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FREDERIKSBORG
STATSSKOLE

1982 - 83 DANMARKS
PÆDAGOGISKE 

BtELlOTEK





»Pige med sjippetov« udført af billedhuggeren Helge Holmskov, hvis 
datter var elev på Frederiksborg Statsskole først i 60’erne.
Figuren er en gave fra Hillerød byråd i anledning af skolens 350 års 
fødselsdag 1981.
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SKOLENS OMBYGNING
Efter færdiggørelsen af tilbygningen til hjemmeklassefløjen i 1980/81 
(med forbedrede opholdsmuligheder for eleverne, nyt lærerværelse og 
helt nyindrettet bibliotek) gennemførtes ombygningen af særklassefløjen 
i løbet af skoleåret 1981/82. Herefter fulgte indretning af skolens kantine, 
således at skolens elever og lærere nu kan købe den daglige frokost på 
skolen.
I løbet af skoleåret 1982/83 er vi gået i gang med sidste fase af 
byggeprojektet, idrætsområdet. Ved efterårsferien 1983 vil den ny idræts
hal stå færdig, hvilket vil give forbedrede muligheder for tilrettelæggelsen 
af idrætsundervisningen. Derefter står kun en renovering af idrætsba
nerne tilbage.
Billederne på omslaget viser situationer fra byggeriet.
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OPTAGELSE I FREDERIKSBORG STATSSKOLE
Optagelse i 1.gymnasieklasse
Optagelse i 1.gymnasieklasse sker i overensstemmelse med undervis
ningsministeriets bekendtgørelse af 8. januar 1981. Ansøgere, der skal 
have gennemgået 9. eller 10. skoleår, skal søge om optagelse på særlige 
skemaer, som fås på ansøgerens hidtidige skole, og som fremsendes 
gennem den hidtidige skole.

Optagelse i 1.HF
Man kan optages på HF, hvis man har gennemført 10 års folkeskoleunder
visning afsluttet med prøver med tilfredsstillende resultat. I dansk kræves 
folkeskolens udvidede afgangsprøve, mens der i engelsk, tysk og mate
matik kræves folkeskolens afgangsprøver. For ansøgere fra perioden før 
den ny folkeskolelov kræves 10 års skolegang op til et tilsvarende niveau. 
Det er ikke en nødvendig betingelse for optagelse, at man har gennemført 
alle folkeskolens 10 år samlet. Det er også muligt ad anden vej at skaffe 
sig det grundlag, som HF-kursernes undervisning bygger på. Nogle års 
erhvervserfaring vil f.eks. kunne give en modenhed og evne til selvstæn
digt arbejde, som kan være et lige så godt grundlag som friske skolekund
skaber.
Ansøgningsskema indsendes (af elever i 10. klasse) gennem den hidtidige 
skole. Andre ansøgere kan få skema her på skolen fra ca. 10. januar. 
Skemaet afleveres senest 15. februar personligt i forbindelse med en 
samtale med studievejlederen.

GRENDELING
Elever i skolens sproglige linie vil med udgangen af 1. g kunne vælge 
mellem at fortsætte i denne linies nysproglige, musiksproglige, klassisk
sproglige eller samfundssproglige gren.
Elever i skolens matematiske linie vil ved udgangen af 1. g kunne vælge 
mellem at fortsætte i denne linies matematisk/fysiske gren, matematisk/ 
naturfaglige (biologiske) eller samfundsmatematiske gren.
Ved udgangen af 1. g kan eleverne i stedet for musik vælge at deltage i 
formning/kunstforståelse i 2. g og 3. g.

KARAKTERSKALA
Ifølge bekendtgørelse af 4. februar 1963 skal enhver bedømmelse af 
eleverne i gymnasiet og HF udtrykkes ved en af følgende karakterer: 13- 
11-10-9-8-7-6-5-03-00.
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Om anvendelsen af de enkelte karakterer gælder følgende:
13 gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11 gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10 gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9 gives for den præstation, der ligger over middel.
8 gives for den middelgode præstation.
7 gives for den jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6 gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5 gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03 gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende 
præstation.

00 gives for den helt uantagelige præstation.
For at bestå studentereksamen og HF-eksamen kræves, at summen af 
samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at 
summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige 
karakterer er mindst 13. Eksamen er kun bestået, hvis dette kraver opfyldt 
såvel for årskaraktererne i gymnasiet som for eksamenskaraktererne.

RE-EKSAMINATION
For en række eksamensfags vedkommende afsluttes undervisningen 
efter 1. eller 2. g med studentereksamen i de pågældende fag. Det drejer 
sig for de sproglige elever om latin, oldtidskundskab, geografi og mate
matik, og for matematikerne om engelsk/tysk, oldtidskundskab, geografi 
(kun mat. fys.) og kemi. Hvis en elev i et af disse fag har årskarakteren 5 
eller derover, og han ved eksamen får 00 eller 03, kan han forlange at tage 
prøven om efter sommerferien; det bliver i alle fald den sidst opnåede 
karakter, der bliver stående.
Hvis en elev i et af disse fag har fået årskarakteren 00 eller 03, kan han 
forlange sig eksamineret i faget, selv om faget ikke udtages til prøve.
En HF-studerende, der ved eksamen ved udgangen af 1. HF har fået 
karakteren 00 eller 03, kan indstille sig til re-eksamen i august/september 
samme år. En HF-studerende, der ved afsluttende HF-eksamen (efter 2. 
HF) er dumpet, kan indstille sig til re-eksamen i august/september samme 
år. I begge tilfælde er det den højeste af de to opnåede karakterer, der 
bliver stående.
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ELEVTAL OG EKSAMINER
Ved begyndelsen af skoleåret 1982/83 var elevtallet i gymnasiet og HF 
777. I løbet af skoleåret udmeldtes 32 elever og indmeldtes 3, således at 
antallet af elever pr. 1.4.83 var 616 gymnasieelever og 132 HF-studerende. 
I eksamensterminen maj-juni 1982 bestod 185 elever studentereksamen 
og 61 elever højere forberedelseseksamen.

