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Skolens kontor: Set. Kjeldsgade 3, 1. sal Kontortid: Kl. 9-13 og 
14-15. Telefon 31 20 93 40.
Rektor Walter Dalland træffes efter aftale på skolens kontor.
Henvendelse vedr. elever i 6.-10. klasse:
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Hvad er Niels 
Steensens 
Gymnasium?

Walter Dalland, 
rektor

Da man for 40 år siden oprettede Niels Steensens Gymnasium, var 
det for at skabe en katolsk skole. Det betød dengang ikke, at et flertal 
af lærere og elever var katolikker. Det betyder det heller ikke i dag. 
Men det betyder, at skolen har en holdning, udviklet nu i fire årtier af 
de lærere og elever, der har udgjort Niels Steensens Gymnasium.

Denne holdning har medført, at engagerede (og måske også 
lidt mindre engagerede) katolikker, folkekirkekristne og frikirkelige 
har befundet sig godt på skolen, men også elever med en anden 
kulturel baggrund, fx. ortodokse jøder, eller katolikker af udenlandsk 
oprindelse. Det betyder, at livsanskuelsesspørgsmål i reglen disku
teres med særlig interesse, og det har på den anden side givet skolen 
en vis åbenhed. »Vi skal være her allesammen«, sagde allerede sko
lens første rektor, der også som den vigtigste regel opstillede kravet: 
Vis hensyn.

Når man træder ind i hovedbygningen, mærker man, at skolen 
har atmosfære. Det beror på, at den har til huse i et forhenværende 
kloster, der ganske vist ikke er helt så gammelt, som bygningerne 
kunne forlede en til at tro. Alligevel passer det meget godt med den 
ældgamle kuturtradition, som en katolsk skole er led i. Jesuiterorde
nen har båret en del af denne tradition, og det er medlemmer af 
denne orden, der har skabt skolen og stadig bærer den.

Niels Steensen (1638-1686) levede i naturvidenskabens store 
århundrede og var selv en af dem, der med geniale forskningsresulta
ter og dristige nye tanker omstyrtede meget af det, man indtil da 
havde anset for urokkeligt. Dertil beherskede han en lang række 
sprog, særlig elegant latin og italiensk. Når skolen har valgt at bære
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hans navn, betyder det ikke, at man selv skal være et geni for at være 
elev på NSG, men nok, at det forventes, at man gør en hæderlig 
indsats.

Niels Steensen kendte ikke til en modsætning mellem tro og 
viden. Man kan sige, at hans naturvidenskabelige opdagelser førte 

< ham til tro på Skaberen og reddede troen, da han følte den angrebet af 
nogle af sin tids største filosoffer (Descartes, Spinoza). Efter den 
udvikling, vor tids naturvidenskab er inde i, forstås denne holdning 
måske bedre end for et par generationer siden.

Endelig satte Niels Steensen i sit liv mere og mere konsekvent 
de åndelige værdier over de materielle. Dette fik i 1988 paven til at 
saligkåre ham. Det gør også, at skolen betragter ham som et forbillede 
for sin holdning, og at den er glad for at bære hans navn.

Niels Steensens ord fra hans eneste anatomiske forelæsning i Køben
havn:

»Skønne er de ting vi ser 
skønnere de vi forstår, 
men langt de skønneste er 
tilvisse de som vi ikke fatter.«

^ulchriom otnie sciuntu^ 
tynge pulcførrima (We i^wmntur:
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Om skolen
»Klosteret på Jagtvejen«, således var hele komplekset kendt i første 
halvdel af dette århundrede. Man nåede derud med en rød-hvid 
Frederiksberg-sporvogn fra Falkoner Alle og endte ude ved Fælled
parkens landlige duft. De tunge bygninger var omgivet af en høj mur, 
og det hed sig, at hvis en ung pige først var trådt indenfor, slap hun 
aldrig ud igen. Klosteret var en lukket kvindeverden, så man måtte 
gætte sig til, hvad der foregik derinde.

Klosterets imponerende kompleks var bygget af nonnernes 
østrigske priorinde, der var fantastisk rig, og som hos arkitekterne 
sagdes at have bestilt »et kloster, som vi har dem hjemme«. De tunge 
murmasser og de små vinduer gør historien troværdig.

Da nonnerne levede og døde i klosteret, måtte de naturligvis
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også begraves der. Under kapellet indrettedes derfor en begravelses
hal, et »kolumbarium« med nicher i væggen, hver især i højde, dybde 
og bredde egnet til at modtage en afdød søster i kiste. Heldigvis blev 
kolumbariet aldrig benyttet til formålet, idet de danske myndigheder 
nægtede at give tilladelse til en sådan katakombe- begravelse.

Ikke desto mindre har den ene tilmurede niche givet anledning 
til myten om »den indemurede nonne«. I virkeligheden indeholder 
nichen klosterets grundsten og de dertil hørende dokumenter.

Opgaverne ved skolens overtagelse af bygningerne var natur
ligvis først og fremmest at fa bygningerne indrettet til undervisning, 
og dernæst at fa frigjort den del af komplekset, som af økonomiske 
grunde var udlejet. Det lykkedes langsomt; men en god gymnastiksal 
og egnede lokaler til naturfagene savnedes stadig. Først 1961 opførtes 
den nye bygning på Australiensvej. Så var rammerne lagt for en rolig 
og solid vækst for skolen.

Nu disponerer Niels Steensens Gymnasium over hovedparten 
af den tidligere klosterbygning på hjørnet af Jagtvej og Set. Kjelds- 
gade og over den moderne skolebygning med fem udnyttede etager 
på hjørnet af Set. Kjeldsgade og Australiensvej. Hertil kommer et 
relativt stort udendørsareal mellem bygningerne, hvor ca. halvdelen 
er asfaltbaner til håndbold og basketball, resten beplantet med træer 
og buske.

Niels Steensens Gymnasium tilbyder undervisning i en ho
vedskoleafdeling og en gymnasieafdeling, der pr. 1. september 1990 
var sammensat således:

HOVEDSUOUE; 6 7 <5 5 10 /AtT-.

2. 2 5 5 z 1
5LWAL uo U8 IIU 50 1 | 367

GYMNMUM-
MAT

'8-

SP/t /w SPR. mat
38‘

5 PR. /AC7

3 Z 3 1 z 1 15
6 3« 67 15 70 3Z 1 1>o5

Undervisningen af ovennævnte elever varetages af 70 lærere (se i 
øvrigt lærerfortegnelsen bag i hæftet).
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Hovedskolen

Som privat skole har Niels Steensens Gymnasium i modsætning til 
de offentlige gymnasieskoler kunnet bevare en hovedskoleafdeling. 
Vi anser det for pædagogisk værdifuldt at opretholde den nære kon
takt mellem gymnasieafdelingen og dennes forudgående skoleafde
ling. Vore lærere i gymnasieklasserne kan derved fa direkte kontakt 
til det undervisningsniveau, hvorfra de modtager de nye elever til 1. 
gymnasieklasse, og for eleverne vil den ofte vanskelige overgang fra

tyDECT i MT0(,iMOR,06 IWg-UAlOliUMn,

' i & og s. nusse Msr s vtT.riMH,.i lo.nwe navr & uct t/mch 

y.-FAfå&tiMHSÆcr d) mmumiw mi.wu.og man
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den 9-årige folkeskoleundervisning til den mere krævende under
visningsform i gymnasieklasserne lettes.

Niels Steensens Gymnasium har undervisning fra 6. klasse i 
hovedskolen, og den har som privatskole en vis pædagogisk frihed i 
hovedskolen til inden for de økonomiske rammer selv at vælge fag
enes indhold og timetal. Med hensyn til fagenes indhold har skolen 
valgt at følge de vejledende læseplaner for folkeskolen. Men til de i 
folkeskolen obligatoriske fag: religion, dansk, historie, samtidsorien
tering, engelsk, fysik, matematik og idræt har Niels Steensens Gym
nasium tilføjet tysk eller fransk. Herved bliver det antal valgfag, den 
enkelte elev kan fa plads til på sit skema, ganske vist mindre, men vi 
anser det for væsentligt, at alle vore elever bevarer muligheden for 
senere optagelse i gymnasiet, hvortil kræves tysk- eller franskunder
visning på 7.-9.klassetrin - også på matematisk linie.

Niels Steensens Gymnasium er en kristen skole og lægger 
vægt på en solid religionsundervisning, hvorfor faget er tillagt 2 
ugentlige timer i 8. og 9. klasse. Man kan ikke fritages for religions
undervisningen.

Ud over den obligatoriske undervisning tilbydes der eleverne 
på 8.-10. klassetrin en række valgfag. I indeværende skoleår har vi
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Bente Nielsen, 
viceinspektør

kunnet oprette undervisning i biologi, datalære, formning, fotolære, 
fransk, håndarbejde, latin, maskinskrivning og tysk. Hvert fag er 
tillagt to ugentlige timer, dog har fransk og tysk i 10. klasse fire timer.

I maskinskrivning kan eleverne efter et års undervisning gå til 
folkeskolens afgangsprøve i faget. Latin tilbydes som et toårigt valg
fag i 8. og 9. klasse med to ugentlige timer. Eleverne kan efter 9. 
klasse gå op til 
folkeskolens afgangsprøve i latin. 110. klasse er pensum og under
visning i fransk, tysk og fysik tilrettelagt med henblik på, at eleverne 
kan indstille sig til folkeskolens afgangsprøve, henholdsvis udvidede 
afgangsprøve, i fagene.

For alle klassetrin gælder det, at der gives standpunktskarak
terer i alle hovedskolens obligatoriske fag. Ved karaktergivningen 
anvendes 13-skalaen.

Optagelse i hovedskolen
Ansøgning om optagelse sker på særlige blanketter, der kan rekvire
res telefonisk (3120 93 40). For ansøgere til 6., 7. og 8. klasse udløber 
ansøgningsfristen den 9. februar 1991. Ansøgere til 6., 7. og 8. klas
setrin indkaldes efter ansøgningsfristens udløb til en samtale med 
rektor eller viceinspektør for hovedskolen.

