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Forord

Forord

ved formand Lise Svenstrup
Den fantastiske historie om en elevforening, der i 100 år har fulgt i fodsporene på
en skole, der på en og samme tid har holdt
fast i de stolte traditioner og udviklet sig
til at blive et af Danmarks største gymnasier og et af landets pædagogiske flagskibe.

ved at deltage som tilforordnet i bestyrelsen og hvert år gæstfrit stiller skolen til
rådighed for vores års- og jubilarfester.
Den glade stemning ved disse fester, som
vi i bestyrelsen lægger et stort arbejde i
forberedelsen af, viser hvert år, at det er
umagen værd at samle så mange gamle
elever som muligt, så de kan genopfriske
gamle venskaber og 3 af de vigtigste år i
deres ungdom.

Roskildenser-Samfundet i 2016 forsøger
at opfylde de samme formål som ved foreningens stiftelse i 1916
at vedligeholde forbindelsen og
styrke sammenholdet mellem
gamle elever fra RKS

Årsskriftet ”Roars Kilde 2016” har vi slået
sammen med et særligt ”Jubilæumsskrift”,
som Lisbet Guhle har arbejdet hårdt med
at skrive, samle og redigere.

at støtte og hjælpe gennem
studielån og legater

Vores trofaste medlemmer og den positive
reaktion på jubilarfesterne og de årlige
”Roars Kilder” beviser, at RoskildenserSamfundet stadig har sin eksistensberettigelse, og det håber vi, det vil fortsætte
med at have langt ud i fremtiden.

at fremme, hvad der
tjener til gavn for skolen
Det fremgår tydeligt af rækken af årsskrifter, at foreningen lige fra starten har haft et
glimrende samarbejde med skolen og dens
rektorer op til i dag, hvor rektor Claus
Niller Nielsen fortsætter den gode relation

Lise Svenstrup
formand

4

ved rektor Claus Niller
Det er en stolt rektor, der her i 2016
konstaterer, at Roskilde Katedralskole
har en elevforening, der i år har 100-års
jubilæum. Og det er en stolt rektor der
konstaterer, at vores tidligere elever år
efter år kommer tilbage til skolen og fejrer
sit 10-20-25-30-40-50-60-65-70-75 eller
endog 80 års jubilæum.

De sociale medier giver i øvrigt vores
tidligere elever mulighed for langt bedre at
fastholde relationerne efter gymnasietiden
og fortsat følge den rivende udvikling
skolen gennemgår.
Roskilde Katedralskole lever nemlig i
bedste velgående som et af Danmarks
største og mest søgte gymnasier. Det
er vi naturligvis glade for og stolte af.
Det vidner om, at der fortsat er brug for
Roskilde Katedralskole som en moderne
og traditionsrig uddannelsesinstitution
og som en vigtig aktør i en af Danmarks
største uddannelsesbyer.

Det er en unik historie, som bygger på
det faktum, at bestyrelsen hvert år bruger
mange timer på at arrangere jubilarfesten,
invitere jubilarerne og udgive Roars Kilde.
Som Lise Svenstrup nævner, så har vi et
enestående godt samarbejde og der er
grund til, på skolens vegne, at takke for
det store arbejde som RoskildenserSamfundets bestyrelse udfører.

Tillykke med jubilæet. Vi ser frem til et
fortsat godt samarbejde til gavn for skolen
og for de mange tusind nulevende studenter fra Roskilde Katedralskole.

I Lise Svenstrups formandsperiode er
Roskildenser-Samfundet ført ind i den
digitale tidsalder. Det åbner nye muligheder og jeg håber, at vi i fællesskab kan
sikre foreningens medlemmer adgang til
alle de gamle udgaver af Roarskilde via
foreningens hjemmeside.

Claus Niller
rektor
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Formandens beretning 2016

Lise Svenstrups beretning ved
Roskildensersamfundets generalforsamling den 11. juni 2016
Den 28. oktober 1916 stiftedes Roskildenser-Samfundet med følgende formål:

jubilæumsskrift. Resultatet kan læses på
vores hjemmeside, hvor Roars Kilde og
jubilæumsskriftet i år er slået sammen til
et både oplysende og underholdende blad,
der forhåbentlig giver læserne et godt
indtryk af fortiden, nutiden og fremtiden
på RKS. Lisbet har også fundet 40-års
jubilarerne samt været tovholder for
adressesøgerne og holdt øje med, at alle
årgangslister med jubilarer blev samlet og
sendt til vores layout-mand Frederik til
trykning i Roars Kilde.

at vedligeholde forbindelsen og
styrke sammenholdet mellem
gamle elever fra RKS
at støtte og hjælpe gennem
studielån og legater
at fremme, hvad der
tjener til gavn for skolen
Opbakningen fra de gamle elever var stor
lige fra starten, og selvom medlemsantallet de seneste årtier har været dalende, er
der stadigvæk pæn tilslutning til foreningen og dens traditionelle års- og jubilarfest
i juni.

Katja har med stor energi taget sig af
it-delen og har sørget for, at vi kom på
facebook og twitter, hvilket har gjort
eftersøgningsarbejdet lettere. Ligeledes
har hun sørget for, at vi nu for 3. år i træk
benytter os af tilmeldings- og betalingssystemet Billetto, som har vist sig at være
en god hjælp i forberedelserne til jubilarfesten. Katja har fundet 30-års og 50-års
jubilarerne og undervejs forsøgt at hverve
nye medlemmer og bestyrelsesmedlemmer – tak for dit utroligt store arbejde
ovenikøbet samtidig med, at du tog din
master-eksamen med flot resultat.

Forudsætningen for festens gennemførelse
er en kæmpe indsats fra adressesøgerne i
bestyrelsen: Birgitte Krøyer, Lisbet Guhle,
Katja Wass, Peter Meincke og Mette Vad
(Mette er ny og på valg senere under
denne generalforsamling.)
Tak til Birgitte for at finde alle de ældre
jubilarer og ordne det praktiske mht.
kuvertering og forsendelse af Roars Kilde i
papirform til de medlemmer, der ikke har
en pc. Dem bliver der færre af for hvert år,
hvilket er godt for foreningens økonomi,
især efter den sidste portoforhøjelse.

Peter gør et kæmpearbejde med at holde
vores medlemsdatabase up-to-date samt
alt, hvad dermed følger af ændringer,
udsendelse af rykkermails mm. og er
klar over, hvor vigtigt det er, at den del af
foreningen fungerer for at kunne eksistere,
og så har han et godt samarbejde med
Katja om vores it. Samtidig gør han en
stor indsats for at finde 25-års jubilarerne
og har introduceret vores kommende nye

En meget stor og varm tak skal lyde til
Lisbet, der de sidste 2 år har lagt mange
kræfter i udarbejdelsen af vores 100-års
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bestyrelsesmedlem Mette. Mange tak til
dig, Peter, for din store indsats.

6 ansøgere fra 3.g. De fik en hjælpende
hånd til gennemførelsen af deres planer
om at rejse ud i verden og opleve og lære
en masse, som er relevante for den uddannelse, de vender hjem for at begynde
på. Det er hvert år en stor fornøjelse at se
deres glæde over legatet, og mange af dem
sender rejsebreve til os som tak, der så
bliver trykt i Roars Kilde året efter.

Steffen Løvkjær var selv 25-års jubilar og
kunne derfor ikke passe sit job som bartender, så forståeligt nok festede han med
sin klasse og så ud til at hygge sig dejligt.
Baren blev passet af gode stedfortrædere.
Vores kasserer, Flemming Harry Jensen,
skal have tak for atter i år at have lavet et
perfekt regnskab, som vi hører om lidt,
og derudover har Flemming givet mig og
resten af bestyrelsen mange gode råd til
bestyrelsesmøderne. Flemming vil gerne
nu have en afløser til kassererjobbet, men
vil heldigvis gerne blive i bestyrelsen.

I 2006 døde vores hidtidige formand, J.J.
Skou, og jeg blev opfordret til at overtage
formandsposten ved den følgende
generalforsamling i 2006. Det skete
ikke uden en vis spænding, da alle de
foregående formænd siden 1916 havde
været mænd. Heldigvis har jeg i de 10 år,
der er gået, haft en bestyrelse, hvor alle
bakkede op om min måde at gøre tingene
på og som har arbejdet hårdt for foreningens trivsel på hver deres områder.

Sidste år kom der ikke færre end 355
jubilarer fra alle årgange, og Fahti var
atter den, der sørgede for, at nuværende
elever mod en beskeden godtgørelse kom
dagen før og dækkede borde og serverede
til middagen om lørdagen sammen med
nogle voksne hjælpere udefra. Tak til Fahti
for al hans hjælp både før, under og efter
festen.

Nu mener jeg imidlertid, at det er det rette
tidspunkt her ved 100 års jubilæet at sige
farvel og tak og lade yngre kræfter tage
over, og heldigvis har vores næstformand
Lisbet Guhle indvilliget i at tiltræde som
ny formand fra i dag. Jeg er ikke i tvivl om,
at Lisbet nok skal klare posten på bedste
vis, og alle i bestyrelsen – incl. mig selv er klar til at støtte hende i arbejdet.

Claus Niller Nielsen har deltaget som rektor i bestyrelsesmøderne som tilforordnet
og ordstyrer. Desuden stillede han atter
en gang gæstfrit skolen til rådighed for
festen. Skulle vi arrangere festen ”ude i
byen”, kunne vi slet ikke holde prisen nede
på de 400 kr. så vi er ham stor tak skyldig.
Det samme gælder kontorpersonalet, som
igen i år har hjulpet os med mange ting og
altid er imødekommende, når vi forstyrrer
dem i arbejdet.

Jeg vil slutte min sidste formandsberetning med at konstatere, at RS stadig er en
levende forening, der viderefører gamle
traditioner men også er positivt indstillet
overfor tidens nye udfordringer. For mig
personligt har de 10 år været en spændende udviklingsrejse med bestyrelsen og
Claus som velvillige samarbejdspartnere,
og hvad mere kan en formand ønske sig.

Vores midler fra Uddannelsesfonden
kunne vi igen i år bruge til 6 rejselegater,
som jeg overrakte ved translokationen til
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Dimissionstale 2015

”Selv i ordbogen kommer arbejde før succes”
af Claus Niller
Kære studenter

Det er i de situationer, at jeg tænker, at
“sådan en 3.g-årgang får vi aldrig igen”.
Og jeg glæder mig hvert år over, at det gør
vi jo - for vi har verdens bedste elever på
RKS!

I dag siger vi tillykke til den største studenterårgang i Roskilde Katedralskoles
snart 1000 årige historie. Det gør jeg med
glæde og med stolthed.

14 dage efter Gallafesten havde vi så sidste
skoledag. Det var en noget anden historie,
og jeg indrømmer gerne, at den dag var jeg
ikke så stolt!

Jeg har lært jer at kende som en super
positiv årgang. I har været mange, og I har
alle medvirket til at sikre den fantastiske
stemning, vi møder hver dag på RKS. Jeg
kunne nævne mange eksempler fra jeres
gymnasietid, men billederne, der har kørt
på skærmen, mens Hallen blev fyldt, synes
jeg taler deres tydelige sprog.

Til forældre og pårørende kan jeg fortælle,
at billedet, som I ser, er taget i et af klasselokalerne, efter 400 “glade” unge mennesker er stormet gennem bygningerne.

Skal jeg fremhæve en af de seneste aktiviteter, vil jeg fremhæve Gallafesten den 2.
maj. Det var en af de bedste Gallafester, vi
har holdt med gode improviserede indslag,
f.eks. som da en gruppe elever hentede
deres “festivalanlæg” og lod det være samlingspunkt i kantinen i sidste del af festen.
Der tænkte jeg endnu engang: “hold da op,
hvor jeg kommer til at savne jer”.

Det tog vores rengøringspersonale tre
dage at rydde op og gøre rent på skolen og
vores pedeller det meste af en dag at rydde
op ved bodboldbanerne og i Folkeparken.

Jeg vil også gerne fremhæve det gode
samarbejde med Elevrådet. I har inviteret
os til dialog, og sammen har vi sikret, at de
udfordringer vi har mødt, er blevet ryddet
af vejen så hurtigt som muligt. Det vil jeg
gerne sige jer tak for.
Jeg har glædet mig til at komme på skolen
hver eneste dag, hvor jeg er blevet mødt
med smil og “god morgen”, og jeg har nydt
at komme til Hroar-fest fredag aften til et
“hej Niller, vi har savnet dig”.
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Glade studerende ved dimissionen 2015.

I forlængelse heraf vil jeg sige til jer: der
findes ikke noget fristed, hvor man bare
kan skeje ud helt uden ansvar for andre
mennesker. Forklaringen er den enkle,
at vi lever i et fællesskab. Det fordrer og
forudsætter, at vi er ansvarlige over for
hinanden. Men det ved jeg jo heldigvis,
at I er, for jeg har jo set det hver dag de
sidste tre år - måske bortset lige fra sidste
skoledag.

for at deltage i sidste skoledag på Katten.
3.p tager toget fra Høje Tåstrup st., en
handling der under normale omstændigheder burde være “piece of cake” for
unge med studentereksamen inden for
rækkevidde. Og dog... Desværre kom 22
elever fra klassen med Intercity Lyn, som
ikke stopper før Odense! 3. p nåede aldrig
Katten den dag, og kan til evig tid fastholde, at det i hvert fald ikke var dem, der
var med til at svine skolen til. Men sidste
skoledag på Odense Banegård har sikkert
også været en fest.

Lad os nu alligevel runde sidste skoledag
af med et smil på læben og en lille historie
om 3.p’s sidste skoledag. 3.p var taget til
Høje Tåstrup for at spise morgenmad. På
et tidspunkt op ad formiddagen skal 3.p
så, i lettere opløftet tilstand, til Roskilde

Og så var der Patrick fra 3.c - Hvor sidder Patrick? Patrick mødte op til sidste
skoledag i det her meget flotte kostume.
Men Patrick - hvad blev der af din hat?
Det kan jeg så godt fortælle dig - for den
fandt jeg næste morgen i Folkeparken,

da jeg lige gik en morgentur dagen efter
sidste skoledag. Hatten var godt nok temmelig våd og beskidt, men du skal da ha’
den tilbage, så kostumet er intakt.
At det ikke altid er de unge, der gør sig
bemærket, oplevede vi ved den jubilarfest
skolens elevforening Roskildenser Samfundet, for 14 dage siden, holdt for årets
studenter-jubilarer fra RKS.
De sidste der gik hjem kl. et om natten,
var de fire 65 års jubilarer, der deltog i
festen. To meget nydelige kvinder og to
meget nydelige mænd. De var alle i meget
højt humør, da de arm i arm forlod skolen.
Resultatet blev desværre, at de alle fire
faldt ned af trappen på vej væk fra festen.
Den ene af herrerne slog sig så slemt, at
jeg måtte ringe efter en ambulance, som
kom og lappede ham sammen igen.
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Som I ved, må jeg af og til ringe til forældre, når der er elevfester her på RKS, og
en af vores elever har fået lidt for meget at
drikke. Nu har jeg så prøvet også at ringe
til både børn og børnebørn i en tilsvarende
anledning.
Det er et alsidigt job at være rektor.
Fortid og fremtid
Årets jubilarfest var i øvrigt noget særligt,
for vi havde en 80 års jubilar med, altså
en RKS’er der dimitterede i 1935! 80 års
jubilaren hedder Edith Frederiksen, og
hun bor i dag i sit hus i Himmelev, hvor
jeg besøgte hende et par dage før den
omtalte jubilarfest. Jeg inviterede hende
selvfølgelig med til festen, men som hun
sagde “Jeg kender jo ikke nogen”, men det
blev til en god eftermiddag hos Edith, hvor
vi talte om RKS dengang og nu.
Prøv et øjeblik at forestille jer selv som 80
års jubilarer i 2095! Jeg håber, at rigtig
mange af jer kommer, for at mindes jeres
tid på RKS og forhåbentlig se tilbage på
fantastiske liv. Jeg må desværre nok melde
afbud på forhånd.

Hvordan kommer den fremtid, som I
kommer til at leve i, så til at se ud? Det
giver den amerikanske økonom og forfatter Jeremy Rifkin et kvalificeret gæt på i
bogen “The Zero Marginal Cost Society”.
Rifkin forudser store forandringer inden
for alle de områder, der digitaliseres og
nævner eksempler som kommunikation, underholdning, viden, undervisning
osv. Digitaliseringen gør alting lettere
tilgængelige og billigere.
Samtidig ændres måden det hele organiseres på. Vi streamer i stedet for at eje, vi
genbruger, vi deler biler og bytter boliger,
ny musik og film finansieres via “crowdfunding” og nye begreber som “open
source innovation” vinder frem, hvor
idéer, computerprogrammer, forskningsresultater osv. lægges ud til fri afbenyttelse og videreudvikling. Alt sammen med
den konsekvens, at den samfundsstruktur
vi kender udfordres og ændres.

Rektor Claus Niller og opmærksomme tilhørerer under året dimissiontale.
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Vi ser det allerede. I dag er et leksikon
en museumsgenstand hjemme på jeres
bedsteforældres bogreol. I starten af dette
årtusinde var leksikonnet Encyclopedia
Britannica verdens bedste kilde til viden.
Det blev revideret ca. hvert tiende år og
kostede i omegnen af 15.000 kr.

førerløse fly osv. Det kræver faglig indsigt
i naturvidenskab, matematik og sprog, og
I skal kunne formulere jer, samarbejde og
arbejde selvstændigt. Det er netop det, I
har lært i gymnasiet.
Forandringerne betyder, at det der var
aktuel og nødvendig viden i går, måske
ikke længere er det i morgen. Og så må
den viden bygges ud.

Den 15. januar 2001 oprettede Larry
Sanger og Jimmy Wales Wikipedia. Siden
har en lille organisation med under 100
ansatte - og med hjælp fra millioner af
frivillige - sikret gratis viden for hele
verdens befolkning. I dag finder man
således mere end 40 millioner opslag på
Wikipedia. Engang var viden for de få, nu
er viden tilgængelig for alle.

Derfor har vi brug for unge, der har mulighed for og formår at udfolde hele deres
potentiale. Både hvad angår specialiseret
viden, og hvad angår almendannelse.