Sproglig linie
(S) efter elevens navn betyder sam
fundsfaglig gren.
a-klassen

1. Dorte Andersen (S)
2. Vibeke Andersen
3. Lisa Bogart
4. Annelis Christensen
5. Gitte Henriksen (S)
6. Marianne Holm (S)
7. Susanne Jacobsen
8. Susanne Jensen
9. Karin Jørgensen (S)

10. Lolita Jørgensen (S)
11. Louise Klindt (S)
12. Birgitte Larsen
13. Jon Lærkesen (S)
14. Lene Mundt
15. Charlotte Ovesen
16. Hanne Roswall
17. Lene Sandvang
18. Christian Schmidt
19. Bente Skjødt (S)
20. Christian Stokholm
21. Mette Thorgaard (S)
22. Annemette Aaen

b-klassen
1. Anne Roth Andersen
2. Merete Bay Andersen
3. Martin Bjerg
4. Inger Birgitte Bährentz (S)
5. Lars Bülow Davidsen
6. PiaDyhr(S)
7. Inge Hildebrandt

8. Hanne Hæstrup
9. Susan Kjelin

10. Conni Larsen (S)
11. Mogens Larsen
12. Morten Larsen
13. Marianne Mortensen (S)
14. Michael Nygaard
15. Susanne Poulsen
16. Susanne Rosbæk
17. Lise Schifter-Holm
18. Pernille Slebsager (S)
19. Anne Mette Sørensen
20. Anette Wedege-Mathiassen
21. LoneWiuff

c-klassen
1. Karin Boye
2. Morten Christensen (S)
3. Anders Cornelius (S)
4. Birgitte Danø
5. Carl Johan Greisholm (S)
6. Marianne Hansen
7. Niels Hansen (S)
8. Tine Hansen
9. Lars Hende (S)

10. Dorthe Hornhaver
11. Helle Jacobsen (S)
12. Karen Larsen
13. Susanne Madsen
14. Mette Mejlhede
15. Tina Meyer
16. Inge Mousten
17. Conni Nielsen
18. Inger Riis-Hansen
19. TinaStyrmer
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20. LiseWeede
21. Thomas Weincke
22. Ann Witoslavsky (S)
23. LoneAabenhus

Matematisk linie
(N) efter elevens navn betyder natur
faglig gren, (S) samfundsfaglig gren.

x-klassen
1. Katja Drost
2. Mads Ertbøll
3. Flemming Grønvall
4. Ole Michael Hansen
5. Erik Hartmann
6. Jacob llleris (S)
7. William Jacobsen
8. Astrid Jonsson (N)
9. Mathias Kempe

10. Inga-Margrethe Kragesteen (N)
11. Anne Vibeke Larson (S)
12. Ulrik Lassen (N)
13. Karen Ingrid Lærkesen (S)
14. Torben Lyng Madsen
15. Jan Nordmann (N)
16. Anne-Mette Olsen (N)
17. Anne Pedersen (N)
18. Lise Pedersen (N)
19. Marianne Petersen (N)
20. Nikolaj Rudzki
21. Pernille Rønne (N)
22. Jesper Sandstrøm (S)
23. Kim Sørensen (N)

y-klassen
1. JaneAllerslev
2. Michael Ask (N)
3. Knud Bundgaard (N)
4. Jan Enersen
5. Mads Grønbæk
6. Jesper Gulstad

7. Eyvind Hansen
8. Anders Hasselager
9. Lene Hodal (N)

10. Lene Jensen (N)
11. Tina Joensen (N)
12. Casper Kasting
13. Kim Krauch
14. Michael Larsen
15. Charlotte Lichtenberg (N)
16. Lars Anker Madsen (N)
17. Henrik Nielsen
18. Charlotte Petersen (N)
19. Torben Petersen
20. Claus Refstrup (N)
21. Anne Britt Schjøttz(N)
22. Henriette Solberg (N)
23. Jacob Sørensen (S)
24. Tamara Villadsen (N)

z-kl assen
1. Lisa Andersen
2. Peter Bendtsen
3. Karsten“Bjerre
4. Jens Bornæs (N)
5. René Christiansen
6. Charlotte Dal (N)
7. Christian Engkilde (S)
8. Niels Hansen
9. Anette Jensen

10. HelleJensen
11. Jens Fog Jensen (N)
12. Line Jensen
13. Mette Buur Larsen (S)
14. Mads Aagaard Madsen (N)
15. Birgitte Nielsen (N)
16. Hans Nielsen
17. Henrik Nygaard
18. Claus Nørregaard
19. Jan Opheim (S)
20. Lonnie Ransby (N)
21. Anders Rasmussen
22. Søren Storvad (S)
23. Lene Thøstesen

6



u-klassen
1. Lars Andersen
2. Susan Bentsen
3. Henrik Christensen (S)
4. Pia Eriksen
5. Lisbeth Forsingdal
6. Lars Fredbo
7. Marianne Funder
8. Katrine Halsteen
9. Mikael Jeremiassen

10. Lisa Kjær (N)
11. Henrik Klausen (S)
12. Christian Klausen (S)
13. Henrik Kristensen
14. Nina Berg Lauridsen
15. Lars Malmborg
16. Vibeke Møller
17. Per Olsen
18. Anne-Mette Pedersen (N)
19. Morten Petersen (N)
20. Steen Petersen (N)
21. Jannie Rasmussen
22. Carsten Scheibye
23. Ida Simonsen (N)
24. Peter Svarrer (S)

v-klassen
1. Bonnie Andersen (N)
2. Danielle Axelsen (N)
3. Paul Henrik Bang (S)
4. Mette Bentsen (N)
5. Jette Crillesen (N)
6. Torben Hansen
7. Jonna Jensen (S)
8. Kirsten Rysgaard Jensen
9. Majbrit Jensen (N)

10. Søren Klamer
11. Charlotte Kristiansen
12. Tine Ladefoged (N)
13. Peter Leth
14. Esben Lundorff
15. Torsten Mariegaard (S)
16. Thomas Mark (S)

17. Jette Moldrup (N)
18. Lars Mølgaard
19. Felix Noga(N)
20. Ulla Pedersen (N)
21. Bettina Holst (N)
22. Viviana Steen (S)
23. Jette Ostergaard (N)
24. BoAagaard

p-klassen
1. Helle Sandø Andersen
2. Jette Arkil
3. Søren Bech-Petersen
4. Jette Christensen
5. Christiane Cichon
6. Michael Frost
7. Tine Iversen
8. Michael Jensen
9. Arne Jørgensen