Optagelse på andre klassetrin end 6., 7. og 8. kan i praksis kun 
ske i ret begrænset omfang, når der f.eks. ved flytning opstår ledige 
pladser. Vi sender så hurtigt som muligt bésked til ansøgere, der har 
ønsket at stå på venteliste.
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Gymnasiet

Gymnasiet giver i undervisningen det nødvendige grundlag for vi
deregående studier og slutter med studentereksamen. Undervisnin
gen giver dig viden og færdigheder, som du altid vil have brug for. Du 
har brug for at beherske dansk og for at kunne et eller flere fremmed
sprog. Og du har brug for indsigt i den natur og det samfund, som du 
lever i. Undervisningen er ikke snævert rettet mod et bestemt er
hvervsområde, men giver dig en bred baggrund at tænke og handle 
ud fra.

Gymnasiets undervisning giver den viden og de studievaner, 
der er et godt grundlag for at påbegynde og gennemføre en videregå
ende uddannelse. En studentereksamen giver derfor mulighed for at 
søge ind på alle højere uddannelser. Om du så bliver optaget af
hænger bl.a. af, hvor højt dit eksamensresultat (gennemsnit) er.

Der er nogle fag, som er fælles for alle elever. Disse fag kan 
være placeret på forskelligt klassetrin og med forskelligt timetal, men 
alle elever modtager undervisning i følgende fag: religion (på Niels 
Steensens Gymnasium delt for katolikker og ikke-katolikker), 
dansk, fremmedsprog, oldtidskundskab, historie, samfundskund
skab, geografi, biologi, matematik, musik, billedkunst og idræt. Fæl
lesfagene idræt, musik og billedkunst giver dig mulighed for at an
vende og udvikle dine fysiske, musiske og kreative evner. Disse fag 
medvirker derfor til at gøre gymnasiet til en alsidig ungdomsud
dannelse. De særlige valgfag giver mulighed for fordybelse indenfor 
sprog, naturvidenskab og samfundsvidenskab.
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Optagelse i gymnasiet

Sigga Nolsøe, 3x, repræsen
terede Danmark på en uges 
rejse i Tyrkiet, sammen med 
studenter fra de øvrige EF- 
lande. Hun ses her sammen 
med Tyrkiets ambassadør

De elever fra 9. og 10. klasse, der ønsker at fortsætte i gymnasiet, 
indsender gennem deres nuværende skole en ansøgning på en særlig 
blanket i løbet af marts måned. På blanketten skal du skrive hvilket 
gymnasium, du helst vil gå på. Rektoren på det ønskede gymnasium 
afgør, om du kan optages i gymnasiet, normalt ud fra den afgående 
skoles udtalelse om din egnethed. I tvivlstilfælde skal du til en op
tagelsesprøve på gymnasiet.

Eleverne fordeles så vidt muligt efter deres ønsker. På Niels 
Steensens Gymnasium far vi ansøgningerne fra alle de kvalificerede 
ansøgere, der har søgt os som første ønske. Hidtil har vi været i stand 
til at optage alle disse elever.

Vi synes på Niels Steensens Gymnasium, at det valg, du skal 
foretage mellem sproglig og matematisk linie, er det vigtigste for dig i 
øjeblikket. I løbet af l.g vil vore studievejledere så hjælpe dig i de 
valg, du skal foretage i februar måned med henblik på valgfag i 2. og 
3.g. På de næste sider ser du en oversigt over gymnasiets forskellige 
fag på de to linier. Her er nævnt de fag, Niels Steensens Gymnasium 
tilbyder.

Oprettelse af valghold afhænger af, at et tilstrækkeligt antal 
elever tilmelder sig.
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Fremmedsprogede elever

Niels Steensens Gymnasium har altid været vant til at have uden
landske elever. Det er ikke overraskende, da et katolsk miljø i Dan
mark ofte vil være internationalt.

En ny gruppe af fremmedsprogede elever er imidlertid dukket 
op de senere år, nemlig flygtninge med baggrund i kulturer, der ligger 
fjernt fra den danske. På Niels Steensens Gymnasium har vi navnlig 
modtaget vietnamesiske elever, hvilket har været utroligt berigende 
for skolen.

Men selv om de fremmedsprogede elever ved starten af l.g. er 
så vidt, at de kan føre en daglig samtale på godt dansk, vil de i tekster 
og opgaver møde ord og vendinger, som de måske nok umiddelbart 
tror at forstå, men som samtidig gør teksten uforståelig.

Disse vanskeligheder har Niels Steensens Gymnasium det sid
ste par år gjort en målrettet indsats for at løse.

De fremmedsprogede elever tilbydes en individuel undervis
ning, som tilpasses den enkelte elevs særlige behov. Undervisningen, 
som er gratis, foretages fortrinsvis af elevens egen dansklærer. End
videre tilbydes ekstratimer i de fag, der viser sig at volde eleven 
specielle vanskeligheder, ligesom der afsættes timer til ekstra studie
vejledning.
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Fortsættersprog er:
Tysk eller fransk

Sprog 3 er:
Spansk, 
russisk 
fransk begyndersprog 
tysk begyndersprog

SÆRFAG

1) Du skal have mindst to valgfag på højt niveau.
2) Heraf skal mindst et være et sprogfag.
Hold med ringe søgning kan ikke forventes oprettet.
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Matematisk linie

IZAMfAfi : D£ IMMt ^IZ i SlÆMApT UDfUDtS MV 
--------- -

' - jz \ ^UNOS^0 
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TW> r^ \ S^S^61

Sprog 2 er:
Spansk, 
russisk 
fransk begyndersprog, 
fransk fortsættersprog, 
tysk begyndersprog 
tysk fortsættersprog

røW££ ti (tf 
^OGETfOfi-HiG /

1) Du skal have mindst to valgfag på højt niveau.
2) Heraf skal mindst et være enten matematik, fysik, kemi, biologi 
eller samfundsfag.
Hold med ringe søgning kan ikke forventes oprettet.
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Sankt Ignatius og 
hans venner

Af Andreas Rude

Andreas Rude

Hvorfor har ordet »jesuit« sådan en tvetydig klang? For nogle år 
siden var jeg til middag i England. Maden var dejlig og de øvrige 
gæster var venlige overfor den danske studerende, men samtalen ved 
bordet gik lidt trægt og drejede sig mest om nedskæringer i den 
britiske uddannelsessektor. Det vil sige, samtalen gik nu kun trægt, 
indtil jeg direkte adspurgt forklarede, at jeg var student fra Nordens 
eneste jesuitergymnasium, Niels Steensens Gymnasium i Køben
havn.

Oplysningen om, at jeg var jesuitternes lærling reddede af
tenen fra at køre fast i Mrs. Thatcher. Omkring bordet var repræsen
teret to kontinenter, fem nationer og i al fald tre-fire trosretninger, 
men alle havde hørt om jesuiterordenen, alle havde de en mening, og i 
de følgende timer forløb konversationen lidenskabeligt og engageret. 
I det næste års tid vil de alle igen fa lejlighed til at lufte deres 
begejstring, bekymring, sympatier og fordomme, for i løbet af sen
sommeren (den nøjagtige dato er 27. september) højtideligholdes 
450-året for stadfæstelsen af »Societas Jesu«, og i 1991 fejres 500-året 
for grundlæggeren af ordenen, Ignatius af Loyola’s fødsel.

Hvordan forestiller vi os en jesuit? Som en anæmisk barok
skikkelse i sort præstekjole med knive i ærmet? Som en magtfuld 
kardinal i Rom? Eller som en professor i etik ved et mellemameri
kansk universitet? Ligner han en helgen, en skurk, en kyniker, eller er 
han ikke til at skelne fra andre mennesker? Evelyn Waugh vidste i al 
fald, hvilke associationer han skulle trække på hos sine læsere, da han 
i romanen »Vile Bodies« (»Syndige Sjæle«, 1945) introducerede Fat- 
her Rotschild, SJ og beskrev indholdet af jesuittens kuffert: »Lidt 
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tilfældigt undertøj, seks interessante bøger på seks sprog, et falsk 
skæg og et skoleatlas og geografisk ordbog med utallige notater i.« 
Portrættet er effektfuldt, for i ganske fa sætninger sammenrystede 
Waugh en cocktail af simpel livsførelse, akademisk fortræffelighed, 
kosmopolitisme og fordækthed, som hans læsere kunne nikke gen
kendende til og ville være mere end villige til at skylle ned. Til 
gengæld må det være et problem for virkelighedens jesuitter, at der 
ikke skal mere til, før vi alle sammen er helt med.

Askese, simpel livsførelse og selvdisciplin er altså størrelser, 
man kan hæfte på begrebet »jesuit«, og måske ligger en af årsagerne 
til ordenens særlige image netop her. For er det ikke at ville sætte sig 
ud over skik og brug ikke at ville nøjes med det gennemsnitlige, og 
har dettte med at »spæge kødet« ikke idag en decideret ufolkelig 
klang? Imidlertid var det netop ved at appellere til meget brede 
kredse, at jesuiterordenen i sin tid skabte forudsætningerne for sit 
gennembrud. I 1520’erne skrev Ignatius af Loyola sine »Åndelige 
Øvelser« - en lille bog med vejledning i anger, askese og omvendelse 
og om det at nærme sig Gud, der lige siden har haft status af klassiker 
i europæisk fromhedslitteratur. Jesuiterordenen, der i Ignatius’ egen 
levetid fik over 1000 medlemmer, bygger på principperne fra de 
»Åndelige Øvelser«, men bogen fik også stor udbredelse blandt læg
folket, ikke kun blandt katolikker, men også hos calvinister og lut
heranere.

Lige så vel som Ignatius i sine »Åndelige Øvelser« tolkede den 
nye tids fromhedstype og behov, var den orden, han grundlagde, en

Pave Paul III stadfæster 
jesuitterordenen, 1540

Titelbladet til Ignatius af 
Loyolas "Åndelige Eksercitier", 
her fra en udgave trykt 1689 
i Antwerpen
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Jesuitternes segl

ny type orden, tilpasset renæssancens Europa og forskellig fra mid
delalderens gammelkendte ordenssamfund. Jesuitternes grundlæg
ger var tidligere officer og ønskede i en tid, hvor Djævelen førte krig 
mod Gud og menneskene (og hvornår gør han ikke det?), at skabe en 
orden, hvor lærdom og fromhed forenedes med foretagsomhed og 
gennemslagskraft.

