
en stor del af overskuddet til skolefonden.

6/12 Julemarkedet fortsætter.
Julespillet opføres i Hørsholm Kirke i aften af elever fra 4. 
klasserne.

9/12 Julespillet opføres på Nivågårds Hospital.
Luciapigerne fra 6. klasse skal være med i Luciaoptog i 
Odd Fellow Palæet.

10/12 2.y i Bellevue teatret for at se »Folk og røvere i Karde
momme by«.

11/12 Julespillet tager til Helsingør for at opføre dette i Linde
vang.
5. klasserne, 6.x og 7.y på Hørsholm bibliotek.

14/12 Luciaoptog til morgensang.
Juleklip starter i dag og fortsætter ugen ud.

15/12
17/12

6. klasse får besøg af NESA.
Skolen lukker kl. 12.00 for at eleverne kan gå på juleind
køb. Personalet spiser frokost kl. 12.15 sammen med be
styrelsen og vor ny skolebestyrer.

18/12
21/12

3.x med bussen til IBM-kursus i Birkerød.
Julekoncert til morgensang.
1. klasserne pynter juletræ lige efter.

22/12 Skolen holder juleferie.
Håber alle får en god ferie. Vi starter igen den 4.1.
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Ikebana-kurset i Novemberugen 1987.

Julemarked december 1987.
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Lucia-optog 1986.

Lucia-optog 1987.
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40-års jubilæum for skolens julespil i Hørsholm Kirke, december 1987.

Julespillet, Hørsholm Kirke, december 1987.
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DIMITTENDER JUNI 1987 10. KLASSE

Peter Nielsen, Hans-Christian Heidensieben, 
Thomas Poulsen, John Halvorsen, Mikkel Worvad Juhl, 

Michael Hansen, Tina Haslund, Dorte Buck Hansen, 
Anders Bych, Franz Kruckow, Bettina Børgesen, 

Anne Sook Bryld, Julia Schumann, Michael Kofod, 
Henriette Dalby.

Klasselærer: Svend Toft Andersen.
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DIMITTENDER JUNI 1987 9. x

Nicky Stadil, Michael Mortensen, 
Rasmus Hebsgård, Lars Tortzen, Tue Wethje, 

Kim Henriksen, Morten Andersen, Malene Gertov, 
Bonnie Raun Petersen, Stuart Paludan-Miiller, 

Simon Kastner, Christina Moltke, Helle Bredmose Nielsen, 
Michael Fournais, Ulla Hinge, Katrine West, 

Poul Henriksen, Susanne Nilsson, Louise Blom, 
Stine Volf, Lene Risager, Anders Birkmose, 

Benedikte Hindsberg, Martin Høgsted.
Klasselærer: Per Simonsen.
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DIMITTENDER JUNI 1987 9. y

Pierre Flatau, Henrik Sjögren, Claus Valentin, 
Anders Larsen, Christian Clausen, Per Müller, 

Bo Jensen, Christian Sørensen, Julie Hoffmann, 
Michele Hansen, Bolette Hagen, Peter Willumsen, 

Anne Charlotte Storm, Katrine Hvidt, Tina Agergaard, 
Karin Ptaszek, Thomas Friis-Jensen, Charlotte Engeil, 

Dorte Kristiansen, Katja S. Sørensen, 
Nicholas Foss-Pedersen, Jeanette Boje, Maria Wewer, 

Mira N. Jørgensen.
Klasselærer: Ditlev Dæhnfeldt.
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SKOLENS PERSONALE SKOLEÅRET 1987/88

1. række fra venstre:
Else Gertov, Kirsten Poulsen, Kirsten Birkmose, Carl Bengtsson, Fulvia Bengtsson, 

Ditlev Dæhnfeldt, Elisabeth Lund, Ulla Børgesen.

2. række fra venstre:
Else Jespersen, Laila Cording, Finn Jensen, Mette Nielsen, Svend Toft Andersen, 

Elsebeth Beck-Friis, Ida Marie Andersen, Else Hansenmeyer, Aslaug Perkov, 
Vibe Orm Hansen, Ellen Schiødt.

3. række fra venstre:
Palle Børgesen, Christina Ottosen, Grethe Laursen, Per Christensen, Kirsten Alsing, Inge Keil, 

Kirsten Bünger, Mette Greve, Bente Willumsen, Lone Dyrløv.

4. række fra venstre:
Karen Skov, Kjeld Rønn, Per Simonsen, Annette Lucht Olsen, Robert Huntingford, 

Jens Nyegaard, Arne Plambeck, Torben Madsen, Erik Frimand Jensen.

Ikke til stede:
Ingebjørg Ørmen.



