
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


HX;

Frederiksborg 
Gymnasium

1987/88
DANMARKS 

PÆDAGOGISKE 
BIBLIOTEK



Administration
Rektor - Jørgen Olsen
Inspektor for gymnasiet - Viggo Petersen
Inspektor for hf - Ellen Bastholm
Boginspektor - Jørgen Egebjerg
Bibliotekar - Erhard Jensen
Sekretærer - Lone Lindberg, Erna Vang, Lone

Nielsen og Ulla Brixen
Pedel - Hans Attermann og Bjarne Petersen
Studievejledere ved gymnasiet - Ingeborg Spring

borg, Mette Vedelsby, Mogens Capita og Anders 
Kohl

Studievejledere ved hf - Hella Mondorf og Lissi 
Prins

Kantinebestyrer - Ketty Attermann

Indholdsfortegnelse
Hvor går vi hen herfra?....................... 
Hvor kommer vi fra?...........................  
Gymnasiereformen træder i kraft

1. august 1988............................  
Naturfag for sproglige........................  
Elevtal og eksaminer..........................  
Skolens lærere og fagfordeling......... 
Fagligt udviklingsarbejde...................  
Skolekomedie......................................  
Idræt på Frederiksborg Gymnasium. 
Af skolens dagbog.............................. 
Tanker på falderebet...........................  
Praktiske oplysninger.........................

3
5

7
8
9

14
16
18
20
23
30
31

Rektor træffes efter aftale
Rektor.............
Administration. 
Lærerværelset 
Pedel............... 
Elevtelefon.....  
Kantinen.........

02 25 23 11
02 25 23 11
02 26 22 56
02 2634 08
02 25 04 44
02 25 51 28

Redaktion:

Hans Jørgen Bregnhøi
Jesper Bek
Jørgen Olsen
Viggo Petersen
Ellen Bastholm



Hvor går vi hen herfra?

I sagens natur er et årsskrift normalt et historisk 
dokument, der ser tilbage på året der svandt og for
søger at fastholde og videregive nogle indtryk fra 
skolens dagligdag. Sådan skal det også være. Især i 
1988 hvor vi fejrer 400-året for skolens grundlægger 
Christian IV.
Men ind i mellem er det en god ide at se fremad og 
overveje, hvorfor, hvordan og hvorhen skolen ænd
rer sig.

I 1987/88 befandt vi os i gymnasieskolen i et 
vadested. På vej fra en kendt struktur for skoleformen 
til en ny, endnu ikke prøvet struktur.
En struktur som vi ovenikøbet selv skal være med til at 
udforme på den enkelte skole.
Den største kvalitet ved reformen er set med elever
nes øjne muligheden for mere frit at sammensætte sin 
gymnasieuddannelse. I den nye struktur gives der 
flere muligheder for den enkelte elev til selv at 
bestemme tilvalgenes sammensætning, hvor det i den 
nuværende struktur er eleven, der vælger en bestemt 
pakke: grenen.
Set med lærernes øjne får vi med reformen sat en form 
for punktum for en lang og til tider hed debat om 
pædagogik, fag og metoder i en ungdomsuddan
nelse. Reformen betyder nye bekendtgørelser, hvor 
fagenes indhold og metoder er angivet. Reformen 
indebærer dermed også nye arbejdsvilkår for lærere 
og elever.
Set fra skolens perspektiv er det en udfordring, at vi 
med gymnasiereformen i nogen grad selv kan 
fastlægge fagudbud og holddannelsesregler. Men vi 
må tænke os godt om, fortrinsvis af økonomiske år
sager, da rammerne er stramme. Men vi skal også 
tænke os om, fordi vi skal udvikle os fra det, vi står for 

idag som skole til en skole, hvor kvaliteter fastholdes, 
samtidig med at vi åbner os for det ny.
Skolen skal fortsat være et »vækst«sted for både 
elever og medarbejdere. Vi skal forene to sæt af 
opgaver: nogle fagligt-pædagogiske opgaver og 
nogle menneskeligt-sociale.
Og kun hvis disse to opgaver forenes, kan vi være et 
udviklingsmiljø for en ungdomsgruppe i nogle afgø
rende år af dens liv.
Eleverne forventer, at gymnasiet ud over undervisnin
gen og det faglige giver dem tilbud om personlig 
udvikling og udfoldelse. Midt i vadestedet er der derfor 
grund til at overveje, hvordan vi indtil nu har admini
streret disse forskellige hensyn. Skolens dagbog på 
side 23 giver et indtryk af det.
Den vigtigste opgave for os i gymnasieskolen er at 
bibringe unge mennesker dannelse i ordets bedste 
betydning. De ændringer, der sker i samfundet i disse 
år med hastig teknologisk udvikling, skred i værdier 
og normer og skift fra industrisamfund til informations
samfund, viser, hvor nødvendigt det er at give de unge 
solide kvalifikationer og muligheder for personlig 
udvikling. Vi skal ikke uddanne de unge i den forstand, 
at vi skal gøre dem klar til umiddelbart at indgå i 
erhverv og livsstilling. Vi skal give dem mulighed for at 
skelne mellem skidt og kanel - mulighed for at 
orientere sig i en verden, hvor adgangen til informatio
ner er meget nem, og hvor friheden til at definere sit 
ståsted er større end tidligere.
Men noget andet er, at vi i stigende grad orienterer os 
mod vore umiddelbare omgivelser. Herved får elev
erne nogle erfaringer og oplevelser, de kan tage med 
fra deres skolegang hos os. Studievejledning, praktik, 
ekskursioner og rejser indgår som en naturlig del 
af gymnasietilbuddet.
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Året 1987/88 fortæller man måske bedst om ved at 
referere nogle af de udsagn, der møder en dansk 
skoleleder fra de udenlandske gæsteelever, vi har haft 
her på skolen. Gæsteeleverne bider mærke i den fri
hed, eleverne har til at forholde sig til emner af etisk, 
religiøs og moralsk karakter. De hæfter sig ved 
familiestruktur og ved lokalsamfundet, og de hæfter 
sig ved de mange forskelligartede undervisnings

tilbud: oldtidskundskab f.eks. er for amerikanske 
Caroline meget fascinerende, fordi der her er mulig
hed for fordybelse og tilbageblik.
For årene fremover er det vigtigt at understrege, at 
gymnasiet og hf også efter gymnasiereformen både er 
almendannende (en uddannelse for livet) og studiefor
beredende (adgangsgivende til videregående uddan
nelse). Jørgen Olsen



Hvor kommer vi fra?

11988 er Christian d.4.s regeringsjubilæum blevet fej
ret på mange måder. Da samme konge 29. marts 
1630 underskrev fundatsen og skænkede pengene til 
oprettelse af det nuværende Frederiksborg Gymna
sium, fandt vi også anledning til at markere jubilæet. Vi 
har dog gjort det på vor egen måde. Vi har fejret 
Christian d.4. med den betydning han har for os: som 
skolens grundlægger.

På skolens fødselsdag slog musik og underholdning 
dette tema an. Desuden var lavet en plancheudstilling. 
Hensigten med udstillingen var at vise, hvorfor 
Christian d.4. oprettede en skole i Hillerød, hvor 
mange elever der gik her, hvor de kom fra, hvad de 
lærte samt hvilke metoder, der blev anvendt ved 
indlæringen.

Man kan opstille sammenligninger mellem datidens 
og nutidens skolevæsen. Om man foretrækker det 
ene fremfor det andet, er et spørgsmål om smag. 
Man kan også prøve at forklare, hvorfor det gik som 
det gjorde - hvorfor nutidens gymnasium ser ander
ledes ud. Da skolen skal forberede eleverne til at del
tage i samfundslivet, må der være en sammenhæng 
mellem hvilke kvalifikationer - viden og færdigheder - 
eleverne skal opnå i skolen, og hvordan resten af sam
fundet ser ud. Da meget er ændret i det danske 
samfund 358 år efter skolens grundlæggelse, er det 
kun naturligt, at også skolen ser anderledes ud.

På næste side følger en opstilling i meget grove rids af 
nogle forhold der er ændret i skolen - og en mulig for
klaring på, hvorfor disse ændringer er sket. Royalt besøg på fødselsdagen.
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Dengang Nu Samfundet i dag

Kun mænd i skolen - som 
elever og undervisere.

Både mænd og kvinder i 
skolen - som elever og 
undervisere.

Ingen kønsdiskriminering!

Få elever i latinskolen 
- set på landsplan.

Højere gymnasiefrekvens 
- flere % af en ungdoms
årgang i gymnasiet.

Uddannelsesniveauet højnet.

Opdragelse til kristent 
liv og gudsfrygtighed.

Det er ikke fastsat i skole
lovene, at eleverne skal 
opdrages religiøst.

Samfundet som helhed 
præget af højere grad af 
irreligiøsitet.

Disciplene kunne 
afstraffes fysisk.

Forbudt ved lov at 
»tugte« eleverne.

Opfattelsen af mennesket er 
ændret - mere vægt på 
menneskeværd.

Snæver faglig indlæring 
- få fag.

Bredere faglig indlæring 
- flere fag.

Samfundet er mere 
komplekst.

Stram ensartethed i pensum 
i alle landets skoler.
Lærere og elever havde 
ingen indflydelse på 
undervisningens indhold.

Pensum fastsat som rammer, 
hvor der er en vis valgfrihed. 
Lærere og elever skal 
planlægge undervisningen i 
fællesskab.