Den seneste gengivelse af Ignatius i dansk billedkunst op
træder på den serie gobeliner med motiver fra danmarkshistorien, 
der i anledning af dronningens 50-års fødselsdag er bestilt til ridder
salen på Christiansborg. På den gobelin, der skal illustrere reforma
tionen, har Bjørn Nørgård anbragt et portræt af jesuiterordenens 
stifter. Det har han formentlig gjort under henvisning til Romerkir
kens modreformation og forsøg på at genvinde Danmark, hvorved 
han bekræfter, at også den danske samtid opfattede jesuiterordenen 
som noget nyt og virkningsfuldt. Men Nørgårds skildring af de histo
riske begivenheder støtter sig samtidigt til tilskuerens forudfattede 
meninger, og det er typisk, at portrættet følger Evelyn Waugh i 
forventningen til, hvordan en ægte jesuit skal se ud: asketisk, my
stisk, reserveret - måske endda faretruende.

I Lampedusas »Leoparden« (1958) er det naturligvis en je
suit, der er huspræst, huslærer og husastronom hos fyrst Salina. Ud 
over de opgaver, der almindeligvis varetages af katolske præster, er 
jesuiterordenen særlig kendt for sin indsats inden for undervisning, 
forskning og videnskab, og i »Leoparden« er fader Pirrone et godt 
eksempel på at netop disse kvalifikationer i århundreder har knyttet 
Sankt Ignatius’ orden til samfundets top. Jesuiterpræsten er den 
fyrstlige husholdnings skriftefader, problemløser, oprigtige ven og til 
tider også familiens ligemand. Men den bondefødte fader Pirrone 
(han vasker sig ikke så tit, far vi at vide) er også stolt på sine egne og 
sin ordens vegne. Han nyder en position og en fortrolighed, der aldrig 
var blevet ham til del, hvis det ikke var for hans uddannelse og kald.

Uddannelse var et nøglegreb for Sankt Ignatius, og det siger 
sig selv, at et ordenssamfund, der driver skoler og universiteter over 
hele kloden (i USA i dag alene 28 colleges og universiteter) påtager 
sig et stort ansvar og øver stor indflydelse. Da de europæiske stor
magter i slutningen af 1700-tallet fik jesuiterordenen tvangsopløst, 
fordi de frygtede dens indflydelse, insisterede Katharina den Store 
omvendt på at beholde den i Rusland - netop af hensyn til skolerne. 
Også idag er der egne af verden, hvor man er utryg ved jesuitternes 
pædagogik, pensum og sociale engagement. I november 1989 blev 
seks jesuitter ved det katolske universitet i San Salvador myrdet af 
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kredse inden for militæret, og trods internationalt pres er gernings- 
mændene endnu ikke fundet.

Evelyn Waughs beskrivelse af Father Rotschilds bibliotek og 
store lærdom er altså mere end en vittighed. Overfald som det i El 
Salvador tjener på den anden side til at pointere, at eliteundervisning 
ikke altid er undervisning på magtens præmisser. Til gengæld har 
ordenen på ingen måde sluppet forbindelsen til samfundets top. 
Francois Mitterrand og prins Henrik er blandt de tidligere jesuitere- 
lever, der har gjort det godt.

I tilknytning til jesuiternes religiøse og akademiske gennem
slagskraft og integritet kan det virke overvældende, at de også er 
repræsenteret i alle verdenshjørner. I Nordeuropa er man tilbøjelig til 
at se reformationsårene som en nedgangstid for den katolske kirke. 
Man glemmer i så fald, at 1500-tallet også var de store opdagelsers 
tid, og at Romerkirken globalt var inde i en voldsom ekspansion. Her 
stod jesuitterne i forreste række og viste i deres omgang med frem
mede kulturer en taktfølelse og respekt, der gjorde dem vellidte af de 
indfødte befolkninger, men samtidig bragte dem i konflikt med både 
kirkelige og verdslige interesser. For mange konservative kræfter var 
det provokerende og mistænkeligt, når jesuitterne studerede indisk 
filosofi, eller når de søgte at beskytte den lokale befolkning mod 
overgreb fra driftige handelsfolk og politikere.

Mange danskere mødte dem i det fremmede, og jesuitterne er 
portrætteret i flere memoirer og rejseskildringer. I Tom Kristensens 
»Hærværk« (der er samtidig med Waughs roman) skildres de imid-

Il Gisu i Rom, hvor Ignatius 
ligger begravet
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Ignatius Loyola, efter maleri 
af Sanchez Coello

lertid på dansk grund - i Stenosgade på Vesterbro: »Da åbnedes 
døren, og ind trådte den lille pater Garhammer i lang, sort jesuiter- 
kjole med bredt, sort bælte. Lidt skævt og genert, indtil han havde 
vendt sig en face og fundet sin myndighed og sit smil. Han havde et 
lille hoved. Ansigtet var sydlandsk og sortsmudsket, så at smilet om 
de lange læber blev yderst påfaldende. Han smilede som en pensio
natsværtinde, hjerteligt og snedigt, og holdt hovedet dukket.«

Det er hverken askesen eller lærdommen, der er pater Gar- 
hammers fremmeste træk. Ej heller rummer Tom Kristensens skitse 
noget af den fortrolighed (og overbærenhed), der optræder i Lampe
dusas portræt af fader Pirrone. Og selvom »Hærværk«s forfatter 
ligesom Waugh hæfter sig ved jesuittens fremmedartethed, deler han 
ikke Waughs begejstring for ordenens eksotisme. Hos Tom Kristen
sen far pater Garhammer snarere noget fordækt over sig. Han er 
snedig og sortsmudsket. Han smiler - men uden gemytlighed, og som 
en pensionatsværtinde, der har set alt, befinder han sig i grænse
landet mellem det respektable og det utillladelige.

Tom Kristensen er ikke den eneste, der har ment, der var 
noget uldent ved Sankt Ignatius’ orden. Ifølge Ordbog over det dan
ske Sprog er en jesuit bl.a. en »Person, som ikke skyr selv moralsk 
forkastelige Midler for at naa et Maal.«

Endnu idag kan man i Frankrig ane efterdønningerne af 1600- 
tallets store opgør mellem jesuitter og jansenistemes vækkelsesbe
vægelse, og i Schweiz er det stadig forbudt at tilhøre Jesu Selskab. I 
1773 tvang spanierne og portugiserne pave Clemens XIV til at opløse 
ordenen. 11814 gav pave Pius VII jesuitterne alle deres rettigheder 
tilbage, men selv om det kyniske politiske spil bag ulovliggørelsen for 
længst er blotlagt, er det en fascinerende tanke, at den orden, der 
mere end nogen anden opfattede sig som et redskab for pavestolen, 
også blev forbudt af pavestolen.

Oplysningstidens antikirkelige reaktion var hård mod jesuit
terne, men forudgående og senere århundreder har heller ikke lagt 
fingrene imellem. Talløse er f.eks. historierne om jesuitternes delta
gelse i den spanske inkvisition, og lige meget har det hjulpet, at et 
jesuiteruniversitet for nogle år siden udskrev en prisopgave til be
svarelse af, hvordan skrønen kunne være opstået. Udskrivelsen af 
prisopgaven er i det hele taget et godt eksempel på de mangeartede 
udfordringer til jesuitternes omdømme. På den ene side er der histo
riens gang, der er barsk ved de fleste menneskelige indretninger. På 
den anden side er der fejlagtige udlægninger af de historiske kends
gerninger, som ordenen ofte er værgeløs overfor. Dertil kommer så
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de sym- og antipatier, der har sneget sig ind i sproget og fra sproget 
ind i kunsten. Hvad kom først, jesuiterordenen eller de forudfattede 
meninger? Og hvis det er mistænkeligt, at pavestolen opløste orde
nen, er det så ikke mindst lige så mistænkeligt, at den blev genop
rettet?

Hvordan ser en jesuit ud? I filmen »The Mission« (1986) 
optrådte Jeremy Irons og Robert de Niro som to af slagsen, men der 
er ingen jesuitter, jeg kender, der ligner filmstjerner. Samtidig kan 
man have en anelse om at Waughs, Lampedusas, Bjørn Nørgårds og 
Tom Kristensens portrætter heller ikke rummer hele sandheden. 
Man siger undertiden, at livet efterligner kunsten, og det er sandt, at 
jesuitterne i de tilfælde, hvor billedkunst og litteratur afspejler vore 
forventninger til virkeligheden, er særlig udsatte. ■

Kunne man derfor ikke - bare for balancens skyld - forestille 
sig en jesuit, der ikke levede op til de gængse forventninger, men som

Fra filmen "The Mission". 
Indianernes by i junglen er 
under beskydning
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Festmesse i Skt. Augustins 
kirke ved skolens jubilæum

til gengæld selv havde influeret kunsten?
Gerard Manley Hopkins, hvis 100-års dødsdag blev højt

ideligholdt sidste år, arbejdede i de store skotske og engelske industri
byer, blev professor i græsk og latin og skrev hele livet poesi. Han 
døde som 44-årig, var ikke synderlig succesfuld som præst og univer
sitetslærer, og hans poesi blev først udgivet år efter hans død. Ikke 
desto mindre regnes hans digte for modernismens gennembrud i 
engelsk lyrik.

Gerard Manley Hopkins forekommer mig at være et godt 
eksempel at slutte af med. Som for tusinder af andre jesuitter savne
de hans liv den ydre dramatik, der så ofte tillægges ordenen. Til 
gengæld er hans poesi et godt udtryk for den spændvidde, der kende
tegner Sankt Ignatius’ mange venner, og den rigdom hans orden kan 
øse af. Ikke til egen fordel, forstås, men efter grundlæggerens eget 
valgsprog: til Guds større ære.

Andreas Rude, mag. art i litteraturvidenskab, klassisk sproglig student 
fra NSG, 1980.