Det er en fantastisk og tankevækkende
historie, ikke mindst fordi udgangspunktet
jo ikke var en politisk beslutning hverken
lokalt eller internationalt om, at nu skal
vi have gjort viden tilgængelig for hele
verdens befolkning. Forandringerne er
opstået på baggrund af en kombination af
initiativrige enkeltpersoner og millioner af
frivillige.
Min påstand er, at historien om Wikipedia
beskriver den vej udviklingen går. Revolutioner skabes af enkeltindividers trang
og mod til at handle, men realiseres af
mange. En person kan gøre en stor forskel
- sammen kan vi gøre alt!
Den udvikling Jeremy Rifkin beskriver,
vil få stor betydning for arbejdsmarkedet
og de jobs, I skal bestride. I kommer til
at arbejde med opgaver, som vi ikke i
vores vildeste fantasi kan forestille os
i dag. Teknologiske forandringer tordner frem omkring os i en verden præget
af selvkørende biler, droner, robotter,

Det er grunden til, at alle skal have den
højest mulige uddannelse. Vi hører ofte
om uddannelsessystemets krise. Det er
spundet af aviser og politikere, der har
brug for at skabe problemer og udfordringer. Faktum er, at I er den største
uddannelsesmæssige succes i danmarkshistorien! Aldrig har så mange fået en
ungdomsuddannelse på så højt et niveau.
Og aldrig har Roskilde Katedralskole
dimitteret så mange studenter. Det er
fremragende, og det skal vi glæde os over.
I skal nå så langt som muligt. For jeres
egen skyld - og for hele det danske samfunds skyld.
Mit succeskriterie er år efter år at stå her
og se ud over en flok unge voksne, der
har udviklet sig helt vildt, siden I for tre
år siden gik ind ad døren, som elever på
Roskilde Katedralskole for første gang. Og
atter i år kan jeg konstatere, at successen
er i hus.
Tine Andersen, tidligere vejleder i Studievalg Sjælland iværksatte i 2014 et stort
projekt i samarbejde med RKS. Tine følger
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16 RKS-studenter fra 2014 i deres videre
forløb gennem livet og primært i deres
videre uddannelse.
Et af de primære spørgsmål for os at få
afklaret er: hvad er det, studenterne får
med fra Katten, og hvorfor er gymnasiet
grundlæggende en stor succes? Tine
Andersens projekt er nu halvvejs og har
allerede gjort os klogere. Kort fortalt er
succesen et resultat af, at lærerne formår
at relatere undervisningen til elevernes
personlige udvikling.
En af studenterne fra 2014 siger: “Man
starter som idiot et eller andet sted - og så
bliver man kun klogere.” og han fortsætter: “man kommer for at lære noget. Men
man kommer også for at blive modnet og
blive sat ind i samfundet og finde ud af,
hvad samfundet egentlig handler om.”
Og Tine Andersen konkluderer: “underviserne lykkes med at få fat i de unge, når de
kan koble det faglige pensum til elevernes
egen verden og derigennem stimulere dem
til personlig vækst og modning.”
Kina kalder
Så det handler både om faglighed og dannelse. Det er en af grundene til, at vi i april
sendte 15 RKS-elever til Kina for at besøge
vores kinesiske søster gymnasium, Chang
Zhou High School no. 5. Det var første
gang, vi havde 15 elever med til Kina, som
alle fik en oplevelse, som de vil huske
resten af livet.
En af de 15 elever var Eva Marie Hjort fra
3.p. Eva skrev en lille rejseberetning efter
vi var kommet hjem. Her skriver Eva bl.a.:
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“Jeg lover aldrig at brokke mig over skolens skemaer, inventar eller toiletforhold
nogensinde igen. RKS virker som det rene
kongerige ved siden af en kinesisk skole.
Kinesernes skoledag begynder 6.45 og
slutter først kl. 17.30. De har afgørende
eksaminer en gang om måneden og lektier
hver eneste dag i 3-4 timer. Under mit
ophold nåede jeg både at få serveret andehjerne, rejer med skaller og blæksprutter.
Dog må jeg erkende, at andehjerne nok
aldrig bliver min kop te.

og reagerer præcis i nuet, lykkes det at
gribe Kairos i hårtotten.
Nu ved I det. Så grib Kairos hårtotten. Vær
ikke bange for at gribe de chancer, der
viser sig i løbet af livet.
Og det nytter ikke at sætte sig tilbage
i sædet og vente på, at Kairos kommer
forbi. Min erfaring er, at flid øger antallet
af chancer i livet. Husk det.

Det er ikke kun en oplevelse for livet,
men også en tur, der har hjulpet mig til
at indse, hvor godt vi egentlig har det på
RKS og generelt bare i Danmark. Det har
afgjort været en rejse jeg sent vil glemme.”

Kammerater lykønsker
hinanden med huen.

Det bliver ikke sidste gang, vi sender
elever til Kina for at få indsigt i en så
fremmed kultur. Det er med til at sætte
livet i perspektiv og give unge mennesker
blik for de mulig-heder tilværelsen giver
og får de unge til at tænke over, hvad de
vil bruge livet til. Hvad er det gode liv for
mig?

at han ofte får lyst til at åbne låget og skælde afdøde ud. Det lyder måske voldsomt,
men når livet er slut, så er det altså for
sent til at “ha’ det lidt godt”. Så lov mig:
Vent ikke med at “ha’ det lidt godt”. Livet
er her og nu. Nyd hver eneste dag! For alle
de dage der bare kommer og går, det er
dem, der er livet!

Nyd livet
I foråret overværede jeg et foredrag med
Michael Brautsch. Han er et usædvanligt
menneske, uddannet i finanssektoren
og i dag sognepræst ved Frederiksberg
Slotskirke. Han har desuden medvirket
som ekspert i programmet “Gift ved første
blik”.

En af de vigtigste forudsætninger for at
få et godt liv er, at man forstår at gribe
“det rette øjeblik” og slår til, når chancen
byder sig. Det er sjældent noget, man kan
forudse, og ofte ved man først efterfølgende, hvornår de store chancer bød sig til
- og om man greb dem.

Michael Brautsch pointe er, at vi alle er
ansvarlige for at få det maksimale ud af
livet. Han illustrerede det med, at han alt
for ofte hører efterladte omtale afdøde
som “nu skulle han ellers lige til at have
det lidt godt”. Michael Brautsch fortæller,

I den græske mytologi er Kairos guden
for “det rette øjeblik”. Kairos afbilledes
kronraget bortset fra en stor hårtot i panden. Det gælder om at gribe hårtotten, når
Kairos stryger forbi. Reagerer man ikke i
rette øjeblik, er det for sent. Kun hvis man
forstår at være det rette sted i rette øjeblik
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En af de rigtig gode oplevelser, jeg husker
tilbage på i det forgange skoleår var, da
skolen fik besøg af Undervisningsministeriets departementschef Jesper Fisker.
Jesper Fisker havde ønsket at være “rektor
for en dag” for at lære gymnasieverdenen
bedre at kende indefra. Det blev en rigtig
god dag, og Jesper Fisker var i dialog med
mange af skolens elever. Hans udgangsreplik, da han sidst på eftermiddagen stod
i døren på vej hjem, glemmer jeg aldrig:
Han sagde “Niller, med sådan nogle fantastiske unge mennesker er det vanskeligt
at bevare pessimismen”.
Med de ord vil jeg sige jer tak for de tre
år, vi har haft sammen - det har været et
privilegium at lære jer at kende. Jeg håber
for hver og en af jer, at I må få et fantastisk
liv. Pas nu godt på jer selv og hinanden.
Tillykke med studentereksamen!
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Formand Lise Svenstrups
tale til studenterne
Translokationen 2015

Roskildenser-Samfundet er en forening af
tidligere elever fra alle årgange udgået fra
RKS. Foreningen blev startet i 1916 og har
derfor 100-års jubilæum til næste år.
Hovedformålet er bl.a.at vedligeholde og
styrke forbindelsen mellem gamle elever
og skolen, og derfor holder vi hvert år i
juni en jubilarfest, hvor alle lige fra 10-års
til 80-års jubilarer bliver inviteret. For 14
dage siden blev årets fest holdt her på skolen med 360 gamle elever, og stemningen
var fra starten helt i top, når man mødtes

med de gamle klassekammerater.
Bestyrelsen har hvert år et kæmpejob med
at finde næste års jubilarer, så hvis der
her i dag sidder nogle pårørende med lidt
tid til overs i vinterens løb, er de meget
velkomne til at gå ind på vores hjemmeside roskildensersamfundet.dk og sende os
en mail. Gør jer selv og os den tjeneste at
holde forbindelsen vedlige med hinanden
på facebook, så vi kan finde jer om 10 år
og invitere jer til jeres første jubilæum.
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Kontingentet fra vores medlemmer gør, at
vi er i stand til at uddele nogle rejselegater
til nogle af de 3.g’ere, som har sendt os en
ansøgning og som har seriøse fremtidsplaner.

Sciences. Inden da vil hun rejse rundt og
undersøge engelske og skotske universiteter og forbedre sit engelsk på sprogskole bl.a. med et kursus, der hedder
University Preparation.

Jeg nævner nu navnet på den første legatmodtager og beder hende om at komme
herop:

Også fra 3 Z vil jeg gerne se Victoria
Sværke Rasmussen. Victoria vil læse på
et engelsk eller amerikansk universitet
med sigte på en biologisk uddannelse med
senere specialisering mod immunologi
og neurologi. Som sidestudie ønsker hun
enten engelsk litteratur, historie eller
psykologi/antropologi alt efter, hvad der
er muligt. Først vil hun bruge sit sabbatår
til at tage til London og gå på kurser og aftenskoler for at forbedre sit sprog i 2 mdr.
og blive der, hvis hun får et job.

Fra 3 F vil jeg gerne se Anne-Marie Kjuel
Nielsen. Anne-Marie tænker på at søge ind
på Fransk sprog, kultur og litteratur på KU
til næste år. Inden har hun valgt at tage
til Paris, bo hos en værtsfamilie og gå på
sprogskole i 26 timer om ugen i en måned
og måske få et job derefter.
Ligeledes fra 3 F vil jeg så gerne se Simon
Uldal og William Holm Hansen. De har
valgt at rejse og bo sammen og må så finde
sig i at dele et legat. De har søgt optagelse
på et campus på Borneo under Swinburne
University of Technology og vil gennemføre første engelsksprogede semester
indenfor Business i løbet af 5 mdr. Derudover får de oplevet en helt anderledes
kultur og natur.

Jeg vil slutte med at bede legatmodtagerne
huske at sende RS et rejsebrev, som vi kan
sætte i vores årsskrift Roars Kilde i foråret
2016.
Vores gamle elevforening ønsker jer alle
i årgang 2015 til lykke med eksamen og
held og lykke i fremtiden.

Fra 3 X vil jeg gerne se Cindy L. Christiansen. Cindy vil gerne på et højskoleophold
i 3 mdr. i Australien for at forbedre sit
engelsk og derefter søge job dernede og
få et indblik i andre kulturer og deres
historie. Hun vil søge ind på KU i 2016-17
og læse jura eller international virksomhedsøkonomi.

Lise Svenstrup overrækker rejselegater til de heldige studerende.
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Fra 3 Z vil jeg gerne se Ellen Winther
Mortensen. Ellen vil i 2016 enten søge
ind på DTU og læse medicin eller teknisk
Biomedicin eller læse på et universitet i
England på medicin eller Human
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Tilbageblik gennem 100 år
1916 – 2016
Af Lise Svenstrup

Foreningen blev stiftet den 28. oktober
1916 af 4 gamle elever fra årgang 1886
og fik straks varm tilslutning både fra
yngre og ældre årgange. Daværende rektor Henrik Bertelsen stillede beredvilligt
skolens solennitetssal til rådighed for
den stiftende generalforsamling, hvor
stiftamtmand Waldemar Oxholm valgtes
til formand, hvilket han vedblev at være
helt til 1945.

Det første nummer af ”Roars Kilde”
udkom i 1922 og er siden da vedblevet at være foreningens årlige kontakt
med medlemmerne. I sagens natur har
årsskriftet i tidens løb skiftet både indhold
og udseende, og i dag har den digitale
udvikling medført, at Roskildenser-Samfundet har sin egen hjemmeside, hvor alle
kan gå ind og læse bladet, hvis ikke man
foretrækker at få papirudgaven tilsendt.
Desværre findes de første årgange af
Roars Kilde ikke i foreningens arkiv, så
vi skal helt hen til 1939 for at finde ud af,
hvad der sker af stort og småt på Roskilde
Katedralskole.
1939
Bladet er trykt i glittet papir på Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck og er på 51 sider.
Kasserer A. Werner meddeler, at
”kontingentet andrager mindst 5 kr. for
medlemmer over 25 år, ellers mindst 2 kr.
Føler nogen trang til at sende et bidrag til
Understøttelsesfonden, er et sådant meget
velkomment. I det forløbne regnskabsår
har vi haft den glæde at modtage tilsammen 285 kr.”
Det er i år 25 år siden Gustav Wied døde. I
den anledning fortæller forfatteren Holger
Rørdam, der gik i klasse med Gustav
Wieds ældste søn, i en artikel om sin skoletids erindringer fra ”Kastellet” følgende
lille uddrag:

Realisterne fra årgang 1916.

”Mange faderlige råd og advarsler skylder
jeg ham tak for. Jeg husker f.eks. at han
en dag kaldte mig ind til sig i sit arbejdsværelse, trak en lille skuffe ud i chatollet
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og viste mig en samling forlovelsesringe
med forskellige navne i og sagde: ” Når du
forelsker dig i en pige, så lad endelig være
med straks at forlove dig. Se, alle de ringe
her har jeg ofret på forlovelser, der ikke
holdt. Da jeg så traf min nuværende kone,
sagde jeg til mig selv: ”Næh, denne gang
skal det være løgn !” Og det holdt.”
Bestyrelsen skriver vedr. Rusgildet 1939
P.gr.a. de urolige udenrigske forhold har
bestyrelsen vedtaget foreløbig at udsætte
generalforsamling og rusgilde til november måned. Vi vil meget nødig bryde vor
gode tradition årligt at samles i Roskilde,
men vi nødes muligvis til at give rusfesten
en mere stilfærdig karakter.
I ”Kildekalk” står bl.a.:
I anledning af vor afholdte formand
Kammerherre Oxholms 70 års dag udtaler
han i et interview: ” I min generations
skole var tonen mellem lærer og elever
som mellem en herre og hans undergivne.
Men vi drillede lærerne til tider på den
frygteligste måde og med de dummeste
barnestreger. Vi mente ikke noget med det
drilleri, for når vi gamle kammerater fra
Roskilde Katedralskole mødes nu og da, så
mindes vi skoletiden med megen veneration.”
Dr. Ahrnung har i år været en så stærkt
benyttet censor ved studentereksamen
landet over, at han har måttet betjene sig
af flyvemaskine for at kunne overkomme
at eksaminere sine egne elever.
Afgangsholdet 1940
Nysproglige studenter 16, matemiskaturvidenskabelige studenter 21 og realister 33. I alt 70.

Skolen har begyndt det nye skoleår med
410 elever, hvad der er alle tiders rekord
og godt 30 mere end sidste år. 1.g er på
over 60 elever, så det har været nødvendigt at dele klassen i 4 afdelinger og
oprette et nyt lærerembede.
Omslagsbilledet på Roars Kilde 1940 viser
Roar og Helge-statuen, udført af billedhuggeren Johan Galster, der efter afholdt
konkurrence blev den foretrukne blandt
27 deltagere. Statuen er bekostet af afdøde
købmand Carl Andersen og blev afsløret
i december 1939. Kunstneren har som
motiv for sin gruppe valgt Øhlenschlæger’s
ord fra ”Helge”:
Helge: Jeg sejler vore snekker på søens
vover og hævder Danmarks
hæder på alle have
Roar:

Jeg knejse vil med kronen ved
Lejrekilder og holde ret i riget og
rejse staden

Ord, der står som en manende appel til os,
der har oplevet en 9. april.
I ”Kildekalk” står bl.a.:
I år kan vi notere 3 ægteskaber blandt
vore medlemmer: Bodil Albrechtsen (st.
36) og stud.med. Henry Otto (st.35),
Gerda Tønder Jensen (st.38) og tandlæge
Frode Friberg Nielsen (st. 30) samt Ellen
Hansen (st. 35) og landsinspektør Erik
Thorsen (st. 35).
Roskildenser-Samfundet lykønsker.
Ved Rusgildet på ”Prinsen” mødte 37 russer og 23 jubilarer op. Lensgreve AhlefeldtLaurvig (st.90) holdt under middagen en
af vid og ånd funklende tale til de unge
russer om studentens stilling i tiden, der
sluttede med ordene:
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For skolen er mer end et hus
og alt, hvad et hus nu kan rumme.
Vi lytter til skumringens sus,
når kuben er ophørt at summe,
og hører konkylie-brus
af stemmer, der ej vil forstumme.
Dér taler de henfarne sjæle
til dem, der endnu ej fik mæle,
og blander sig ind i de levendes kor:
en treklang af fortid og nutid og fremtid skolen, der lever og gror.

kammeraterne. De tog kendsgerningerne
som mænd: Var vi kammerater, skulle
vi også behandles som kammerater og
det blev vi. Lærerne havde sværere ved
at finde sig i det uundgåelige. Jeg tror
ikke, det var andre end rektor Hauch,
der virkelig glædede sig over, at pigernes
berettigede krav om samme adgang til uddannelse som drengene, var blevet opfyldt.
For de fleste var vi et fremmed element,
som det så vidt muligt gjaldt om at isolere
fra drengene.”

Ved Rusgildet talte student Kurt Nielsen
som repræsentant for russerne,
takkede Roskildenser-Samfundet og
nævnte skolens nye emblem, der med sine
skjolde kan ses som et symbol. ”Vi unge
vil gerne være et kuld skjoldunger, der vil
bidrage til at føre Danmark frelst igennem i de onde tider.” Han sluttede med at
udbringe et leve for Danmark.

Afgangsholdet fra 1940.
Glæd Dem over ungdommen, nyd den;
den kommer aldrig igen. Kommer et menneske ikke ind i glæden mellem 18 og 20,
kommer han det aldrig.
1941
Dette år blev Roskildenser-Samfundet 25
år, og årsskriftet indledes med følgende
ord af formanden W. Oxholm:

for de mål, dets stiftere i sin tid satte sig.”
Roars Kildes redaktør Holger Rørdam
skrev en sang i den anledning, hvoraf de
sidste 2 vers lød således:
Hver sommer forlader et kuld
af smilende piger og svende
din kube; men kuben er fuld,
før som’ren er gået til ende.
Så rig er den sjællandske muld,
at ploven den stadig kan vende.
Ja, årene kommer og svinder.
Længsel forvandles til minder.
Og minder er mørtlen, men dåd er de sten,
der gennem århundreder rejste vor skole.
Vi bygged’ den alle som én.

”Selvom 25 år ikke er noget langt afsnit
af en forenings liv, er forløbet af de første
25 år dog ofte afgørende for dens levedygtighed, og der er derfor grund til nu,
da Roskildenser-Samfundet har overstået
denne kritiske tid, at standse et øjeblik på
vejen og vende blikket tilbage for at se på,
i hvilken grad det har haft held til at virke
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”Jeg var ca. 18 år, da jeg kom ind i skolen,
og havde troet, det var en højere læreanstalt, hvor man var hævet over at lave sjov
i timerne. Her blev begreberne revideret.
Jeg mindes bl.a., hvordan der blev sluppet
mus løs, og det var vist en senere værdig
sognerådsformand, der havde dem med
i en æske og slap dem løs stykkevis. Jeg
som eneste pige i de timer fik tildelt den
rolle at springe op og skrige, når musen
nærmede sig.”