Samfundet har brug for 
fleksibilitet og personlig 
stillingtagen.

Elevernes indlæring 
kontrolleres uregelmæssigt 
- dvs. ikke faste 
eksamensterminer.

Elevernes indlæring 
kontrolleres regelmæssigt 
(=bestemte eksamens
terminer).

Uddannelsessystemet er 
mere standardiseret 
(gymnasietid = 3 år).

Med historiens bagklogskab kan vi kigge tilbage og er ændret. Langt sværere er det at vurdere, hvor vi er 
finde forklaringer på, hvorfor skolens form og indhold på vej hen. Birgit Svane Hansted



Gymnasiereformen træder i 
kraft 1. august 1988

Vi har stadig to linjer i gymnasiet: En sproglig linje og 
en matematisk linje. Her på skolen starter (foruden 3 
1 .hf-klasser) 3 sproglige 1.g-klasser og 5 matemati
ske klasser efter sommerferien - og de bliver store, 28 
elever i hver klasse!

De vigtigste nyskabelser for 1 .g-erne efter reformen er 
følgende:
— alle elever har 32 undervisningstimer pr. uge (før 

reformen 30 timer pr. uge)
— alle elever har 3 timer biologi pr. uge i 1 .g (før var 

biologi placeret i 3.g)
— alle sproglige elever skal have det nye naturfag (før 

havde de matematik uden fysik/kemi)
— alle matematiske elever skal have engelsk (før 

kunne de vælge tysk i stedet for engelsk)
— alle matematiske elever skal vælge mellem tysk, 

fransk eller spansk (før kunne de kun vælge fransk 
eller spansk)

— ved slutningen af 1 .g skal alle elever vælge mellem 
en række valgfag - deraf to på højt niveau (før skulle 
de vælge en gren)

Indkøringen af reformén vil naturligvis give visse 
vanskeligheder, som berører både nuværende og 
kommende elever.

Flytningen af biologiundervisningen til 1.g og ind
førelsen af naturfag for sproglige vil stille store krav til 
laboratoriefaciliteter i det kommende skoleår. Der vil 
derfor blive meget stort pres på laboratorierne i 
fagklassefløjen, hvilket kan give låboratorietimer 
placeret sent på dagen med flere mellemtimer til følge. 
Mange må affinde sig med at skulle sidde på skolen 
og arbejde et par timer om ugen.

Et andet problem er, at mange lærere skal deltage i 
flere efteruddannelsesaktiviteter, således at klasserne 
oftere vil få vikar eller ombytning af timer.

Som et tredje problem kan nævnes, at der ikke er 
økonomiske midler til at indkøbe alt det under
visningsmateriale, man gerne ville have til de nye fag 
og de ændrede fag - (der er skrevet ny bekendtgørelse 
for alle fag). Der er iøvrigt heller ikke udgivet til
strækkeligt materiale til alt det nye endnu.

Til sidst skal nævnes, at selv om alle skolens lærere og 
alle i administrationen har sat sig grundigt ind i for
holdene omkring alt det nye, kan det ikke undgås, at 
der opstår uforudsete vanskeligheder, når reformen 
skal iværksættes. Vi håber alligevel, at det hele kom
mer til at gå så gnidningsfrit som muligt.

Viggo Petersen
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Naturfag for sproglige

Naturfag er et nyt fællesfag, hvis formål er at styrke 
naturvidenskaberne på den sproglige linje.

Faget har 3 timer om ugen i 1 .g og 4 timer om ugen i 
2.g. Faget består af elementer fra fysik, kemi og 
matematik. De tre fag skal så vidt muligt integreres. 
Undervisningen skal fortrinsvis foregå emneoriente
ret. Emnerne vælges af elever og lærer i fælles
skab.

Som eksempler på emner kan nævnes:

- lys og farver - tilsætningsstoffer
- vækst - solsystemet

Faget er eksperimentelt orienteret og tilrettelagt, så 
der bliver mulighed for samarbejde med biologi i 1 .g 
og geografi i 2.g.
Som en del af undervisningen vil der kunne indgå læs
ning af tekster på fremmedsprog.

Mette Vedelsby.

Jorden står op over Månen.
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Elevtal og eksaminer

Ved begyndelsen af skoleåret 1987/88 var elevtallet i 
gymnasiet og hf 793.1 løbet af skoleåret udmeldtes 32 
elever og indmeldtes 4, således at antallet af elever pr. 
1.4.88 var 628 gymnasieelever og 137 hf-studerende. 
I eksamensterminen maj-juni 1987 bestod 185 elever 
studentereksamen og 55 elever højere forberedelses
eksamen.

17. Mette Lyse (N)
18. Thomas Marcussen (S)
19. Lise-Lotte Meyer (F)
20. Hanne Mortensen (F)
21. Hanne Nielsen (S)
22. Iben Lynge Nielsen (N)
23. Mette Kristine Paulsen (F)
24. Pernille Rosbæk (F)
25. Annette Sadolin (S)
26. Christian Vigh (N)

Sproglig linie
(S) efter elevens navn betyder samfundsfaglig gren, 
(N) nysproglig gren, (F) fransksproglig gren, (M) 
musiksproglig gren.

a-klassen
1. Kirstine Bergenholtz (S)
2. Anne Katrine Bjørn (N)
3. Charlotte Børgesen (S)
4. Niels Gade Christensen (S)
5. Jens Cornelius (M)
6. Søren Dehn (S)
7. Lissen Dræby (S)
8. Dorte Galatius-Jensen (M)
9. Tine Galatius-Jensen (F)

10. Kristine Egede Glahn (F)
11. Dorte Ørnberg Høvelt (F)
12. Andreas Bonde Jensen (S)
13. Ina Johansen (S)
14. Morten Johansen (S)
15. Kresten Juelner (S)
16. Charlotte Juhl (S)

b-klassen
1. Astrid Marie Berg (F)
2. Michael Bilde (S)
3. Bettina Borg (F)
4. Birgit Christiansen (S)
5. Lonni Wolfgang Duelund (S)
6. Claus Sode Grønbæk (F)
7. Marianne Grundsøe Hansen (N)
8. Søren Munk Hansen (S)
9. Tove Kildahl Hansen (M)

10. Anne Vibeke Jensen (F)
11. Isabella Domanyi Jensen (N)
12. Kristina Mette Jensen (N)
13. Trine Vallebo Jensen (F)
14. Maria Lindahl Jessen (M)
15. Kristin Marit Jonsson (F)
16. Eva Kjær (S)
17. Mette Lambert (F)
18. David Innes Maver (M)
19. Anita Milland (M)
20. Pernille Storgaard Pedersen (S)
21. Charlena Eliza Rhodes (F)
22. Tine Mosegaard Svendsen (S)
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c-klassen
1. Jan Andersen (F)
2. Marlene Charlotte Feist Andersen (F)
3. Malene Blenkov (M)
4. Tina Christiansen (N)
5. Pernille Neergaard Nejst Jensen (M)
6. Litten-Kristina Koblauch Kjeldsen (S)
7. Annemette Leonhardt Kjærgaard (S)
8. Charlotte Larsen (N)
9. Mette Overgaard Larsen (N)

10. Henriette Lassen (F)
11. Christian Juhl Lemche (S)
12. Pernille Mygind (S)
13. Charlotte Møller-Andersen (S)
14. Janni Skat Nielsen (S)
15. Rasmus Nellemann Nielsen (S)
16. Lene Østerberg Nygaard (S)
17. Vibe Hoffmann Pedersen (F)
18. Liselotte Rudebeck (S)
19. Pernille Skouboe Svendsen (N)
20. Jens Christian Søby (S)
21. Michael Sørensen (S)
22. Steen Søndergaard Thomsen (N)

Matematisk linie
(N) efter elevens navn betyder naturfaglig gren, (S) 
samfundsfaglig gren, (F) matematisk-fysisk gren, (M) 
musikmatematisk gren.

x-klassen
1. Kim Nyvang Andersen (N)
2. Anya Bertelsen (S)
3. Morten Bo Egeblad Christoffersen (S)
4. Rasmus Dilling (S)
5. Anders Schmidt Hansen (M)
6. Nick Hækkerup (S)
7. Flemming Ingerslev (N)
8. Eva Larsen (M)
9. Kristine Lundsgaard (M)

10. Erik Friis Mondorf (F)
11. Christian Nelke (S)
12. Henning Appeldorn Nielsen (N)
13. John Høier Nielsen (S)
14. Michael Høegh Nielsen (N)
15. Peter Tvinnemose Nielsen (F)
16. Søren Banke Nielsen (N)
17. Lars Hartvig Olsen (M)
18. Rikke Høyer Olsen (N)
19. Anders Povlsen (F)
20. Peter Sandvang (F)
21. Torben Schifter-Holm (F)
22. Karina Schmidt (N)
23. Jane Troelsen (M)

y-klassen
1. Thomas Ole Angelius (F)
2. Niels Peter Bach (F)
3. Tordis Margrethe Rye Brejner (N)
4. Pia Susanne Christiansen (N)
5. Jakob Dupont (F)
6. Mette Mailand Hansen (M)
7. Linda Torp Henriksen (N)
8. Thomas Bo Henriques (S)
9. Peter Handberg Jakobsen (S)