Bragt 1. gang som kronik i Politiken, 25. august 1990.
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Ordstudier i 
Niels Steensens 
breve
som aktuelt forskningsområde

Af Lars Kruse-Blinkenberg

I oktober-november 1990 afholdt Academicum Catholicum en kort 
studiekreds: Niels Steensens virke som biskop. I forbindelse hermed 
fremlagde jeg et mindre oplæg til debat om forholdet mellem Steen
sens brev E 73 til Johannes Sylvius i Niels Steensens Korrespondance 
i dansk oversættelse, 1,1987, s. 185-188 og i Nicolai Stenonis Episto- 
lae ..., 1, 1952, s. 257-260. Oplægget havde form af en række korte 
meddelelser om ordstudier i dette brev. Jeg er blevet bedt om at 
fremkomme med en præsentation heraf. Den plads, der er til rådig
hed, nødvendiggør, at jeg indskrænker mig til kun et eksempel:

Steensen taler om, at han i den sidste tid før overgangen til 
katolicismen »min blindheds sidste år« - stadig holdt fast »ved fæd
renes tro, ikke så meget fordi jeg følte den gamle trosoverbevisning, 
men fordi studiet af naturen og rejserne drog min interesse i andre 
retninger«.

Til begyndelsen af citatet i den danske oversættelse »ved 
fædrenes tro ...« svarer i den latinske tekst »patris tamen institutis 
semper inhaesi...« Det, opmærksomheden her må rettes mod, er, om 
institutum nu også bør oversættes ved tro. Man kunne forsøge at se 
spørgsmålet i lys af Vulgata, hvis sprogbrug man må forestille sig, at 
Steensen har været hjemme i.

Ifølge Novae Concordantiae Bibliorum Sacrorum luxta Vul
gata Versionem Critice Editam quas digessit Bonifatius Fischer, III, 
1977, sp. 2594, forekommer institutum kun i 2. Makkabæerbog 4,

Portrættet i Uffizierne af
Niels Steensen
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Lars Kruse-Blinkenberg

To eksempler på Niels Steen
sens egenhændige underskrift, 
Nicolaus Stenonis (latin) og 
Nicolaus Steensen. 1 1600- 
tallet oversatte man også 
personnavne

11 .16; 6,9; 8,17; 11,24. Lad os her nøjes med at se nærmere på 11,24: 
seleukidernes konge Antiokus sender 11,22 ff. en skrivelse, hvori det 
11,24 hedder: »audivimus ludæos non consensisse patri ut trans- 
ferrentur ad ritum Graecorum sed tenere velle suum institutum ac 
propterea postulare concedi sibi legitima sua« (citeret efter Biblia 
Sacra luxta Vulgata Versionem adiuvantibus Bonifatio Fischer ... 
editio tertia emendata ..., 1984). Ifølge Ordo Lectionum Missæ, 
Rom, 1981, hører 11,24 ikke til de afsnit af Makkabæerbøgerne, som 
læses ved messen. Hvis 11,24 havde skullet læses op, ville man her i 
landet have benyttet Folkekirkens autoriserede oversættelse af 1953. 
Heri lyder 11,24: »Vi har imidlertid hørt, at Jøderne ikke er tilfredse 
med at skulle gå over til græsk Levevis, som min Fader krævede, men 
foretrækker deres egne Livsvaner og beder om, at det maa tillades 
dem at følge deres egne Skikke;« (citeret efter en udgave fra 1956).

Til institutum svarer altså livsvaner i den danske oversættelse, 
jævnfør dennes levevis og skikke. Måske bør man supplere med 8,17: 
»...adhuc etiam veterum instituta convulsa«, dansk oversættelse 
1953: »... hvortil yderligere kom Afskaffelsen af den fra Fædrene 
nedarvede Statsforfatning.«

Institutum bruges følgelig i Vulgata i betydningen livsvaner, 
statsforfatning m.v., dvs. i bred betydning, om samfundsforhold hvor
til naturligvis også religionen eller troen hører. Der er imidlertid i 
Vulgata ikke baggrund for at opfatte institutum i snæver betydning 
tro.

Hvilken betydning har nu det for Steensen-citatet? Jeg skal 
forsøge at behandle sagen kort: jeg er af den opfattelse, at Steensen 
vil give udtryk for, at han i sin blindheds sidste år stadig holdt fast ved 
de fra fædrene nedarvede samfundsnormer; han var loyal over for den 
statsforfatning, hvorunder han levede her i landet. Hans loyalitet 
(inhæreo = klæber fast ved m.v.) gjaldt bl.a. fædrenes tro, som var en 
del af den statsforfatning, han levede under. Han måtte med andre 
ord respektere cujus regio, ejus religioprincippet.

Man skal derfor være varsom med at lægge for stor vægt på 
»fædrenes tro« i oversættelsen, fordi den latinske tekst ikke her har 
fides; det har den derimod længere fremme i citatet: »... ikke så meget 
fordi jeg følte den gamle trosoverbevisning (... non tam quod pristi- 
nam de illis fidel persuasionem in me deprehenderem ...) ...« Det 
turde være indlysende, at det langtfra er uvæsentligt, at fides først 
forekommer her i citatet, hvor jo »den gamle trosoverbevisning« ikke 
just er noget, Steensen har et særlig positivt endsige inderligt forhold 
til.
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Niels Steensens tegning i rød
kridt af en vanskabt kalv

Nogen kunne måske fristes til at spørge: er studier af denne art i 
oversættelsen af Steensens breve set på baggrund af (i dette tilfælde) 
den latinske tekst ikke blot sproglige pindehuggerier af interesse for 
de (meget) fa? Det mener jeg naturligvis ikke: de er tværtimod med 
til at give en dybere forståelse af Steensens spiritualitet. På baggrund 
af ovenstående eksempel kunne man hvis pladsen tillod det - ved 
inddragelse af yderligere sammenhænge i Steensens breve spørge, 
om hans overgang til katolicismen kan betegnes konversion i moder
ne forstand. Vragede han fædrenes tro til fordel for Universalkir
kens? Eller forlod han Danmark og dets statsforfatning, hvortil nu 
engang hørte en bestemt religion, som hans travle optagethed af 
naturstudier og rejser ikke havde givet ham tid til at vie synderlig 
interesse, for i det sydlige udland med andre statsforfatninger og 
andre dertil hørende religioner så at sige at »opdage« og betages af 
katolicismen? Hvis man må svare ja til sidstnævnte spørgsmål, må 
man diskutere, om optagelsen i Universalkirken var udtryk for, hvad 
vi idag forstår ved konversion.

Sammenhængende hermed er: kan studiet af Steensens spiri
tualitet så at sige bruges i økumenisk sammenhæng? Det kunne man
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Det "anatomiske teater" ved 
Københavns Universitet på 
Niels Steensens tid

betvivle, hvis hans optagelse i Kirken skal ses i lyset af cujus regio, 
ejus religio-princippet som skitseret ovenfor.

Når hertil kommer, at ovenstående kun er et eksempel på en 
række ordstudier i Steensens breve, som jeg har foretaget med stor 
vægtlæggen på den latinske tekst hertil, vil det sige, at der endnu står 
tilbage at danne sig et klarere og mere uddybet billede af Steensens 
spiritualitet. Man kan ikke tillade sig på forhånd at mene, at et sådant 
billede kun ville blive af rent historisk interesse. I den økumeniske 
debat kunne det måske bidrage til en afgrænsning af, hvad katolsk 
identitet er. En sådan afgrænsning turde ikke være uvæsentlig i de
batten mellem Kirken og kirkerne.

Der er skrevet meget om Niels Steensen og forsket meget i hans 
virke, men - ville jeg påstå - man kan ikke med rette hævde: nu må 
det være tilstrækkeligt! Hvad Steensen som teolog angår, forekom
mer årsagen at være, at man har beskæftiget sig meget med, hvad jeg 
ville kalde de ydre omstændigheder (spørgsmål som: hvem havde 
indflydelse på ham?, hvad ligger der bag den omstændighed, at han 
netop i det og det år skrev et bestemt brev til den og den person? 
osv.), og i mindre grad med brevenes specifikke indhold. Vil man 
uddybe dette, må man - naturligvis med et fyldestgørende indblik i 
de ydre omstændigheder som baggrund - foretage ordstudier i pri
mært den latinske tekst til brevene.

Lars Kruse-Blinkenberg, cand. theol og lektor ved Københavns Uni
versitets institut for religionshistorie. Nysproglig student fra NSG, 
1958.

Ved sin første selvstændige 
dissektion som 22-årig fandt 
Niels Steensen på et fåre
hoved ørespytkirtlens udfør
selsgang. Dette stik, forment
lig efter hans egen tegning, 
er fra hans senere offentlig
gjorte afhandling derom. 
Ductus Stenonianus, Steensen- 
gangen, er betegnet med e

26



NSG’s 40 års 
jubilæum
Når Niels Steensens Gymnasium fylder 40 år, er det en begivenhed, 
der må fejres med maner. Derfor afholdtes på skolen sidst i november 
to jubilæumsdage, hvor alle elever og lærere blev revet op med rode 
og flyttet rundt i grupper på kryds og tværs af alle klassegrænser og 
skemaplaner.

I to dage, den 22. og 23. november, arbejdede 6. klasser side 
om side med 3.g’ere. Og der var aktivitet for alle pengene på skolen.

Allerede fra klokken 8.15 torsdag den 22. var forskellige grup-
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per i gang med at danse, lave modeopvisning, synge i kor, lave video 
eller lave mad.

I sekretariatsgruppen, hvor jeg var placeret, havde vi den 
oplevelse at se hele jubilæet så at sige i det brede perspektiv. Vi 
oplevede alle grupperne i funktion, da vi var rundt for at krydse 
fraværslister af - selv om der ikke skal meget fantasi til at forestille 
sig sværhedsgraden af den opgave på en sådan skoledag!

I dansegrupperne blev der taget hånd om både jazzballet, 
lanciers og jitterbug til glæde for forældrene, der kunne opleve resul
tatet ved den store jubilæumsfest den 23. om aftenen. Men de skulle 
konkurrere med grupper som revy, skuespil og gøgl med kæmpeba
byen »Mogens«, der vakte jubel i den sydeuropæiske restaurant.

Et lille uforudset kaos-show udfoldede sig i garderoben, men 
det viste jo kun, hvor utroligt mange forskellige mennesker, der 
dukkede op i løbet af aftenen, og i mellemtiden præsenterede de to 
videogrupper deres resultater. Det drejede sig om en reportage fra 
jubilæumsdagene og en lille reklame-video, hvor to markante skik
kelser viste rundt på skolen og viste de mangeartede faciliteter, man 
finder på NSG.