Ved det nye skoleårs begyndelse har
skolen 417 elever. I 1941 dimitteredes fra
RKS : 22 nysproglige og 17 matm. naturv.
studenter og 33 realister.
1942
I Roars Kilde fra dette år har Haralda
Poulsen skrevet en artikel med titlen ” Da
Jomsborg faldt – for 40 år siden”. Her
kommer nogle udpluk:
”Det var ikke med begejstring, Roskilde
latinskole for 40 år siden modtog de første
piger. Én dreng drog to mil ud i landet for
at bede sin far – forgæves – om at blive sat
i en anden skole, og mange, både lærere
og drenge, følte deres Jomsborgs fald som
en pædagogisk ulykke og en personlig
fornærmelse.
Da vi piger først var der, mærkede vi
meget lidt til modviljen – i hvert fald hos

En anden artikel ”Billeder af en elsket
rektor tiåret efter, at han forlod sin skole”
skrevet af Lise Flindt-Nielsen (gift Nørgaard), slutter således:
”Til slut det allerfestligste af de billeder,
Vilhelm Boëtius skænkede os til vor erindrings billedbog:
Så I ham, når han sammen med sin
statelige frue, der var ligeså interesseret i
skolens daglige liv som han, mødte op til
skoleballerne for at give dem netop den
glans, der gjorde dem uforglemmelige
for os gamle elever? Her viste han, at
han ikke alene indadtil men også udadtil
var den fødte leder af en skole. Han var
en glimrende selskabsmand, en sand
akademisk taler og de smukke traditioners
nænsomme bærer.
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Når vi af og til møder rektor Boëtius inde
i København, konstaterer vi med glæde,
at han ikke har forandret sig synderligt
i de 10 år, der er gået, siden han forlod
Roskilde. Måtte det være vort forsinkede
fødselsdagsønske, at vi også om 10 år kan
sige: Rektor Boëtius, han ligner sig selv!”

I Kildekalk står følgende:
Tennisbanen er blevet omdannet til
håndboldbane, der skønnes mere nyttig
nu, da undervisningsministeren har meddelt skolen, at planen om en idrætsplads i
Provstevænget må opgives.
På initiativ af adjunkt Sv. Johannsen har
skolen ladet fremstille et idrætsmærke,
der kan erhverves af skolens dygtigste
idrætsfolk.

I 1942 dimitteredes fra RKS: 24 nysproglige og 15 matm. naturv. studenter og 38
realister.
1943
I Roars Kilde side 1 står der i en sort
ramme:
”Som følge af den seneste tids begivenheder har bestyrelsen besluttet ikke at
afholde generalforsamling med påfølgende
fest i indeværende år.”
Bladet er dette år koncentreret om
tidligere rektor Boëtius’ død. Hans
afskedstale fra 1932 er trykt i sin helhed men er for lang at gengive her med
undtagelse af de sidste par linjer, som lød
således:

Skolen har igen fået et blad, kaldet ”Quid
Novi”, der skal udkomme én gang månedligt og er særdeles nydeligt i udstyr.
Redaktionen består af Helge Andersen
og Troels Munk med Hans Erik Sørensen
som annoncechef.
Der optoges 75 nye elever i 1. g.
I 1943 dimitteredes 30 nysproglige og 27
matm. naturv. studenter og 44 realister.
1944 og 1945 er omtalt i Roars Kilde i
henholdsvis 2014 og 2015. De kan læses
på vores hjemmeside www.roskildensersamfundet.dk.

”Og hermed giver jeg da Roskilde Skole
mit farvel. Som Panahtenaiernes Lampadedromier rækker jeg faklen til min afløser
og eftermand – gid den altid lyse strålende
og skær! Artibus ingenuis, pneumati kai
aletheiai. Men alligevel – ”aldrig tyktes
Lien mig så fager”.
Ved Rusgildet i 1943 på ”Prinsen” holdtes
mange taler, bl.a. talte RoskildenserSamfundets senere formand, civilingeniør
Peter Hartmann for sammenholdet blandt
studenterne inden for de forskellige årgange og bad de unge om at leve op til de
store ord: ”Sit fædreland skylder man alt.”

Fortsættelsen af ”Tilbageblik gennem
100 år” vil omhandle de årgange, som er
relevante for jubilarer i 2016, der er blevet
inviteret til års- og jubilarfesten den 11.
juni 2016.
1946
Translokationen dette år prægedes af
en smuk mindehøjtidelighed omkring
afsløringen af den mindeplade, som
Roskildenser-Samfundet forærede skolen
til minde om de 6 elever, der med livet
som indsats deltog i kampen mod Tyskland.
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Forfatteren Holger Rørdam fra RS sluttede sin tale således: Da disse drenge tog
kampen op, var det under modstand og
fordømmelse, men nu bagefter kan vi alle
se, at de havde ret. Kun hvis vi i dag slutter
op bag den usynlige hær, der vil værne
Danmarks frihed og fred, har vi lov til at
udtale et ”ære være deres minde”.
Rektor udtalte bl.a.: De kæmpede og faldt
ved daggry. De så ikke solen skinne over et
frit Danmark, men de gav os tillid til den
danske ungdom, som de repræsenterede,
og vi vil bevare deres minde i ære og
taknemmelighed.
Fra Kildekalk er følgende gengivet:
Rektor V.S. Lauritsen fyldte den 28.
oktober 70 år, men unddrog sig al hyldest
ved bortrejse. I ”Roars Kilde” står der en
hjertelig tak for rektors aldrig svigtende
venlighed og hjælp, som har vist, at rektor
forstår betydningen af et bindeled mellem
gamle elever og RKS. Rektor Lauritsen
fejrede også dette år sit 50-års studenterjubilæum fra Ribe Katedralskole.
Den 1. oktober 1946 blev der i radioen
udsendt en astronomitime med adjunkt
Whitta Jørgensen.
Foreningen ”Roskilde Katedralskoles Venner” har ydet skolen et tilskud på 500 kr.
til elevbiblioteket og 800 kr. til indkøb af
en pladespiller, der er meget værdifuld –
også ved elevfesterne.
1956
Student Johannes Irgens holder årets
afskedstale ”FARVEL - og tak !” med en
gennemgang af hele gymnasieforløbet på
godt og ondt og ender talen således:

Rektor Fogh ved translokationen i 1957.
Til slut kan man måske lige nævne, at der
mellem ”Hroar” og Roskildenser-Samfundet er en større forbindelse, end man
egentlig forestiller sig. Den første bygger
op, sidstnævnte bygger videre, hvad angår
elevernes tilknytning til deres gamle skole.
Lektor på skolen gennem mange år Arne
Byberg-Nielsen var 25-års jubilar og holdt
ved jubilarfesten en tale om de lærere,
hans klasse havde haft, og sagde bl.a. om
dr. Ingerslev, som de havde i tysk:
Jeg glemmer aldrig den strålende time,
Ingerslev gav os dagen efter det tyske
valg i 1930. Han lod lektie være lektie, og
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Pigegymnastik i 1966.
indtrængende skildrede han for os faren
ved den nazistiske valgsejr, hvor Hitler
forøgede sit mandattal fra 12 til 107. Kun
få forstod dengang, hvilken dødsensfarlig
udvikling, der hermed var indledet. De
fleste troede, at det kun var en døgnfluesejr. Men det vidner om dr. Ingerslevs
vidsyn og forståelse af områder, der lå
uden for hans egentlige gebet.
I 1956 dimitteredes 29 nysproglige og 40
matm.naturv. studenter og 32 realister.
1966
Rektor Tolderlund-Hansen bringer en tak
fra skolen til det jubilerende samfund:
I enhver gammel institution vil der
eksistere traditioner, som man ikke uden
gode grunde bør bryde, men som man
heller ikke må føle sig bundet af uden
sådanne gode grunde. For mig har snart
10 års samarbejde med RS været ubetinget glædeligt. Jeg har gennem det på en
meget fornøjelig måde mødt skolens fortid
– også en naturlig hægen om traditioner,
man fandt værdifulde.

På den anden side har jeg mødt levende
forståelse for, at en skole ikke kan og skal
være noget statisk. Den er underkastet
udviklingens lov, i vor tid en rivende udvikling, og den må med blikket på fremtiden søge at løse dagens opgaver, så godt
den nu kan.
Fra denne skole bringer jeg RS en hjertelig
hilsen, en tak for, hvad det har betydet,
og et ønske om, at det i en uoverskuelig
fremtid må trives og virke for den skole, vi
alle holder af.
Redaktøren melder: Intet nyt- og dog.
Mange af RS’s medlemmer er sikkert
ivrige efter at høre, hvordan det går med
skolens byggeplaner, men faktum er, at
der så godt som intet nyt er at fortælle i
år. Tegningerne til den nye bygning på
Holbækvej foreligger og er ved at blive
detailprojekteret med mindre ændringer.
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Det ser ud til at blive en stor, smuk og
moderne bygning, men hvornår den ligger færdig til at tage i brug, kan der ikke
siges noget bestemt om. Det bliver dog
sikkert inden for de næste tre-fire år. Der
bliver klasselokaler og faglokaler af alle
slags i den lave en-etages skolebygning,
som kommer til at danne rammen om
en gårdhave, og det mest imponerende
er vel nok, at der bliver en stor overdækket plads mellem bygningerne, hvor alle
eleverne kan opholde sig samtidig. En
udmærket ting er det også, at der bliver
et stort lokale, hvor eleverne kan spise
deres frokost på én gang. Altså ikke mere
noget med fedtemadder på skolebordet og
ostelugt i klasseværelserne. En hygiejnisk
og praktisk fornyelse.

solgt til Landmandsbanken. Ejerskiftet
betyder ikke, at hotellet nedlægges. ”Prinsen” vil blive videreført både som hotel
og restaurant, og den nuværende ledelse
fortsætter som forpagter. Hotellet blev
bygget i 1876 af et borgeraktieselskab men
overgik i 1916 til privat eje og har siden
tilhørt familien Jacobsen.
På 1. sal i Bondetinget 1 findes et aflåset
værelse, hvortil kun formændene for de
forskellige foreninger inden for skolen har
nøglen. Her kan man mødes i frikvartererne og holde bestyrelsesmøder om foreningernes problemer helt uden indblanding fra nogen sider.

Lise Nørgaard skriver i ”En fodtur på
5000 km” om vejen hjemmefra til skolen
og hjem igen fra den allerførste skoledag
til den allersidste bl.a.:
I øvrigt var det formidabelt, hvad der
kunne være i os efter skoletid. Efter soldetur hos chokoladebutikken Teddy gjorde vi
ofte en pause hos en bager i Ringstedgade,
der solgte en hel basse-stang for 30 øre.
Den delte min søster Gerda og jeg, og den
slog nogenlunde til, indtil vi nåede hjemmet. Da der på dette tidspunkt endnu var
en halv time til vi skulle have kakao med
sigtebrød, hengav vi os til kompositionen
af enorme sandwich med så mange modstridende smags-elementer, at selv amerikanere aldrig har smagt noget tilsvarende.
I ”Kildekalk” står bl.a.:
Hotel ”Prinsen”, som i 90 år har været
samlingssted for Roskildes borgere og
utallige gange har dannet rammen om
Roskildenser-Samfundets fester, er blevet

1976
Lektor Svend Heuer har på opfordring
skrevet en artikel til Roars Kilde, som han
har kaldt ”Modersmål og muddermål”.
Det er en filosoferende gennemgang af
sproget før og nu og vores behandling af
det. Han slutter sit indlæg med disse ord
om Roskilde:
På omslaget til sin centrale essaysamling
Kilden og Krukken har Piet Hein sat en
timeglasformet figur, hvis ene felt viser
Chr. IV’s kapel i Roskilde Domkirke og det
andet en atomreaktor på Risø. Han har
dermed udtrykt den realitet, at Roskilde
mere håndgribeligt end noget andet sted i
dronningeriget, illustrerer vor tids enorme
udfordringer. Til domkirkens evighedssøgende spir og Risøs teknokratiske rumraket må i dag som et tredje led føjes RUC’s
jordnære sociale knytnæve. Vil der af disse
tre strenge kunne lægges en snor, som
ikke brister?
Referatet af generalforsamlingen sluttede
med følgende bemærkning af formanden
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Peter Hartmann:
Tilladelsen til en mulig nedsættelse af
kontingentet for de ældste medlemmer
– 50-års jubilarer og ældre – var IKKE
blevet fulgt af bestyrelsen, fordi antallet var så højt, at det ville få en væsentlig
indflydelse på Roskildenser-Samfundets
indtægter. Dette blev taget til efterretning
af forsamlingen.

Skt. Gertruds Kilde på Frederiksborgvej
bliver i en artikel omtalt som en kilde,
der i mange år har været lukket til, efter
at en boring i Skt. Maria plejehjems have
ramte kildens vandåre og den sygnede
hen. I 1974 fik kilden forårsfornemmelser
og brød igennem jorden og vandet løb helt
ud på fortovet. Der blev gravet op omkring
den og konstateret, at der var vand nok til
at genskabe den. I løbet af 1986 vil kilden
stå færdig, og Roskilde har fået en af sine
”døde” kilder tilbage.

Festen for de sidste fem årgange afholdtes fredag den 5. marts 1976 i en hyggelig
atmosfære, og resultater viste til glæde for
RS, at festen for en gangs skyld balancerede endda med 2 kr. og 15 øre til den rigtige
side.
Der dimitteredes i 1976 148 studenter og
45 HF’ere.
1986
Roskildenser-Samfundet runder de 70 år.
Ved generalforsamlingen var tidligere rektor G. Tolderlund-Hansen gæst og fortalte
under punktet ”Evt.”, at han var i gang
med at skrive sine erindringer, kaldet ”Under spirene”. Det var foreløbig blevet til 75
A4-sider, og han afleverede det skrevne til
formanden.
Det blev besluttet, at man gennem Roars
Kilde skulle gøre opmærksom på eksistensen af dette manuskript, og det blev
overdraget Lotte Fang at sørge for dette.
Hvis nogen har lyst til at læse denne
skildring fra en spændende tid i RKS’s
historie, kan de henvende sig til Lotte.
Ved den efterfølgende jubilarfest blev der i
aftenens løb sunget 3 sange, hvorefter den
første: ”Afskedsvise ved dimittendfesten
22.6.1968” viste sig at være forfattet af
rektor G. Tolderlund-Hansen.

Når også Lovise kilde bliver restaureret,
kan Roskilde igen smykke sig med Henrik
Behrmanns ord: ”Der er kun få steder på
vor klode, som kunne fremvise så mange
og så vældige kilder som Roskilde. Byen
har fra Arilds tid af været berømt for sine
mange kilder.”
I 1986 dimitteredes 230 studenter.
1991
En artikel med overskriften ”Da Katedralskolens elever spiste ude”” skrevet
af Lotte Fang fortæller, at i år 1570 blev
Helligåndshuset, Spedalskhedshospitalet
og Duebrødre Kloster sammenlagt til Duebrødre Kloster dog med en forpligtigelse:
Helligåndshuset havde i 300 år bespist en
række af katedralskolens disciple, og dette
skulle Duebrødre Kloster nu overtage. 100
år senere kunne inspektionen fremlægge
”Spisereglement for de disciple, som nyde
kost på Duebrødre Kloster”og samtidig
kom der også et regelsæt for ”økonomus”,
som var klosterets daglige leder.
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En uges menu så således ud:
Søndag: middag: kål, flæsk
aften: bog-hvedegrød, oksekød
Mandag: middag: boghvedevælling, sild
aften: byggrød
Tirsdag: middag: kål, flæsk
aften: boghvedegrød, oksekød
Onsdag: middag: byggrynsvælling, berge
fisk (klipfisk)
aften: byggrød, lammekød
Torsdag: middag: kål, flæsk
aften: boghvedegrød, oksekød
Fredag: middag: ærter, gåsekød
aften: byggrød, bergefisk
Lørdag: middag: kallunsuppe, sild
aften: melgrød, torsk
Dette menukort var ens året rundt, og når
festdage indfalder, spises som om søndagen og fersk fisk i stedet for anden fisk,
når lejligheden så giver sig. På de tre store
højtider skal han give dem et godt fad
saltmad og sigted brød i stedet for anden
brød.
Begreber som sund, vitaminrig, varieret,
”grøn” kost var selvfølgelig endnu ikke
opfundet.
På RKS er der fra skoleåret 1990-91 indført flere nye fag, heriblandt dramatik på
mellemniveau og filosofi.
Den 1. marts blev en festdag på skolen,
idet Kurt Zimmermann, som i 7 år havde
været konstitueret, på denne dag officielt
blev indsat som ”rigtig” rektor. Det glædede både elever, lærere og RS meget.

1996
På side 1 i Roars Kilde lyder overskriften
”Et nyt årsskrift?”
De 2 ansvarlige Jens Jørgen Skou, formand for Roskildenser-Samfundet og Kurt
Zimmermann, rektor på RKS skriver:
”Det er ikke uden betænkelighed, at vi
med dette årsskrift bryder med en meget
lang tradition. Siden Roskildenser-Samfundet blev stiftet er Roars Kilde udkommet hvert år med nyt fra foreningen:
generalforsamling, jubilarfest, jubilarlister, lidt fra skolen før og nu, og samtidig
har RKS lavet og udgivet sit eget årsskrift
om livet på skolen i dag.
I de senere år har der været et vist samarbejde mellem redaktionerne mht. stof, og
det var derfor ikke en fjern tanke at gøre
to årsskrifter til et. Den vigtigste fordel vil
være: Et fælles årsskrift ville kunne tjene
det formål at informere tidligere elever
langt bedre om RKS i dag og samtidig gøre
RS nærværende for skolens nuværende
elever.
Vi har derfor brudt en tradition – og
startet en ny. Og vi håber, at dette nye
årsskrift vil blive vel modtaget.”
Lærersamarbejde med Lynghøjskolen:
Nogle elever oplever overgangen fra
folkeskole til gymnasium som både brat
og barsk. For at blive klogere på hvorfor,
og for at gøre overgangen lettere har nogle
lærere, der underviser 9. klasse på Lynghøjskolen, og nogle lærere, der har 1.g
klasser på RKS, i skoleåret 95/96 indledt
et indtil videre positivt samarbejde.
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Blokdage på RKS:
På seks tirsdage har vi haft arrangeret undervisningen i blokke à seks timer, således
at et enkelt fag har undervist en hel dag i
stedet for en enkelt lektion. Til gengæld
har klassen ikke modtaget undervisning
de fem øvrige blokdage i det pågældende
fag. Det har givet mulighed for længere
forløb og tid til fordybelse.

gul kuvert, var den tyk var sagen klar – så
var der vedlagt en bogliste – var den tynd
….. exit!”
EDB på RKS:
Skolens 2 datalokaler er forsynet med
hhv. et pc-system og et Apple Macintosh
power-pc-system. Sidstnævnte skyldes en
merbevilling fra Roskilde Amt til amtets
uddannelsesinstitutioner på gymnasie- og
HF-niveau.