10. Jakob Bøhm Jensen (F)
11. Karen Rysgaard Jensen (N)
12. Stig Amnitzbøll Jørgensen (N)
13. Martin Skalhøj Kristensen (N)
14. Tim Walther Larsen (F)
15. Bent Per Nielsen (F)
16. Lene Siewartz Nielsen (N)
17. Lene Annette Pedersen (M)
18. Thomas Pedersen (S)
19. Jørgen Bjerre Poulsen (F)
20. Jens Pavia Rasmussen (F)
21. Steen Schjønning (M)
22. Malene Søgård (F)
23. Ulla Taylor (M)
24. Louise Toftager (S)
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z-klassen
1. Povl Kristian Andersen (F)
2. Kamilla Begtrup (F)
3. Sune Bek (N)
4. Lars Chrilles Brieghel-Müller (N)
5. Henning Carbel (F)
6. Ulrik Cassias (F)
7. Lars Henrik Castenschiold (F)
8. Jesper Elkjær Christensen (N)
9. Ann Lorett Finch (S)

10. Dennis Egebjerg Jensen (S)
11. Lone Egede Jensen (S)
12. Claus Kristensen (N)
13. Anne Stoklund Larsen (M)
14. Bjarke Alling Nielsen (S)
15. Anne Pedersen (N)
16. Ole Pedersen (S)
17. Christian Schultz (S)
18. Lenette Svendsen (F)
19. Anette Hannibal Sørensen (N)
20. Tue Vinther-Jørgensen (S)

u-klassen
1. Mads Henrik Bang (N)
2. Rolf Bruun (N)
3. Jacob Gulstad (F)
4. Jan Kuno Schelbech Hansen (N)
5. Lars Boe Hauggaard-Nielsen (F)
6. Ole Hedegaard (F)
7. Henrik Hommelgaard (F)
8. Henrik Johansen (F)
9. Lone Damsgaard Jørgensen (F)

10. Jon Asger Knudsen (M)
11. Claus Nyvang Kristensen (F)
12. Gitte Larsen (S)
13. Lena Berit Larsen (N)
14. Michael Larsen (F)
15. Martin Sten Mortensen (F)

16. Leise Rønne Månsson (M)
17. Jacob Obel (F)
18. Anne Camilla Olsson (M)
19. Audun Ramsvatn (F)
20. Marit Karina Rasmussen (S)
21. Christian Restorff-Liliengreen (N)
22. Bjørn Bengtsson Stancke (F)
23. Vibeke Thinggård (F)
24. Lars Winther (S)

v-klassen
1. Charlotte Altenburg (F)
2. Niels Christian Andersen (F)
3. Tina Rytter Andersen (F)
4. Søren Augustesen (S)
5. Peter Brandt (S)
6. Birgitte Christensen (S)
7. Ulla Ebbesen (S)
8. Lotte Hansen (S)
9. Ayoe Gry Hoff (F)

10. Anne Holt (N)
11. Camilla Kampfeldt (S)
12. Anika Kestenholz (N)
13. Per Esben Linnet (F)
14. Berit Mathiasen (F)
15. Signe Thorning Mejlhede (M)
16. Thomas Michaelsen (M)
17. Michael Mynster-Nielsen (N)
18. Joan Pathenia Kajhøj Møller (S)
19. Birgit Nielsen (N)
20. Eva Charlotte Olsson (M)
21. Lone Poulsen (S)
22. Marianne Settnes (F)
23. Jette Birgitte Simonsen (N)
24. Rikke Sørensen (F)
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HF-klasserne
2p

1. Mette Engell Frederiksen
2. Birthe Guldberg Hansen
3. Stig Jarnbye
4. Helle Jørgensen
5. Roberto Thomas Lacentra
6. Eva Henriette Søborg Larsen
7. Helle Erforth Larsen
8. Dorthe Nielsen
9. Pia Nielsen

10. Steffen Kaastrup Nielsen
11. Vibeke Gjerstrup Nielsen
12. Christina Pedersen
13. Charlotte Støvlbæk

2q
1. Charlotte Susan Abramowitz
2. Janne Charlotte Andersen
3. Malene Løkke Andersen
4. Lise Bjørn bak
5. Henrik Dipo-Petersen
6. Jens Holte Frederiksen

7. Vibeke Krak Hansen
8. Kirsten Maria Bjerregaard Jensen
9. Maria Bang Jensen

10. Dorthe Pernille Frydendahl Larsen
11. Henriette Westendahl Leth
12. Rikke Martens
13. Lotte Mathiesen
14. Hanne Møller
15. Henriette Nielsen
16. Rune Gustav Nielsen
17. Lene Charlotte Olsen
18. Allan Friis Pedersen
19. Marianne Pedersen
20. Bo Rasmussen
21. Vibe Vestergaard-Andersen

2r
1. Merete Allerup
2. Anette Andersen
3. Signe Højsted Beckmann
4. Lise Bjørnbak
5. Claus Bindslev
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6. Dorethe Maria Machon Davison
7. Jane Egebjerg
8. Jesper Hansen
9. Mette Nan-Hansen

10. Heidi Holm
11. Monica Dahl Jensen
12. Marianne Brouer Jørgensen
13. Morten Ulrik Jørgensen
14. Pernille Kieler
15. Nadia Larsen
16. Julie Susanne Linnet
17. Steen Mathiesen
18. Morten Østrup Møller
19. Bent Rasmussen
20. Henriette Lystrup Fürst Sørensen
21. Linda Valentin

Gæsteelever 1987/88

Kerry Bromley 1a (Canada)
Lauren Sroczynski 1 b (USA)
Bobby Darnell 1c (USA)
Christina Miller 1ø (USA)
Raelee Tuckerman 2z (Australien)
Myrrhine Alice Cutten 2a (Australien)

Legater
Lektor A. H. Andersen og hustrus legat:

Ulla Ebbesen, 3.v
Lektor H. Boisen & Hustrus legat:

Merete Haagerup, 2.b,
Hannah Christiansen, 2.a

Professor Dahl og Hustrus legat:
Pernille Storgaard Pedersen, 3.b

Nanna Gandils Gymnastik- og idrætslegat:
Janni Skat Nielsen, 3.c,
Morten Ulrik Jørgensen, 2.r

Provstinde Knudsens f. Bergs legat:
Thomas Angelius, 3.y

Stipendium Kornerupianum:
Marianne Settnes, 3.v,
Anette Hannibal Sørensen, 3.z

Marie og Viggo Mathiesens legat:
Bo Rasmussen, 2.q,
Vibe Vestergaard-Andersen, 2.q

Antoinette Reinhards legat til F.S.:
Astrid Berg, 3.b

Overlærer Reinhards legat til F.S.:
Claus Sode Grønbæk, 3.b

Lektor Eva Rindals legat:
Jørgen Kloch, 2.x,
Bolette Rud Pallesen, 2.x

Poul Egede Rovsings legat:
Torsten Lindberg, 2,z

Dr. Anna Salchow, f. Bahnsons legat:
Anne Olsson, 3.u

Henning Skovs Mindelegat til F.S.:
Jacob Dupont, 3.y,
Rune Nilsson, 2.q

Stipendiefondet: Hanne Mortensen, 3.a
Frederiksborgensersamf. rejsestipendium:

Thomas Angelius, 3.y,
Mette Mailand Hansen, 3.y

Studiefonden SDS:
Jacob Bøhm Jensen, 3.y,
Morten Østrup Møller, 2.r

Pastor Christian Peder Pedersens legat:
Luisa Veto, 2.a
Carsten Mulnæs, 2.a

Musiklærernes legat: Anders Povlsen, 3.x
Moltkes Legat: Lars W. Toksvig, 2.y,

Kasper Jørgensen, 2.u
Jydens legat: Sten Frimodt Nielsen S-1983
Frederiksborg Statsskoles Mindelegat:

Sally Huntingford S-1984,
Frank G. Fog S-1977,
Merete Frantzen S-1981,
Hanne Roswall S-1982
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Skolens lærere og 
fagfordeling

Bek, Jesper, adjunkt - historie 1r, 1z, 3c - formning 
3bxy, 3zu, 3acv, 2z, 2cv, 2bx, 2pqr, 1r
Belert, Keld, studielektor - dansk 1a, 2x, 1p - fransk 
1 z
Bonnesen, Arne, adjunkt - geografi 2uMFvM, 2xzuN, 
3xyuS, 1p - idræt 1cu, 1vø, 3x, 1pqr
Bregnhøi, Hans Jørgen, lektor - geografi 2as, 3abS, 
2yFMvF, 2yvN, 3zvN, 3zvS, 1 q
Bruun, Kresten, lektor - fysik 1 ø, 3xyuF, 3xyuS - kemi 
1ø, 2xzuN
Capito, Mogens, lektor - samfundsfag 2xzuS, 3abS, 
3xyuS, - studievejledning 1abx, 2x, 3ay
Christophersen, Steen, adjunkt - historie 2u, 1 p, 1 b, 1 x 
- engelsk 2aSM, 2q
Danving, Kirsten, adjunkt - musik 1z, 1u, 2au, 3cv, 
3mM, 1p
Deleuran, Casper, adjunkt - samfundsfag 2yvS - geo
grafi 2yvS, 2bcS - datavejleder
Dupont, Birte, lektor - engelsk 1ø, 2sN, 3cS, 2p
Egebjerg, Jørgen, lektor - fysik 1u, 1v, 2xzuS - 
matematik 2xzuS
Garvin, Tove, lektor - engelsk 2pqr - oldtidskundskab 
2c, 2y, 1 z, 1 u, 1 c, 1 b - latin 1 c
Gudnason, Jørn, lektor - fysik 1 x - matematik 1 y, 1 z - 
kemi 2yvNmM
Hagel-Sørensen, Vibeke, adjunkt - engelsk 1 u, 2sF - 
fransk 1 b, 1 x
Hall, Søren, adjunkt - fransk 2c, 2v, 2x, 1ay, 1pqr - 
idræt 1bz, 1ax, 1y, 2z
Hansen, Niels Bille, lektor - dansk 3c, 3z - tysk 1c, 
1x
Hansted, Birgit Svane, adjunkt - historie 1 c,1 ø, 2c, 2v - 
idræt 1vø, 1c, 2v, 1p
Iversen, Jan, adjunkt - engelsk 3sF, 1 x, 1 p - fransk 3z, 
2b -engelsk 1 pqr