10. Ken Jørgensen
11. Janne Larsen
12. Lene Larsen
13. Yvonne Nielsen
14. Peter Nielsen
15. Hanne Petersen
16. Helen Simonsen
17. ElseSuhr
18. EvaToft-Clausen
19. Kirsten Udby
20. Annette Vestmar
21. Ingeborg Aarøe

q-klassen
1. Anette Alstrup
2. Jette Bendtsen
3. Alice Boysen
4. Bettina Bundgaard
5. Lene Christiansen
6. Jane Frandsen
7. Tina Hansen
8. Annelise Horslund
9. Krista Hyldmar

10. Rikke Jarløv
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11. Thomas Jensen 10. Annette Mølhedegaard
12. Tina Johansen 11. Ann Møller
13. Bente Lentz 12. Lene Münster
14. Linda Nielsen 13. Martina Nielsen
15. Steen Olsen 14. Miriam Nielsen
16. Lars Pedersen 15. Niels Anton Nielsen
17. Annemette Petersen 16. Hanne Nygreen
18. Michael Rasmussen 17. Mads Persson
19. Jens Rødsgaard-Mathiesen 18. Ursula Reiding

19. Britta Schultz
r-klassen 20. Håkon Støjko

1. Birgitte Andersen
2. Lis Dam

21. Charlotte True

3. Søren Eriksen
4. Paul Huntingford Gæsteelever:
5. Jacob Jensen Monica Regina Pacheo de Abreu 1 a
6. Jesper Kristensen Michele Miles 2a
7. Søren Larsen Christine Faragou 2b
8. Anders Lassen Acir Madeira Ficho 2b
9. Alice Laustsen Fiona Martin 3b

SKOLENS LÆRERE OG FAGFORDELING
Belert, Keld, studielektor - dansk 3z, 2a, 1 ø - fransk 3u, 3y
Bendix, Jørn, lektor - dansk 3c, 2y, 2q - religion 3c
Bertelsen, Aksel, adjunkt - matematik 3uvS, 2uvS, 1ø, 2p
Bjernum, Jørgen, lektor - historie 2x, 2r- latin 1b - oldt. 2a, 2x, 1b, 1v, 1ø
Bonnesen, Arne, adjunkt - geogr. 3acS, 3bS, 3xyzN, 1q - idræt 2yzu, 1abc, 1z, 1pqr
Bregnhøj, Hans Jørgen, adjunkt - geografi 3uvN, 2yF, 2xzN, 2abS, 1a, 1b, 1c, 1p
Bruun, Kresten, lektor - fysik 3uvF, 2yF, 2pqr- kemi 2yF - naturf. 1a
Capito, Mogens, adjunkt - samfundsfag 3xyzS, 2xyzS - hist. 2u - studiev. 2bcvy, 1 cv
Christophersen, Steen, adjunkt - historie 3z, 3u, 2a - engelsk 2aNF, 1 r, 1 PR
Deleuran, Casper, adjunkt - samf. 3bS, 2abS, 1qr-geografi 2uvS, 2cS
Dupont, Birte, lektor - engelsk 2bcNF, 1 v - idræt 2zu, 2c, 1 vø
Dupont, Ernst, studielektor-engelsk 1b, 1ø - latin 2abcNM
Egebjerg, Jørgen, lektor-fysik3xyzN, 2uvF, 1u - mat. 2xzF- naturfag 1c
Garvin, Tove, lektor - engelsk 2abSM - latin 1a, 1c - oldt. 2b, 2z, 2u, 1a, 1c, 1y, 1z
Gudnason, Jørn, lektor - mat. 2yF-fysik 3uvN, 2xzF - kemi 1z, 1 u, 2pqr
Hagel-Sørensen, Vibeke, adjunkt - fransk 3c, 3x - engelsk 3bN, 2qr
Hall, Søren, adjunkt - fransk 3bNS, 3v, 2b, 2x, 1y - idræt 3x, 3z, 2abcv, 2x
Hammeris, Erik, lektor-engelsk 1z, 1u (indtil 1/1)
Hansen, Niels Bille, lektor-dansk 1c, 1y, 1z-tysk3abN
Heerup, Estrid, adjunkt - musik 3bz, 3u, 2zv, 2u. 1a, 1x, 1y, 1p- psyk. 2pqr
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Holdt, Pia, adjunkt - idræt 1b, 1c, 1x, 3a, 1 p, 1 q, 1 r, triv, idræt
Iversen, Jan, adjunkt-fransk 2z, 1a-engelsk 3aNF, 2P
Jakobsen, Kurt, adjunkt - matematik 1y - fysik 3yF, 2uvS, 1 y, 1PQR
Jensen, Ellen Bastholm, adjunkt - dansk 2x, 1v - samfundsfag 3uvS, 2cS
Jensen, Erhard, lektor - dansk 3y, 2z, 1 b - religion 3u, 3v, 2z, 2r
Jensen, Kåre Dag, adjunkt-fransk 3abcFF, 1c, 1u - historie 1a, 1v, 1p- oldt. 2v
Jensen, Palle Mørch, adjunkt - historie 3b, 3y, 2b, 2z, 1x, 2p - religion 3b, 3y, 3z
Joensen, Sverre Eide, adjunkt - matematik 3xF, 1v, 1p
Jørgensen, Jytte, adjunkt - biologi 3a, 2yuvN, 2pqr - naturfag 2b
Karsdal, Bent, undervisningsinspektør - historie 1ø - samfundsfag 2pqr
Kjeldmand, Birgit, timelærer-formn. 3ay, 3bu, 3cv, 3x, 3z, 2a, 2bc, 2xyu, 2zv, 1pqr
Knudsen, Connie, adjunkt - fransk 3z, 2abcFF, 2y - idræt 3c, 2b, 2xy, 1y
Kohl, Anders, adjunkt - biol. 3xyzS, 2xzN - naturf. 2a - idræt 3abcv, 1xy, 1ø - 