Imens serveredes mad i fire restauranter, forskellige grupper 
fortalte om bl.a. Danmark, skoleformer og NSG i 50’erne, 90’erne og 
i fremtiden, og som kronen på værket kunne hele skolen udfolde sig i

Biskop Hans Martensen og
Walter Dalland, rektor
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Dansegruppendiskoteket i kantinen med to gange lanciers som afveksling.
Alt i alt blev jubilæumsdagene en manifestation af den impo

nerende og kreative talentmasse, der færdes på NSG, og af de fan
tastiske resultater, der frembringes, og de nye venskaber, der knyttes, 
når folk sættes sammen i grupper på tværs af alle normale grænser. 
For hvornår har man ellers set en halv snes mennesker blive enige om 
at danne Jonasgangen om til et stort akvarium med flyvefisk i pap?

På vegne af alle eleverne: Tillykke, NSG!

Kasper Holten, 3.x

Med festen fredag aften for skolens nuværende elever, deres for ældre og 
lærerne var jubilæumsfestlighedeme ikke slut, idet der fulgte endnu to 
festlige dage.

Netop ved et jubilæum bliver man mindet om, at en skole ikke 
bare er nogle måske tilfældige bygninger, men et liv levet af generatio
ner af elever og lærere. Ved en energisk indsats var det lykkedes fore
ningen Niels Steensens Gymnasiums Venner at finde frem til temmelig 
mange af de elever, der er udgået fra skolen, men ganske vist ikke alle. 
Det var også denne forening, der arrangerede en veteranfest for tidlige
re elever og deres lærere lørdag aften. 240 mødtes til en middag, der 
serveredes af nuværende elever. Blandt talerne var en af de fire (!), der

Poststempel anvendt på 
Østerbro postkontor på 
jubilæumsdagen
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Et klasselokale blev indrettet 
som en dagligstue i 50'erne.

blev detførste studenterhold i 1953, og skolens første rektor, pater Georg 
Heggum. Festen trak længe ud. De sidste gik, højst ugerne, hjem kl. 
halv fem om morgenen.

Først søndag eftermiddag sluttede jubilæet med en festgudstjene
ste i kirken og en reception i den tilstødende Englesal. Messen havde 
som hovedcelebrant biskop Hans L. Mortensen, selv tidligere adjunkt 
ved skolen, og da den 25. november efter saligkåringen i 1988 netop er 
festdagen for Niels Steensen, fremhævede biskoppen i sin prædiken, 
hvad en moderne skole kan lære af ham. Liturgien, hvori elever og 
lærere medvirkede, bestod af nyt og gammelt i skønsom forening, og 
deltagelsen var livlig.

Af de 400 tilstedeværende deltog mange også i receptionen. Der 
overbragtes en række hilsener, bl.a.fra de katolske skoler afOle Meyer, 
leder af St. Ansgars Skole i København, og fra jesuiterskolerne i Ham
burg og Berlin.

I anledning af jubilæet oprettedes en jubilæumsfond, hvortil 
venner og forældre kunne bidrage med gaver, og hvortil også fest
lighedernes overskud overføres. Den er foreløbig på ca. 18.000 kr. og 
skal anvendes til gavn for skolen og dens elever.

I en tid med faldende ungdomsårgange er det ikke en selvfølge, 
at en skole lever og trives, og da slet ikke et privat gymnasium. 40-års 
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jubilæet blev gennemført helt igennem ved en indsats af skolens egne 
kræfter, eleverne fra 6. klasse til 3.g og lærerne. Den ånd, hvori det 
skete, lover godt for udsigten til, at der kan blive nye jubilæer at fejre.

Operation Dagsværk, 1990
For fjerde gang er der afholdt Operation Dagsværk, og for fjerde 
gang har NSG deltaget med megen energi og stor succes og har atter 
placeret sig blandt de skoler, der har samlet flest penge ind pr. elev. 
Der er helt klart en god tradition på skolen for at hjælpe andre!

I 1990 er det projekt, der skulle støttes, Folkekirkens Nød
hjælps allerede påbegyndte bygning af skoler og en sundhedsklinik i 
det krigshærgede Eritrea i Østafrika.

Dagsværkskommiteen havde udsendt et virkelig lødigt ma
teriale: dels et hæfte med stileemner om ulandsproblematik i bredere 
forstand, dels en række hæfter beregnet til (tværfaglig) undervisning 
i historie, geografi, samfundsfag, engelsk og dansk.

Den 8. november var skolens elever, fra 6. klasse til 3.g, på den 
ene eller den anden måde i gang med at tjene eller samle penge.

Dagen afsluttedes, traditionen tro, med en fest for elever og 
forældre, hvor der også kom et flot overskud ind.

Skolens samlede resultat blev meget nær 90.000 kr.

Merete With

NSG’s Amnestygruppe 
- to års jubilæum
Ud af det vellykkede tværfaglige samarbejde, der fandt sted i em
neugen forrige år, opstod NSG’s Amnesty Aktionsgruppe. Formålet 
med gruppen er på den ene side at samle penge ind til hovedorganisa
tionen - på den anden at sprede information om Amnestys arbejde.

Gruppen lagde ambitiøst ud med at afholde en kombineret 
sports- og festdag for hele skolen. Formiddagen blev brugt til fælles
timer, hvor folk fra Amnesty fortalte om formålet med Amnestys
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Birthe Paarup

Skt. Augustins Kirke

arbejde. Herefter skulle alle gennem en løbetur i Fælledparken, in
den dagens boldturneringer kunne gå igang. Der blev kæmpet bravt 
med og mod hinanden på tværs af klasseskel. Blodsukkeret blev 
stimuleret af Amnestygruppens hjemmebag samt diverse sodavand. 
Selve sportsarrangementet afsluttedes med en spændende fodbold
kamp mellem skolens 2. og 3.g’ere. Det ene hold vandt!

Dagen blev afrundet med en fødselsdagsfest for AI. Aftenen 
bød på både en kulinarisk og en kunstnerisk oplevelse, idet skolens 
eget »Grønne Køkken« stod for madlavningen og »Bent’s Burger
bar« for musikken.

Vi gjorde selv rent og ryddede op, hvorefter det var muligt at 
sende en check på 10.000 kr. til Amnesty. Dette flotte resultat virkede 
befordrende på arbejdsindsatsen, og gruppen var nu også blevet så 
kendt i Al-kredse, at vi blev oversvømmet med tilbud om at deltage i 
Roskildefestivalen, at lave en film om vores gruppe, at blive inter
viewet i radioen samt deltage i diverse aktioner mod dødsstraf. Vi tog 
imod samtlige udfordringer, og kan se tilbage på to meget aktive år.

I øjeblikket arbejder vi på at afholde en fællestime om børns 
situation i Brasilien. I den anledning blev to af gruppens medlemmer 
interviewet til TV’s ungdomsafdeling.

December var travl; vi påtog os at sælge gløgg og æbleskiver 
m.m. til samtlige elev/forældrekonsultationer. Vi kunne bagefter 
sende et klækkeligt beløb til AI.

Nye medlemmer er hele tiden velkomne - vi holder møde den 
første onsdag i måneden (se opslag).

Mød bare op - der er ofte hjemmebag og varm te.

På gruppens vegne
Birthe Paarup.

Gudstjenester
Gudstjenester indgår som et almindeligt element i skolens liv. Ud 
over at der ved morgensamlingerne bedes morgenbøn, er der på Niels 
Steensens Gymnasium tradition for, at der ca. en gang hver måned 
holdes en økumenisk gudstjeneste, en katolsk messe eller en evange
lisk nadvergudstjeneste. Det er især kirkeårets højtider, skolens års
fest og lignende, der giver anledning til, at man mødes i kirken.

Elever og lærere har desuden mulighed for at deltage i en af de 
to ugentlige frokostmesser, der holdes i kapellet.
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Tirsdagsklubben
Hver tirsdag er der åbent hus for de katolske elever fra 9. klasse til 
3.g. i kælderen under Englesalen. Programmet består af film, fore
drag, talerkursus, debataftener o. lign. Derudover er der mulighed 
for at spille bordtennis, skak, kort, Back Gammon, Trivial Pursuit 
eller bare tale sammen.

Tirsdagsklubben arrangerer i 1990/91 to tre-dages-udflugter 
til Kloster Nlitschau i nærheden af Liibeck, hvor deltagerne far 
mulighed for at følge munkenes liv et helt døgn og at komme på en 
en-dags tur til Liibeck.

Klubbens formål er at give de katolske elever en mulighed for 
at lære hinanden og deres tro bedre at kende.

Skolekomedie
Det er en stor og spændende udfordring at være med til at stable et 
teaterstykke på benene. Skuespillerne går til prøver flere gange om 
ugen i tre måneder. Og bag kulisserne arbejder andre elever og mange 
af deres lærere med kostumer, sminke, teknik, kulisser, PR, økonomi, 
musik og sang. Det er faktisk en hel lille virksomhed, der skal drives; 
det kræver samarbejde, kreativitet og udholdenhed. Og det er netop 
den oplevelse af intensitet og fællesskab, der driver værket for de 
over 50 aktive 2. g’ere, lærere og hidkaldte eksperter. »Det går bare

Fra sidste års skolekomedie, 
"Melodien, der blev væk"
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ikke uden mig«. Sådan tænker vi alle sammen. Den erkendelse er 
hele sliddet værd, for den kan vi tage med os og bruge, også efter 
tæppefald.

I år opfører vi William Shakespeare’s »En skærsommernats 
drøm« med Thomas Wivel som instruktør.

Thomas Martin Nielsen.

Befordringsgodtgørelse
Eleverne skal selv købe et HT-månedskort og kan så efter ansøgning fa 
udgiften delvis godtgjort af enten skolen eller bopælsamtet.

De skolepligtige elever vil inden for nærmere fastsatte afstandsregler 
fa godtgjort et skolekort dækkende ugens 5 dage i 10 måneder af året.

Skolen far den samlede kørselsgodtgørelse refunderet gennem Frie 
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Grundskolers Fællesråd - der igen far penge fra staten. Godtgørelsen fra
trækkes i 12 rater over skolepengene.