Jakobsen, Kurt, adjunkt - matematik 1 ø, 2yvF, 3xyuF - 
fysik 1 pqr
Jensen, Ellen Bastholm, adjunkt - samfundsfag 2aS, 
3zvS - dansk 2v
Jensen, Erhard, lektor - religion 2b, 3z, 2p - dansk 
2b, 1u
Jensen, Kåre Dag, lektor - historie 1 u, 2p, 3z - fransk 
3a, 3x, 2u, 1 u
Jensen, Palle Mørch, adjunkt - historie 2z, 3x, 1a, 1 y, 
1 q, 2r - religion 3x, 2r
Joensen, Sverre Eide, lektor - matematik 1 q, 2uF, 
2c
Jørgensen, Jytte, lektor - biologi 3c, 1 p, 3zvN
Karsdal, Bent, undervisningsinspektør - samfunds
fag 3xyuS
Knudsen, Connie, adjunkt - fransk 3c, 2z, 1ø - idræt 
2a, 3b, 2xy, 1b, 1 zu
Kohl, Anders, lektor - biologi 2pqr, 3mM - idræt 3z, 
3abcv - studievejledning 1yuvø, 3xv
Kristiansen, Kirsten, adjunkt - biologi 1 r, 2xzuN, 3zvS, 
3xyuF - idræt 1 r, 3c, 1 xy
Larsen, Hans Rosenkilde, adjunkt - dansk 1v - musik 
1v, 1b, 2zy, 3sM, 3zu, 3ay
Lembcke, Steen, adjunkt - fransk 3b, 2sF - musik 3bx, 
2bx, 2cv, 2pqr, 1ø
Levinsen, Claus, adjunkt - musik 1a, 2msM - dansk 
2u, 1r
Lewinsky, Jette, adjunkt - dansk 1c, 2z, 3x - religion 
2z, 3v, 3a
Mondorf, Hella, lektor - tysk 1 a, 1 b, 3sF - studievejled
ning 2pqr
Mynster-Nielsen, Inge, adjunkt - fransk 3sF, 3y - tysk 
2pqr, 2sF
Namer, Jørn, adjunkt - latin 2sN, 2sM - dansk 3v - 
oldtidskundskab 2a, 2b, 2v, 2z, 2u, 1a
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Nielsen, Bo, lektor - dansk 2a, 1 q, 1 x - formning 1 pq, 
2au, 2y
Nielsen, Conni Steensgaard, adjunkt - historie 3v, 2y - 
samfundsfag 3cS, 2bcS
Nielsen, Lotte Sahl, lektor - engelsk 1 y, 1z, 1p
Nissen, Eva, lektor - tysk 3bcNS, 2sNMS, 1 p - religion 
3c, 2x - oldtidskundskab 2x, 1x, 1ø
Obel, Stig, studielektor - fysik 3zvF, 3mM - kemi 2uF - 
matematik 1 b, 2b
Olsen, Jørgen, rektor - engelsk 3abcM
Pabst, Steffen, lektor - dansk 3y, 3a, 2r - idræt 3u, 
2u
Pantmann, Jørgen, lektor - biologi 3xyuN, 3b, 3zvF, 
1q
Petersen, Orla, lektor - idræt 2abcv, 2y, 3y - matematik 
2yvS, 3xyuS, 3zvF
Petersen, Palle Bak, undervisningsinspektør - mate
matik 1 u
Petersen, Viggo, studielektor - matematik 2xzF, 
3mM, 2a
Prins, Lissi, adjunkt - engelsk 1 a, 3abS - studievejled
ning 1 pqr, 2y
Reich, Jette, lektor - kemi 1 u, 1 v, 2yvF, 2xzuS, 2pqr - 
matematik 1v

Salling, Knud, studielektor - matematik 2qr, 1r 
Schomacker, Gert, lektor - matematik 1 x, 3xyuN -fysik 
2xzF
Skelboe, Ditte, adjunkt - spansk 1 ay, 2ay, 3y - engelsk 
1 r, 1b
Skrydstrup, Flemming, lektor - dansk 1y, 2y, 3u - 
oldtidskundskab 1 y, 1v - religion 2y, 3u
Smith, Ditte, adjunkt - idræt 2zu, 2b, 2c, 3a, 1 ø - dansk 
1ø, 2c
Springborg, Ingeborg, lektor - italiensk 2pqr - fransk 
2ay, 1c, 1v - studievejledning 2abc, 3bc
Stenvang, Bodil, adjunkt - biologi 3a, 2yvN, 3xyuS - 
idræt 2pqr, 3v, 1 q, 1a
Storr-Hansen, Lasse, adjunkt - matematik 2p, 1 c -fysik 
2uF - data 2pqr

Tandrup, Birthe, adjunkt - engelsk 2r, 1 c, musik 1 c, 1 x, 
ly, 1q
Teglbjærg, Leif Stubbe, lektor-engelsk 3sN, 2bcS, 1 v, 
1q
Vedelsby, Mette, lektor - fysik 2yvF, 2yvS - matematik 
2yvNmM - kemi 2yvS - studievejledning 1z, 2zuv, 
3zu
Vincentzen, Bent, lektor - historie 3a, 3y, 2b, 2x, 2q, 
1 v
Wåhlin, Peter, adjunkt - kemi 1 x, 1 y, 1 z, 2xzF - fysik 1 y, 
1z, 2xzuN
Aaen, Hans, lektor - fransk 3u - dansk 1b, 1 z, 2q

Docker, Hanne adjunkt - geografi 3xyuN, 1 r, 
2xzuS, 1b
Ditlevsen, Peter, adjunkt - psykologi 2pqr
Hansen, Edith, adjunkt - matematik 2xzuN, 3zvN, 1 p - 
fysik 2yvNmM
Hilligsø, Anders, adjunkt - geografi 1a, 1c, 3cS, 
2xzF
Johansen, Susanne, adjunkt - idræt 3xy, 3zu - 
fransk 2pqr
Larsen, Helle Vang, adjunkt - tysk 1 q, 1 r - religion 2a, 
2c, 2u, 2v, 3b, 3y, 2q
Michelsen, Arne, adjunkt - fysik 3zvN, 3xyuN, 3zvS - 
matematik 3zvS, 1 a
Mott, Richard, adjunkt - latin 1a, 1b
Reumert, Grete, timelærer - dramatik gymn/hf 
Steensberg, Niels Kristian, adjunkt - samfundsfag 1 p, 
1 q, 1 r, 2pqr - historie 2a, 3b, 3u

I forårssemestret 1988 har skolen haft tre 
vikarer:
Cand.phil Cristina Jessen har vikarieret for Ditte 
Skelboe (spansk)
Cand.mag. Birgitte Holch Knudsen har vikarieret for 
Ditte Skelboe (engelsk)
Cand.mag. Kirsten Tarding Rasmussen har vikarieret 
for Ditte Smith (idræt og dansk)
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I skoleåret 1987/88 har følgende lærerkandidater 
gennemgået kursus i undervisningsfærdighed:

cand.mag. Gert Uttenthal Jensen - musik/mate- 
matik
cand.mag. Kirsten Tarding Rasmussen - dansk/ 
idræt

Fagligt udviklingsarbejde
Som noget nyt har 19 projektgrupper i skoleåret 
1987/88 arbejdet med fagligt udviklingsarbejde. De 
19 projektgrupper, bestående af gymnasielærere fra 

alle amtets gymnasieskoler har arbejdet med et meget 
bredt spektrum af emner og områder.

Lærere fra Frederiksborg Gymnasium har arbejdet 
med følgende emner:
— Praktisk og teoretisk mediekundskab
— Pædagogiske processer og lærerudvikling
— Den nye samfundsviden og gymnasiet
— Ligestilling i gymnasieskolen
— Skovene i Frederiksborg Amt
— Produktions- og levevilkår i Hillerød-området
— Comalpakker til eksperimentelle fag
— Læsehandicaps hos elever i gymnasieskolen

Arbejdsgrupperne blev nedsat i august 1987. Udvik
lingsarbejdet blev muligt efter at Frederiksborg Amt 
afsatte midler til arbejde af denne karakter.