studiev. 1xyø, 2xuz, 2a
Kristiansen, Kirsten, adjunkt - biol. 3c, 3zF, 3uvF, 1q - idræt 3zu, 3v, 2v
Larsen, Hans Rosenkilde, adjunkt - dansk 2v, 2r - musik 3v, 3c, 2gM, kor
Levinsen, Claus, adjunkt - musik 3ax, 3y, 2abc, 2x, 2y, 1b, 1c, 1z, 1u, 1v, 1ø, 1 qr, kor
Lewinsky, Jette, adjunkt - dansk 2b, 1x, 2p - religion 3x, 2b, 2x, 2p
Mondorf, Hella, lektor-tysk2abcN, 1a, 1 p, 1r - idræt 2a- studiev. 1HF 
Mynster-Nielsen, Inge, adjunkt-tysk 3abcFF, 2pqr, 1q - fransk 2a, 1x 
Nielsen, Bo, adjunkt-dansk 3a, 3u, 1a, 1p
Nielsen, Connie Stensgaard, adjunkt - historie 3a, 3v, 2v - samf. 3acS, 2uvS
Nielsen, Lotte Sahl, lektor-engelsk 1x, 1y, 2p, 1p
Nissen, Eva, lektor-tysk 3cN, 1c, 1x - religion 2c, 2y - oldt. 2c, 2y, 1x
Obel, Stig, studielektor - fysik 3uvS, 2yuvN - kemi 2uvyN, 2xyzS, 2uvS, 1v, 1ø - 

naturf. 2b, 1b
Olsen, Jørgen, rektor-engelsk 1a
Pantmann, Jørgen, lektor - biologi 3uvS, 3xF, 3uvN, 3b - naturf. 2c, 1c
Petersen, Orla, adjunkt - matematik 3yF, 2xzN, 2uvF- idræt 3y, 3u, 1u, 1v
Petersen, Palle Bak, lektor-matematik3zF, 1z, 1u
Petersen, Viggo, studielektor - matematik 3uvN, 2xyzSM, 1x - naturf. 2a
Prins, Lissi, adjunkt - engelsk 3cNF, 2cSM - dansk 3v - studiev. 2HF
Rosendahl, Eva, lektor - tysk 2abcFF, 1b
Røder, Kirsten,studielektor-dansk 1q, 1r-historie 1u, 1q (indtil 1/1)
Salling, Knud, studielektor-matematik 2q, 1q
Schomacker, Gert, adjunkt - matematik 3xyzN, 3uvF - fysik 1 v - naturf. 2c 
Sivertsen, Ole, adjunkt - geografi 3uvS, 3xyzS, 2xyzS, 2xzF, 2uvF, 2yuvN, 1 r 
Skrydstrup, Flemming, adjunkt - dansk 3b, 3x, 1 u - oldt. 1 u - religion 2a, 2u, 2v, 2q 
Springborg, Ingeborg, adjunkt - fransk 2v, 1b, 1v - italiensk 1 pqr, 2pqr-studiev. 

3abcv, 1ab
Stenvang, Bodil, adjunkt - biologi 3xyzN - naturf. 1b - idræt 3b, 3xy, 1a, 1z, 2pqr 
Storr-Hansen, Lasse, adjunkt - fysik 1ø, 2xzN, 2xyzSM - matematik 2yuvN, 1r 
Teglbjærg, Leif Stubbe, adjunkt - engelsk 3abcS, 1c, 2q, 1q
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Vedelsby, Mette, lektor-fysik 3zF, 3xyzS, 1z - mat. 3xyzS -studiev. 3xyzu, 1yz
Vincentzen, Bent, lektor- historie3c, 3x, 2c, 2y, 1b, 1y, 2q, 1q •
Wåhlin, Peter, adjunkt - fysik 3xF, 1x - kemi 2xzF, 2xzN, 2uvF, 1x, 1y
Aaen, Hans, lektor- dansk 2c, 2u - fransk 2c, 2u, 3a, 1z - religion 3a
Bech, Uni, vikar-engelsk 1z, 1x, 1q (fra 1/1)
Danving, Kirsten,timelærer-musik 1b, 1c, 1u, 1ø,2y,3y, 1qr(fra 1/1)
Ertbøll, Mette, adjunkt - fransk 1ø, 2pqr
Hansen, Inge, adjunkt - engelsk 2r
Skelboe, Ditte, vikar-engelsk 1u, 1r
Steensbjerg, Niels Kristian, årsvikar - historie 1c, 1z, 1u, 1q - samf. 1p
Stenstrøm, Aksel, årsvikar - biologi 3yF, 1 p, 1r

LÆRERKANDIDATER
I efterårssemestret 1982 har følgende lærerkandidater gennemgået kur
sus i undervisningsfærdighed:
Cand. scient. Danna Borg - biologi
Cand. mag. Merete Møller Olesen - dansk - historie
Cand. mag. Marie Christine Pedersen - fransk
Cand. mag. Inge Prause - religion - idræt
Cand. scient. Birthe Kirkedal Svendsen - matematik
Cand. mag. Bo Vikens - samfundsfag - dansk

I forårssemestret 1983 har følgende lærerkandidater gennemgået kursus i 
undervisningsfærdighed:
Cand. mag. Charlotte Bach - fransk - dansk
Cand. mag. Annemette Egerod Hansen - dansk - fransk
Cand. mag. Torben Strunge Nielsen - historie
Cand. mag. Susanne Thyboe Nielsen - engelsk - tysk

ADMINISTRATION
Rektor - Jørgen Olsen
Administrativ inspektor for gymnasiet - Palle Bak Petersen
Administrativ inspektor for HF - Ellen Bastholm Jensen
Bibliotekar - Erhard Jensen
Sekretærer - Ruth Lund Jensen, Elisabeth Raae og Lise Storr-Hansen
Pedel - Hans Attermann og Gert Raun
Studievejledere ved gymnasiet - Ingeborg Springborg, Mette Vedelsby, 

Mogens Capito og Anders Kohl
Studievejledere ved HF - Hella Mondorf og Lissi Prins
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BENEFICIER OG LEGATER

Provstinde Knudsens f. Bergs legat:
Charlotte Kristiansen, 3v

Frederiksborgensersamfundets rejselegat:
Charlotte Kristiansen, 3v-Jens Rødsgård-Mathiesen 2q