Gymnasiets elever far tilskud direkte fra bopælsamtet ved først at 
ansøge gennem skolen og derefter ved kvartalsvis at indsende HT- kortets 
værdiindlæg gennem skolen til amtet. De første kr. 175.- af hvert måneds
kort skal eleven selv betale. Desuden halverer amtet godtgørelsen, hvis Niels 
Steensens Gymnasium ikke er elev-bopælens nærmeste gymnasium.

Bibliotek
Niels Steensens Gymnasium råder både over et skolebibliotek, som kan 
benyttes af eleverne fra 6. til lO.klasse, og et gymnasiebibliotek, som be
nyttes af elever fra gymnasiet.

Skolebiblioteket

Skolebiblioteket på Niels Steensens Gymnasium er opbygget således, at det i 
det daglige arbejde og i forskellige undervisningssituationer kan tilbyde 
hovedskolens elever og lærere relevante undervisningsmaterialer både på 
det faglige og det skønlitterære område. Man tilstræber, at skolebiblioteket 
holdes åbent i de flest mulige undervisningstimer og frikvarterer. Eleverne 
har dermed mulighed for at benytte skolebiblioteket som læsestue også i 
mellem- og ydertimer

Gymnasiebiblioteket

Biblioteket er primært et håndbogsbibliotek, hvor eleverne har adgang til de 
håndbøger, opslagsværker, leksika o.a. materialer, der er relevante for under
visningen. Det er hensigten, at materialerne skal benyttes på stedet. I bi
bliotekets forrum er der placeret skrivemaskiner, og desuden er her fremlagt 
dagens aviser og mange tidsskrifter. Biblioteket er indrettet således, at det 
kan bruges som læse- og arbejdsrum for eleverne, både gruppe- og enkeltvis. 
Det bliver således muligt at udnytte frikvarterer og eventuelle fritimer på en 
god måde. Til at hjælpe eleverne med at bruge biblioteket og til at varetage 
den daglige drift er der ansat en bibliotekar.

DUK
Danmarks Unge Katolikker (DUK) har kontor i Bredgade 67, 2.th., lige 
over for Skt. Ansgars kirke. Tlf. 33 14 77 07. Mange katolske elever på NSG 
kommer til de forskellige arrangementer DUK tilbyder, og både arrange
mentskalender og sommerlejravis ligger fremme på skolens kontor.
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Ekskursioner/studierejser og 
skolerejser for gymnasiet
Ekskursioner og studierejser er en del af undervisningen og indgår i eksa
menspensum.

Flerdages ekskursioner kan gå til en lokalitet i Danmark eller i 
udlandet, og det faglige indhold kan dække flere fag. Da det faglige indhold 
er en betingelse for rejsens gennemførelse, kan der kun rejses med hele 
undervisningsenheder, det vil sige stamklasser eller valgfagshold.

I princippet kan en ekskursion eller rejse kun finde sted, såfremt alle 
elever på holdet deltager.

Maksimumsbeløbet for rejseaktiviteten for den enkelte elev over alle 
tre gymnasieår er 3.500 kr.

For hvert skoleår fastlægges en uge for studierejser til udlandet. 
Ifølge en lærerrådsbeslutning placeres den i efteråret i 2. g. Eleverne kan dog 
ikke gøre krav på en sådan rejse, idet lærerne afgør, hvorvidt de ønsker deres 
pensum suppleret på denne måde.

Rejser, der finder sted i ferierne, er ikke omfattet af ovennævnte 
bestemmelser.

Erhvervspraktik
Det har i mange år været en fast del af skoleforløbet, at eleverne i 9. og 10. 
klasse kommer i erhvervspraktik i en uge, og denne, ofte meget udbytterige 
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del af erhvervs- og uddannelsesorienteringen ønsker skolen at fortsætte 
med.

Da den hjælp, som arbejdsformidlingen tidligere ydede skolerne med 
henblik på at finde praktikpladser, er faldet væk, er det nødvendigt, at 
eleverne med hjælp fra forældre og bekendte i videst muligt omfang selv 
skaffer sig en praktikplads, hvorefter skolen sørger for udfærdigelse af prak
tikpapirer.

Selve praktikken finder normalt sted i oktober og november i be
stemte uger for de enkelte klasser.

Erstatningspligt
Beskadigelse af skolens materiale skal straks meldes til skolens kontor. Ele
verne er erstatningspligtige efter gældende regler; d.v.s. de er dækket af 
forældrenes husstandsforsikring, der normalt omfatter elevernes personlige 
ansvar såvel som tyveri af elevernes personlige ejendele medbragt på skolen.

Forsømmelser
For alle elever gælder, at der er mødepligt, men hvis sygdom tvinger en elev 
til at forsømme mere end tre dage, meldes dette telefonisk (31 20 93 40) 
senest trediedagen.

Gymnasiets elever skal redegøre for alle forsømmelser. Skolen følger 
ministeriets bestemmelser om, hvornår en elevs manglende fremmøde skal 
give anledning til forøgelse af eksamenspensum eller til manglende ind
stilling til eksamen. På fremlagte gule sedler redegør eleverne for årsagerne 
til deres fravær.

Skriftlig anmodning om fritagelse for undervisning indgives til rek-
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tor. Skolen tillader normalt ikke, at eleverne rejser på ferie i skoletiden.
Hovedskolens elever foreviser, den dag skolegangen genoptages, 

kontaktbogen med hjemmets redegørelse for fraværet til klasselæreren. Et
hvert fravær fra undervisningen, også tandlæge- og lægebesøg, skal med
deles i kontaktbogen, og hvis et fravær kan forudses, bør der i forvejen gives 
besked til skolen via kontaktbogen.

Forældremøder og -konsultation
Forældremøder afholdes klassevis mindst en gang om året på initiativ af 
forældrerepræsentant og klasselærer.

Forældrekonsultation afholdes i efteråret efter 1. karaktergivning. 
Her har forældre og elever lejlighed til at drøfte fagligt standpunkt og adfærd 
med klasselærer og faglærere.

løvrigt er forældrene til enhver tid velkomne til at kontakte skolen 
angående deres barns skolegang.

Kantinen
I skolens frokostkantine er der plads til 340 elever. Der må derfor holdes to 
frokostpauser, kl.10.45 - 11.20 og kl.11.40 - 12.15. Til den medbragte mad 
kan der købes mælk til nedsatte priser; der ydes EF-tilskud. Der kan også 
købes kaffe, te og sodavand. Er madpakken glemt, kan der købes grovboller, 
varm suppe, toast og frugt.

Kantinen tjener også som opholdsrum før og efter skoletid samt i de 
andre pauser; den er åben fra kl.7 til 16, og udsalget fra kl.7.30 til 14.15.
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Lejrskole for hovedskolen
Eventuelt lejrskoleophold aftales mellem lærere og elever; det afholdes i 
Danmark og finder sted almindeligvis i efteråret. Lejrskoleophold er en del 
af skolens undervisning, hvorfor eleverne er forpligtet til at deltage. Der 
ydes tilskud fra skolens lejrskolelegat »Myretuen«, således at udgiften pr. 
elev holdes på et så lavt niveau som muligt. Klasser, der ikke tager på 
lejrskole, vil kunne fa tilsvarende tilskud til endagsudflugter.

Morgensamlinger
Alle klasser har morgensamling en gang om ugen.

Vi indleder morgensamlingen med at synge en salme eller sang, hvor
efter vi beder Frans af Assisis bøn:

Herre, gør mig til et redskab for din fred. 
Lad mig så kærlighed, hvor der er had, 
forsoning, hvor der er splid, 
tro, hvor der er tvivl, 
håb, hvor der er fortvivlelse, 
lys, hvor der er mørke, 
og glæde, hvor der er sorg.

Herefter er der meddelser fra rektor, lærere, elever m.fl.

NSK, KVIP, RPU og RS - hvad er det?
Som adresse dækker Set. Kjeldsgade 3 ikke kun NSG, men også NSK, 
KVIP, RPU og RS. Hvis disse forkortelser ikke umiddelbart er gennem
skuelige, kan det oplyses,

- at K i NSK står for »Kollegium«, og det er der, hvor præsterne bor;
- at KVIP står for Katolsk Videoproduktion.
- at RPU står for Religionspædagogisk Udvalg, som bl.a. udgiver 

hæfteserien »Skrevet for Unge«.
- at RS står for Radio Steno.
Oplysninger hos religionslærerne eller undertegnede.

L. O. Dom, SJ.
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Ren skole
Denne plakat er opsat i alle klasselokaler. Hensigten er at minde eleverne og 
lærerne om at rydde op efter sig, således at den daglige rengøring kan foregå 
hurtigt og nemt.

Skolebøger
Skolen stiller lærebøger til rådighed for eleverne uden vederlag. Bøgerne er 
skolens ejendom, og eleverne er økonomisk ansvarlige for dem. Enhver bog 
skal forsynes med et solidt omslag, der skal fornyes, så snart det er gået i 
stykker.

Elevens navn skrives med blæk eller kuglepen i den stemplede ram
me på bindets inderside bag i bogen. Til eventuelle notater i bøgerne må kim 
anvendes blyant, og bøgerne skal viskes rene før afleveringen.

Almindeligt slid vil naturligvis ikke blive påtalt, men hvis en bog 
mishandles eller bortkommer, skal den erstattes. Udmeldes en elev, må de 
lånte bøger straks tilbageleveres til skolen.

Skolen udleverer kladde- og indskrivningshæfter, mens eleverne selv 
betaler deres forbrug af A4-blokke.

Skolelæge og sundshedspleje
Skolelæge- og sundhedsplejeordningen dækker kun elever i den undervis
ningspligtige alder; på NSG altså kun elever i 6.-9. klasse. Ordningen finan
sieres af det offentlige, idet skolen dog stiller lokaler til rådighed.

Eleverne kommer efter de gældende regler til helbredskontrol. Sko
lens sundhedsplejerske, Yvonne Lembke, træffes hver fredag samt sidste 
mandag i måneden.

Skolens læge er M. Boglino, som træffes ved helbredsundersøgelser
ne.