Videoredigering på Amtscentralen.
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Gymnasiet og den nye 
samfundsviden
Under denne vidtfavnende titel har de fleste af skolens 
lærere i vinterens løb deltaget i en foredrags- og dis
kussionsrække. Det har været en fortsættelse af den 
succesfulde weekend i Hundested, foråret 1987, hvor 
en række pædagogiske emner blev diskuteret. En for
ståelse af elevers adfærd, baggrund, uddannelsesmål 
er vigtig hele tiden at opnå i et lærerkollegium.

Men det er også vigtigt at indhente informationer fra 
det øvrige samfund om, hvad der sker af forskning, 
nyopdagelser, nyerkendelser m.m. I de seneste år har 
vi talt meget om EDB, bioteknologi, og det er emner, 
der formelt set har fundet plads i undervisningen i form 
af bl.a. 30 timers teknologiugen i 1.g. Men som 
bekendt forskes der også i disse år i naturmedicin, 
musikbevidsthed, meditation og holistisk viden. Deter 
emner, som optager den danske befolkning meget, 
men som ikke med samme styrke når gymnasiesko
lens lærere og elever. Med støtte fra Frederiksborg 
Amt har vi i lærerkollegiet haft mulighed for at stifte 

bekendtskab med specialiseret forskning inden for 
disse felter, men også med det man kunne kalde for 
helhedsforskning. Altså tanker der bevæger sig på 
tværs af den naturvidenskabelige og humanistiske 
forskning. Det lyder indviklet, men de to retninger tæn
ker ikke ens og tiltrækker også forskellige forsker
typer.

I det daglige ser vi opsplitningen mellem en matema
tisk og en sproglig linje. Mange elever haren ide om at 
de mest intelligente mennesker kun kan befinde sig i 
den ene linje, og alligevel ved de (måske hjulpet lidt på 
vej) at begge gymnasielinjer har nogle goder og nogle 
mangler, men at man faktisk kan få en masse foræret 
ved at kigge hinanden over skulderen.

I lærerkollegiet har vi forsøgt at få indblik i hinandens 
fagverdener - først og fremmest den naturvidenskabe
lige og den humanistiske. Det skulle så gavne under
visningen fremover på den måde, at alle lærere er 
blevet konfronteret med en række forskellige forsk
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ningssyn, der har vist at »sandheden« kan se meget 
forskellig ud, og at det bestemt ikke gør noget at det 
forholder sig sådan, og at eleverne får det at vide...

Forskellen på lærere og elever er f.eks., at elever 
oplever en hel række forskellige fag og lærere i løbet af 

dagen/ugen, og at vi som lærere kun oplever vores to 
egne fag i forhold til en række elever. Den forskel har vi 
søgt at ændre lidt på i vores kursus i vinterens løb.

Claus Levinsen

Skolekomedie

Hvordan gør man?

Begrebet skolekomedie stammer helt fra 15OO-tallet, 
da de religiøse kirkespil blev suppleret med de lærde 
latinskolers opførelser af småkomedier - først på latin, 
men ret hurtigt også på modersmålet. Der eksisterer 
således en hel del komedier, som er skrevet for og 
blev spillet af eleverne på de lærde skoler, og de 
kaldes simpelthen for skolekomedier.

Hos os her på »Chr. IV’s lærde skole« har vi også en 
god gammel tradition. Hvert år i den sidste weekend i 
januar opfører vi en komedie. Lige før efterårsferien 
kundgøres det for 2.g’ere og l.hf’ere, at nu kan man 
melde sig, hvis man har lyst og tid til at deitage - enten 
på scenen (som skuespiller), bag scenen som 
sminkør, regissør, kostumier, uden for scenen med 
musik, lys, lyd og endelig ved fremstilling af kulisser - 
også kaldet scenografi.

Der møder altid mange op - heldigvis! Traditionen er 
populær og interessen stor. Dog må jeg sige - 
sandheden tro - at nogle trækker sig tilbage, når det 
ved min indledende orientering går op for dem, at det 
er et stykke arbejde som taggr tid og kræver kræfter, 
og tiden skal jo tages fra elevernes fritid. Mange 
gymnasianter og hf’ere har nutildags diverse mere 
eller mindre krævende eftermiddagsjobs - og det kan 
være meget svært at få koordineret prøver og job.

Men altså, vi når frem til de indledende dramatiske 
øvelser, som ikke har noget at gøre med, hvad vi 
senere skal opføre. Vi prøver kropssprog, mimiske for
løb, improvisationer over ord, sætninger, ting og klip 
fra komedier. Det er et vigtigt led i hele processen at
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vække og prøve elevernes evne og fantasi til at give 
ord og begreber krop og bevægelse. Det er min 
erfaring, at de indledende øvelser nedbryder genert- 
hedsbarrierer, aktiviserer fantasien og får eleverne til 
at kende hinanden på en ny måde (det sidste har flere 
selv sagt til mig).

Og så kommer det store spørgsmål: HVAD SKAL VI 
SPILLE? Jeg har (selvfølgelig) nogle ideer i baghove
det, ofte især een som jeg har særligt mod på, som 
f.eks. det år vi opførte »Peer Gynt«, som jeg havde 
bearbejdet, så det ikke blev for langt (hele forestillin
gen må ikke vare mere end 6-7 kvarter). Jeg lægger 
vægt på at finde et stykke med mange roller, så de, der 
gerne vil på scenen, får lejlighed til det - ofte vil det jo 
være som »folkemængde«, dansere eller kafégæster. I 
løbet af de indledende aktiviteter har jeg dannet mig et 
billede af, hvem der ville kunne klare de større 
opgaver, og så går vi da igang med fordeling af roller - 
et lidt vanskeligt punkt, da der næsten altid er nogle, 
som bliver skuffede! Da vi gik igang med Holberg’s 
»Kilde-Reysen«, var der jo rige muligheder i 2. akten, 
som helt blev skabt af os selv, og hvor mange fik 
chancen til at udfolde sig.

Mange års erfaring har givet mig en vis øvelse i at til
rettelægge prøverne således, at ikke alle skal møde 
hver gang. Vi deler stykket op i mindre bidder, så der 
bliver mindst mulig vente- og spildtid, og først de sid
ste 2-3 uger før opførelsen føjer vi det hele sammen og 
spiller komedien in extenso. Det er altid morsomt at 
iagttage, hvordan eleverne selv lever med i hele 
stykkets forløb og ofte kommer med gode ideer eller 
finder på sjove gags. Selvfølgelig kan der opstå pro
blemer - et af de tilbagevendende er at lære rollerne 
udenad (tekst såvel som bevægelsesmønster) per
fekt. Det er ikke godt, hvis det »halter« og vi har ikke 
sufflør. En af vore kendte skuespillere sagde engang: 
»Når man forbereder opførelse af en komedie, er det 
90% hårdt arbejde og 10% talent, der er brug for!!« Tro 
altså ikke at »det kommer af sig selv«! Nej!

Og så skal der tænkes på scenografi. Takket være et 
godt samarbejde og en stor indsats fra Jesper Bek’s 
side plejer det at gå fint. Han samler en gruppe elever, 
udkaster ideer, og så går værkstedet igang. Der er 
mange hensyn at tage, så det kan volde noget 
hovedbrud, især fordi pladsen bag scenen er meget 
snæver, så det med skift af kulisser må forenkles. 
Hvad kostumerne angår - ja, så er det jo også et kapitel 
for sig - og af vigtighed. Er det et moderne stykke, vi 
spiller - som f.eks. »Dilettanterne« - klarer vi os med at 
låne os frem, evt. syr eleverne selv et eller andet, men 
spiller vi Holberg, Shakespeare eller anden klassisk 
dramatik, skal det være kostumer i den rigtige stil (man 
kan da ikke spille Jeronimus i cowboybukser - vel?), 
og så lejer vi dem inde hos »Amorin« i København. De 
har et mægtigt lager og er enormt flinke. Det hænder 
også - som f.eks. i »Kilde-Reysen« - at vi låner fra 
skolens fine samling af folkedanserdragter.
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Så nærmer premieren sig! Første gang vi spiller for et 
publikum er om torsdagen inden den fest-weekend, 
det hele drejer sig om. Det kalder nogle generalprøve - 
jeg kalder det »Forpremiere«! Det fremgår tydeligt, at 
det både inspirerer og distraherer de optrædende, at 
der pludselig kommer reaktioner fra salen - men at 
både publikum, kostumer, sminke og de rigtige 
rekvisitter støtter og fremmer spillet, så det som
metider næsten kan ligne det professionelle, er noget 
jeg som gammel erfaren instruktør har oplevet gang 
på gang.

Det er en god ting at sætte lidt musik ind, selv om det 
ikke kræves i den valgte komedie, og takket være stor 
hjælpsomhed hos musiklærere og musikspillende 
elever lykkes det at ta’ det ekstra pift af stemning og 
kulør på, som musikken kan give. Spiller vi noget med 
indlagte sange (operette eller vaudeville), er det af 

enorm betydning at få et godt samarbejde med 
musiklærere, og takket være den store musikaktivitet 
på skolen, når vi altid frem til noget godt.

Jeg synes, det er dejligt og spændende at instruere 
skolekomedie - og det er mit indtryk, at eleverne altid 
får et eller andet godt ud af det. I den tid vi går til prøver, 
lever de i deres roller. Spiller vi f.eks. Holberg, hører 
man af og til de involverede tale »holbergsk« til 
hinanden: »Hillemænd - jeg skal nå mit tog!« »Men der 
kommer, min tro, Sofie« o.l.