Nanna Gandils gymnastik- og idrætslegat:
Ken Jørgensen, 2p - Lene Mundt, 3a

Overlærer Reinhardts legat til F.S.:
Torsten Mariegaard, 3v

Antoinette Reinhardts legat til F.S.:
Helle Jacobsen, 3c

Henning Skovs mindelegat til F.S.:
Jon Lærkesen, 3a - Lis Dam, 2r

Dr. Anna Salchow f. Bahnsons legat:
Merete Bay Andersen, 3b

Pastor Christian Peder Pedersens legat:
Frank Hansen, 2a - Joan Kristiansen, 2c

Studiefondet for dimittender fra F.S.:
Anne Larson, 3x - Inger Riis-Hansen, 3c

Lektor A.H. Andersen og hustrus legat:
Elisa Riis, 3z

Professor Dahl og hustrus legat:
Anders Cornelius, 3c

Stipendium Kornerupianum:
Christian Stokholm, 3a - Christian Engkilde, 3z

Lektor Eva Rindals legat:
Mette Rude, 2v - Flemming Rasmussen, 2x

Marie og Viggo Mathiesens legat:
Thomas Schelle Jensen, 2q - Martina Nielsen, 2r

Moltkes legat:
Niels Ibh, 2a - Jesper Frøtlund, 2v - Erik Graumann, 2b

Lektor Boisen og hustrus legat:
Charlotte Ferdinandsen, 2b - Helle Cartel, 2c

Overlærer Reinhardts mindelegat:
Stud. mag. Susan Gierringe - Stud, scient. Per Schou-Larsen - Stud.
polyt. Anders Klinting

Boggave fra 50-års jubilar:
Michael Frost, 2p
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Stipendier og statsgaranti for lån i pengeinstitutter kan søges af skolens 
elever fra de er 18 år efter regler, der bekendtgøres på skolen. Nye elever 
vil tidligst kunne søge i slutningen af august.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE
Ifølge lov af 15. september 1977 gives befordringsgodtgørelse til elever i 
gymnasie- og HF-klasserne efter følgende regler:
1. Godtgørelsen ydes af amtskommunen til elever hjemmehørende i 

pågældende amt.
2. Elevens samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole skal være mindst 

9 km. Det er normalt en forudsætning, at eleven har valgt nærmeste 
skole eller kursus.

3. Der skal i videst mulig omfang benyttes offentlige transportmidler. 
Eget befordringsmiddel kan dog benyttes, hvor dette af amtsrådet 
godkendes som mest hensigtsmæssigt.

4. Ansøgningsskema fås på skolen, men kun ansøgning om at måtte 
benytte eget transportmiddel afleveres her igen. Almindelig ansøgning 
om bus-eller togkort afleveres til det trafikselskab, man skal benytte.

5. Der er ikke (som ved SU) aldersmæssige eller indtægtsbestemte 
begrænsninger i retten til at få sin transport betalt; også nyoptagne 
elever/kursister kan og bør i god tid sikre sig rejsehjemmel til skole
vejen.

SKOLENÆVNET
Medlemmer til skolenævnet er valgt af og blandt forældre til elever, der er 
under 18 år: Chr. Bjørn Andersen, Ida-Lykke Bang, Henning Brogaard og 
Georg Schrøder-Jensen. Valgt af lærerne er Bent Vincentzen og Viggo 
Petersen, der fungerer som nævnets sekretær. Bektor er nævnets 
formand.

FREDERIKSBORGENSERSAMFUNDET
Frederiksborgensersamfundet er en sammenslutning af tidligere elever, 
HF-studerende og lærere fra Frederiksborg Statsskole. Formanden er 
tandlæge Wenche Knudsen. Der afholdes generalforsamling med efterføl
gende festligt samvær på skolen fredag den 18. november 1983 kl. 19.30.
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KIRSTEN RØDER
var ansat ved Frederiksborg Stats
skole fra 1953 til januar 1983. Efter at 
have taget skoleembedseksamen 
(1944) i historie, dansk og engelsk 
kom hun her til skolen via Marselis- 
borg Gymnasium. Hun blev udnævnt 
til studielektor i 1971.
Med Kirsten Røder kom en virkelig 
personlighed til skolen, med myn
dighed og klar dømmekraft både 
over for kolleger og ledere. Tilmed 
en lærer, som eleverne satte højt 
både på grund af hendes menneske
lige egenskaber og hendes store 
faglige dygtighed. Men nu går Kirs
ten Røder altså på pension. Nok en 
anelse for tidligt, vil en del mene. Det er vel rimeligt, at man i en vis alder 
føler trang til fred og ro efter dagligdagens trakasserier, men netop i 
Kirsten Røders tilfælde vil vi - alle hendes kolleger - føle et savn, når hun 
ikke længere til daglig færdes på skolen.
Der er mange ældre kolleger, som en gang for alle har skabt sig sit 
livsmønster og sine livsanskuelser. Det var ikke tilfældet med Kirsten Røder. 
Fra sin ungdoms radikalisme havde hun bevaret det frisind og den 
smidighed - og samtidig den fasthed, som gjorde det muligt at komme alle 
aldre i møde og at forstå deres anskuelser, selv om hun på den anden side 
klart kunne se, når der ikke var hold i teorierne.
Hvordan skal vi klare os til lærermøderne, når vi ikke har Kirsten Røder til 
at sætte tingene myndigt og klart på plads eller til at få en eller anden 
kollega til at udtrykke sig kortere eller klarere? Og hvordan klarer vi os 
uden en studielektor som Kirsten Røder? Det er en af de funktioner, som 
vi kender hende bedst fra. Vi har alle sat pris på hendes evne til at trænge 
ind til sagens kerne og at formulere de tanker, som vi andre måske ikke 
altid lige klart har kunnet give udtryk for.
Og hvad nu i pensionisttiden? Skal det atter være kurs mod Kenya og 
Afrika trods øde pladser og truende mænd? Er tasken måske blevet 
armeret i mellemtiden? Eller er det på hjemmebanen med kamp mod 
rasende rødstrømper og kamp for yndlingsforfatteren Karen Blixen? I alle 
tilfælde - vi ønsker Kirsten Røder fortsat god kamp. Jørgen Bjernum
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ERIK HAMMERIS
var ansat på Frederiksborg Stats
skole fra august 1961 til han blev 
pensioneret 31/12 1982. Han kom 
hertil fra Silkeborg, hvor han havde 
været ansat på Th. Langs Skole, men 
dog med nogle små afbrydelser. Et 
år var han således i USA, uden at det 
kunne spores i hans fine britisk-eng- 
elske accent, men hvor han fik et 
første hånds kendskab til USA, som 
ikke var så almindeligt for gymna 
sielærere på dette tidspunkt. Desu
den var han et år i Tyrkiet, hvor han 
underviste på en skole i Ankara og 
fik et indblik i en helt anden tanke
gang og livsform.