FORSKOLEKLASSE x 1987/88

Henrik Ljørring, Stefan Kobbernagel, Peter Ortvig Knudsen, 
Morten Bærentsen, Miklas Kejlskov, Maria Boeck-Jensen, 

Tina Hamid, Emilie Rast, Nicholai Mathiesen, 
Julie Lia Vabø, Kevin Schou, Josephine Rosetzsky, 

Ulrik Egede Scotwin, Gustav Dahl, Helena Burchardt. 
Forskoleklasselærer: Ellen Schiødt.
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FORSKOLEKLASSE y 1987/88

Philip Kragh-Juel-Vind-Frijs, Frederik Bockhahn, 
Marc Julin Hansen, Rasmus Goth Engel, Kim Mark Pasbøl, 

Christopher Lenhschau Nielsen, Paul Beskow, 
Hans Christian Utke Werner, Jens Eiming, 

Sarah Møller Pedersen, Jens Genders, Louise Hamilton, 
Mette Bjerre Olsen, Mia Ramsing Jensen.
Forskoleklasselærer: Vibeke Orm Hansen.
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1.x 1987/88

Caroline Shermer Larsen, Mikael Sørensen, 
Sabine Thies Christensen, Jah Ghiai, Julie Kiefer, 

Thora Matthiasdottir, Philip Pedersen, 
Henrik Brødsgaard, Morten Dalsgaard, Michael D. Petersen, 

Mike Dan Pasbøl, Jesper K. Clemmensen, 
Christian Bodholdt Olsen, Kim Hjalte Bang. 

Ny klasselærer: (ej afbilledet) Lilian Petersen.
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Ly 1987/88

Julie Stougaard, Morten Klæsøe, Philip Heegaard, 
Henrik Christensen, Lea Gindin, Henrik Hommel-Hansen, 

Thomas Langerup Jensen, Marie Louise Schröter, 
Alexandra Paaske, Uffe Høgh Olesen, 

Marie-Louise Reimann Svendsen, Malou Grundsøe Andersen, 
Laura Wahl Nyegaard, Simone Salung Petersen, 

Anna Beskow, Christian Thuesen, Martin Boeck-Jensen. 
Klasselærer: Karen Skov.
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2.x 1987/88

Philip Carlsson, Nicholas Isaksson, Klaus Hammering, 
Rudi Sobiecki, Martin Grøn Risager, Lau Poulsen, 

Peder Asbjørn Nielsen, Christian Kiefer, Camilla Heunicke, 
Tania Mogensen, Tina Piper, Michael Kristensen, 

Carl Philip Hagmann, Jens Christian Poulsen, 
Ulrik Engelbrecht Hansen, Michala Jaunus, Camilla Baden, 

Catherine Skrzynski, Henriette Sonne-Schmidt, 
Søren Hasted, Christopher Nielsen. 

Klasselærer: Grethe Laursen.
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2.y 1987/88

Kristian Krogh, Uffe Jes Hansen, Thomas Engel, 
Lars Peter Jakobsen, Mille Gry Bisgaard, 
Kasper Linnet Jørgensen, Claudia Rønne, 

Helena Mensing Nielsen, Birgitte Sønderstrup, Mette Flindt, 
Peter Weinold, Cæcilia Marie Wangensteen Sædder, 

Anne-Sofie Ibfelt, Claes Leschly Bang, Thomas Gilg, 
Philip Julin Hansen, Christian Bløes, Peter Jambor. 

Klasselærer: Ingebjørg Ørmen.
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3.x 1987/88

Peder Løkke Borg, Andreas Lindhardt, 
Alexander Munoz Nissen, Daniel Engel Carlsson, 

Frederik Samsing, Vibe Undstrup, Rune Pihl-Andersen, 
Rasmus Hovald Holm, Frederik Rast, David Grønholm, 
Bolette Roed-Petersen, Morten Grauballe, Jacob Dahl, 

Esther Daell Bjerrum, Anne Sofie Munk Pedersen, 
Henrik Bærentsen, Jesper Thomsen, Anne Merethe Rasmussen, 

Hee-Ja Frese, Louise Ortving Knudsen.
Klasselærer: Jens Nyegård.
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3.y 1987/88

Nicolai Bjerregaard, Michael Petersen, Christin Dyrløv, 
Ghita Scharling Sørensen, Louise Haslund, Line Bierring, 
Robert Sørensen, Tobias Heilmann, Morten Dahlbergen, 

Niels Christian Hussing Hansen, Caroline Brandt, 
Annemarie Arnvig Hansen, Lasse Falberg, 

Mick Frahm-Jensen, Michael Sorensen, 
Tine Minor Møller, Hannah Hamid. 
Klasselærer: Ida Marie Andersen.
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4.x 1987/88