Og hvad har vi så spillet gennem årene? Vort 
repertoire rækker lige fra Aristofanes - over Shakes
peare - Holberg - Ibsen - Kar! Gandrup - Hostrup - 
Soya, og til nulevende forfattere.

Og vi fortsætter ufortrødent.
Grete Reumert

Idræt på
Frederiksborg Gymnasium

Med indførelse af den nye gymnasiereform fra det 
kommende skoleår introduceres nye discipliner i 
idræt. Det drejer sig om de såkaldte idrætslige emner, 
som dækker en bred vifte af idrætter, spændende fra 
lege til egentlige friluftsaktiviteter og vintersport. På 
Frederiksborg Gymnasium har vi i det forgangne år 
taget hul på denne nye, spændende del af idrætsfaget 
med en lang række udadrettede aktiviteter, hvor 
eleverne har haft lejlighed til at stifte bekendtskab med 
mange forskellige idrætter, som skolens faciliteter 

ikke rummer mulighed for. I det følgende vil vi kort for
søge at give et indblik i nogle af de aktiviteter, som har 
været praktiseret:
Året blev indledt med en alternativ idrætsdag for hele 
skolen, hvis hovedformål var at give et bud på, hvor
dan en idræts/motionsdag kan afholdes uden et 
dominerende konkurrencemoment, men som social 
begivenhed. Idrætsdagen var desuden et alternativ til 
den traditionelle udflugtsdag for skolens nye klasser. 
Man kunne vælge mellem ca. 15 km’s orienterings
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gang i det nærliggende skovområde, eller en 40 eller 
60 km’s cykeltur ud til og omkring Arresø. Det var et 
gigantisk arrangement at få sendt alle de fremmødte 
lærere og elever ud på de strabadserende ture, men 
alle kom flot afsted, og alle kom ligeledes helskindet 
hjem, omend bagdelen og benmusklerne talte deres 
tydelige sprog om de fysiske præstationer, som netop 
var overstået. Bagefter var man stolt over at have 
udstået strabadserne, selvom der blandt 2. og 3.’g- 
erne kunne spores en vis utilfredshed med, at den 
hævdvundne fridag blev sløjfet.

1 -dags kanotur fra Furesøen til Fuglevad. På trods 
af silende regn var elevernes humør højt, og alle lærte 
efterhånden at padle de levende kanoer. Turen 
afsluttedes med en frisk gåtur på 5 km gennem den 
meget smukke Åmose til S-toget.

Optimistjollesejlads i Gilleleje, hvor eleverne en
keltvis fik lejlighed til at bugsere jollerne rundt i 
havnen. Vejret var atter ikke det bedste, men oplev
elsen inspirerede flere til at melde sig ind i en sejlklub. 
Fantastisk var det at opleve den kolossale hjælpsom
hed og entusiasme hos sejlklubbens frivillige stab, 
som gav alle elever en god indføring i sejladsverdenen 
og en fin oplevelse den dag.

Besøg på Frederiksborg Ridecenter. Eleverne fik 
tildelt en hest efter deres »hesteerfaring«. Krikkerne 
blev sadlet op under kyndig vejledning, og alle de 
behjælmede elever kunne nu trække deres hest ind i 
ridehuset. Her fik de undervisning af stedets beridder i 
de forskellige gangarter, skridt, trav, let-ridning og 
galop. Alle eleverne kunne efter et par dage mærke, at 
der i denne sportsgren blev brugt nogle muskler, som 
de ikke anede eksistensen af.
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Besøg på Hillerød Golfklub. Efter en kort introduk
tion til golf, fulgte vi 2 spillere på deres vej rundt på 
golfbanen, hvor vi fik forevist og forklaret de enkelte 
slagtyper, samt hvilke køller man skulle bruge til disse. 
Til slut fik vi selv mulighed for på øvebanen at forsøge 
at ramme bolden og evt. få den løftet op i luften og ud 
på banen - hvilket vi måtte erfare var en meget vanske
lig sag.

Besøg på Hillerød Helse Center, hvor vi fik en 
prøve-time. Eleverne knoklede ihærdigt i maskinerne 
under god og grundig vejledning, og efter ca. 2 timers 
intenst arbejde kunne vi forlade denne moderne 
maskinpark. Blev vi ikke stærkere, så kunne vi i alt fald, 
i de kommende dage, mærke, hvor vi havde været 
på besøg.

Hørsholm Skøjtehal og Svømmehal var rammen 
om en dag - et åndehul midt i den fortravlede hverdag. 
I skøjtehallen forsøgte eleverne med større eller 
mindre held at stå, - gå eller løbe på de udleverede 
skøjter. Disse ihærdigeforsøg blev ledsaget af masser 
af musik, som de mere øvede kunne forsøge at 
bevæge sig i takt til. Efter en times tid var alle godt 
ømme i bentøjet. Turen gik så videre til svømmehallen, 
hvor der både blev svømmet langdistance og leget en 
del. Dagen sluttede med en pragtfuld saunatur, hvor
efter alle var dejligt trætte.

Vinteridræt. Den nye bekendtgørelse åbner mulig
hed for at kunne inddrage vinteridræt i undervisnin
gen, - og Frederiksborg Gymnasium har en perfekt 
beliggenhed til dette formål: Teglgårdssøen til skøjte- 
løb/ishockey og Gribskov og Store Dyrehave til lang
rend. Man kan også bevæge sig længere nordpå til et 
mere snesikkert sted - hvad denne vinter i høj grad har 
gjort nødvendigt. I det forløbne år har en idrætsklasse 
været på en 1-dags-ekskursion til Isaberg/Sverige, 
hvor både nybegyndere og mere øvede fik en 
pragtfuld dag, både i langrendsløjperne og på 
slalombakken.

Vi har hos såvel eleverne, som har prøvet alle disse 
ting, som hos alle de mange personer, der hver især 
på deres område har været til rådighed med råd og 
vejledninger, mødt en stor glæde og interesse. Vi ser 
således frem til, gennem den nye reform, at få mulig
hed for at vise, at idræt er andet end det traditionelle 
basket- og volleyball. Vore erfaringer er, at eleverne 
gennem friluftslivet får en totaloplevelse og lærer at 
værdsætte og nyde naturen ved aktivt at tage del i 
den.

Kirsten Kristiansen, Connie Knudsen 
og Bodil Stenvang
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Af skolens dagbog

AUGUST
10. Det nye skoleår begynder.
10. -13. Introduktionsuge for 1.g og 1 .hf.
14. Motionsdag for hele skolen og elevfest.
20. 3cS studerer landbrug ved Lammefjorden 

med Anders Hilligsø.
26. 3abc til Buxtehude-festival i Helsingør med 

Hans Rosenkilde Larsen.

SEPTEMBER
4. -18. 3abS i Newcastle med Lissi Prins og 

Mogens Capito.
7. -11. 3cS på Bornholm med Conni Steens- 

gaard.
3zvN i Ringkøbing med Jytte Jørgensen.
3xyu i Norge med Jørgen Pantmann.
3zvS i Århus med Ellen Bastholm.
3xyuS i Polen med Bent Karsdal.
Alle øvrige 3.g-grenhold havde pro
jektarbejde på skolen med deres grenfags
lærere i denne uge.

10. -11. 3sF, 2sF og 10 elever fra 2qr i Lübeck med 
Jan Iversen.

10. 3.g musikgrene i København for at indspille
musik og opleve studiearbejde med Hans 
Rosenkilde Larsen og Kirsten Danving.

15. Forældremøde.
18. 2bS i TV-byen med Conni Steensgaard.
22. 2c på museer i Helsingør med Birgit Svane

og Ditte Smith.
25. Elevfest.
28. 2a i Fiolteatret til forestillingen »Idealister«

med Bo Nielsen.

3abS i Newcastle september 1987
Hvorfor er der så stor økonomisk tilbagegang i NØ 
England? Hvad koster en øl på en pub? Hvordan 
omgås unge mennesker hinanden i England? Hvor
dan bor englænderne? Hvem ejer boligen? Hvad tje
ner de? Hvordan er skatterne?
Disse spørgsmål og mange flere var udgangspunktet 
for et integreret projekt om England mellem sam
fundsfag og engelsk fra sommerferien til begyndelsen 
af oktober 1987. Kernen i projektet var en rejse til 
Newcastle i 12 dage i september, og ideen var at give 
eleverne mulighed for selv at se, høre og opleve 
hverdagen i England, stille spørgsmål og registrere og 
kombinere oplevelserne med den teoretiske viden, de 
havde erhvervet sig inden rejsen om erhvervsstruk
turen, uddannelsesstrukturen, boligforholdene og 
boligpolitikken, og mere alment om levevilkår og 
livsformer.
Opholdet i Newcastle centrerede sig omkring Walker 
og tilstødende kvarterer, hvor eleverne gruppevis gen
nemførte selvstændige undersøgelser af et afgrænset 
lokalområde. Gennem vores kontakt med Walker 
School var eleverne indkvarteret hos private familier, 
hvor de havde rig lejlighed til førstehåndsundersøgel
ser af livsformer og levevilkår. Udover gruppeunder
søgelserne af lokalområder omfattede programmet 
arbejdspraktik, virksomhedsbesøg, besøg på tv- 
station og et par foredrag.
Og hvad kom der så ud af alt dette? Produktet var 
gedigne arbejdsrapporter, processen var at komme 
ned under overfladen i et fremmed samfund, hvor det 
vigtigste arbejdsredskab var: Spørg når du ser. - Og 
dertil havde vi det sjovt, mødte stor gæstfrihed og var 
glade for at være sammen.