I begyndelsen af november måned deltog
RKS i Operation Dagsværk og indsamlede
94.652 kr. – flot gjort.
Den festlige side af RKS:
I øvrigt er året præget af en række fællesfester: temafest for 3.g’erne om 70’erne,
karneval i februar, gallafest for 3.g’erne
i maj, hvor pigerne er iklædt helt eventyrlige kjoler og drengene dertil hørende
smokings i diverse afskygninger. Til translokationsfesten i juni inviteres studenterne
og deres forældre til middag, hvortil der
serveres spidstegt okse og alle er bænket i
centralgarderoben.

Roskildenser-Samfundet uddeler hvert år
nogle rejselegater, og i år har vi modtaget
3 rejsebreve fra 3 piger som tak for de
penge, de fik ved translokationen.
Det første er fra Susanne Simonsen, der
var på et 9 måneders udviklingsprogram
med International Agricultural Exchange
Association på en grøntsagsfarm i Amiens,
som ligger 20 km fra Stanthorpe i det
sydlige Queensland. Hun plantede, høstede og pakkede grøntsager.

Roskildenser-Samfundets tidligere formand, brandinspektør Ole A. Jacobsen
har i en artikel i Roars Kilde bl.a. skrevet
følgende:

Det andet brev kommer fra Susanne
Basse, der har valgt at arbejde for naturbevarelsesorganisationen Australian Trust
for Conservation Volunteers, hvor hun
dels fældede kaffebuske på en skråning og
plantede nye native trees og dels ryddede
en natursti og sætte skilte op med pile, så
ingen skulle fare vild. Begge har haft et
spændende og lærerigt ophold i Australien.

”Optagelsesprøven til Latinskolen husker
jeg tydeligt – Lise Nørgaard beskriver den
suverænt i sin erindringsbog (side 240).
Mit hold var vist nok på 96, og knap 60
slap igennem nåleøjet – heldigvis flere
af mine klassekammerater fra ”Forberedelsen”. Efter optagelsesprøven fik alle en

Det tredje brev har Marie Lund Krag
Jensen sendt os fra Costa Rica. Hun havde
håbet, at Røde Kors programmet ville
sende hende ud og medvirke til at løse
nogle af de store sociale problemer, landet
har, men i stedet blev hun med en tavle og
en pakke kridt sendt ud til en landsby for

I denne række af begivenheder, der samler
os alle, skal også sidste års julerevy placeres. Skolekomedien på RKS: Kvindernes
Decameron af Julia Voznesenskaja
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at lære børnene engelsk. Det blev alligevel
en fantastisk oplevelse.
Christian V.s Danske Lov fra 1683 har
takket være bogbinder Poulsens generøse
tilbud været igennem en smuk og nænsom
restaurering og ligger nu som en fin del af
RKS’s uvurderlige, gamle bogsamling.
2006
Advokat Jens Jørgen Skou døde den 16.
marts 2006, og Roskildenser-Samfundet
mistede sin formand siden 1986. Jens
Jørgen nærede meget varme følelser og
en stor trofasthed over for sin gamle skole
og vidste, hvor meget kontakten til gamle
kammerater betød. Rent personligt glædede han sig til sit eget 50-års jubilæum
denne sommer, men opfyldelsen af det ønske satte sygdommen desværre en stopper
for. Han er nu indgået i rækken af tidligere
formænd for RS.

Tanja Gyldengren sender et brev fra
Uganda, hvor hun skal være volontør
i Folkekirkens Nødhjælp og bo hos de
lokale i 5 mdr. i det område, de kommer
til. De skulle hjælpe til i en flygtningelejr
med flygtninge fra Burundi, hvor hun og
en anden tog initiativ til at udvide det informationscenter, der var i lejren. Det var
en lang men givende proces, og de åbnede
det med et brag af en åbningsceremoni
med trommer, taler og filmvisning. De sidste ugers ophold var for egen regning, og
legatet fra RS faldt derfor på et tørt sted.
Tak for det.

Roskildenser-Samfundet fylder 90 år den
28. oktober 2006, og toldforvalter Frans
Djørup Bang fortæller i en artikel om,
hvorledes det hele startede. Det er omtalt i
forordet til denne artikel.
RKS’s ombygning og modernisering er
blevet officielt indviet den 16. september
2005, og der var afsløring af kunstgave i
atriumgården.
Anders Mouridsen er matematisk student
fra 2004. Han studerer guitar på Guitar
Institute of Technology under Musicians Institute, som ligger i Hollywood.
Han deler 40 m2 med en roommate og
øver flittigt for at komme op på så højt
et niveau, at han muligvis kan bestå sin
Degree på et halvt år. Han er glad for de
penge, han lånte af RS, som letter hans
hverdag betydeligt.
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Den gamle latinskole
af Lisbet Guhle

Kær skole har mange navne, og personligt
var jeg ved at få noget galt i halsen, da jeg
hørte, at Roskilde Katedralskole nu kaldes
for Katten.
I min tid omkring 1970 hed den Katedralen, RKS og en sjælden gang imellem Latinskolen. Det sidste er der næppe
nogen, der kalder den mere. Spørgsmålet
er, hvor meget der overhovedet er tilbage
af de klassiske sprog latin og græsk,
der tidligere udgjorde grundstammen i
skolens sprogundervisning og skulle ruste
eleverne til teologistudiet, og som også var
til nytte for dem, der ville læse medicin
eller andre sundhedsfag. Det er især latin
nok stadig, men dog ikke i så stort et omfang som tidligere.

Latin udgør en utrolig god ballast ved
indlæring af andre sprog, ikke kun de
romanske. Her kan eleverne gå i dybden
med sprogforståelse og opnå kendskab til
fx ordklasser og syntaks. Uden latin skal
dette indhentes i den øvrige sprogundervisning, såvel dansk som fremmedsprog,
hvor der så bliver mindre tid til de pågældende sprog.
For de nysproglige er antallet af latintimer
aftaget gennem tiderne. Engang skulle
nysproglige bestå den lille latinprøve
inden gymnasiet, og de blev undervist i
faget i alle tre gymnasieklasser. Det faldt
så til kun de første to år frem til 1988, og
derefter kun i et enkelt år. En decideret
klassisk- eller gammelsproglig linje kan
gymnasiet ikke længere tilbyde.
Siden gymnasiereformen af 2005 har et

Lidt græsk bliver det da til. Skolens musical i 2015: Herkules.
kort latinkursus været obligatorisk for
lystne – og det i en tid, hvor vi oplever, at
alle 1.g’ere som led i grundforløbet Almen
science fiction og fantasy har stor tiltrækSprogforståelse, mens græsk er blevet et
ningskraft. Samtidig vil de mere poetiske
valgfag. Efter grundforløbet er både latin
elever kunne finde megen smuk litteratur
og græsk valgfag.
på både græsk og latin.
Undervisningen i de klassiske sprog
handler dog ikke kun om sprogforståelse.
Disse fag bibringer også eleverne viden
om europæisk kultur og historie. Også af
hensyn til det politiske liv i Danmark og
det europæiske samarbejde er det godt
at kende til den fælles fortid og kulturens
vugge.

Roskilde Katedralskoles logo, Artibus Ingenuis, bliver på dansk ”Til de ædle kunster”.
I vore dage omskrives det til mottoet ”Vi er her for at lære – og vi kan li’ det”.
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Man kan undre sig over, hvorfor det er
så svært at sælge budskabet om disse
sprogfag, når de er så fulde af spændende
røverhistorier om Romerriget og det
gamle Grækenland til de mere eventyr-

De klassiske sprog gør det muligt at kombinere kulturdannelse og den nytteværdi,
der er i højsædet ved planlægning af
gymnasiale uddannelser i disse år. Ifølge
formålsparagraffen for studentereksamen
– STX – skal gymnasiet sørge for, at eleverne tilegner sig almendannelse.
Det skal blive spændende at se, om latin
og græsk fortsat får lov til at bidrage hertil.

29

R O A R S K I LDE
Musiklivet på RKS før, nu og fremover
af Lisbet Guhle

Før
Noget af det, der virkelig bidrager til sammenholdet på Roskilde Katedralskole, er
skolens musikliv. På RKS har vi gennem
tiderne været så heldige, at skolen har
haft nogle fremragende musiklærere og
mange aktiviteter at byde på ud over selve
musikundervisningen: morgensang, kor,
orkestre og mindre ensembler, udlån
af musikinstrumenter og en lang række
musikalske arrangementer.
Takket være skolens satsen på musiklivet
kan den fremme særlige musikalske
talenter. Omvendt har mange af disse
talenter allerede dyrket musik, før de
begynder i gymnasiet, og de er derfor selv
med til at styrke musiklivet.
Blandt tidligere tiders talenter finder vi
koncert- og operasangerinden Merete
Hjortsø (student 1964), som opnåede
en fantastisk karriere i ind- og udland,
folkemusikgruppen Lirum Larum, der
efter gymnasietiden i 70’erne udviklede
et helt folke- og spillemandsmusikmiljø i
Roskilde (www.lirumlarum.dk), og Lars
Malm (student 1998), nuværende lærer på
skolen, men ellers mest kendt fra elektropopduoen Nordstrøm, som han oprettede sammen med Troels Holdt, ligeledes
elev på RKS. Vi bad dem om at fortælle
lidt mere om deres tid på RKS – se de
efterfølgende sider.
Nu og fremover
Da skolen er vokset gevaldigt i de senere
år, er lærerne inddelt i 12 lærerteams
som afløser for det store lærermøde. De
fleste pædagogiske spørgsmål afklares af

disse tværfaglige teams. I øjeblikket køres
der således uformelle forsøg inden for
musik med æstetisk læring og performativ
læring.
RKS har stadig flere elevkor og sågar et
lærerkor med en fast grundstamme og
’freelance’ sangere, når lejligheden kræver
det. Lærerkoret optræder til personalets
sommerfest og juleafslutningen i Domkirken. Somme tider optræder lærere og
elever i et blandet kor.
Tidligere var det lærerne, der arrangerede
de større koncerter, men de senere års
musicals har været elevstyrede – en virkelig kraftpræstation, hvor funktionerne som
manuskriptforfatter, regissør, instruktør,
dramaturg, kostumier, solister og korsangere, orkester, lys- og lydfolk alle er besat
af elever. I år var det Klokkeren fra Notre
Dame, og den blev opført seks gange for
fulde huse.
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indøver de samme numre og ender så med
at synge dem i samlet kor. I vores region
foregår korsangen på RKS, men da det
kun finder sted hvert andet år, har skolen
i samarbejde med foreningen, ”Syng”
startet en ”Operation Roskilde” med deltagelse fra Himmelev Gymnasium, VUC og
RKS. På den måde får vi en kordag hvert
år.
Ved juleafslutningen i Roskilde Domkirke
er der bidrag fra både kor og orkestre. Det
er en gammel tradition, der kun kortvarigt
har været brudt i forbindelse med udflytningen på Holbækvej.
Råhygge er uformelle elevstyrede arrangementer med musikalske indlæg,
som finder sted en række fredage i løbet af
skoleåret. Her kommer elever og optræder
på tværs af klasser og hold.
Forårskoncerten er en tradition med
optræden af skolens kor og orkestre. P.t.
findes der på RKS et frivilligt kor, et studieretningskor, som er det største af korene
og for dem, der har musik på B-niveau, et

Ud over Katedralskolens egen musical
opføres der efter påske en musical med
lærere og elever fra RKS og deltagelse
fra to lokale folkeskoler. RKS har her en
pædagogisk rolle i at oplære gæsterne i de
forskellige funktioner inklusive lyd og lys.
I uge 44 afholdes der i Roskilde en spil
dansk-uge. Her deltager RKS i arrangementer på spillestedet Gimle sammen
med Roskilde Gymnasium og Himmelev
Gymnasium.

Merete Hjortsø, koncert- og operasolist
Allerede inden sin tid på RKS gik Merete
Hjortsø til sang og klaverspil. Som blot
13-årig blev hun ansat i Domkoret ved
Roskilde Domkirke, hvilket hun fortsatte
med at være, indtil hun tog studentereksamen i 1964.

Hvert andet år er der en særlig kordag
ligeledes i uge 44, Operation Syng, som
foregår på nationalt plan og er opbygget over et tema. De deltagende skoler

Faktisk udspandt det meste af Meretes
musikliv sig uden for skolen, idet hun
fik sangundervisning i København af en
operasangerinde og medvirkede som solist
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lærerkor og et musicalkor, det sidste med
optagelsesprøve. Skolen har et musicalorkester med ca. 20 mand fordelt på strygere, blæsere og en rytmegruppe. Desuden
er der en række mindre ensembler.
Som så mange andre fag kæmper også
musik med tidens store udfordring: al
undervisning skal helst kunne dokumentere en nytteværdi. Det kan være svært for
de humanistiske fag, som musik hører til,
da disse ikke prioriteres højt i samfundet
i disse år.
For at få styrket musikmiljøet på RKS
har skolen derfor taget et nyt initiativ:
oprettelse af en MusiCreator-linje fra
august 2016. Linjen er tiltænkt unge
musiktalenter, og det er tanken, at de
elever, der består optagelsesprøven, helt
fra starten skal have musik på A-niveau
med en række ekstratilbud: sammenspil
plus undervisning i hovedinstrument
eller sang. Særundervisningen forestås af
professionelle musikere, og linjen tilbydes
i samarbejde med Roskilde Musiske Skole
og MGK Sjælland.

Merete Hjortsø, koncert- og operasolist
af Lisbet Guhle

i en del offentlige koncerter i Roskilde
Domkirke. Derfor er det nok ikke forkert
at sige, at Merete rent musikalsk bidrog
med lige så meget, som hun fik ud af
skoletiden.
Meretes gymnasietid fandt sted, inden
Katedralskolen oprettede en decideret
musiklinje som følge af skolereformen
1958, men naturligvis var der undervisning i musik og mange musikalske
begivenheder. Også dengang startede
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dagen med morgensang, og der var kor
og ensembler, der gav koncerter i løbet af
året.

kom to ”udefra”. Gruppen havde sin debut
ved støttefesten ”Free Angela Davies” på
RKS i oktober 1971.

Efter sin uddannelse på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium og på Operaakademiet udfoldede Merete Hjortsøs karriere
sig, og hun var ansat som solist på Det Kgl.
Teater, Den Jyske Opera, operaen i Strasbourg, operaen i Lyon og på Théâtre Royal
de la Monnaie i Bruxelles. Hun optrådte
også som koncertsolist i ind- og udland og
kunne ses på dansk, tysk, og fransk TV.
Desuden har hun indsunget flere plader
med klassisk musik på Philips og EMI. Af
og til glædede hun Roskilde Katedralskole
med en gæsteoptræden.

Gruppen fra RKS blev starten på en meget
lang udvikling med en central placering i
den danske folkemusik. Folkemusikgruppen var i fem år et af de helt store navne
på den danske folkemusikscene.
Den udgav sin berømte LP, dannede
folkemusikklubben med sit eget navn (nu
Folk Roskilde), et ungt folkedanserlaug,
et spillemandslaug, et spillemandsstævne,
en folkemusikaftenskole, og meget mere.
Alle disse foreninger findes stadig, omend
aldersprofilen er mere end ”fulgt med
tiden”.

Vi fem RKS’ere spiller og musicerer stadig
i forskellige sammenhænge, for mig blev
det til arbejde som lærer i Roskilde Kommunale Musikskole, og der har gennem
årene været et par re-unions af den gamle
Lirum Larum Folkemusikgruppe.
Poul og jeg spiller fortsat i gruppens efterfølger, RejseOrkestret, som på de seneste
år har sat fokus på traditionsmusikken
her fra Roskilde-egnen. Poul har initieret
kulturarv-selskabet Danmarks Rigsspillemænd, og han blev sidste år – som den
første folkemusiker - udnævnt til Ridder
af Dannebrog. Sjovt, hvad musik og
aktiviteter på RKS kan føre til.

Portræt af Merete Hjortsø.

RKS var grobund for folkemusikken
af Al Damlund, musiklinjestudent 1971

Der var i min tid omkring 1970 et meget
aktivt musikliv på RKS: Store Kor, Lille
Kor, Musiklinje (som var grunden til, at
jeg overhovedet søgte på gymnasiet). Ved
flere større lejligheder blev der samlet et
symfonisk orkester f.eks. ved indvielsen
af den nye skole den 9.4.1968, hvor jeg
medvirkede som paukist!! og bassanger.
Herudover var der til stadighed større og
mindre sammenspilgrupper af forskellig
art samt en masse musikalske arrangementer. De var næsten alle styret eller
støttet af musiklærerne: Michael Hauser,
Carl Haahr, Gunnar Frello og Ole Hannibal.
Denne musikalske smeltedigel og tidens
venstreorientering med debatten om

Fællesmarkedet førte til et større fokus
på vore danske rødder og værdier, og
her kom den danske folkemusik så ind
i billedet. Grethe Aagaard, Svend Erik
Pedersen og Poul Bjerager (alle på RKS)
havde gennem flere år spillet sammen i
folkemusiktrioen Han, Hun og Ham, og
gruppen blev senere udvidet, så de kom
til at hedde Han, Hun og Ham´erne. De
begyndte nu at spille dansk folkemusik i
stedet for engelsk, skotsk og irsk musik,
som de hidtil havde gjort.
I begyndelsen af 1971 fødtes så et band,
der udelukkende sang og spillede dansk
traditionsmusik: folkemusikgruppen Lirum Larum. To andre RKS´ere kom med:
Nina Frederiksen og undertegnede. Hertil
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Lars Gottschau Malm
af Lisbet Guhle

Hvem kender ikke elektropopduoen
Nordstrøm og deres megahit ”Berlin”?
Det gjorde i hvert fald hele RoskildenserSamfundets bestyrelse.
Nordstrøm består af Lars Malm og Troels
Holdt, begge studenter fra RKS. Når det så
kommer frem, at Lars faktisk er musikmatematisk student, kan det undre, at han
i dag er på skolen i sin egenskab af lærer
i historie og naturgeografi. Lars forklarer,
at han altid har haft en legende tilgang til
musik og nødigt ville sætte dette overstyr.

Lars kom til RKS fra en musikalsk orienteret efterskole. For en musikmatematiker
fyldte musik naturligvis meget i pensummet, men også uden for timerne bød
skolen på mange muligheder for, at Lars
kunne udfordre sine musikalske evner.
Der var bands på kryds og tværs – og her
blev også kimen til Nordstrøm lagt (under
navnet Halm og Phed). For de mange
bandkonstellationer var den månedlige
Råhygge en optimal scene at vise sine
musikalske evner og eksperimenter for
skolekammeraterne. Til den årlige støttefest blev der også turneret flittigt mellem
klassebarer med et væld af rejsetemaer.
Lars deltog også i en af de særlige forestillinger i de år: et potpourri over viser af
Bertolt Brecht og Kurt Weill.