Skolens læge har rådgivende funktion, d.v.s. at egentlig behandling 
ligger uden for skolelægens område, men elever henvises til behandling hos 
egen læge.

Skolepenge
Skolens styrelse har besluttet, at nye elever ved indmeldelsen skal betale et 
indmeldelsesgebyr på kr. 400,-, og at de årlige skolepenge indbetales over 12 
måneder. Skolepenge er fra 1. august 1991 kr. 725,- pr. måned.

Det er skolens klare holdning, at ingen elev af økonomiske grunde må 
være forhindret i at søge Niels Steensens Gymnasium. Hidtil har omkring
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halvdelen af eleverne søgt og faet nedsættelse af skolepengene enten som 
fripladsandel eller som søskenderabat.

Den maksimale fripladsandel pr. elev udgør for tiden 50 % af de 
årlige skolepenge, og søskendemoderationen udgør ca. 10 % for hver søsken
de, der er elev på NSG eller på anden katolsk skole.

^BC

Skolepsykolog
Cand.psyk. Marcel Spielmann og skolepsykolog Michelle Schmidt yder psy
kologisk bistand, og forældre og elever har lejlighed til vederlagsfri råd
givning.

Skoletandpleje
Alle elever i danske skoler er omfattet af skoletandplejeordninger, der be
tales af de enkelte kommuner, og foregår i bopælskommunen, selv om eleven 
går i skole andetsteds. En del af skolens elever fortsætter automatisk tand
plejeordningen, når de begynder på Niels Steensens Gymnasium, men da 
ordningen administreres forskelligt fra kommune til kommune, bør eleverne 
indhente yderligere oplysninger på skolens kontor.
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Skolevejledning
Hovedskolens skolevejlederes arbejde består bl.a. i at bistå med planlægning 
af undervisningen i uddannelses- og erhvervsorientering, og netop dette 
arbejde er gennem de senere år øget væsentligt. Både elever og forældre har 
stigende behov for orientering om forskellige uddannelsesmuligheder, og 
herunder hører orientering om de forskellige tilmeldingsformer til diverse 
uddannelsessteder, bl.a. til gymnasiet, efg og hf.

I forbindelse med erhvervs- og uddannelsesorienteringen i skolen, 
planlægger skolevejledeme erhvervspraktik for eleverne i 9. og 10. klasse 
samt arrangerer virksomhedsbesøg. Skolevejlederne varetager desuden vej
ledning vedrørende skolens valgfagstilbud i 8., 9. og 10. klasse, og i for
bindelse hermed ydes der også individuel vejledning for elever og forældre, 
der måtte ønske det. Endelig administrerer skolevejlederne de enkelte ele
vers placering på kursusdelte hold.

Studievejledning for gymnasiet
De mange valgmuligheder, de hyppige ændringer i uddannelsessystemet og 
adgangsbegrænsninger til visse uddannelsesveje har øget behovet for en 
individuel vejledning af gymnasieeleverne. Ved Niels Steensens Gymnasium 
varetages studievejledningen af de tre studievejledere: Jakob Frandsen, Birt
he Paarup og Kirsten Rosenørn. Enhver gymnasieelev kan henvende sig for 
at fa personlig oplysning og vejledning i økonomiske, sociale eller studie
mæssige spørgsmål.

Endvidere orienterer studievejlederne gymnasieklasserne om valgfag 
samt om erhvervs- og uddannelsesmæssige spørgsmål efter studentereksa
men.

Støtteundervisning for hovedskolen
Med det formål at hjælpe elever med læse- og retskrivningsvanskeligheder i 
dansk eller med vanskeligheder i matematik kan der tilbydes støtteundervis
ning. Denne undervisning gives i små hold, højst fire elever, og kan strække 
sig over kortere eller længere tid, i undtagelsestilfælde over hele skoleåret. 
Støtteundervisning er vederlagsfri. Undervisningen tilrettelægges i samar
bejde med faglæreren i klassen.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor. For elever under 18 år skal 
udmeldelsen underskrives af forældrene.

Skolepenge skal betales til og med udgangen af den måned, hvori 
udmeldelsen finder sted.
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Hvordan styres 
skolen? Å

Skolens besluttende og råd
givende enheder:
Tyk pil: Medlem af pågælden
de enhed.
Tynd pil: Medlem/observatør 
uden stemmeret.
Tal angiver antal medlemmer 
enheden er repræcenteret med

Skolens styrelse
Styrelsens beføjelser og arbejdsområde er fastlagt i skolens vedtæg
ter. Disse siger i 5: »Styrelsen har den overordnede ledelse, herunder 
den administrative og økonomiske.« Hvad betyder »overordnet le
delse«? Først og fremmest, at det ikke er styrelsens opgave at blande
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Pater G. Sanders, 
formand for styrelsen

sig i skolens daglige arbejde. Dette er rektors ansvarsområde, han er 
ansat af styrelsen til at lede skolen: 8: »Styrelsen ansætter og af
skediget skolens rektor, der som indehaver af eksamensretten har det 
fulde og selvstændige ansvar for institutionens pædagogiske ledelse, 
såvel over for ministeriet som over for styrelsen. Rektor foretager i 
overensstemmelse hermed indstilling til styrelsen vedrørende an
sættelse og afskedigelse af skolens lærere.«

Rektor er altså så at sige styrelsens forlængede arm. Men ikke 
kun det. Rektor deltager med sine vigtigste medarbejdere i styrelsens 
møder: Rektors stedfortræder, hovedskolens inspektør, skolens ad
ministrator og formændene både for hele lærerrådet og for hoved
skolens dellærerråd. Dermed sikrer styrelsen sig et bredt informa
tionsgrundlag over skolens ve og vel. De to medlemmer af styrelsen, 
som er valgt af forældrene - gennem forældrerepræsentantskabet 
bidrager desuden med informationer og meninger fra forældrek
redsen.

I de sidste år er det desværre meget ofte økonomien, som 
vækker bekymring og derfor optager en stor del af tiden under styrel
sens møder. Sparekravene til de private skoler er meget voldsomme. 
Men da vi ikke uden videre kan bede forældrene om i form af stærkt 
forhøjede skolepenge at betale, hvad staten pålægger os at spare, så er 
vi nødt til at finde besparelserne i skolens drift. Det har ført til højere 
klassekvotienter og en række andre foranstaltninger, som vi meget 
gerne havde undgået.

Niels Steensens Kollegium og 
Sankt Knuds Stiftelse
Siden 1873 har jesuitterne arbejdet i Danmark.

Hvem er jesuitterne?
De hører til den katolske kirkes ordenssamfund, det vil sige 

fællesskaber af mænd eller kvinder, som har helliget sig til en bestemt 
livsform og/eller til et bestemt arbejde i kirken. Den hellige Frans af 
Assisi f.eks. grundlagde et sådant samfund, som kaldes franciska
nere. I Frans’ ånd lever de et enkelt liv, gerne midt i byerne, hvor de 
kan komme i nær kontakt med befolkningen.

Jesuitterne, eller Jesu Selskab, blev grundlagt i 1540 af den 
spanske adelsmand Ignatius af Loyola. Selskabets formål er at hjælpe 
til, hvor der er mest brug for det i kirken. Der lægges vægt på en
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grundig uddannelse, som i reglen varer i mindst tolv år. I det 16. og 
17. århundrede var der i Europa hårdt brug for uddannelse, situatio
nen i den katolske kirke var anspændt efter kirkespaltningen og 
religionskrigene, livet blev mere kompliceret, ikke mindst på grund 
af naturvidenskabernes fremskridt. Derfor blev der fra alle sider 
kaldt på jesuitterne, som takket være deres grundige uddannelse 
kunne lede skoler og universiteter. Det skete selvfølgelig kun i de 
katolske lande. Men der var jesuiterskolernes succes til gengæld så 
stor, at de katolske fyrster, som havde kaldet dem, frygtede for deres 
egen magtstilling og derfor i 1773 tvang paven til at ophæve Sel
skabet. I 41 år var det forbudt, og da det 1814 blev tilladt igen, var 
skolerne og universiteterne selvfølgelig gået tabt.

1 1872 blev jesuitterne fordrevet fra Tyskland. Nogle af dem 
kom så til Danmark for at hjælpe den lille katolske kirke her. (Først 
fra 1849 var det igen tilladt danske statsborgere at være katolikker!). 
Det førte i 1873 til oprettelsen af Sankt Andreas Kollegiet i Ordrup, 
som bestod indtil 1920. Også i Århus startede man - samtidig med at 
man begyndte opbygningen af menigheden - en skole, Sankt Knuds 
Skole, som består den dag i dag. I København overtog man i 1883 den 
allerede i 1869 grundlagte Sankt Knuds Skole, som fra 1887 havde til 
huse i Stenosgade, og som blev ophævet i 1973.

I denne Sankt Knuds Skole i Stenosgade så Niels Steensens 
Gymnasium dagens lys i 1950. Derfor er jesuitterne i Stenosgade - 
Sankt Knuds Stiftelse - vor skoles fædre. Da skolen i 1954 flyttede til 
de nuværende bygninger, flyttede nogle af præsterne med, deriblandt

Legepladsen, Sankt Knuds
Skole
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p. Georg Heggum, skolens rektor indtil 1969, og p. Leslie O. Dorn. 
Det nye jesuiterfællesskab, som dannedes ved skolen, fik navnet 
Niels Steensens Kollegium.

Sankt Knuds Stiftelse og Niels Steensens Kollegium er stadig
væk repræsenteret i Niels Steensens Gymnasiums styrelse. Niels 
Steensens Kollegiums forstander er »født« formand for styrelsen.

Gerhard Sanders
Formand for styrelsen

Lærerrådet
Lærerrådet består af samtlige lærere, som underviser på skolen. End
videre har repræsentanter for det teknisk-administrative personale 
og elevrådet ret til at deltage i behandlingen af de fleste lærerrådssa
ger - dog uden stemmeret.

Enkelte elevers forhold behandles ikke i lærerrådet, men på 
lærerforsamlinger under forsæde af rektor. Lærerrådet skal høres om 
alle væsentlige forhold, som angår skolen, f.eks. budget, undervis
ningstilbud, antal klasser og hold samt stillingsopslag. Endvidere 
afgiver lærerrådet indstilling i sager vedrørende bl.a. undervisnings
midler, studierejser, studiedage og årsprøver. Sager, der alene ved
rører hovedskole- eller gymnasieafdeling kan henvises til behandling 
i et dellærerråd, der består af den pågældende afdelings lærere.