Louise Hansen, Nina Buch-Hansen, Peter Svensson, 
Michael Sten Christensen, Jacob Stougaard, Martin Rud, 

Thomas Hallberg, Christian Møller-Holst, Madelaine Scanlon, 
Line Gry Bisgaard, Jørgen Frederiksen, Lars Schrøder, 

Martin Eglstrup Christensen, Claire Gautier, 
Pernille Rune Hansen, Maria-Louise Holmer Olsen, 

Hans-Henrik Queseth, Henrik Scotwin, Nicolai Mikkelsen. 
Klasselærer: Inge Keil.
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4.y 1987/88

Pernille Juul Dalby, Julie Kaiser-Hansen, Henrik Melsom, 
Michael Dyrhauge, Morgan Thempler, David Engelmann, 

Christian Sønderstrup, Rune Skibsted Klæsøe, 
Marie Louise Outzen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, 

Anders Høgh Olesen, Tanja Bang, Marianne Nissen Lund, 
Mette Honoré Hansen, Asaph Widmer-Cooper, 

Frederik Glidov, Nicholas Paludan-Müller. 
Klasselærer: Aslaug Perkov.
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5.x 1987/88

Peter Grubert, Barbara Taudorf, Christian Frahm-Jensen, 
Kristian Nørgaard Andresen, Caroline Hasted, 
Caroline Linnet Jørgensen, Charlotte Raben, 

Jeanette Andersen, Diana Albertsen, Clement Petersen, 
Henrik Elmquist, Casper Roed-Petersen, Camilla Poulsen, 

Anders Boje, Michael Reimann Svendsen, 
Pernille Brandstrup-Andersen, Nic Borch-Christensen, 

Michael Lehnschau Nielsen, Morten Flamand, 
Cecilie Paludan Rohde, Malene Bløes, 

Teddy Petersen, Søren Lotz.
Klasselærer: Laila Cording.
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5.y 1987/88

Martin Pries, Ida Ghiai, Jens Krogh, Alexander Rosetzsky, 
James Cox, Mikael Harbo Jakobsen, Sacha Sølbeck, 

Ryno Isaksson, Christian Swane Mourier, 
Michael Langerup Jensen, Lars Peter Sørensen, 
Kaspar Bjørn-Nielsen, Simon Peschke-Køedt, 

Nethe Ellinge Jakobsen, Cecilie Nielsen, 
Christian Friis-Jensen, Rie Roed Christensen, 

Anne Kathrine Friis Michaelsen, Julie Hommel, Andrew Weiland, 
Nicolas Børjesson, Mia Bockhahn, Sara Løkke Borg, 

Camilla Reimann.
Klasselærer: Lone Dyrløv.
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6.x 1987/88

Carsten Sandvik, Tommy Ayouty, Carsten Svensson, 
Michael Rud, Tanja Dencker-Hansen, 

Mette Gramkow Johansen, Karina Tessum, 
Barbara Flindt Christensen, Jannik Christrup, 

Mikael Klentz, Henrik Wiigh Larsen, Tobias Brok, 
Peter Grønholm, Anine Peulicke-Christensen, 

Dan Rørdam, Henriette Scotwin, 
Sandra Fonseca Rodriques, Camilla Ryskov Larsen, 

Rikke Ambrosius, Frederik Foss-Pedersen, 
Uffe Dreiser, Pernille Sjøgren, Mette Schrøder. 

Klasselærer: Mette Greve.
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6.y 1987/88

Stephan Qvist, Jakob Danker Hansen, 
Andreas Mattson, Klaus Peiner Thomsen, Jakob Høgh Olesen, 

Katrine Rosseland, Birgitte Groth Berthelsen, 
Sabina Grøn Pedersen, Morten Honoré Hansen, 

Maria Burchardt, Marc Sårde, Rasmus Limschou, 
Jacob Duch-Pedersen, Ann-Kirstine Havsteen, 
Karen Rosenberg, Kristian Læssøe Jørgensen, 

Michelle Nygaard, Patricia Schumann, 
Frederikke Ingemann-Hansen, Torben Stelling, 
Stine Overgaard Ruskol, Joachim Stougaard.

Klasselærer: Torben Madsen.

57



7.x 1987/88

Merete Buch Holst, Kim Torp Petersen, 
Janus Christian Jensen, Caspar Grauballe, 

Niels Henning, Tyge Reimann, Camilla Bohn, 
Martin Brandt, Nina Hjorth Sørensen, Marie Arnesen, 

Kaare Tendal Kock, Carsten Guldager Helle, 
Lars Højgaard Eiming, Vibeke Beck-Friis, 

Josephine Moo Soon Frese, Niels Peter Englev, 
Asbjørn Hägg Sivertsen, Jacob Hahn, Kenn Agergaard, 

Julie Henning, Nils Mandrup Larsen, 
Ulrik Ahlefeldt-Laurvig.