Erik Hammeris’ fag var gymnastik og engelsk, og i begge fag var hans 
undervisning præget af viden, grundighed og stor omhu. Disse egenska
ber gjorde det let at samarbejde med ham, alt var tilrettelagt og gennem
tænkt fra starten. I engelsk lagde Erik Hammeris stor vægt på det 
grundlæggende, en solid viden i udtale og grammatik, og han forlangte 
præcision, ting som måske nok umiddelbart kan tage modet fra elever, 
men som de senere forstod at værdsætte.
Udover sit faglige og pædagogiske virke var Erik Hammeris en meget 
værdsat inspektor for skolens hf-afdeling, på hvilket arbejdsområde han 
satte sit store præg og medvirkede til gunstig udvikling for skolens 
hf-elever. Vi vil heller ikke glemme den myndighed og dygtighed med 
hvilken han styrede de årlige translokationer.
Med Erik Hammeris har vi taget afsked med en kollega af den gamle 
skole, som med stor loyalitet gik ind i skolens arbejde og liv, både i og 
uden for skoletid, en kollega af få, men velvalgte ord, ofte med et tørt 
humoristisk glimt i øjet, en kollega som ønskede at få det til at glide så 
smertefrit som muligt. Han lyttede til andre og deres ideer, men han 
bukkede ikke under for et hvilket som helst modelune på pædagogikkens 
overdrev.
Vi ønsker Erik Hammeris en lykkelig pensionisttid, med tid til havearbejde, 
rejser og til at læse alt, hvad han lyster, og uden at skulle skele til, om 
dette nu også kan bruges i undervisningen. Lotte Sahl Nielsen
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EKSKURSION TIL LÆSØ
Den første uge i september 1982 tog vi, 3uvN, på ekskursion til Læsø 
sammen med Jørgen Pantmann, biologi og Hans Jørgen Bregnhøi, 
geografi.

Vort formål med turen var at lave et projektarbejde på tværs af de to fag 
ved at arbejde i grupper på forskellige biotoper på øen, et arbejde, som 
kunne sættes ind i en større sammenhæng, idet hele dagen var til 
rådighed uden afbrydelse afen klokke. Samtidig kunne vi bruge lærerne i 
vort arbejde på en mere afslappet og ikke-skolepræget måde.

Før turen havde vi planlagt gruppernes emner, som bl.a. var Strandengen, 
Kysten, Heden og Landbruget, og vi havde også hjemmefra bestemt, hvad 
vi ville undersøge. Men det viste sig, at det er meget svært at planlægge en 
sådan tur på den rigtige måde, og vi måtte endnu en gang konstatere, at 
teori er lettere end praksis. Men vi har lært at gribe et planlægningsar
bejde an på en mere rationel måde.

På turen oplevede vi også en masse sjove ting sammen. Vi havde lejet 
cykler og kunne derfor let og hurtigt komme omkring. Vi cyklede og gik 
lange ture, bl.a. helt ud til nordøst-kysten, hvor vi så sæler og en blå 
vandgoble, som er meget sjælden her. Om det så var badning, gik vi ikke 
af vejen fordet.

I de fire dage, vi var på Læsø, syntes vi, at vi levede som rigtige 
naturmennesker. Dette liv blev lettet af, at vejret var nogenlunde med os. 
Vi levede af mange af naturens produkter: bl.a. alle tiders delikate 
svampestuvning, lavet af flere slags vilde svampe, hjemmelavet brombær
syltetøj til pandekagerne, som ellers havde været umulige at få ned! 
Rødspættefileter og fjæsing, som vi købte billigt på havnen. Prikken over 
i’et var dog den sidste aften, som var en hel festmiddag. Der havde vi også 
været på havnen og købt jomfruhummer.

Alt i alt havde vi altså en mægtig tur. Udbyttet var stort, både hvad angår 
det faglige og det kammeratlige. Fagligt lærte vi meget om arbejdsmeto
der, og derudover fik vi et meget godt forhold internt i biologiklassen, et 
sammenhold, som har gavnet klassen meget, både i skolen og privat. 
Ydermere har vi lært vores lærere at kende fra en anden side, og det har 
bestemt kun gavnet vores forhold.