3abS, Mogens Capito og Lissi Prins
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OKTOBER
7. 1xy besøger et ridecenter i Valby med 

Kirsten Kristiansen.
7. 1 r og 1 b besøger udstillingen i Brede »Tag

over hovedet« med Hanne Døcker.
7. 2sF på teatertur til København »Insignifi

cance« med Vibeke Hagel-Sørensen.
12. 2au til Louisianas Mexico-udstilling med 

Bo Nielsen.
12. 2bcS på teatertur til København »Insignifi

cance« med Leif Stubbe Teglbjærg.
12. -16. 3a i Budapest med Ditte Smith og Stef

fen Pabst.
3bc i Lissabon med Connie Knudsen, 
Jesper Bek og Helle Vang.

3x i Paris med Kåre Dag Jensen og 
Kresten Bruun.
3y i London med Bent Vincentzen og 
Orla Petersen.
3z i Paris med Jan Iversen.
3u i Prag med Flemming Skrydstrup og 
Kurt Jacobsen.
3v i Budapest med Jette Lewinsky og 
Annemette Egerod.

14. 2yv besøger Glyptoteket med Mette Ve
delsby og Bo Nielsen.

19. -23. Efterårsferie.
30.-1.11. Korweekend.

3.bc på besøg i Benfica.

NOVEMBER
6. Elevfest.
9. Svalegangen AlDS-forestilling.

10. -13. Terminsprøver for 3.g.
13. Frederiksborgensamfundets generalfor

samling og fest.
16. 3zvS besøger August Krogh instituttet med

Kirsten Kristiansen.
16. Piger fra 2. og 3.g til håndboldstævne på 

Espergærde Gymnasium med Ditte 
Smith.

16. 2yv besøger Holografisk Museum med 
Mette Vedelsby og Bo Nielsen.

19. 2c tager 8 km idrætsmærke i Dyrehaven 
med Ditte Smith.

24. 1 x ser Blixen-filmen »Babettes Gæstebud«
med Bo Nielsen.

30. Forældrekonsultation 2.g matematisk og
3.g sproglig.
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Duke Ellington koncerter og skolekorets øvrige 
optræden
Årets store fællesprojekt i den frivillige musikundervis
ning var Ellingtons 2. Sacred Concert - en art jazzsuite 
for kor, bigband og vokal- og instrumentalsolister. 
Solisterne var skolens egne elever, Maria Kynne 
Frandsen, sopran og Jesper Løvdal, saxofon. Med 
støtte af Majazz-koret fra den rytmiske aftenskole 
samt et par elever i orkestret blev der efter en længere 
række prøver, kulminerende med en samlet øveweek
end, afholdt 2 vellykkede koncerter, en på skolen den 
3. november og en i Mørdrup Kirke den 4. november. 
Men kronen på værket blev reprisen i Frederiksborg 
Slotskirke den 17. januar, hvor elevernes musiceren 
blev overværet af en til bristepunktet fyldt kirke, og 
hvor DR optog det hele til senere udsendelse.

Derefter deltog koret - i samarbejde med 5 andre 
gymnasiekor - efter 6 ugers intense prøver i Finn 
Høffdings »Arsenal at Springfield«, en kantate for 
solister, kor og symfoniorkester. Denne koncert var et 
arbejde på professionelt plan med Sjællands Symfo
niorkester og dirigent Okku Kamu. Arbejdet med Finn 
Høffdings værk mundede ud i 2 koncerter, hvor 
koncerten fra Tivolis Koncertsal blev direkte transmit
teret i DR.
Korets sidste optræden var til skolens forårskoncert 
den 22. april med et blandet a cappella repertoire.

Kirsten Danving
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DECEMBER
1. Skolens badmintonhold deltager i badmin

tonturnering i Rungsted.
3. Forældrekonsultation 2.g sproglig og 3.g 

matematisk.
7.
9.

10.
14.

Forældrekonsultation 1a, 1yog 1v.
Forældrekonsultation 1b, 1 x og 1 ø.
Forældrekonsultation 1c, 1 z og 1 u.
3a til terrænløb og ridning i Dyrehaven med 
Ditte Smith.

18.
23.

Elevfest.
Juleafslutning.

FEBRUAR
8. 1p besøger Carlsberg-bryggerierne med 

Steen Ch ristophersen.
9. 3zu-piger i Hørsholm Skøjte- og Svømme

hal med Susanne Johansen
15.-19. Vinterferie.
22. 1x besøger Carlsberg-bryggerierne med 

Steen Christophersen.
25. 3xy-piger i Hørsholm Skøjte- og Svømme

hal med Susanne Johansen.
25. 1 x og 1 ø overværer prøve på Torsdagskon

cert i Radiohuset med Birthe Tandrup og 
Steen Lembcke.

26. 3c besøger Frederiksborg Ridecenter med 
Kirsten Kristiansen.

JANUAR
4. Skolen begynder igen efter juleferien.
7. 2pqr på internatkursus på Gerlev Idræts

højskole med Bodil Stenvang.
13. 2uFM og 2vM ser udstillingen »Kvinder i u-

landenes storbyer« på Stadsbiblioteket i 
Lyngby med Arne Bonnesen.

13. Orienteringsmøde for 1 .g-ansøgere.
15. 1x ser filmatiseringen af Martin Andersen 

Nexøs roman »Pelle Erobreren« med Bo 
Nielsen.

20. Skolens badmintonhold deltager i semifi
nalen i gymnasieskolernes badmintontur
nering på Allerød Gymnasium.

20. 3xyuN besøger RUC med Gert Schomac
ker og Jørgen Pantmann.

20. Orienteringsmøde for 1 .hf-ansøgere.
21. 2y besøger Glyptoteket med Tove Garvin.
26. 3cS besøger Nationalbanken med Con

nie Steensgaard.
29. 1 qr ser filmen »Hip-Hip-Hurra« om ska

gensmalerne med Bo Nielsen.
29. -30. Skolekomedie og bal, »Kilde-Reysen« af 

Holberg, instrueret af Grete Reumert.
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Miniekskursioner
»Skolen må åbne sig mere mod samfundet«, har det 
lydt igennem adskillige år. Hvordan gør vi så dette helt 
konkret? Ja, vi gør det ved i timerne at beskæftige os 
med emner, som har med det omgivende samfund at 
gøre, og ved fysisk en gang imellem at forlade 
klasseværelset og rent faktisk gå uden for skolens 
port.
Det kan dreje sig om større projekter, f.eks. i sam
arbejde med erhvervslivet eller - som det er normalt i 
3.g - at tage på lejrskole i en uge. Det kan også være et 
kort besøg i en virksomhed el. lign. Som eksempel på 
sidstnævnte kan nævnes to miniekskursioner, som 
2aS har foretaget i geografitimerne i det forløbne 
skoleår.
Det første besøg gjaldt Teknisk Forvaltning i Hillerød. 
Som afslutning på et undervisningsforløb om plan
lægning med særlig vægt på Hillerød var det naturligt 
at tale med en af de teknikere, som til daglig har ansva
ret for kommune- og lokalplanerne. Det er nemlig 
vigtigt for eleverne at se teorierne omsat i praksis. 
Også andet besøg gjaldt Hillerød. Kort tid efter at for
løbet om planlægning var afsluttet, gjorde en elev i 
klassen opmærksom på Hillerød byråds opfordring til 
at komme med forslag til Nordsten-områdets anvend
else. Vi suspenderede da den almindelige geo
grafiundervisning, tog i en undervisningstime ned og 
kiggede på arealerne og sluttede - efter nogle timers 
diskussion - med at indsende klassens forslag til 
arealernes anvendelse.
Andre artikler beskæftiger sig med større projekter 
uden for skolen. Ovenstående er blot ét eksempel 
blandt flere på, hvordan vi i det små åbner vinduerne 
ud mod det omgivende samfund.

Hans Jørgen Bregnhøi
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MARTS
1. 2yvN besøger Geologisk Museum med 

Hans Jørgen Bregnhøi.
2. 2au formning besøger Edvard Munch-ud- 

stiliingen på Louisiana med Bo Nielsen.
4. Elevfest.
7. -10. Terminsprøve for 3.g.
8. 2a på rundtur i København med Jørn

Namer.
9. 2b på rundtur i København med Jørn 

Namer.
10. 2u på rundtur i København med Jørn 

Namer.
14. -30. 30-timers EDB-kursus for 1.g.
15. 2pqr besøger Edvard Munch-udstillingen 

på Louisiana med Jesper Bek.
15. 2z på rundtur i København med Jørn 

Namer.
17. 2v på rundtur i København med Jørn 

Namer.
23. 3xyuN besøgerforskellige landbrug i Nord

sjælland med Hanne Døcker.
30. 2cv formning og 2z besøger Edvard 

Munch-udstillingen på Louisiana med Jes
per Bek.

31 .-4.4. Påskeferie.

APRIL
7. 2y formning på Frederiksborg Museet med 

Bo Nielsen.
8. 1z besøger Carlsberg-bryggerierne med

Jesper Bek.
8. Elevfest.

19.-26. 2xzuN laver felt-økologiske undersøgelser
på Anholt med Kirsten Kristiansen.