R O A R S K I LDE
Roskilde Katedralskoles Musical 2016
“Klokkeren fra Notre Dame”
af Lise Svenstrup

For 10. år i træk opfører eleverne på RKS
en 100% elevstyret musical dvs. at 95
elever siden september 2015 har stået for
samtlige arbejdsopgaver fra manuskript
til detaljerne i dans, sang, musik, kostumer, kulisser, lys og lyd, teknik og
plakater.

fik ansvaret over på elevernes hænder, er
selv lærer på skolen i dag og er stolt over,
at musicalen stadig fungerer efter den
model, som de tog initiativ til.
5 weekender tilbragte deltagerne på
skolen, hvor de har øvet intensivt, spist
og sovet med instruktøren Ida Kriegbaum
Sandberg, 3.f i spidsen. Derudover har
de mødtes et par gange om ugen og øvet
på skolen. Nye venskaber er opstået på
kryds og tværs af klasserne, der er blevet
arbejdet hårdt og lært en masse i den
krævende proces, det er at skabe sådan en
forestilling.
Handlingen er kort fortalt følgende:
Den pukkelryggede forældreløse Quasimodo lever et ensomt liv som klokker i
Notre Dame i 1400-tallets Paris. Hans
liv beherskes af den strenge og religiøse
biskop Frollo, der længes efter et ordentligt og konservativt Paris – koste hvad det
vil.

Det er ikke for meget sagt, at RKS har haft
stor betydning for Lars’ musikinteresse.
Her havde han det store held på det rette
tidspunkt at få nogle gode musikalske
rammer og møde en række kreative og
krøllede hoveder, der delte hans legende
indstilling til musikken. Her mødte han
også sin kone, men hvad hun har betydet
for musikken i hans liv – det er en helt
anden historie.

Emilie Jessen, 3.w, i rollen som
Esmeralda. I baggrunden ses koret.

Lars Malm (til venstre) og
Troels Holds (til højre) under koncert.

Tidligere var det lærerne, der tog sig af det
hele. Én af de to elever, der ”kuppede” den
lærerstyrede musical for 10 år siden og
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Af samme årsag lever de tre sigøjnersøstre, Adina, Emina og Esmeralda under
jorden i daglig frygt for at blive arresteret
og henrettet af biskoppens onde håndlangere. Den dag, vi møder søstrene, er
det tid til den årlige ”Fjolsernes Festival”,
hvor sigøjnere, narrer og andre skæve
eksistenser fylder gaderne med sang og
musik. En festlig dag der ender så grueligt
galt – og Esmeralda og Quasimodo må
indse, at for at leve og elske må man nogle
gange betale den højeste pris.
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Musicalen handler om den ungdommelige kærlighed, men også om at stå
sammen, tro på sig selv og kærligheden
og om kampen for at lade det gode vinde
over det onde – hvis det ikke allerede er
for sent.
I alt 11 sange blev flot sunget af solister
og kor akkompagneret af det dygtige,
kutteklædte band under ledelse af Niklas
Krarup Larsen, 3.i, og skuespillerne og
danserne lagde krop og sjæl i spillet.

Publikum takkede med langvarige klapsalver både under og efter forestillingen,
hvor Ida takkede for fremmødet og Claus
Niller roste de trætte og glade medvirkende.
I alt 2200 tilskuere har set musicalen
i de 4 dage, den blev opført. De ældste
folkeskoleklasser i Roskilde blev inviteret
til at komme og se stykket, så der var
fuldt hus alle 6 gange. En stor fest afsluttede hele forløbet – som de nok aldrig
glemmer – først på skolen og derefter i
byen.

Til venstre: Quasimodo spillet af
Tim Berland, 3.q
Nedenfor: Gruppebillede af flere af
de vitale figurer i musicalen.

R O A R S K I LDE
JSEP - ekspidition til Grønland
af Marie Due-Andersen, 3u 2015

I juni/juli 2014 fik jeg, fire andre venner
fra min klasse og vores lærer muligheden
for at komme til Grønland. Turen er en del
af et samarbejde mellem Danmark, Grønland og USA, som går ud på at inspirere
unge studerende til at blive forskere inden
for naturvidenskab. Samtidig er det en
unik mulighed for at skabe bånd mellem
flere nationer.
Projektet hedder JSEP, Joint Science Education Program, og det startede i 2008. I
2014 var Roskilde Katedralskole så heldig
at blive udvalgt, som den institution, som
skulle repræsentere Danmark i projektet.
Lige netop vores klasse blev valgt, fordi
vi har den nye linje med geovidenskab,
og dette passede meget godt til projektets naturvidenskabelige indhold. Med
på turen var der altså 5 danske elever og
1 lærer, herudover var der 8 grønlandske elever, 5 amerikanske elever. Til at
styre hele projektet var der også 2 danske
lærere, som har undervist på Grønland,
samt en lærer fra Chile og to fra USA.
Deltagerne fra Grønland og USA kom fra
alle mulige forskellige stater og byer, mens
vi fra Danmark alle kom fra RKS.
Turen i sig selv var fuldkommen fantastisk. Grønlands natur er noget af det
smukkeste jeg nogensinde har set, og det
er ikke sidste gang jeg har været dér.
Turen foregik over 3 uger startende den
27. juni, hvor vi rejste fra Danmark og
jeg kom tilbage igen den 18 juli. De første
to uger var i byen Kangerlussuaq og den
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sidste var inde på selve Indlandsisen, ved
det højeste punkt på isen; 3 kilometer over
havoverfladen.
For nogle elever sluttede turen allerede
efter de to uger, da der ikke var plads til
alle inde i campen på isen, og det kostede
mange penge. De to første uger af projektet blev kaldt KSF, Kangerlussuaq Field
School og den sidste uge blev kaldt SEC,
Science Education Week.
Hele projektet gik ud på at introducere os
for en masse forskellige former for forskning inden for forskellige naturvidenskabelige felter; primært underkategorier inden
for biologi, geologi og fysik. Hver dag var
vi ude sammen med forskere for, at se
hvad lige netop deres forskning gik ud på,
og hvordan de var kommet til dette sted i
deres liv.
Det overordnede emne var hvordan den
globale opvarmning har en indvirken på
naturen og dens bestanddele. Eksempelvis
var vi to gange i løbet af de to første uger
inde og undersøge Indlandsisen. I isen
borede vi huller og satte en række bambusstave i isen, så da vi anden gang kom
ud til isen, kunne måle hvor meget isen
var smeltet på en uges tid. Bare på denne
tid var der smeltet omkring 50 centimeter
sne, hvilket også kunne ses i floden, som
løber gennem Kangerlussuaq.
Over hele forløbet kunne man nemt se, at
gennemstrømningen i floden steg mere
og mere. Dette sker selvfølgelig kun i de
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lag af is, som tidligere havde været smeltet
og herefter frosset. Omkring dette lag var
der bare sammenpresset sne. Islaget viste
sommeren 2012, hvor vi havde en meget
varm sommer. Herudover fik vi forskellige
foredrag om isens sammensætning, dens
alder, og igen de forskellige forskeres vej
til Summit.

Billede af Summit-campen.
få uger, vi var der oppe, herefter aftager
afsmeltningen fra isen igen. Om vinteren
bliver sneen akkumuleret, og iskappen
opnår cirka den samme størrelse som før.

Turen vil vi aldrig glemme, og det har
helt sikkert inspireret flere til at tage en
naturvidenskabelig uddannelse og evt.
blive forskere. Efterfølgende har jeg stadig
kontakt til flere af deltagerne, og vi snakker stadig om den fantastiske tur og om
hvordan vi savner den fantastiske natur.
Dette har og vil også føre til flere rejser,
for at besøge nogle af deltagerne og opleve
deres kulturer.

mange af de store amerikanske actionfilm.

At opleve en masse forskellige forskeres
hverdag og deres forskning var noget helt
specielt. Det var meget inspirerende at
høre deres vej til forskning i Grønland, og
hvor meget de brænder for deres projekter. Hele projektet endte ud i en række
fremlæggelser om de forskellige emner.
Til selve præsentationen kom primært de
forskere, vi havde været ude sammen med,
samt lokale fra den lille bygd.
Den sidste uge startede med at lave nogle
forundersøgelser i Kangerlussuaq, hvor
efter vi blevet fløjet ind til Summit, som
er det campen hedder. Flyveturen foregik
i et ”lille” amerikansk militær fly. Bare at
sidde i den store flyvemaskine var helt
surrealistisk, og man kom til at tænke på

Den sidste dag ankom der er fly lidt inden
vi skulle afsted tilbage til Kangerlussuaq.
Om bord på dette fly var bl.a. den amerikanske ambassadør i Danmark, Rufus Gifford. Efterfølgende viste det sig, at vi også
skulle lave en præsentation for ham og
hans personale, senere på dagen. Vi blev
fløjet til Kangerlussuaq af samme fly, og
skulle straks tilbage til den barak vi boede
i for at forberede til præsentationen.

Få timer efter ankom ambassadøren og vi
holdt en præsentation om hele forløbet.
Her beskrev vi den fantastiske oplevelse
det har været, og hvordan det bidrager til
at skabe venskaber på tværs af nationer.

Det næste store, der skete, var at lande og
komme ud på den store isflade. Lige meget
hvor man kiggede hen, var der is og sne
så langt øjet kunne se. Grundet den store
højde over vandoverfladen var der meget
tynd luft, hvilket man lige skulle vænne sig
til. Personligt havde jeg ingen problemer
med at være i så store højder, men andre
døjede lidt med svimmelhed og hovedpine.
Også her var der en masse forskere, som
undersøgte isen og fortidens klima. Den
ene af dagene gravede vi bl.a. en stor
snehule, for at kunne se årlagene i isen.
Vi gravede 3 meter ned i isen og kunne
se helt tilbage til sommeren 2010. Ned
igennem snehulen kun man se lagdelingen af isen, som var faldet årene forinden
og man kunne skelne vinter fra sommer.
Omkring 1,5 meter nede i hullet var der et
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Billede af den grønlandske natur.
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Roskilde Katedralskole i vækst
af rektor Claus Niller

Luk et gymnasium
Sådan lød overskriften på forsiden af
Dagbladet Roskilde Tidende den 8. januar
1991. Mange år senere røbede et amtsrådsmedlem for mig, at det gymnasium, som
politikerne i Roskilde Amt var snublende
tæt på at lukke, var Roskilde Katedralskole.
Når det overhovedet var på tale at lukke
et gymnasium, skyldtes det, at ungdomsårgangene i slutningen af 1980’erne og
op gennem 90’erne var i frit fald. Der var
med andre ord ikke elevgrundlag for seks
gymnasier i Roskilde Amt.

Vendepunkt i 2000
Elevtallet på Roskilde Katedralskole ramte
bunden i år 2000 med i alt 22 klasser.
Men så begyndte det at gå fremad.

Når pilen pegede på Katedralskolen var
det bl.a. fordi, at bygningsmassen – som
Amtet havde overtaget fra Staten i midten
af 1980’erne – blev vurderet som værende
i ringe forfatning.
Reddet af prognoser
Roskilde Katedralskoles redning blev, at
man allerede i begyndelsen af 1990’erne
forudså en stigning i elevtallet inden for en
overskuelig årrække. Roskilde Amt udarbejdede meget kvalificerede prognoser,
der viste, at ungdomsårgangene ville stige
efter år 2000.
Desuden var Roskilde Amt i den vanskelige situation, at det overskydende
gymnasium så at sige fordelte sig med et
halvt i Køge Bugt og et halvt i Roskilde by.
Lukningen af et gymnasium i Roskilde by
ville med andre ord på én og samme tid
betyde manglende kapacitet i Roskilde by
og fortsat overkapacitet i Bugten.

Enden blev, at Roskilde Katedralskole Danmarks angiveligt ældste gymnasium
– overlevede, og Roskilde Amt klarede
krisen ved at skrue midlertidigt ned på kapaciteten på alle seks gymnasier. Lokaler
blev konverteret til ”datalokaler”, forberedelsesrum for lærerne o.l. På medarbejdersiden blev krisen bl.a. klaret gennem
naturlig afgang.

Og med udviklingen i fødselstallet op gennem 1990’erne stod det klart, at Roskilde
Amts gymnasiekapacitet ville stå i den stik
modsatte situation allerede efter år 2005.
Her ville der mangle gymnasiekapacitet
stort set svarende til et gymnasium. Igen
stod man med det problem, at Roskilde
Amt var delt mellem Roskilde by og Køge
Bugt. Det var dermed ingen løsning at
opføre et gymnasium det ene eller det
andet sted. At bygge et nyt gymnasium var
desuden ganske dyrt og blev vurderet til at
koste i omegnen af 300 mio. kr.
Resultatet blev, at Roskilde Amt udarbejdede et byggeprogram med henblik på
at renovere og udvide de eksisterende seks
gymnasier. Man startede der, hvor søgningen indtil da havde været størst, nemlig
på daværende Roskilde Amtsgymnasium
og Greve Gymnasium. Katedralskolen var
med i anden bølge, og det blev starten på
en lang række moderniseringstiltag på
Holbækvej.
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Så tog elevtallet fart
Fra 2003 voksede de unges interesse for
Roskilde Katedralskole eksplosivt, og
antallet af klasser steg drastisk. Og kurven
er fortsat opad lige siden.
Baggrunden for den fortsatte vækst i
elevtal skal findes i en række forskellige
forhold, bl.a. at frekvensen af unge, der
søger mod det almene gymnasium er vokset, at Roskilde som uddannelsesby virker
som en magnet på unge, der søger en
ungdomsuddannelse, og at Katedralskolen
har fået opbygget et solidt omdømme.
Nye vilkår for gymnasiedrift
I 2005 gennemførte Folketinget en gymnasiereform, der for alvor understregede
samarbejdet mellem fagene i gymnasiet
(de såkaldte studieretninger), og med
Amternes nedlæggelse med udgangen af
2006 opnåede Katedralskolen status af
selvejende statslig institution med egen
bestyrelse som øverste myndighed.
Samtidig blev der indført et taxametersystem, så skolens økonomi blev afhængig af antallet af elever, der optages på
skolen. Parallelt hermed indførtes noget,

der minder om fri konkurrence gymnasierne imellem. Et parameter, der ændrede
grundvilkårene for gymnasiedrift fuldstændig.
Den grimme ælling
Fra en situation i begyndelsen af
1990’erne, hvor skolen var meget tæt
på at blive lukket, er skolen i dag et af
Danmarks absolut største gymnasier og
samtidig blandt de mest søgte gymnasier i
landet. Der er således tale om en helt forrygende udvikling for skolen, som primært
har fundet sted siden 2003.
Ud over væksten på elevsiden fra 550
elever i 1999 til 1350 elever i 2016, er antallet af lærere steget fra 60 i 1999 til 150 i
2016. Dynamikken kan desuden illustreres
af, at skolen i samme periode har ansat i
omegnen af 250 lærere, ikke mindst en del
vikarer for de ca. 90 ansatte, der har været
på orlov pga. barsel.
Den primære drivkraft for de ansatte er
fortsat ønsket om at flytte vores elever
længst muligt i den enkeltes faglige og
personlige udvikling og samtidig medvirke
til, at de tre år på Roskilde Katedralskole
bliver blandt de vigtigste i de unges liv.

Oversigt over antallet af klasser fra 1991 til 2015.
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Om- og tilbygninger på Holbækvej

1) Etablering af arbejdsplader til lærerne i
en ny førstesalsbygning på lærerværelset

af rektor Claus Niller

2005: Tilbygning i atriumgården
I 2005 fik vi tilført en flot tilbygning i
atriumgården med indgang fra centralgarderoben. Tilbygningen rummer tre
klasselokaler med den særlige facilitet,
at de ved hjælp af foldevægge nemt kan
ændres til et stort lokale. Derudover rummer tilbygningen et nyt bibliotek og et
studiecenter.
I samme moment blev lærerværelset flyttet til et nyt lokale for enden af centralgarderoben, og kantinekøkkenet, der hidtil
havde været placeret uhensigtsmæssigt
lige midt i kantinen, blev flyttet til den ene
side, så kantinen blev et stort regulært
rum. Det gamle lærerværelse blev ombygget til to nye klasselokaler, igen med en
praktisk foldevæg imellem, og på de lange
lidt mørke gange blev der skabt lys og luft
ved at ændre tre klasselokaler til studiecentre, der er åbne mod gangen og med
direkte adgang til atriumgården.
2007: Planer for etablering af hal
Det øgede antal elever førte til et stigende
pres, bl.a. på skolens idrætsfaciliteter.
Efter 2005 var klassetallet desuden så
stort, at det blev nødvendig at dele translokationen i den gamle samlingssal i to.
Skolens ledelse gik derfor i 2007 sammen
med arkitekter fra Statens Bygningsafdeling i gang med at udarbejde planer for
etablering af en hal med direkte forbindelse til skolen.

2) Totalrenovering af alle undervisningslokaler på den nordlige del af sydfløjen

2009: Ny hal og østindgang
Det stigende elevtal betød et fornyet pres
på såvel lokalekapaciteten som på de mere
generelle faciliteter. Med etableringen
af den nye hal i 2009 blev de to gamle
gymnastiksale delvist overflødige. Den
gamle drengesal blev ombygget til nye
musiklokaler mens den tidligere pigesal
blev udstyret med en klatrevæg og spejle
til danseaktiviteter.

3) Etablering af en tilbygning med fire
store undervisningslokaler, inklusiv et nyt
studiecenter placeret i skolens sydvestlige
hjørne
4) En fordobling af kantinens areal via en
udbygning mod nord
5) Renovering af hele ledelsesgang og
sekretariat.

I samme forbindelse blev der etableret
en ny østindgang mod kolonihaverne og
Helligkorssalen i direkte forlængelse af
den eksisterende hovedindgang. Det gav
meget mere lys i hele centralgarderoben,
som i øvrigt blev moderniseret og omdøbt til det mere tidssvarende ”loungeområde”.

Mens disse udvidelser stod på, var lærerværelset og administrationen flyttet til en
række pavilloner, der blev placeret ved
parkeringspladsen. Efter færdiggørelsen
af byggeprojekterne i foråret 2012 stod
det imidlertid klart, at den forventede
afmatning i elevtilstrømningen til Katedralskolen udeblev, og pavillonerne blev
omdannet til undervisningslokaler.

Parallelt med dette forløb købte skolen
den såkaldte Helligkorssal og ombyggede
den til tre undervisningslokaler. Helligkorssalen var oprindeligt et kompromis i
forhold til beboerne i Sønderlundskvarteret, der i 1950’erne ønskede deres egne
kirke.
Men udviklingen viste, at kun relativt få
beboere brugte kirkesalen, og i slutningen
af 00’erne besluttede menighedsrådet at
sælge kirkesalen. Det betød en oplagt mulighed for, at Katedralskolen kunne udvide
lokalekapaciteten. Og hånden på hjertet:
Hvad var mere oplagt, end at Katedralskolen overtog den tidligere Kirkesal?

42

Skolens skorsten oplyst af projektører.
2012: Fem nye projekter
Søgning og dermed klassetal og lokalebehov steg fortsat støt efter 2010, hvor
skolen i øvrigt overtog skolens bygninger
af staten for den nette sum af 58 mio. kr.
Derfor blev det i 2011 besluttet at bygge ud
endnu engang med fem store projekter:

2015: Udvidelse af Hallen
Den fortsatte vækst i elevtallet betød,
at skolen i efteråret 2014 besluttede at
udvide hallen, så samtlige 1500 elever
og ansatte kan samles. Samtidig blev der
etableret en direkte adgang fra kantine
til hallen, og der blev etableret endnu et
studiecenter mellem kantine, samlingssal
og hal. De nyeste kvadratmeter er taget i
brug i november 2015.
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Skolens DNA
af Lisbet Guhle

Når Roars Kilde udkommer, kan vi
formentlig se seks store malerier i Katedralskolens nye studiecenter ved hallen.
Disse værker skulle være et udtryk for
skolens DNA. I skrivende stund, dvs. i
forårsmånederne, kan man således støde
ind i den lokale kunstner Jan Brolykke på
skolen i fuld gang med dette projekt.