Lærerrådet nedsætter jævnligt udvalg, som far til opgave at 
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arbejde med særlige spørgsmål. En række udvalg beskæftiger sig 
f.eks. med budgetspørgsmål, bogindkøb, biblioteksanskaffelser, ti
me- og fagfordelingsplaner, morgensamlinger og gudstjenester, re
kruttering af nye elever og indslusning af fremmedsprogede elever.

Lærerrådets formand og næstformand repræsenterer lærerrå
det ved møderne i skolens styrelse, og formanden er desuden medlem 
af fællesudvalget.

Kurt Hansen
Lærerrådsformand

Lærerrådets forretningsudvalg

Formand: Kurt Hansen.
Formand for hovedskolens dellærerråd: Ole-Chr. M. Plum.
Sekretær: Kirsten Rosenørn.
Sekretær for hovedskolens dellærerråd: Nancy Willumsen.

Fællesudvalget
Fællesudvalget består af rektor og repræsentanter for lærere og ele
ver i både hovedskole og gymnasium samt for det teknisk-admini- 
strative personale.

Fællesudvalget er et af skolens vigtigste udvalg. Dets opgave
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er, gennem gensidig information og forhandlinger, at fremme samar
bejdet på skolen.

Fællesudvalget beskæftiger sig med introduktionsdage, studi
edage, emnedage, fællesarrangementer, fritidsaktiviteter, studie
kredse, skolekomedier, sportsstævner, ordensregler m.m.

Elevrådsarbejdet
I elevrådet er der en repræsentant for hver klasse.

Med en fælles formand og koordinator for henholdsvis hoved
skolens og gymnasiets elevråd (Christian Sparrevohn, 2x) ledes de to 
elevråd af:

Hovedskolen:
Formand: Omar Atrip, 8d.
Næstformand : David Burmeister, 9e.

Gymnasiet:
Formand : Christian Sparrevohn, 2x.
Sekretær : Kaspar Holten, 3x.

Forældrerepræsentantskabet
Formålet med Niels Steensens Gymnasiums forældrerepræsentant
skab er at medvirke til det bedst mulige samarbejde - skole, elever og 
forældre imellem.

Hver nydannet klasse vælger på det første forældremøde en 
klasserepræsentant, der automatisk er medlem af forældrerepræsen
tantskabet.

Forældrerepræsentanterne vælger ud af deres midte en styrel
se på fire medlemmer. Denne styrelse for forældrerepræsentant
skabet orienterer forældrene om skolen, dens vilkår og muligheder, 
idet den holder møder med skolens ledelse om de generelle og ad
ministrative problemer.

Formanden for forældrerepræsentantskabets styrelse og et 
medlem af forældrerepræsentantskabet er medlemmer af Niels 
Steensens Gymnasiums styrelse.

Forældrerepræsentanten er den direkte kontakt til skolens læ
rere, især klasselæreren (i gymnasiet kontaktlæreren). Forældrere-
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præsentantskabet har den direkte kontakt med skolens daglige ledel
se, rektor og viceinspektør for hovedskolen, når det gælder generelle 
og administrative problemer, og med sine to medlemmer i skolens 
styrelse har forældrene medansvar for skolens administration og 
økonomi.

Niels Steensens Gymnasium giver således forældrene reel 
medindflydelse på skolens arbejde og derfor mulighed for et godt 
samarbejde mellem skole, elever og forældre.

Birgit Hasløv
Formand for forældrerepræsentantskabet

Redaktion

Redaktion: Walter Dalland, Kaspar Kalian, Søren Kirk, Ole-Chr. M.
Plum og Poul Rude.
Omslag, layout, tegninger: Kim Brostrom.
Foto: Niels Alm, Berit Kjær Nielsen, Ole Nielsen, Omar Ingerslev
Nielsen, Ole-Chr. M. Plum m.fl.
Tekstbehandling: NSG. Sats: Thiagraf
Repro og tryk: Ole-Chr. M. Plum, NSG-tryk. Oplag: 2500 eks.
Omslag trykt hos Mega-tryk, Greve.
Udgivet af Niels Steensens Gymnasium, januar 1991.
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Skolens 
lærere

Niels Alm, 1974
Latin, tysk, engelsk, fotolære (H)
Erik Andersen, 1982
Fysik, matematik (G)
Lis Toft Andersen, 1982
Engelsk, dansk (G)
Ida Beck, 1968
Dansk, russisk (G)
Birgit Bernfeld, 1970
Matematik (H)
Paul Biener, 1965
Dansk, musik (G)
Carl-Gustav Blixen-Finecke, 1984
Fysik, matematik (G)
Marianne Brusch, 1985
p.t. orlov (H)
Katharina Buch, 1979
Historie, idræt (G)
Anne-Birgitte Bøndergård, 1978
Dansk, fransk (H), skolevejleder
Inge Lise Christensen, 1976
Tysk, dansk (H)
Søren Christensen, vikar
Tysk (H)
Michael Højer Clausen, årsvikar
Historie, matematik, religion (ikke-kat), 
samtidsorientering (H)
Barbara Culmsee, 1980
Idræt (H)
Walter Dalland, 1955-72, 1990
historie, oldtidskundskab (G) 
rektor
Mariano Davies, 1981
p.t. orlov (G)
Elin Edlund Andersen, 1986
Religion (ikke-kat), dansk, matematik 
historie, samtidsorientering (H) 
Niels Engelbrecht, 1989 
Tysk, religion (kat) (G) 
Dorthe Enger, 1986
Religion (ikke-kat), engelsk (G)
Henrik Fernstrøm, 1980
Fysik, matematik, naturfag (G)
Peter Franklin, 1989
Musik, religion (kat)
Margareta Fredborg, 1982
Latin, græsk, oldtidskundskab (G)
Jean-Paul Fieschi, 1980
Historie, fransk (G)
Jakob Frandsen, 1975
Samfundsfag, idræt (G), studievejleder,
Annelise Gabe, 1979
Historie, religion (ikke-kat) 
samtidsorientering, tysk (H)

(G) og (H) angiver, om den pågældende lærer underviser i gym
nasiet eller i hovedskolen. Årstallet angiver, hvornår den pågældende 
lærer er begyndt på skolen. For lærere i gymnasiet er der angivet, 
hvilke fag de har undervisningskompetence i, mens der for hoved
skolens lærere er angivet, i hvilke fag de underviser i skoleåret 90/91.

Kurt Hansen, 1963
Fysik, matematik, naturfag (G) 
lærerrådsformand
Grethe Heer, 1969
Geografi (G), studielektor, 
fagkonsulent
Frances Hoepenwasser, årsvikar
Engelsk (G)
Anette Holm, årsvikar
Italiensk (G)

Joen Holm, 1976
Fysik, matematik, naturfag (G)
Gorm Jensen, 1965
Tysk, matematik (H)
Iben Jørgensen, 1989
Historie, spansk (G)
Steen Geisler Jørgensen, 1981
Geografi, idræt (G)
Kaspar Kalian, 1952
7ysk,latin (G), studielektor
Birgitte Kanstrup, årsvikar
Engelsk (G)
Kirsten Kanstrup, 1980
Engelsk, geografi, 
religion (ikke-kat) (H)
Søren Kirk, 1983
Fransk, dansk (G), inspektor
Peter Knutzen, 1986
Fysik, kemi, naturfag (G)
Berit Kjær Nielsen, årsvikar
Geografi, samfundsfag (G)
Ida Koefoed, 1980
Dansk, religion (kat), tysk (H),
Susanne Laudrup, 1981
Biologi, dansk (H)
Susanne Lauritzen, vikar
Engelsk (G)
Majbritt Lund-Petersen, 1980
Billedkunst, dansk (G)
Peter Lund-Petersen, 1977
Historie, dansk (G)
Karen Lunden, årsvikar
Billedkunst (G)
Lene Matzen, 1985
Dansk, engelsk, fransk (H) 
hovedskolebibliotekar
Bente Melgaard, 1983
Religion (ikke-kat), engelsk, historie (H)
Birger Messerschmidt, 1972
Engelsk, idræt (H)
Bente Nielsen, 1971
Fransk (H), viceinspektør

Ole Nielsen, 1978
Dansk, historie, samtidsorientering (H)
Thomas Martin Nielsen, 1988
Engelsk (G)
Henriette Nyvang, 1976
Dansk, engelsk, fransk (H)
Merete Nærum-Pedersen, 1973
Formning, håndarbejde, matematik, fysik (H)
Kaj Oldager, 1972
Matematik, fysik (G)
Connie Olesen, 1972
Tysk, religion (ikke-kat) (G)
Bent Olsen, 1980
Historie, samfundsfag (G)
Benthe Petersen, 1976
Dansk, geografi, 
religion (ikke-kat), matematik (H)
Kim Petersen, årsvikar
Historie, religion (ikke-kat) 
samtidsorientering (H)
Susanne Petersen, 1981
Biologi (G)
Ole-Chr. M. Plum, 1973
Matematik, EDB (H), skolevejleder
Birthe Paarup, 1972
Dansk, idræt (G), studievejleder
Kirsten Rosenørn, 1970
Biologi (G), studievejleder
Poul Rude, 1961-62,1968
Historie, fransk (G)
Henrik Ryom, 1987
Kemi (G)
Britta Seerup Fernstrøm, 1978
Tysk, matematik (H)
Jette Svane, 1976
lysk, dansk, maskinskrivning (H)
Jørgen Torp, 1980
Dansk, historie, samtidsorientering (H)
Karin Voetmahn, 1986
Fysik, matematik, EDB (H)
Cleo Weisser, vikar
Spansk (G)
Agnes Willumsen, 1980
Fysik, matematik, elektronik (H)
Merete With, 1979
Fransk, dansk (G)
Leif Wittmaack, 1963
Biologi (G)
Birgitta Zachariassen, årsvikar
Engelsk (G)
Jette Østergaard, årsvikar
Dansk, engelsk, historie, 
religion (ikke-kat), samtidsorientering (H)
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