Klasselærer: Torben Madsen.
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7.y 1987/88

Sarah Zobel, Johanne Braae Bockhahn, Ann-Katrine Garn, 
Jesper Petersen, Ann Sopie Anthon, 

Thomas Warnke Wichmann, Ann-Cathleen Fugmann, 
Katrine Rodenberg Nielsen, Britt Werner, Pernille Jensen, 

Sheila Weiland, Alexander Boed, Mark Winther, 
Hector Pope, Rasmus Tortzen, Tobias Pjedsted, 

Ulrik Windfeld, Pia Nilsson, Maiken Jensen, Jeanne Sølbeck, 
Desiree Lenzberg, Thorsten Mørk Janus. 

Klasselærer: Svend Toft Andersen.
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8.x 1987/88

Vibeke Steen Hansen, Christian Raben, Miska Grøndahl, 
Jakob Nielsen, Christian Groth Berthelsen, 
Casper Geuken Jarløv, Paul Francis Dalgas, 

Jannie Dencker-Hansen, Tina Barreth Petersen, 
Peter Nors Hansen, Nikolai Christrup, Louise Lindhardt, 

Christina Damgaard Laursen, Nikoline Felding, 
Marc Etienne Henriksen, Jan Maack Kjerbye, 

Mette Højgaard Nielsen, Charlotte Rune Hansen, 
Michala Kreutzberg Sivertsen, Christina Berg, 

Mary-Lou Knudsen, Carsten Bech Heyn, 
Anders Brøndorf Nilsson.

Klasselærer: Per Simonsen.
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8.y 1987/88

Thomas Horatius Boil, Michael Rüdinger, 
Johann Didier Gautier, Jakob Albrethsen, Lars Kaaber, 

Michael Thomsen, Claus Lehnsdal, Niels Christian Havsteen, 
Irene Dyrlund-Parbst, Ulrik Steen Rasmussen, 

Anne-Louise Helsing Andersen, Nikolaj Ingemann, 
Annemette Rosberg Krogh, Annika Baasch, Christine Bald, 

Martin Christensen, John Sårde, Christoffer Weitze, 
Charlotte Fahlmann Nielsen, Michala Johansen, 

Christian Stig Elling Jørgensen, Uffe Janus, 
Jens Kristian Mostrup Madsen.

Klasselærer: Annette Lucht Olsen.
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9.x 1987/88

Rasmus Linck, Stig Tessum, 
Anne-Katrine Helsing Andersen, Janik de la Cour, 

Peter Storgaard, Thomas Skalberg, 
Rie Pihl-Andersen, Lars Hougaard-Hansen, Jan Pasbøl, 

Katrine Dreiser, Marie-Louise Bregenborg, 
Jasper Boe Mikkelsen, Klaus Kehl Johansen, 

Søren Hjorth Sørensen, Trine Glidov, 
Tine Læssøe Jørgensen, Alexandra Lenzberg, 

Christel Brøchner Petersen, Pernille Thomsen, 
Chamila Sommer Olsen, Camilla Bach Mortensen. 

Klasselærer: Ditlev Dæhnfeldt.
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9.y 1987/88

Irene Taaning Johansen, Michael Andersen, 
Morten Glæsner, Rasmus Feldthusen, 

Christian Rosenberg, Peter Stuhr Thomsen, 
Marianne Friedmann, Benedicte Flamand, 

Pernille Mau, Helle Stenstrup, Ane Henriksen, 
Pernille Sørensen, Thomas Bojsen Schmidt, 

Hakan Cetinkaya, Rikke Nielsen, 
Anja Høffding Dyrhauge, Christina Engell, Susanne Kragh, 

Christina Arvedlund, Cathrine Leschley Bang, 
Claus Stephan Klentz, Anders Bo Bach. 

Klasselærer: Kirsten Alsing.
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10. KLASSE 1987/88

Martin Fischer Pedersen, Kasper Sjørup, 
Per Müller, Lars Tortzen, Nicolai Suhr, Tue Wethje, 

Rasmus Hebsgaard, Philip Thalbitzer, 
Morten Carimann Andersen, Peter Strandgaard Rosenø, 

Claes Wohlmuth, Kim Henriksen, Michael Fournais, 
Anders Birkmose, Jakob Vissing, Benedikte Hindsberg, 

Tamaki Kimura, Bonnie Raun, Christine Volf, 
Jeanette Boje, Karin Ptaszek, Lene Risager. 

Klasselærer: Per Simonsen.
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