Berit og Gritt, 3uvN
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STUDIETUR TIL BAYEUX
I dagene 3/9-11/9 1982 rejste 3abcFF til Bayeux i Normandiet med 
undertegnede. Forud var gået flere måneders forberedelser, idet vi 
startede med afskrive til 3 gymnasier i Bayeux; i brevene præsenterede vi 
os selv, vores planer og ønsker og bad evt. interesserede om at svare.
Fra Lycée Technique svarede M. Jacques Bocage, lærer i fransk, at han 
gerne ville arrangere et besøg for os dér og hjælpe os med andre 
praktiske forberedelser. Senere, inden afrejsen, havde vi udvekslet adres
ser med en del franske gymnasieelever, og begyndende venskaber blev 
indledt pr. brev.
Ved ankomsten til Bayeux efter et lille døgn i toget blev vi modtaget af en 
flok unge: vores franske kontaktlærer havde sørget for biler til bagagen 
og sammen fulgtes vi til vores »pension«, en lille gammel kostskole i 
byens midte. Vi fik det hele for os selv, da eleverne havde sommerferie. 
Stedet var ideelt, meget fransk og idyllisk.
Vores ophold i byen havde naturligvis til formål at træne det franske - 
derfor havde vi med vilje valgt en lille provinsby - og i ugens løb nåede vi 
ud over at færdes lokalt og købe ind m.m. at lave en række interviews med 
folk i byen; det skete med båndoptagere og skemaer lavet hjemme. Vi 
besøgte gymnasiet, der var så integreret, at man i én klasse læste latin på 
3 G niveau, i naboklassen læstes til matros, og overfor tog man stort 
kørekort som langturschauffør. En mærkelig oplevelse efter Frederiks
borg Statsskole.
En eftermiddag var vi inviteret på rådhuset for at interviewe borgmeste
ren, og mens en pressefotograf »dækkede os«, fik vi på forrygende vis 
svar på spørgsmål om bl.a. narkotikabekæmpelse, ungdomsarbejdsløs
hed, miljø og forurening og forholdet til fremmedarbejdere. Da vi skulle 
vises rundt, fik en af de danske elever knust en rude; borgmesteren slog 
smilende ud med hånden og sagde, at det skulle vi ikke tænke på, han var 
glad for, at vi ikke - som ved tidligere danskerbesøg i vikingetiden - havde 
brændt hele byen af.
Flere aftener mødtes vi med unge franskmænd, dansede, snakkede og 
hyggede os. En aften ankom sågar et rockband, og det blev tit meget sent, 
før vi tørnede ind.
Naturligvis så vi også Bayeux-tapetet og katedralen, og en søndag var vi 
sammen med en af de franske elever ved invationskysten for at se på 
krigsminder og bade. Et andet højdepunkt var en heldagsudflugt til Mont 
St. Michel, det mærkelige bjerg ude i de flade havenge mellem Bretagne 
og Normandiet.
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Efter en række hjertegribende afskedsscener med vores franske venner 
kørte vi til Paris, hvor vi havde 2 dage fulde af oplevelser. Jeg må 
indrømme, at jeg forsøgte at vise alle så meget som muligt på den knappe 
tid: latinerkvarteret og Notre Dame, hvor nogle kravlede helt til tops i 
tårnene. La St. Chapelle og Conciergeriet, hvor revolutionens fanger 
ventede på guillotinen. Sacré Coeur - kirken og aftenlyset over Paris, 
Triumfbuen og slentretur til Louvre, hvor nogle så impressionistbilleder, 
andre Mona Lisa og antiksamlingen. For ikke at tale om oplevelserne alle 
havde på egen hånd ind imellem.
Vigtigst var det vel at få prøvet sprogevnerne og »hvæsse våbnene«. 
Takket være gode kontakter i Bayeux og et program, alle havde medvirket 
til samt klassens ukuelige humør overfor alle strabadser og lærerindfald, 
blev opholdet en succes, der kun kan anbefales andre.

Kåre Dag Jensen
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3.Z’S STUDIETUR TIL PRAG
Turen foregik 10.-17. oktober 1982 i samarbejde mellem fagene historie 
og fysik/studievejledning. Hjemmefra havde klassen allerede i 2.g be
skæftiget sig med østeuropæisk historie i form af et emneområde om den 
russiske revolution i 1917.1 3.g blev dette fulgt op med en gennemgang af 
den kolde krigs udbrud og delingen af Europa efter krigen og især med et 
emneområde om Tjekkoslovakiets historie.

I samfundskundskab læste klassen samtidigt om østeuropæisk planøko
nomi og Comecon-samarbejde.
I Prag besøgte vi to historiske museer og to virksomheder for at få et 
indtryk af, hvordan Tjekkoslovakiets moderne historie opfattes fra officielt 
hold i landet og for at få et lille indblik i forholdene i landets erhvervsliv. 
Klement Gottwald museet er et museum »for Tjekkoslovakiets nyere 
historie, nationale kamp og revolutionære historie« - d.v.s. at det knytter 
det tjekkoslovakiske kommunistpartis historie sammen med landets nati
onale kamp, ikke mindst mod den nazistiske besættelsesmagt under 2. 
Verdenskrig. Et særligt rum er helliget fotpgrafier og personlige effekter, 
som minder om Klement Gottwald, landets første kommunistiske præsi
dent fra 1948 til 1953.

Lenin-museet er indrettet i en bygning, hvor Lenin engang førte forsædet 
i en russisk partikongres i 1912. Museet rummer fotografier, plancher, 
malerier og statuer, som illustrerer Lenins liv og politiske virksomhed. 
Foruden Lenin mindes også en lang række mindre fremtrædende russi
ske bolsjevikker fra årene omkring 1917. Men af de andre ledende 
bolsjevikker fra revolutionsårene har kun Stalin en plads på museet. 
Malerierne og statuerne viser allesammen Lenin i dynamiske og energiske 
positurer, ofte som midtpunktet i forsamlinger som begejstret lytter til 
ham. I et par tilfælde er Stalin her fremstillet som Lenins højre hånd, 
placeret i centrum af billedet lige ved siden af Lenin.
Virksomhedsbesøgene gik til en fabrik, som fremstillede tapeter og 
papiremballager, og til et statslandbrug nogle km udenfor Prag. Virksom
hedsbesøgene var arrangeret af den tjekkiske stats turistbureau, og 
undervejs fungerede vores guide fra bureauet som tolk. Paradoksalt nok 
for industrilandet Tjekkoslovakiet var det absolut landbruget, der virkede 
mest moderne og velfungerende.
Fabrikken stammede fra den østrigske tid før 1. Verdenskrig og var blevet 
nationaliseret efter 2. Verdenskrig. Man havde en stor eksport af især
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tapeter til andre Comecon-lande. Landbruget, vi besøgte, var nærmere 
bestemt et fælles lager og en fælles maskinstation for en række ellers 
indbyrdes uafhængige statslandbrug.
Hjemmefra havde vi også fået arrangeret besøg på en teknisk skole i Prag. 
Dels for at få et vist indtryk af uddannelsesforholdene for klassens 
jævnaldrende i Tjekkoslovakiet, dels i håb om at få lejlighed til at komme i 
kontakt med de tjekkiske elever. Det gik nu ikke helt som håbet; de fleste 
af skolens elever var borte p.g.a. kartoffelhøsten, og vi blev i stedet vist 
rundt af skolens rektor og fik lejlighed til at stille spørgsmål til ham.
Hvad der umiddelbart var mest overraskende, sammenlignet med vores 
egen hverdag var - at forældrene kunne straffes med bøder, hvis deres 
barn gentagne gange skulkede fra undervisningen - at der på en af 
gangene hang billeder af skolens bedste elever med angivelse af deres 
karakterer - og at der i hvert eneste lokale hang politiske slogans og 
billeder af Gustav Husåk, landets præsident og generalsekretær for det 
kommunistiske parti.
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Et sidste besøg i Prag lå i forlængelse af klassens fysik-undervisning. Her 
havde man hjemmefra beskæftiget sig med himmellegemerne og med 
teorier om universets udvikling fra år 3000 f.Kr. og op til i dag. Her 
benyttede vi lejligheden til at besøge Prags planetarium, hvor vi fik 
forevist stjernernes og planeternes årlige bevægelser.
Oven i alt det faglige kommer så de andre ting, som også spiller en rolle 
på en sådan tur. Der er de mere turistmæssige indtryk af Prag, som er en 
af de smukkeste hovedstæder i Europa, og der er alle indtrykkene af 
hverdagslivet i byen (forretningslivet, trafikken, den blomstrende valuta
sortbørshandel O.S.V.). Sidst men ikke mindst er der det sociale samvær i 
klassen; det var tydeligt, at eleverne fandt betydeligt bedre sammen på 
denne tur end i hverdagslivet hjemme i Danmark. Alt det er en anden 
historie, men helt klart også en vigtig grund til at foretage sådanne rejser.