Idéudvikling og materialeindsamling
foregår i tæt samarbejde med skolen, bl.a.
med elever fra billedkunst og mediefag.
Malerierne færdiggøres i studiecenteret,
så alle kan følge med i processen. Jan
Brolykke indgår også i undervisningen i
billedkunst, så lærere og elever kan få et
indblik i hans metoder.

Skolen i tal
af Lisbet Guhle

Sidst på foråret har Roskildenser-Samfundets bestyrelse, enkelte volontører samt
klasserne selv været i gang i flere måneder
med at finde frem til årets jubilarer. Antallet af klasser og dermed elever varierer
fra årgang til årgang – således var der 4
gymnasieklasser og 2 realklasser blandt
60-års jubilarerne, 7 gymnasieklasser og
1 realklasse blandt 50-års jubilarerne og 7
gymnasie- og 3 HF-klasser blandt 40-års
jubilarerne.

Opgaven med at finde jubilarerne bliver
større – og jubilarfesten kræver mere
plads for at kunne rumme alle de glade
jubilarer.

Udviklingen er helt tydelig: antallet af
klasser og elever stiger år for år. Til sommer er der således 16 klasser, der dimitterer fra RKS, det vil sige ca. 450 elever, og
om to år forventes skolen at dimittere 18
klasser.

Og hvis så et par stykker fra hver klasse
(eller jer alle) kom med i RoskildenserSamfundets gruppe på Facebook eller
LinkedIn, så skal vi nok finde jer, når I har
jubilæum.

Det er derfor tænkeligt, at vi fremover må
lægge mere af adressesøgningen ud til
klasserne selv. Her ville det være nyttigt,
hvis hver klasse har sin egen gruppe på
Facebook eller andre sociale medier, så I
let kan finde hinanden igen.

Det er jo ganske fantastisk og en forklaring
på, hvorfor skolens fysiske rammer også
vokser og vokser – se artiklen andetsteds
i Roars Kilde. Væksten er med til at sikre
skolens eksistens, men her i RoskildenserSamfundet giver den dog visse problemer.
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Naturvidenskab hitter
Klumme i Roskilde Dagblad, februar 2016
af rektor Claus Niller

Mange af landet almene gymnasier
oplever i disse år stor tilgang til det
naturvidenskabelige område. Det gælder
også på Roskilde Katedralskole, hvor der
tegner sig interessante nye mønstre.

Og langt de fleste elever på bioteknologistudieretningerne giver udtryk for, at de
vil læse videre inden for de naturvidenskabelige uddannelser.
Bioteknologi er stadig et fag på forsøgsbasis, men jeg håber, at det med en kommende justering af gymnasiets struktur
bliver et fag på linje med gymnasiets
øvrige fagrække. Det vil yderligere styrke
faget i gymnasiet, og det vil sikre, at der
kommer lærere fra universiteterne med
uddannelser, der er skræddersyet til bioteknologi i gymnasiet.

For det første oplever vi en stadigt stigende interesse for vores studieretninger
med fysik på A-niveau. For det andet har
de unge mennesker i høj grad også søgt
mod de nye naturvidenskabelige fag først og fremmest bioteknologi, men også
geovidenskab.
Bioteknologi er stormet frem
Bioteknologi blev indført i gymnasiet som
forsøgsfag i 2008, og det har været en
kæmpe succes på Katedralskolen, hvor
vi nu har seks studieretningsklasser med
bioteknologi på A-niveau. Interessen for
bioteknologi er ikke sket på bekostning af
studieretningsklasser med biologi på Aniveau. Også her har vi seks klasser.

Opbakning er forudsætning for
succesen
Også det nye naturvidenskabelige forsøgsfag geovidenskab, som blev indført i 2013,
har vundet indpas som studieretningsfag
hos os på Roskilde Katedralskole, indtil
videre som et af de få steder i landet. Vi
har med hjælp udefra haft et hold elever
på Grønland og et andet hold på Island - i
begge tilfælde sammen med internationale
forskere.

En af de positive ting vi oplever er, at
bioteknologi også tiltrækker en del piger,
som traditionelt ikke ville være tiltrukket
af de mere ”hårde” naturvidenskabelige
fag. Det generelle billede af biotek-elever
er i øvrigt, at de er ambitiøse, pligtopfyldende og meget arbejdssomme uanset
deres faglige niveau.
Bioteknologi åbner nye uddannelsesmuligheder og erhvervsperspektiver for
eleverne inden for det naturvidenskabelige
område, primært inden for kemisk og
medicinsk forskning og produktudvikling.

R O A R S K I LDE
og lyst til at fortsætte deres videre uddannelse inden for de naturvidenskabelige
fag.
Udfordringer ud over den traditionelle undervisning
Den stigende interesse for naturvidenskabelige udfordringer kan vi også se på
antallet af elever, der kaster sig ud i talentudviklingsprogrammer.
Talentprogrammer er brede tilbud til
elever, der er interesserede i at lære mere
end den gennemsnitlige gymnasieelev, og
som allerede i gymnasietiden har mod på
at stifte bekendtskab med de muligheder
og inspirationskilder, der venter hos de
videregående uddannelser. Tilbud som
ATU (Akademiet for Talentfulde Unge)
og Projekt Forskerspirer bliver mere og
mere populære – det gælder ikke mindst

de muligheder, tilbuddene rummer inden
for naturvidenskab. Det kan i sig selv have
en smittende effekt. Fx kan vi se, at vores
elev Henrik Pinholt, der i år fik den flotte
titel som Årets Forskerspire i kategorien
naturvidenskab, har styrket interessen for
naturvidenskabelige emner hos mange
andre elever pga. sit store engagement og
faglige niveau.
Lige nu drøfter Folketinget en revision
af det almene gymnasium. Det er spændende, hvad der er på vej. Og imens vi
venter, kan vi glæde os over den store
interesse for det naturvidenskabelige
område. En interesse, der er til glæde for
hele samfundet.

At gøre nye fag attraktive for eleverne
kræver både økonomiske og personalemæssige ressourcer. Det er selvfølgelig
en udfordring i en tid, hvor uddannelsessektoren bliver ramt af besparelser, og
det kræver ekstra opbakning fra en skoles
bestyrelse og ledelse.
Men vores erfaring er, at satsningerne
giver pote, fordi vi sikrer en stærk bredde
og faglig tyngde hos eleverne. De får mod
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Studerende står klar til informationsaften.
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Jubilar-lister
I overensstemmelse med persondataloven medtager vi ikke længere e-mailadresser
eller postadresser i Roars Kilde. Der vil være sendt adresselister ud med disse oplysninger til de jubilerende klasser. Jubilarer, der ikke har modtaget en klasseliste, bedes
henvende sig til Roskildenser-Samfundet.
†: Et kors ud for en jubilar indikerer, at vi har fået oplyst,
at denne er afgået ved døden.

80-års jubilarer (1936)
Realister
Mary Ørts †

75-års jubilarer (1941)
Sproglige studenter
Eva Tage Jensen, f. Kristoffersen
Lisbeth Christensen, f. Sørensen
Gunvor Norum, f. Wittrock
Matematiske studenter
Bergliot Emmenluth, f. Stavnstrup
Realister, A-klassen
Lilly Myss-Frederiksen, f. Myss-Hansen
Randi Reseke, f. Nielsen
Realister, B-klassen
Finn Lænkholm †
Poul Schwartz Sørensen

70-års jubilarer (1946)
Sproglige studenter, A-klassen
Jytte Koed, f. Jensen
Birgit Brunoe, f. Støvring-Nielsen
Birgit Jacobsen

Sproglige studenter, B-klassen
Anette Hænninger, f. Brødsgaard
Birthe Elmquist, f. Lindschow Jensen
Kirsten Mortensen
Matematiske studenter, A-klassen
Svend Aage Andersen
Aase Liebe-Lindgren, f. Jensen
Poul Erik Heller
Erik Buur Larsen
Matematiske studenter, B-klassen
Birgit Fristed, f. Borgnæs
Kirsten Carstens, f. Søndergaard Nielsen
Anne-Lis Andersen
Realister, A-klassen
Poul Henning Beyer
Lis Prætorius
Jens Chr. Smedegaard
Holger Thingstrup
Kirsten Frost-Nielsen
Anne Margrethe Damgaard Jensen
Realister, B-klassen
Kjeld Enevoldsen
Knud Kristensen
Mogens S.Larsen
Niels Jørgen Larsen
Kirsten Gundlev, f. Sørensen
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65-års jubilarer (1951)
Sproglige studenter
Grethe Andersen, f. Augustinussen
Inger Sigumsfeldt, f. Buus
Eva Koch †
Frank Hermind
Bente Jensen
Inge Lundorff
Merete Matthiessen
Annelise Sore †
Inger Vesterholt
Morten Worm
Kirsten Hohwy, f. Zøfting-Larsen
Jørgen Birkegaard
Henning Trane
Matematiske studenter
Preben Bagger
Jørgen Bunch †
Erik Eriksen
Inger Margrethe Christensen, f. Gade, †
Kaare Randrup Christensen †
Werner Mørkegaard Gertsen
Henning Riberholdt Hansen †
Birgit Henriksen, f. Halling
Leif Slotsgaard
Eigild Uffe Holm
Otto Herskind Jørgensen
Birthe Nielsen, f. Knudsen
Aage Kristensen
Johan Larsen
Mogens Røest-Hansen
Holger Schiøler
Knud Valbjørn
Realister, A-klassen
Ole Erik Andersen
Jytte Christophersen, f. Bjergfelt
Carl Aage Christensen
Jens Jørgen Folkman
Ruth Simonsen, f. Hansen
Finn Alween
Frans Løvschall

Annelise Hauger, f. Nielsen
Henning Kjeldgaard
Kjell Allerslev Olsen †
Realister, B-klassen
Hanne Bruun de Neergaard, f. Frellsen †
Dorthe Ohanlon, f. Jespersen
Birthe Maas, f. Kolbe
Anni Værbak, f. Nees
Knud Nielsen

60-års jubilarer (1956)
Sproglige studenter, A-klassen
Johannes Fogh Bang
Inger Skov Andersen, f. Steen Bek
Hanne Merete Jensen, f. Christensen
Liss Rørstrøm, f. Hermansen
Lone Elisabeth Jackson
Bodil Eve Jensen
JonnaØlsgaard Jensen
Søren Jensen
Annelise Valeur, f. Steen Jørgensen
Henning Blix, f. Jørgensen
Henrik Poul Winge
Ulla Sander Olsen
Vibeke Christiansen
Kirsten Margrethe Bergquist, f. Spangsberg Poulsen †
Aase Ditlevsen
Sproglige studenter, B-klassen
Helle Vibeke Wibholm, f. Baggers
Kirsten Brems Boberg
Vibeke Dahn †
Ole A.B.C.Hansen †
Laura Turner, f. Holst †
Johannes Irgens †
Edith Elisabeth Hansen, f. Jensen
Tove Lind Borre
Inge Myrtle Ness-Banks, f. Jørgensen
Lise Helmer Pedersen, f. Jordt Jørgensen†
Kirsten Elisabeth Fiig, f. Nielsen-Skensved
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Karen Ingeborg Honore, f. Otzen
Hans Riese
Bodil Uldal

Holger Philipsen
Einar Ramsing
Knud B.Thyssen

Matematiske studenter, A-klassen
Ea Lund Jensen Baunbæk †
Torkil Christensen
Verner Christiansen
Erling Werner Eriksen †
Hans Jørgen Buchardt Hansen †
Niels Helk
Ulla Højsgaard
Mogens Scharling
Jørn Ole Jørgensen
Alex Frede Knudsen
Jørn Mygind †
Grethe Østergaard, f. Nielsen
Kaj Gotthjælp Nielsen
Ole Kinnerup
Arne Hytter Nørregaard †
Kurt Rasmussen
Niels Rømer
Jens Jørgen Skou †
Bent Klarskov Vilby
Ole Røsaa †

Realister, A-klassen
Inge Christoffersen, f. Bramsen
Susanne Larsson, f. Schack von Brockdorff
Ole Knoth Brøndsholm
Sonich Engsted
Inge Jochimsen
Lilli Thrane, f. Nørholm Hansen
Ida Fridrichsen, f. Høbo
Mogens Peter Såbye Højrup †
Ingrid Hjarnaa, f. Bjørnø Jensen
Lone Hartington Jensen, f. Jensen
Jens Jørgen Jensen
Torben Fabricium
Erik Nielsen
Jørgen Balster Pedersen †
Birgit Bovig Petersen
Ole Villumsen

Matematiske studenter, B-klassen
Ole Andresen †
Steen Borup †
Lone Erkmann, f. Brunø
Kurt Askager, f. Hansen
Aage Hedegaard
Per Hors
Jens Peter Jensen †
Leif Bjørnø †
Henrik Saaby, f. Johansen
Knud Johansen
Gorm Ladefoged
Kjeld Erkmann
Gerda Nielsen
Ulla Dahl Larsen
Bente Nordly
Ane Lundgren, f. Nystrup
Vibeke Fauerholt Pedersen †

Realister, B-klassen
Kaj Aage Albrechtsen †
Poul Flengmark
Erik Friis
Jes Vange
Birthe Hansen
Finn Skovgaard-Jørgensen
Poul Herskind
Peter W. Knaack
Else Joensen, f. Baltzer Knudsen
Gudrun Vibeke Knack, f. Mortensen
Flemming Vessel †
Bodil Uhrskov, f. Petersen
Hans Elenhardt Petersen †
Herdis Lhjungmann Pedersen, f. Rasmussen
Hans Valdemar Thiesen

50

R O A R S K I LDE
50-års jubilarer (1966)
Sproglige studenter, A-klassen
Anne Nevers, f. Volmer Nielsen
Benedicte Boeskov
Benedicte Vingaard Larsen, f. Thorsen †
Birger Heide Hansen
Birgit Marianne From Poulsen
Birte Winder, f. Ingwardsen
Bodil Katharina Vogelbein, f. Hansen
Dorrit Damm-Ottesen
Else Petersen, f. Foldager
Erik Agner †
Hanne Krintel, f. Hellsten
Ingrid Bjerrum, f. Petersen
Ingrid Nordbo †
John Wienberg †
Kirsten Vestager Bruun, f. Hansen
Lena Nebsager, f. Christiansen
Lis Barkholt Ilsøe-Petersen, f. Ovesen
Lis Faber
Lise Annette Beck
Lise Kryger
Mona Staxen Petersen
Niels Thorsen †
Tove Staugaard, f. Petersen
Uffe Clem-Christensen †
Ulf Østergaard-Nielsen
Sproglige studenter, B-klassen
Anne Dorthe Wilsund, f. Gantzel
Anne Kirsten Wick
Anne-Marie Rask, f. Hansen
Berit Moe Jensen
Britta Marianne Hartmeyer
Dorthe Møller
Eva Laurberg, f. Danielsen †
Gert Dalgaard Pedersen
Helge Arndal
Henning Lund Pedersen
Inge-Merete Blach Bayati, f. Johansen
Jens Bruun Simonsen
Kaj Krognos Petersen

Karsten Woll
Kirsten Skousen Qvesel, f. Pedersen
Louise Okholm
Mari Anne Woll, f. Stub-Nielsen
Mette Højrup Jensen, f. Pedersen
Nina Tuxen
Peter Skriver †
Poul Krieger Christensen
Vibeke Bruno Jensen
Sproglige studenter, C-klassen
Anne Grete Hovgaard, f. Nissen
Anni Ingelise Jørgensen †
Bodil Jensen
Ellen Margrethe Abildgaard Olsen, f.
Hansen
Else Margrethe Eriksen, f. Buchwald
Christensen †
Erik Clausen †
Erik Müller
Erna Knudsen, f. Pilegaard Jørgensen
Ernst Frederiksen
Hanne Elisabeth Ertmann Hansen
Henning Winther Nielsen
Inge Lise Rasmussen
Jytte Engelbreth Holse, f. Pfeiffer
Kirsten Harders
Kirsten Vildtoft Kakker, f. Skjoldby
Knud Nielsen
Knud Larsen Capion
Lars Boie Christiansen
Lene Hvidesten Rasmussen, f. Jørgensen
Lykke Peetz-Schou
Margith Sinding, f. Nellemann
Morten Hansen
Ulla Vibholm
Aase Rosten, f. Jensen
Matematiske studenter, U-klassen
Anders Hall †
Annette Orloff, f. Stockner
Anette Jægerskou
Claus Bjerrum †
Claus Arboe Woll
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Ernst Sidelmann
Gerda Szuvalski, f. Hansen
Ingelise Lundsteen
Jørgen Boel
Klaus Bertelsen
Kurt Rasmussen
Leif Laugesen
Leif Szuvalski
Marianne Beck †
Niels Morten Poulsen
Niels Ole Kondrup
Runar Runart
Torben Bidstrup			
Matematiske studenter, X-klassen
Annette Aggernæs
Asbjørn Bondo Madsen
Bjarne Dalgaard Jensen
Claus Thorsen
Dorte Friis
Elsebeth Lægaard, f. Kristensen
Frode Vedsø
Hans Otto Jensen
Jens Frederiksen
Jes Ferm
Jørgen Lægaard
Jørgen Kristian Delfs
Poul Erik Jensen
Preben Elo Nielsen
Steen Daugaard Kristensen
Svend Helge Christiansen
Villy Laursen
Aase Skovlund, f. Beier
Matematiske studenter, Y-klassen
Aksel Bjørnsen
Bo Eric Weber		
Bo Misbach Thinghuus
Bodil Gøbel Vaupel, f. Larsen
Carl Erik Henriksen †
Carsten Klenum †
David Davinguaq, f. Olsen
Ida Elisabeth Beiskjær
Jan Henrik Rask
Jytte Skovgaard Larsen, f. Jensen