21.-22. Forårskoncert.
27. 1qr og 2bx formning besøger Edvard

Munch-udstillingen på Louisiana med Jes
per Bek og Bo Nielsen.

28. Sidste skoledag for 2.hf.

MAJ
2 .-9. Skriftlig eksamen for 2,hf.
3 . Festmiddag for 3.g og lærerne.
4 . Sidste skoledag for 3.g.
9 .-13. Skriftlig studentereksamen.

11. 2yvF på geografisk ekskursion til Sydsjæl
land og Møn med Hans Jørgen Bregnhøi.

JUNI
16. Afslutning for 1 .g, 2.g og 1 .hf.
16. Optagelsesprøver til 1 .g.
17. Translokation.
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København på tværs - fem gange
2a, 2b, 2z, 2u, 2v - alle tog vi turen. Egentlig for at finde 
græske templer og skulpturer. I mangel af bedre måtte 
vi lade os nøje med det klassiske København og 
Glyptoteket. Formiddagen til det første, eftermidda
gen til det sidste - med en pizza og en cappuccino hos 
Brdr. Strecker som formidlende overgang.
Vi startede med at sondere terrænet omkring Kon
gens Nytorv; Den franske Ambassade, Charlotten- 
borg og Handelsbankens hovedsæde. Så var det 
grundlæggende erkendt: detaljerne lignede godt nok 
dem i bogen; pilastre, arkitraver, kapitæler - såvel dori- 
ske som joniske. Sfinxen på taget af Det kongelige 
Teater gav anledning til en repetition af broncestøb- 
ning.
For at sætte de klassiske detaljer i relief snoede vi os 
ad mange gyder og dunkle baggårde gennem den 
nederlandske renæssance, en smule barok, Firenze- 
imitationer, Holbergs København med bindingsværk 
og svalegange, de gamle hestestalde og brolægnin
gen bag professorgårdene, ildebrandshusene.

Så var vi rustede til afrunding på Frue Plads og 
Gammel Torv: Universitetets indre udsmykning, Bis
pegårdens græske og latinske indskrifter, Domkir
kens Thorvaldsenfigurer og den gråmalede græske 
arkitektur (tænk, de spillede orgelmusik for os), 
Domhuset med Akropolisefterligningerne.
Efter frokosten hilste vi på Mozarts enke, nedrakkede 
den gyselige hovedbrandstation og jublede over 
Nordeuropas eneste originale romerske søjle på H. C. 
Andersens Boulevard.
Så Glyptoteket: I strakt karriere arkaisk stil, streng stil, 
klassisk stil, hellenistisk stil - og så de romerske 
portrætter. Og det passede det hele, passede med det 
der stod i bøgerne, og man kunne selv se og gen
kende det, og der var vist ingen, der stilbestemte og 
daterede helt skævt.
Derpå sivede man: nogle til impressionisterne, andre 
til elektronmusik, til Gerhard Hennings piger, til Strø
bæk, til stadens fristelser. Nogle tog vist hjem.
Det var så de dage.

Jørn Namer
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Tanker på falderebet
Nedtællingen for 3.g-erne er i fuld gang. Hvis ikke man 
fører sin egen personlige nedtælling, kan man ved ind
gangen til kantinen holde sig åjour med, hvordan 
gymnasietiden lakker mod enden.
»Befrielsens« time rykker nærmere og nærmere.
Dette giver dog stor anledning til panik; i stamklas
serne er der fuld fart over feltet. Der skal skrives Blå 
Bog - en længerevarende proces. - Hvornår skal vi 
mødes? - Alle er booket op med stile, arbejde eller 
andre fritidsbeskæftigelser. Hvor skal vi mødes? - Ja, 
hvem kan lægge hus til? Og - ikke mindst - hvad skal vi 
skrive? - 24 mennesker skal blive enige om indhold og 
formulering. Idéerne slipper op. Sekunderne løber. 
Det færdige manuskript skal afleveres i morgen. 
PANIK.
Desuden, hvem skriver ind? - En enkelt person melder 
sig frivilligt. Åh, husk billede. - Jamen, jeg har ikke 
noget. Folk styrter ned på stationen i spisefrikvarteret 
for at få taget et »snap photo«. Ind og sid - smil. Klik. 
Hurtigt, næste mand ind. Klik. Sidste mand - grøn 
lampe lyser, »cheese«. Klik. 3 minutter senere, og 
billederne er færdige. Tilbage til skolen. Skriv navn og 
klasse bag på og aflever! Stresset??

Stemningen hos 3.g-erne er blandet. Spænding, for
virring, forventning, afmagt - og sløvhed er nogle 
betegnelser. Hvem fristes ikke til at blive siddende ude 
i skolegården, når forårssolen en sjælden gang baner 
sig vej gennem skydækket? Energisk prøver man at få 
lærerne med ud - kun de færreste er med på idéen! Ind 
til det elektriske lys. »Værsgo at tage plads. Og vi slår 
op på side...« engelsk. Hvordan skal vi få kvalt to hele 
engelsktimer? Tiden snegler sig af sted. Gab! Åh nej, 
ikke igen. De samme klicheer: Please characterize -- 
What’s the message of the story. »Say it again, 
please«. Gloser sidder snart på rygraden, men hvor 
mange år skal vi vade rundt i det samme? Endelig! Det 
frelsende ringesignal lyder - timen er forbi.

Klasseværelset er lummert - ud og få noget frisk luft. 
Har vi tid? Nej, egentlig ikke. Der var noget med et 
speciale, der skulle konkluderes. - Blæs på det og lad 
os komme af sted. Vi må have noget ilt til hjernen, 
ellers overlever vi ikke resten af dagen. Det er svært 
ikke at blive stresset!

»Vi har travlt«, lyder det fra lærerne. »Er I klar over, hvor 
mange timer vi har mistet i årets løb?« - Disse for
tvivlede udråb kan alligevel ikke få en 3.g-er til at 
skynde sig til timen! Den danske mentalitet skinner 
igennem - at være punktlig er stadigvæk et ukendt 
begreb for både elever og lærere! Men snart sidder du 
alligevel atter på din stol og lytter tålmodigt til 
skikkelsen bag katederet. Bach og Händel. Naturens 
kredsløb - økosystemer og fødekæder. Les conditions 
des femmes en Algérie. Eksistentialisme - verdens 
meningsløshed, som gør den meningsfuld. Hvordan? 
- Det er umuligt at holde gejsten oppe. Tankerne 
strømmer. Hvordan skal man holde rede på det hele 
på én gang? Sidste skoledag. Eksamen. Transloka
tion. Ud af gymnasiet - og hva’ så? - Enhver 3.g-er vil 
nok kendes ved disse tanker. Men samtidig plaprer 
læreren løs foran dig. Du har igen ikke hørt efter. For 
10. gang beder du din sidekammerat om et lille referat, 
men han har heller ikke kunnet koncentrere sig...

Midt i hele slutspurten er der dog også plads til 
kreativitet udover det faglige og trivielle!
Igen i år er folk kommet med talenterede bidrag til for
årsudstillingen. Lysten til at skabe er tydelig. For
årskoncerten er et andet eksempel. Følelser og udtryk 
får frit løb. Musikken taler sit eget sprog.

Men snart er det hele forbi. Gymnasiet bliver fortid. 
Fremtiden bliver din egen. Tanker, ønsker, drømme 
skal realiseres. Kun tiden vil vise hvordan...

Luisa Veto, 3.a
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Forældrekontaktudvalget

Medlemmer til forældrekontaktudvalget er valgt af og 
blandt forældre til elever, der er under 18 år: Bente 
Vyff, Poul Persson og Lars Toksvig.

Desuden er rektor, lærerrådsformanden Conni 
Steensgaard og elevrådsformanden Rikke Storgaard 
Pedersen medlemmer. Elisabeth Lyneborg repræsen
terer amtsrådet, og Lone Lindberg repræsenterer det 
teknisk-administrative personale i udvalget.
Udvalgets formand er Lars Toksvig.

Ferier 1988/89

Sommerferie: mandag den 20. juni - fredag den 5. 
august
Efterårsferie: mandag den 17. oktober - fredag den 
21. oktober
Juleferie: lørdag den 24. december - tirsdag den 3. 
januar
Vinterferie: mandag den 13. februar - fredag den 
17. februar
Påskeferie: mandag den 20. marts - mandag den 
27. marts
Sommerferie: begynder mandag den 26. juni 1989

Frederiksborg Gymnasiums Skolens afslutnings
folkedansere højtidelighed
er en forening af nuværende og gamle elever, som kan 
lide at danse folkedans. Foreningen giver en opvis
ning i dragter søndag den 28. august 1988 kl. 14.00 
på Frilandsmuseet.
Sæsonens danseaftener bliver bekendtgjort på sko
len i starten af skoleåret.

Skolens afslutningshøjtidelighed finder sted fredag 
den 17. juni 1988 kl. 10.00.

Det nye skoleår
Det nye skoleår begynder mandag den 8. august 
1988 kl. 9.00. Elever og lærere samles i festsalen.

Frederiksborg- 
gensersamfundet
Frederiksborgensersamfundet er en sammenslutning 
af tidligere elever og lærere fra Frederiksborg Gymna
sium. Formanden er lektor Sverre Joensen. Der 
afholdes generalforsamling med efterfølgende festligt 
samvær på skolen fredag den 18. november 1988 
kl. 19.30.
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