Steen Christophersen og Mette Vedelsby
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AF SKOLENS DAGBOG
August
9 . Det nye skoleår begynder
9 .-13. Introduktionsuge for 1.g og 1.HF

13. Elevfest
17. 3bv på Louisiana med Birgit Kjeldmand
18. 3ay på Louisiana med Birgit Kjeldmand
31. Folkedanserne på Frilandsmuseet

September
3.-11. 3bNS i Paris med Søren Hall og Flemming Skrydstrup
5.-11. 3uvN på Læsø med Hans Jørgen Bregnhøj og Jørgen Pantmann
5.-12. 3xyzS i Borris med Mogens Capito
6.-12. 3uvS på Bornholm med Ellen Bastholm Jensen og Ole Sivertsen
6.-10. 3xyzN i Vilshult med Bodil Stenvang
6.-11. 3abcFF i Bayeux med Kåre Dag Jensen
6.-10. 3uvF tværfagligt arbejde på FS med Kresten Bruun, Kirsten 

Kristiansen og Gert Schomacker
9. 3ay på Statens Museum for Kunst med Birgit Kjeldmand

17. Skoleidrætsdag
17. Elevfest

Oktober
4. Fællesarrangement om Fransk Polynesien
8.-15. 3y i Paris med Keld Belert og Kurt Jacobsen
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8.-15. 3v i Prag med Connie Stensgaard Nielsen og Lissi Prins
10.-17. 3z i Prag med Mette Vedelsby og Steen Christoffersen
12.-16. 3bS på Bornholm med Casper Deleuran
12. Forældremøde for 1.g-forældre
29. Elevfest

November
4. Åbning af kantinen
5. -7. Korweekend
9. Musikaften

12. -16. 3acS i Herning med Connie Stensgaard Nielsen og Arne
Bonnesen

18. 3x på Louisiana med Birgit Kjeldmand
19. Frederiksborgensersamfundets generalforsamling og fest
25. Filmarrangement «Whose Life Is it Anyway?«, 3a, 3bcNF og 2qr 

med Birte Dupont
26. Elevfest
29. 3cv på Louisiana med Birgit Kjeldmand

December
2. 3bcNF og 1 v til »Crazy English Pantomime« i Café Teatret med 

Birte Dupont
3. Fællesarrangement med Johannes Møllehave
8. Forældrekonsultation for 1a, 1y og 1v



9. Forældrekonsultation for 1b, 1x og 1z
13. Forældrekonsultation for 1c, 1u og 1ø
17. Elevfest
23. Juleafslutning

Januar
3. Skolen begynder efter juleferien

10. Orienteringsmøde for 1.g-ansøgere
11. 3bu på Louisiana med Birgit Kjeldmand
12. 2abS geografiekskursion til København med Hans Jørgen 

Bregnhøj
19. Orienteringsmøde for 1.HF-ansøgere
28. -29. Skolekomedie og bal »Du kan ikke tage det med dig«

Februar
7. Forældrekonsultation 2.g spr. og 3.g mat.
9. Forældrekonsultation 2.g mat. og 3.g spr.

11. 3a på Danmarks Pædagogiske Biblioteks børneafdeling med
Bo Nielsen

12. Folkedanseopvisning i Festsalen
25. Elevfest
28. Studieorienterende møde for 2.g, 3.g, 1.HF og 2.HF
28.-3./3. Praktik for 2cS ved Ellen Bastholm Jensen
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Marts
2.
8.

Skolens drenge vinder Danmarksmesterskabet i volley ball
1 p til Hippodromens Holberg-forestilling »Rene ord for pengene« 
med Bo Nielsen

10.-13.
16.
17.
22.
23.
25.

2p til Berlin med Palle Mørch Jensen
3u på Storm P.-museet med Bo Nielsen 
Uddannelsesdag for 3.g og 2.HF 
Karnevalsforedrag + sambaundervisning 
Spilsammenkoncert med skolekoret 
Karnevalsfest

April
5.

21.-22.
28.

3bcNF til »Decadence« i Comediehuset med Birte Dupont 
Forårskoncert
Sidste skoledag for 2.HF

Maj 
4. 
4.

11.
14.

Sidste skoledag for 3.g
Elevfest
2yF ekskursion til Odsherred med Hans Jørgen Bregnhøj
2abc til Forsøgsanlægget RISØ med naturfagslærerne

Juni
16.
17.

Optagelsesprøver til 1.g
Translokation

FERIER 1983/84
Sommerferie: mandag d. 20. juni - fredag d. 5. august
Efterårsferie: mandag d. 17. oktober - fredag d. 21. oktober
Juleferie: fredag d. 23. december - mandag d. 2. januar
Vinterferie: mandag d. 13. februar - fredag d. 17. februar
Påskeferie: mandag d. 16. april - mandag d. 23. april
Sommerferie: mandag d. 25. juni - fredag d. 10. august

SKOLENS AFSLUTNINGSHØJTIDELIGHED
Skolens afslutningshøjtidelighed finder sted fredag d. 17. juni 1983 kl. 10.

DET NYE SKOLEÅR
Det nye skoleår begynder mandag d. 8. august 1983 kl. 9.00.
Elever og lærere samles i Festsalen.