Karl Axel Andersen
Klaus Bonderup Petersen
Steen Chr. Georg von Hedemann
Steffen Siggaard
Thorkild Steen Rasmussen
Tom Hardy Rosenquist Jensen
Ulla Hansen, f. Petersen †
Matematiske studenter, Z-klassen
Alfred Michael Jensen
Anni Østergaard Mortensen, f. Frederiksen
Bente Pedersen
Claus Broskov Sørensen
Ebbe Sligmann
Else Sørensen, f. Rørbech
Hanne Lise Torp Madsen, f. Molbjerg
Inge Liedecke, f. Hansen †
Jørgen Thuesen
Kirsten Iversen
Laila Torp Madsen, f. Lehmann Ebbesen
Lisbet Heje Olesen, f. Pedersen
Lisbeth Dhami, f. Christensen
Lisbeth Karin Flindt, f. Møller
Marianne Jensen, f. Reddersen
Merete Lucia Sille Beyer
Poul Høiby, f. Hansen
Susanne Frost Bertelsen, f. Andersen
Ulla Heje Pedersen
Realister
Bjarne Lund-Jensen
Bodil Zwergius		
Jørgen Bent Thudsholt Madsen †
Max Seide Leth
Mogens Hartington
Mona Lillian Leergaard
Stig Eldov
Stig Stormgaard
Vibeke Hartington, f. Frantzen
Vibeke Holm, f. Schou
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40-års jubilarer (1976)
Sproglige studenter, A-klassen
Lene Due Schrøder, f. Andersen
Pia Rolsted Andersen
Anne Birgitta Bengtsson
Susanne Sexauer Kloster, f. Bloch
Mads Braae
Nils Ohms
René Zim Hansen
Inge Lisbeth Hansen, f. Harritsø
Lise Nymann Christensen, f. Hemmingsen
Svend Eggert Jensen
(Inger) Lisbeth Knudsen
Gitte Elisabeth Larsen
Susanne Færch Lützhøft
Susanne Yvonne Nielsen
Inge Annette Barnett, f. Olsen
Niels Christian Deleuran (Stoltenberg
Olsen)
Judith Hildgaard, f. Petersen
Anne Pilegaard Petersen
Anne Birgitte Roederer Poulsen
Helle Merete Ramsing
Bodil Krarup Rasmussen
Lars Erik Pilutak Røen †
Jane Szuwalski
Morten Trautner Ulrich
Sproglige studenter, B-klassen
Lise Berendt
Kim Henrik Bregensted
Marianne Juul Børgesen
Henriette Clemens
Kirsten Fjelsted Præstegaard, f. Christiansen
(Ole) Stig Hansen
Annemarie Milling, f. Haurholm
Helle-Vibeke Hirsch, f. Holsting
Bent Rathmann Jensen
Helle Theill Jensen
Hanne Bjerager Kristensen
Lise Bredal With, f. Kristensen

Lillian Nørgaard Gjurup, f. Larsen
Mette Midttun
Lene Enggard Nielsen
Peter Nielsen
Helle Jepsen †
Lis Bloch Petersen
Lise Klok, f. Willum Petersen
Iben Hammer, f. Rindahl †
Anne Hasling Sørensen
Inge Søndergaard Stoltenberg, f. Sørensen
Sproglige studenter, C-klassen
Bodil Marie Andersen
Lone Schmidt
Lars Nikolaj Frederiksen
Dorthe Fuglsang
Hans Henrik Hansen
Lisbeth Hegaard
Anne Birgitte Jensen
Tom Schmidt Jensen
Vibeke Marian Qvist Kræmmergaard, f.
Jensen
Henrik Stenberg Kristensen
Lisbeth Langkilde Lauesen
Kåre Lindberg
Danny Gustav Tved Nielsen
Helle Nørmark Madsen, f. Nielsen
Pernille Pind Fellmann, f. Nissen
(Karen) Lisbet Eggertsen, f. Pedersen
Kirsten Lillian Hjortshøj Boutrup, f.
Pedersen
Merete Preisler
Dorte Dyveke Rathmann
Birthe Schleicher
Jytte Sussi Majgaard Nielsen, f. Sørensen
Henrik Vedel
Tinne Elisabeth Stubbe Østergaard
Matematiske studenter, U-klassen
Anette Tue Christensen, f. Bjerregaard
Birgitte Emborg
Mary-Ann Frydendahl
Michael Piil Gøttrup
Frank Ove Hansen
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R O A R S K I LDE
Arne Hardis
Hanne Lilian Stampe-Villadsen, f. Jacobsen
Lise Gandrup Nellemann, f. Larsen
Jette Lykkeskov
Søren Møller
Anita Nielsen
Anne Struve Poulsen, f. Nielsen
Stig Høvedskov Rasmussen
Helle Ingemann Reisbøl
Tine Tjørnhøj-Thomsen
Jens Vincents
Kim Wiencken
Nils Jørgen Winckelmann †
Susanne Pilegaard Waage
Matematiske studenter, X-klassen
Lone Feld
Ida Dahl-Nielsen
Stig Dilling-Hansen
Knud Villemoes Eliasen
Bo Thrane Haxthausen, f. Hansen
Ingun Christiansen, f. Hansen
Hanne-Merete Bisgaard, f. Ipsen
Karsten Leo Jensen
Dorte Villars Jørgensen
Ida Charlotte Leisner
Erling Lund-Jensen †
Peter Langkilde Sonne, f. Madsen
Johnnie Gantov (Nielsen)
Jens Larsen Petersen
Jacob Axel Randrup
Tine Lindholm Rasmussen
Thomas Skall
Søren Anker Sørensen
Bente Elisabeth Østergaard, f. Vines
Matematiske studenter, Y-klassen
Jan Saltoft Andersen
Per Steen Andersen
Torben Jarl Andersen
Søren Kristian Brandt
Stig Bredsgaard
Orla Juhl Christensen

Jørgen Dilling-Hansen
Stefan Frello
Karsten Frostholm
Birgit Holst Hansen
Peter Holm
Anne-Mette Hvidtsted
Carsten Viggo Ibsen
Birgit Jepsen
Lone Bonnet, f. Johansen
Finn Retlef Lassen
Kirsten Anne Lehrmann Madsen
Thomas Møller
Karen Margrethe Bruun Pedersen, f.
Nielsen
Anne Højlund Molzen, f. Olsen
Leif Østerskov Rasmussen
Karl Henning Svendsen †
Matematiske studenter, Z-klassen
Steen Lund Christiansen
Henrik Claudi-Magnussen
Flemming Schødt Dalsgaard
Ellen Marie Steen-Petersen, f. Gjedde
Helle Thermann Mandry, f. Hansen
Lars Ploug Hansen
Steen Holger Hansen
Thomas Berg Hansen
Ove Flemming Holm
Ingelise Keiding
Lars Frandsen Kloster
Lisbet Madsen
Bo Richard Møller
Børge Grønne Nordestgaard
Torben Olsen
Carsten Boye Pedersen
Linda Klingenberg, f. Pedersen
Finn Sjøgreen
Peter Ølgaard
HF, P-klassen
(Ingrid) Annette Thue Andersen
Peter Benned
Pia Sander, f. Hansen
Lena Hardis
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R O A R S K I LDE
Gitte Lehmann Larsen
Ib Carsten Nielsen
Hans Christian Holländer, f. Niemann
Pedersen
Lise Schmidt Pedersen
Søren Veng
Anette Busch
Annemette Blach
John Kristensen
Gitte Meltofte
Ulla Gerd Bach Nielsen
Rikke Lisa Bauer, f. Rasmussen
HF, Q-klassen
Dorte Susanne Andersen
Niels Christiansen
Lene Monwell Drews
Per Hedlund Gustavsen †
Hanne Ulrich Hermansen
Niels Christian Høj
Johanne Gramstrup Lauridsen
Kate Lindholm Salling, f. Nielsen
Kurt Bjarne Nielsen
Kirsten Hammerich Olsen
Mette Sørensen
Dan Krause Thomsen
Anne-Marie Nørregaard (Jeppesen)
Eva Kristina Ohmann (Thomsen)
Per Tyron †
Gitte Larsen, f. Hansen
Niels Henrik Juul
HF, R-klassen
Erik Malling Andersen
Bente Emilie Minke, f. Bager
Ivan Brandt (Christensen)
Peter Heuser
Ivan Cordes Jensen
Dennis Bruhn (Jørgensen)
Helen Vestergaard Jørgensen
Knud Aage Kamper
Birgit Wester Magnussen
Maj-Britt Nørgaard Mikkelsen
Hanne Lykke Nielsen

Jens Højlund Olsen
Dorrit Bang Pedersen
Karl-Ernst Schefferling
Anne Dorte Stagsted (Jensen)
Lone Thy, f. Sørensen
Per Westergaard
Kim Bøge Hansen
Carsten Vejlby Jensen
Lene Bøgedal Pedersen, f. Jensen †
Lillian Berit Smit, f. Möllnitz

30-års jubilarer (1986)
Sproglige studenter, A-klassen
Anders Agerberg
Annette Kirstine Brasholt
Annette Steen Nielsen, f. Pedersen
Camilla Rikke Sløk
Carin Simonsen, f. Wentzel-Froberg
Connie Munch Westergaard, f. Nielsen
Dorte Lav
Gitte Johansson Nielsen
Inge Bahn
Jesper Ahrensburg
Karina Dreyer
Kirsten Elisa Petersen
Lisbeth Kjeldskov Bechmann Simonsen, f.
Andersen
Lone Christensen
Lotte Grevsen Froda
Mads Rolf Ahrenkjær, f. Poulsen
Marina Therkildsen
Mette Kock Kruse Jensen
Niels Henrik Mathiasen
Sanne Weidner
Søren Johannsen
Sproglige studenter, B-klassen
Anders Vincents
Anne Gjørup Martinussen
Annett Norén Beckert
Berit Vardenær Hertz, f. Petersen
Charlotte Lynge
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R O A R S K I LDE
Charlotte Bjørnskov
Charlotte Kamp Carlsen, f. Larsen
Christian Strøm
Dorte Fromsejer Hartig, f. Thomsen
Dorthe Rosenville
Elisabeth Qvist Sibbern, f. Qvist
Eva Fog Bruun
Helle Kolbe Meldgaard
Jeanet Hjort
Lene Hagbert Hansen
Maria Jusjong Christensen
Marianne Haurum Schultz
Mette Gudman Henriksen, f. Nielsen
Mette Kim Carter, f. Jørgensen
Pernille Ross, f. Kjeldsen
Pernille Letholm Nielsen
Peter Rudfeld
Susanne Dahl Grønberg, f. Jensen
Sproglige studenter, C-klassen
Anette Sørensen, f. Larsen
Ann Vibe Jürgens
Anne Mette Jensen
Anne-Marie Arnvig
Birgitte Andi Iversen
Birgitte Josepsson Østergaard, f. Larsen
Charlotte Eilertsen
Dorte Merete Bardrum, f. Nielsen
Heidi Engelbrecht-Petersen
Henriette Christoffersen
Jacob Rudfeld
Jeanett Majken Mizrahi, Hansen
Jens Peter Steen Hansen
Lars-Erik Nielsen
Lis Gaard Andersen, f. Hansen
Lotte Lund
Marianne Elsborg Jensen
Mette Udengaard, f. Carlsen
Nina Birkedal Wohllebe
Susanne Bjørkenheim Rebien, f. Andersen
Tina Nielsen, f. Bødker
Tina Sørensen
Matematiske studenter, U-klassen

Alan Bo Sneum
Ann-Charlotte Nør-Pedersen, f. Møller
Bo Mencke Kronsell
Charlotte Grønset, f. Nørregaard
Charlotte Agergaard Jensen
Claes Michael Damlund
Claus Per Schleiter
Dennis Nielsen
Gitte Geertsen
Henriette Korshøj Theill
Ida Birgitte Nilson
Jan Jørgensgaard
Jan Ove Ternholm
Jan Stenderup Brødsgaard
Janus Mens
Jesper Sonne Kristiansen
Jette Bonde, Christensen
Lars Lyager Olsen
Marianne Lind
Michael Anders Godskesen
Morten Thorsen Andersen
Poul Michael Møller
Torben Pilegaard Waage
Matematiske studenter, W-klassen
Allan Bærentzen
Annette Lisa Kargo, f. Kristiansen
Bjørn Holst Jespersen
Carsten Mølgaard Jensen
Charlotte Gilberg, f. Nielsen
Claus Francois Falconi
Gitte Jensen
Helle Koch Olsen, Jensen
Henriette Winther
Henrik Udengaard
Jesper Thygesen
Karen Eie Pedersen
Kenn Nielsen
Lars Aagaard, f. Christensen
Lars Bavnbæk Nielsen
Lars Smith Kjergaard
Mai Bluhme Klok, f. Hansen
Niels Worsøe Hansen
Per Darger Johansen
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R O A R S K I LDE
Susanne Madsen
Søren Blicher Poulsen
Torben Søberg Larsen
Matematiske studenter, X-klassen
Anette Birgitte Franzpøtter, f. Mølvig
Anne Margrethe Kristensen
Carsten Braagaard
Christian Sund Forné
Claus Bondeé Nielsen
Claus Skovgaard Vogel
David Truels Hansen
Gitte Olsen
Heidi Eva Daugaard
Heidi Merete Nørgaard, f. Larsen
Jan Jensen
Jess Milter
Karin Bundgaard Jørgensen
Laila Spangenberg Bastrup, f. Rasmussen
Lars Voergaard Nielsen
Lasse Fredbog-Ramussen
Marianne Bøgely Bager, Hansen
Merete Køhler
Michael Kim Nielsen
Mikael Rasmussen
Per Enevoldsen
Peter Lykke Larsen
Poul Henrik Sievers Christens
Simon Bolvig
Steen Pedersen
Thomas Misbach Thinghuus
Matematiske studenter, Y-klassen
Anders La Cour
Anders Rynkebjerg
Birgit Hechmann
Bo Barthold Hansen
Claus Mortensen
Flemming Birger Dissing
Frank Lerbæk Jensen
Helen Kring Jørgensen
Jakob Jensen
Kent Ege Jensen
Kent Percy Larsen

Ketty Doll Overgaard
Lars Beenfeldt Andersen
Lena Madsen
Mikkel Bo Madsen
Palle Hegested
Pia Jørgensen
Rasmus Christian Dietz
René Jakobsen
René Per Andersen
Susanne Landgreen
Søren Spandet Thielsen
Matematiske studenter, Z-klassen
Anette Poulsen
Bent Steen Hansen
Claus Burchardt Petersen
Claus Erik Brendstrup, f. Pedersen
Dorte Virén Bengtsson
Hanne Bak
Jakob Brixtofte
Jan Lindved Kristensen
Janne Gren Brynjulfsen, f. Larsen
Jeanette Lindhardt, f. Petersen
Jess Høeg
Lars Sabro Thomsen
Malene Sundberg, f. Mogensen
Martin Astradsson
Martin Engtoft Holgaard
Merete Elmkjær
Michael Norup
Morten Winther
Nina Zenia Rothstein
Thomas Bagge Christeinsen
Tim Kristiansen
Ulrik Brodersen
HF, P-klassen
Anette Christensen
Anne Diuman Hansen
Birgitte Schledermann
Dorthe Christensen
Dorthe Hein Lauvring
Elisabeth Di Stefano
Eva Dorthe Jensen
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R O A R S K I LDE
Florence Adele Schandorf
Ghita Vorup Rann Hansen
Gitte Christensen
Henriette Weibel Thomsen
Henrik Sunke Kristensen
Jeanette Blok
Jens Wallberg Christensen
Mads Twile Weltzer
Pernille Ølvang Madsen
Pia Britt Dalgaard Mikkelsen
René Højbjerg Jørgensen
Susanne Kany
Tina Bonde Hansen
Yvonne Birkedal Jensen
HF, Q-klassen
Carrie Susy Christiansen
Elin Jørgensen
Finn Stenbæk Hegner
Hanne Hedegaard Kristensen
Helle Demant Rasmussen
Ida Hegnet Knudsen
Jeanett Jensen
Karen Bruhn Krogh
Lene Hodal Glem
Lene Iben Nielsen
Liselotte Søndergaard Jespersen
Susanne Debes Jørgensen
Susanne Elisabeth Krohn Knuth-Winterfeldt
Thomas Mix
Tina Feldborg Kjær Pedersen
Trine Kruse Marcussen
HF, R-klassen
Anette Lone Hansen
Anne Birgit Sørensen
Anne-Mette Kahr
Helle Marqvardsen
Helle Skovgaard Nielsen
Jan Karlo Schaadt Hansen
Jeanette Lene Rehr Senn
Jens Jørgen Hagelskjær
Lars Christian Engelsborg Hansen

Lene Margit Nilsson
Marianne Ladefoged Nielsen
Ole Johannessen
Peter Forsting
Steen Brian Nielsen
Thomas Christian Carstensen
Thomas Faure
Tina Pedersen
(Tina) Razia Zafar

25-års jubilarer (1991)
Sproglige studenter, A-klassen
Jannie Käte Krarup, f. Andreasen
Malene Larsen
Angela Daw
Tine Huge-Christensen
Lotte Grønbech
Jannie Kvistgaard
Pia Quist
Marianne Perch
Anette Andresen
Charlotte Egebart
Tine Larsen
Rikke Tolstrup
Mette Dehn-Nielsen
Vibeke Skovby Molin, f. Mikkelsen
Pia Højlund
Henrik Bolgan Thomsen
Carsten Jørgensen
Christian Rasmussen
Susanne Knudsen
Kamilla Sloth
Sanne Ålykke Rask, f. Hansen
Sproglige studenter, B-klassen
Helle Nydorf
Mette Lund Kristensen
Tanja Skov, f. Ramgill
Susanne Krebs
Karina Poulsen, f. Kristoffersen
Bente Tolfsen
Susan Dybro
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R O A R S K I LDE
Sofie Møgelvang
Stine Bruun
Anja Andersen
Charlotte Sørensen
Helle Toftager Matzen, f. Mortensen
Mette Ekwall Vang
Kristina Miskowiak
Per Parslev
Ulla Wandt Feltsen, f. Nielsen
Jacob Berthelsen
Kirstine Askholm
Lotte Pejtersen, f. Olsen
Sproglige studenter, C-klassen
Gitte Lethvig
Henriette Vejborg
Birita Dam
Trine Margrethe Axelsen
Tina Delcomyn Jakobsen
Vicki Andersen
Donald Falch-Jørgensen
Marianne Rathje, f. Hansen
Tina Kruse Jensen
Sandra Gudmundsson Hansen
Morten Jensen
Charlotte Dahlberg
Lars Christensen
Christian Malherbe
Anne Karina Mathiasen
Lotte Kristiansen
Thomas Lastrup Hviid
Sproglige studenter, D-klassen
Lisbeth Muldorff Frellsen
Susan Christophersen
Malene Wismar, f. Thygesen
Anne Aagaard Gaye, f. Eriksen
Stine Kahr Jørgensen, f. Christensen
Karin Elsvig
Dorte Jakobsen
Lars Kousgaard
Tatiana Dürr
Tina Lund Pehrsson, f. Jensen
Anne Louise Fell

Asger Lundby Jensen
Helen Probst Nielsen
Marike Vadum
Susan Blindbæk Olsen
Vivian Hvass Eriksson, f. Bechmann
Kristina Larsen
Thomas Kelstrup
Lars Klinte
Kenn Rasmussen
Christian Glæsner Andersen
Zanne Ørgaard Jensen
Nikolaj Rasmussen
Heidi Faaborg, f. Pedersen
Sproglige studenter, E-klassen
Susanne Marker, f. Larsen
Anne Westi
Betina Grove
Tonie Jensen
Linda Pernille Becker Lycke
Lone Frydelund Jensen
Kitt Hauerberg Terp, f. Iversen
Mette Thoudal
Christina Jensen
Karina Schau
Marianne Jensen
Vibeke Qvistgaard-Hallenberg
Mai-Britt Boggeri, f. Pedersen
Anne Ørskov Hansen
Charlotte Voss Larsen
Josephine Brendstrup Kaasing
Cecilie Ek †
Christine Moefelt
Mette Roed Rasmussen
Helle Petersen
Mikkel Vedby Rasmussen
Claus Helmer
Niels Søgård
Christina Ann Pristed
Mikael Ralf Larsen
Skjold Brint Pedersen †
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R O A R S K I LDE
Matematiske studenter, X-klassen
Rikke Langholm Petersen
Charlotte Schiøler
Pernille Kvist, f. Hansen
Tenna Kellberg Larsen, f. Hansen
Stella Eskildsen, Nielsen
Mette Pettersson
Jane Anika Skou-Olsen, Larsen
Claus Løye Andersen
Peter Leksø
Steffen Reedtz-Runge
Christian Brendholdt Andersen
Kristian Skou-Olsen
Ulrich Stigaard Jensen
Mads Peter Christensen
Pia Lendal Holm
Tom Lindboe Christensen
Lone Isidora Lindholm, f. Larsen
Peter Skovgaard Møller
Søren Overgaard Nielsen
Michael Lysholt Nielsen
Sonny Windstrup
Morten Flemming Jensen
Matematiske studenter, Y-klassen
Nicolai Dedenroth Miller
Dennis Lenthe Olesen
Martin Fog
Heine Thorsgaard Larsen
Rikke Priess Thomsen, f. Clausen
Louise Nøttrup Jensen
Jesper Kristensen
Thomas Johansen
Steffen Gjørtsvang Andersen
Carsten Svaneborg
Morten Bockelmann Bjældager
Mette Bergmann Walser, f. Rasmussen
Anders Dalgaard, f. Gothjelpsen
Camilla Britt Donovan
Michael Hougaard Skipper
Troels Persson
Bjarne Bo Nielsen
Charlotte Torp Jensen, f. Madsen
Lotte Mosegaard Hansen

Ulrike Poulsen
Matematiske studenter, Z-klassen
Ole Høegh Hansen
Kasper Hornbech
Jesper Malm
Grith Skytte Olsen
Trine Overgaard Østerbye, f. Hansen
Helle Ladefoged Nielsen
Christina Appel
Lizette Carmel, f. Knudsen
Rikke Hald, f. Clausen
Mads Nohdahl Svendsen
Jannik Hjulgaard
Anne Englev, f. Laustsen
Charlotte Møller Andersen
Mikkel Christiansen
Eva Løhde Hansen
Janus Honore
Hans Christian Schøtt
Jens Christian Moesgaard Troest
Anders Keinicke Sørensen
Jacob Gyldenkærne
Palle Benjamin Larsen
Thomas Jacob Jepsen
Janus Povlsen
Jakob Hermansen
Christina Steensboe
Anne Larsen
Matematiske studenter, U-klassen
Fleur Malskær Pearson
Heidi Reinholt Nielsen
Julie Knudsen
Pernille Hesselholt Munck
Camilla Kilde Krath
Pernille Ødegaard Skovsted, f. Sørensen
Kristine Sibbern Askaa
Pernille Kristina Hansen
Paul Andrew Markham
Jakob Goldbach
Inger Mondrup Holm
Christian Fog
Anders Christiansen
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R O A R S K I LDE
Marina Salwin, f. Blanchet
Jesper Madsen
Rasmus Philip Rask
Martin Bang Dahl
Peter Lohmann
Michael Høien
Morten Wildt
Per Sørensen
Niels-Richardt Kierstein
Matematiske studenter, W-klassen
Trine Hagbard Johansen, f. Petersen
Sanne Brandt Hansen
Lars Brandt
Britta Skjoldager Andersen
Anja Juhler Nielsen, f. Pedersen
Michael Just Hansen
Kristina Veirø
Lise Brun Larsen
Magnus Krøjgaard Jacobsen
Jan Jensen
Henrik Midjord
Christian Ramskov, f. Larsen
Lars Jørgen Bo Grønbjerg
Robert Sunn Pedersen
Thomas Sværke Jensen
Jørgen Nicolaisen
Anders Buhl
Taus Larsen
Flemming Christensen
Johanne Lange Møller

20-års jubilarer (1996)
Sproglige studenter, A-klassen
Anders Kromann Hansen
Ane Bang Jensen
Annemette Rickert
Bo Mortensen
Esben Elbrønd-Bek
Frida Høegh
Henrik Schousboe
Jacob Gjørtsvang Andersen

Jeppe Lawaetz
Jesper Handberg Nielsen
Katja Sejerskilde
Katrine Kjærgaard Høybye
Linda Charlotte Hallengreen
Lise Koch
Louise Kjær Danielsen
Martin Mosebo Christensen
Mette Nørgaard
Mette Pries
Niels Lawaetz, f. Christiansen
Rune Appelt Rasmussen
Stine Charbert Olsen
Søren Christiansen
Teit Kanstrup
Thomas Huge-Christensen
Sproglige studenter, B-klassen
Anne Marie Ladefoged
Birgitte Brendholdt Andersen
Jonas Valhøj Kleffel Nielsen
Kamilla Ihlemann Knub Salomon
Line Sterregaard
Louise Lindvig
Louise Dønning Jeppesen
Louise Rouenborg Bacher
Maja Sloth
Marianne Berg Hargaard
Marie-Louise Christrup Reitov Røhl, f.
Reitov
Peter Petersen
Rikke Sandehage
Rikke Lykke Jensen
Sarah Højlund Wittig
Signe Westergaard Bentzen
Sofie Christine Lange
Sys Hansen
Thomas Kahr Hansen
Tine Cecilia Holsbo Borggaard
Tobias Rom Lange
Vibeke Wøldike Göthgen
Sproglige studenter, C-klassen
Anne Camilla G. Eklund, f. Mikkelsen
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R O A R S K I LDE
Camilla Peticzka Becke, f. Christensen
Camilla ???
Caroline Bochsen Kastmand Olsen
Flemming Damgaard Rolander
Hanne Lykke Madsen
Katrine Helt Schaarrup
Line Natascha Larsen
Loa Opstrup
Louise Jakobsen
Martin Svaneborg
Mia Dyring Schaarup-Jensen, f. Jørgensen
Naja Moreno-Jensen, f. Reves Jensen
Rikke Abild Olsen
Stine Berner
Søren Fabricius
Thomas La Cour Søndergaard
Sproglige studenter, D-klassen
Anne-Mette Høeg Andersen
Babara Bondo Riemann
Bolette Kristensen, f. Boesen
Camilla Stenbæk Spangenberg, f. Andersen
Charlotte Marie Torp Wessel
Hanne Hegedys
Helene Risør
Helle Tang Bartholin, f. Sørensen
Henrik Soltau
Kristina Nikolajsen
Leon Chris Dahl Andersen
Lone Hansen, f. Pedersen
Louise Koefoed Enemark, f. Koefod
Marie Frost Arndal
Mette Kjærsgaard Carlsen
Michael Hartvig Madsen
Michelle Kirkebjerg Larsen, f. Nielsen
Morten Peschardt Pedersen
Rune Lundgreen
Signe Søgaard Madsen
Stine Marie Faaborg Madsen
Susanne Lemmike, f. Knudsen
Åsa Candussi Wilkins, f. Candussi

Matematiske studenter, U-klassen
Anders Ingemann Nielsen
Andreas Jørgensen
Bettina Erringsø, f. Hogstad
Brian Nielsen
Camilla Jenny Ottesen
Christian Rønnenkamp Holst
Christian Volmer Friis
Gitte Weien Andersen, f. Svendsen
Janne Meibom
Jimmi Willemoes Jensen
Kristian Hastrup Larsen
Lasse Tau Madsen
Line Halborg
Louise Hammerich
Mads Møllegaard, f. Madsen
Mathias Schou-Nielsen
Mathilde Nordahl Svendsen
Mia Jaltoft Christensen
Mikkel Wakefield
Pernille Jensen
Rune Laugesen
Søren Dalsgaard Hansen
Tanja Mie Mortensen
Thomas Kingo Larsen
Matematiske studenter, X-klassen
Anders Kromann Hansen
Ane Bang Jensen
Annemette Rickert
Bo Mortensen
Esben Elbrønd-Bek
Frida Høegh
Henrik Schousboe
Jacob Gjørtsvang Andersen
Jeppe Lawaetz
Jesper Handberg Nielsen
Katja Sejerskilde
Katrine Kjærgaard Høybye
Linda Charlotte Hallengreen
Lise Koch
Louise Kjær Danielsen
Martin Mosebo Christensen
Mette Nørgaard
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R O A R S K I LDE
Mette Pries
Niels Lawaetz, f. Christiansen
Rune Appelt Rasmussen
Stine Charbert Olsen
Søren Christiansen
Teit Kanstrup
Thomas Huge-Christensen
Matematiske studenter, Y-klassen
Anton Sibast
Bine Kongebro
Charlotte Brink
Camilla
Camilla
Christian Rahn
Dorte Teilmann Nielsen
Esben Holdt
Frederik Martin Braun
Heidi Bonddrup Nielsen
Jacob Bilde Breuner
Jan Tage Nielsen
Jens Høyer-Kruse
John Axelsen
Kim Fray Sørensen
Louise Jacobsen
Louise Svart Gravgaard, f. Christensen
Mirella Helms
Niels Aagaard Pedersen
Sevda Sadol
Simon Bøhling Andersen
Stefan Zak Egholm
Søren Joel Nilsson
Søren Peter Steensboe
Thomas Stage
Tobias Flindt
Trine Frost Andersen
Matematiske studenter, Z-klassen
Anders Hyllebjerg
Anne-Marie Lypart Møller, f. Banggaard
Brian Rathje
Dorthe Maria Lannum
Edgardo Sanchez-Lund
Gitte Hoffmeister

Henrik Bredal Vad
Jesper Arnmark
John Killerich Frederiksen
Lasse Degnemark
Lonnie Holm Larsen
Mads Olsen
Mads Valentin Hemmingsen
Martin Nielsen
Mikkel Holden Schwartz
Morten Kjær
Pernille Jacobsen
Peter Vang Sørensen
Signe Egelund Hansen
Solveig Søndergaard, f. Erri
Steen Gregers Donovan
Stina Granzau Christensen
Stine Tiplady
Uwe Jacobsen

10-års jubilarer (20066)
Sproglige studenter, A-klassen
Alba Malene Berg Amtoft
Bjørn Jens Moiniche Jensen
Camilla Line Olsen
Camilla Rubini Rix
Casper Bjørn Frederiksen
Christina Overgaard
Cæcilie Dalsgaard Voetmann
Daniel Hyldgaard Sejer
Ida Foslund Dirksen
Ida Holm Lisby, f. Rasmussen
Lars Frederiksen
Louise Bonni Jeppesen
Marisha Høst
Mette Cecilie Gram Andersen
Mia Steen Schultze, f. Hansen
Michelle Christina Tang
Nadja Bang Dypevåg Hadberg, f. Hansen
Nikoline Simone Sonja Høgh
Nikoline Simone Sonja Mattern
Pernille Due Bjerre
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R O A R S K I LDE
Pernille Siglev Jensen
Sandra Lützhøft Larsen
Sukru Yilmaz
Sümeyra Sahin
Torkil Schrøder-Hansen
Victor Reyes Heitmann
Sproglige studenter, B-klassen
Benedikte Brix Rasmussen
Birgitte Kuhr Pedersen
Camilla Vang Frydshøj Johnson,
f. Pettersson
Daniel Hauritz Johansen
Ida Therese Kunzendrof
Jonas Schnack Krog
Kathrine Kure
Lærke Schou Andersen
Maj Kirstine Svendsen
Maja Enggaard Christensen
Malene Radhika Kjeldsen
Marie Bové-Christensen
Mia Sikker Lund
Mie Thies-Petersen
Mikkel Høj Svendsen
Peter Emil Lyager Seipelt Poulsen
Rosanna Cecilie Thorsø Thomsen
Sidse Overbeck Ærstrøm
Signe Søborg-Busck
Simon Dilling Hansen
Sofie Louise Sørensen
Stine Johnsen
Thea Katrine Bodilsen
Trine Mathiesen
Troels Gjelstrup Hansen
Sproglige studenter, C-klassen
Amanda Stevne Jørgensen
Anne Cathrine Søberg Olsen
Ann-So-Hee Mannik Kristiansen
Camilla Maria Hansen
Camilla Skovborg Ekholm Nielsen
Cathrina Clifford
Cecilie Larsen
Gabrielle Kristine Pontoppidan

Heidi Roager Andersen
Henriette Larsen
Janek Møller Andersen
Johan Olsen
Lasse Petersen
Lea Præstbro Nielsen
Lotte Løvholm
Malene Hammer Krag
Marie Rosenkvist Jørgensen
Nanna Sanjeevani Silbye
Olivier Dujoux Olsen
Sara Marie Sandfær
Sara Thora Hansen
Sidse Prehn Thomsen
Sidsel Gro Bang-Jensen
Simon Christoffer Uth
Simon Jung Toftegaard
Stine Berg Henriksen
Studenter med musik på A-niveau,
F-klassen
Anders Ib Munk-Nielsen
Anna Arundathi Juul
Bjarke Heesche
Camilla Cecilie Edsen Schønberg-Hansen
Christian Magnild
Erik Ryding Olsson
Jan Richter Sørensen
Jannik Jensen
Karen Rohde Mackenzie
Katja Skovholm Hansen
Katrine Andersen
Katrine Mortensen
Line Stoltenberg
Mads Peter Naursgaard
Mads Westi Kruse
Maria Lund-Tonnesen, f. Tonnesen
Niels Kristian Dyrelund
Nille Algot Nielsen
Olga Katrine Nabe-Nielsen
Signe Lykkebo Dahlgreen
Thomas Meldgaard Kristensen
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R O A R S K I LDE
Matematiske studenter, U-klassen
Alexander Hansen Bork
Andreas Skovgård Jacobsen
Aske Stick
Camila Hvas
Cecilie Brandt Opstrup
Christian Grenaa Hansen
Cornelia Maj Christensen
Daniel Ecksteen Kofoed
Elisabeth Breth Arnberg
Esben Pape Selsing
Eva Bojsen Træden Pedersen
Heidi Juul Larsen
Kristian Bjørn Pedersen
Mia Apuschkin Christiansen
Michael Buryto
Michelle Scheuer Mikkelsen
Nadia Kaimer
Niels Kildebro
Niels Thorsten Tingleff
Rasmus Stenfalk
Simon Zahrtmann Simonsen
Stefan Millschou Andersen
Søren Enemark
Zahra Houssein Ali Al-Hakim
Matematiske studenter, W-klassen
Alexandra Fjelstrup
Amanda Sillemark Wortmann
Anders Marc Jørgensen
Annette Nilausen
Camilla Lang Johannesen
Charlotte Toft Lund
Ditte Malling Nielsen
Dorte Harlev Sørensen
Ida Norvin Nilsson
Jacob Haargaard Olsen
Johan Kirkegaard
Katrine Abildgaard Nielsen
Kim Degn Jensen
Kåre Simon Solberg Hansen
Lauge Bjørnskov Madsen
Layal Ibrahim Kaddoura
Mads Keilberg Johansen

Martin Bayne
Morten Fich Lønnee
Nynne Holmsager Pedersen
Signe Lundøer Laursen
Stine Ellemann
Tanja Brejtenstein Jensen
Thais Lærkholm Jensen
Matematiske studenter, X-klassen
Anders Edberg Dyrholm Groot
Anders Nielsen
Anja Louise Hansen
Anne Nygaard Nielsen
Arezu Sadat
Caroline Udemark Hansen
Elisabeth Anna Kierkegaard
Frederik Boelt Skotte
Jeanette Stegmann Hansen
Joan Juul Jensen
Kiran Akbar
Lasse Herbo Madsen
Line Sieby
Linnea Nørgaard Madsen
Mikkel Stensberg
Morten Christoffer Sorth
Rasmus Anker Klarskov Jakobsen
Shadi Youssef I. Tawfik Hassania
Sofie Linnemann-Karlsen
Thomas Trier Bjerring Andersen
Matematiske studenter, Y-klassen
Bahar Yilmaz
Camilla Ingemann Parby
Charlotte Albøg Olsen
David Kingo Sønderkær
Faton Makolli
Freja Tind
Hanne Knudsen
Jeanett Ann Larsen
Julie Schytte Lindberg
Karoline Malling Lilholm
Katrine Skov Kubel
Kim Kasper Jespersen
Lars Lehmann Holm
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Magnus Bros Rasmussen
Marc Bjerring Greve
Martin Facius Lilbæk
Mathias Secher
Mikkel Gorm Madsen
Nanna Høegh Wentzel, f. Jensen
Niels Præstegaard Hendriksen
Nurcan Ocak
Simon Mark Sørensen
Steffen Selch Thyrring
Stine Plejdrup
Thea Gregersen
Tina Kristine Andersen
Tore Ware Nielsen

Jeppe Kaae Kock-Mogensen
Jonas Kyhnæb
Julie Ugleholdt Pedersen
Karen Koefoed
Line Haaning
Lærke Katrine Nielsen
Maja Smidth Petersen
Maria Thorø Vium Sørensen
Mikkel Blom Troelsen
Mikkel Friis Boesen Madsen
Monika Afzali
Nina Bækbo Andersen
Nina Høg Sørensen
Peter Dedenroth Rasmussen
Peter Schjerning Olsen
Simon Ahm Madsen
Søren Holst-Pedersen

Matematiske studenter, Z-klassen
Agnetha Linn Rostgaard-Hansen
Amalie Henriksen
Christina Tauby Sørensen
Ida Rose Pedersen
Jakob Banghøj Nielsen

Mindeord for Lektor Michael Hauser
af Lisbet Guhle

Lektor Michael Hauser er afgået ved
døden. Han ville være blevet 86 i år. Hauser var ansat ved Roskilde Katedralskole i
perioden 1958-1995, hvor han underviste i
musik og idræt.
Han var kendt af de fleste elever også
uden for de klasser, som han underviste,
på grund af sit store og smittende engagement i skolens musikliv – herunder som
korleder og arrangør af koncerter og andre
musikalske begivenheder.
Det var næppe alle fra RKS, der vidste,
at Michael Hauser også havde et meget
aktivt musikliv uden for skolen. Han var
musiketnolog og en af verdens førende
forskere i grønlandsk trommedans.

Det har han skrevet en bog om, og han er
æresdoktor ved Ilisimatursafik, Grønlands
Universitet. Desuden underviste han på
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
i en årrække. I sit otium var Hauser
ivrig korsanger og med i bestyrelsen for
Roskilde Musikforening.
I Roskildenser-Samfundet kender vi også
Hauser som en hyppig deltager i års- og
jubilarfesterne, dels fordi så mange klasser
ønskede at se ham, dels fordi han også
gerne deltog på eget initiativ. Når der
blev spillet op til lancier, kunne man være
sikker på at finde ham på dansegulvet. Vi
kommer til at savne ham!
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