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TELEFONNUMRE

TRÆFFETIDER

kl. 8,3o-ll,3o, 72 60 97
Rektor P. Kierkegaard, 9,4o-lo,4o
privat: 72 o7 08
Adm. insp. B. Normann Jørgensen, 9,4o-lo,4o
Sekr. Fru Bardram

SKOLENS KONTOR,

GODSKONTORET (henvendelser vedr.

Sovesalslærerne,

økonomi):

72 ol ol

bedst 17,30-18,00
Vuen (6. klasse) Lars Bardram, adj.
72 lo 98
Skolebygningen Vest (7. klasse) Mads Nielsen, adj. 72 45 33
Egtmontgården (1. real) Gert Olsen, adj. 72 o3 71
Skolebygningen Øst (2. real) Tage Aamodt, overl. 72 oo 2o
Museet 1. (gymnasiet og 3. real) J. Hvidtfelt Nielsen,
adj. 72 32 66
Museet 2. (
) Sv. Krarup-Christensen,
adj. 72 o4 98
Lassengården (gymnasiet) E. Anker Nielsen, adj. 72 o4 3o

Diplene kan ikke træffes på sovesalslærernes telefoner.
Besked fra hjemmene til deres børn vil dog i presserende
tilfælde kunne videregives af sovesalslærerne.
SUS

Sygeplejerske Fru Normann Jørgensen,

Linnedstuen

(henvendelse vedr.

økonomaen Frk.

72 o3 45

vedligeholdelse af tøj)

Fru Braae,

72 43 o5

Jensen, 72 o4 83

Skolens øvrige lærere

(deltidsansatte nævnt sidst)

Vagn Andersen, overl. (spejdertroppen) 72 76 13
Wohlfahrt Andersen, studielektor, 72 27 48
Karen Fanø, adj. 72 61 18
Fischer Hansen, adj. 74 67 67
Hans Hansen, adj. 72 86 31
Mogens Jensen, lekt. 72 24 71
Per Jensen, adj. 74 68 38
Sloth Jensen, adj. 72 9o 51
Krogh-Madsen, adj. 72 61 18
C. Levinsen, lekt. (boginsp.) 72 26 13
Kr. Olsen, lekt. 72 62 32
Jens Trandum, adj. 72 71 28
Gulle Aamodt, overl. 72 oo 2o
Lise Casmose, lærer (specialundervisning) 72 38 49
B. Ilium, lærer, 72 9° 23
Krarup-Hansen, provst (konfirmandundervisning) 72 o3 78
Vincent Larsen, kunstmaler, 72 o7 °4
Mogens Niss, lærer, 73 17 53
A. Olesen, provst, 54 lo 12
Marianne Olsen, stud.mag. 72 62 32
Aja Steffensen, gymnastiklærerinde
Søren Tuxen, cand. phil. (ol) 37 3o 34

EBLUFSœLM
komíaM

Hermed foreligger så det andet nummer af "Herlufsholm Kon

takt", og i skrivende stund håber og tror vi, at en række af
de tekniske mangler ved første nummer vil være udbedret. Det

nummer, De nu læser i, er falset præcist og skåret til i kan
terne, og billedstoffet er af en helt anderledes god kvali
tet (disse ord har måske karakter af hybris, men vi håber, de

også i læsende stund holder stik). Vi skal ikke trættet med
forklaringer på første nummers mangler (selv om redaktionen

kunne tale længe herom), men blot anføre manglende erfaring

og tidnød som de væsentligste faktorer.

Indholdsmæssigt har det vist sig, at den let overbærende
holdning, artiklen om det levende herlovianersprog lagde for
dagen over for Ebbe Neergårds Herlovianerordbog fra 1922, er
faldet tilbage på os selv. Ingen undskyldning er her mulig -

og skal derfor heller ikke forsøges. Mange har sänket gloen

de kul på vore hoveder ved at gøre opmærksom på Svend-Tito
Achens "Ordbog over det Herlovianske Sprog" fra 194o (heri
blandt med fuld ret forfatteren selv), og en række af de ud
tryk, vi mente at kunne supplere Neergård med, kunne og bur

de vi have fundet hos Achen, som oven i købet kunne have sup

pleret vor samling med de endnu gængse udtryk Gnisten
(organisten)

og Skideren (skovrideren).

Reaktioner - af blandet karakter - dog flest positive -

har det i det hele taget ikke skortet på. Blot kunne vi med fare for at lyde som skolebladsredaktører i stofnød, og
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det sidste passer i hvert fald ikke - ønske os, at nogle fle

re ville nedfælde deres reaktioner, dels for at også andre
kunne have glæde af træffende iagttagelser og belysninger af

problemer af fælles interesse, dels for at bladet måske i
højere grad kunne komme til at svare til sit navn: Kontakt.
"Ordbog over det Danske Sprog" definerer dette som en "nø

je forbindelse; berøring; nu især om en saadan forbindelse

el. berørong ml. to ting osv.

(i denne sammenhæng må dette

osv. stå for mennesker), som betinger el. skaber mulighed for

en (gensidig) paavirkning el. vis virksomhed." Eller sagt på
nudansk:

kontakt er et spørgsmål om tovejskommunikation.

Set ud fra synspunktet kontakt har de væsentligste begi

venheder siden sidste nummer været de to forældremøder, et
for hovedskolen og realafdelingen og et for gymnasiet. Disse

forældremøder synes efterhånden at have fundet deres form,

og når denne falder forskelligt ud,

skyldes det dels prakti

ske årsager (antallet af gymnasieelever er så stort, at ale
ne lærerkonsultationerne tager hele eftermiddagen), og dels

vor fornemmelse af, at mens det for forældre til gymnasieele

ver er det primære at få en orientering om deres datters/søns
faglige standpunkt,

trænger der sig for forældre til de yng

re elever en række spørgsmål om kostskoleforhold på, der gør

det naturligt at lade konsultationerne efterfølge af en sam
ling omkring en kop kaffe, hvor rektor rektor fremlægger sko

lens syn på generelle problemer,

og hvor forældre kan få svar

på (og høre andre forældres mening om) en række spørgsmål.

Nogle af disse spørgsmål - og spørgsmål der fremsættes ved
andre lejligheder, kontakten er heldigvis ikke begrænset til
forældremøderne - vil vi i øvrigt forsøge at besvare i en ny
rubrik med fællesoverskriften "Dialog".

Ved begge lejligheder har vi kunnet glæde os over meget
stort- fremmøde, mange forældre har ofret en lørdag og for

manges vedkommende tilbagelagt store afstande for at kunne
være til stede.

Dette tager vi - i al beskedenhed - netop som et udtryk

for også forældrenes interesse for kontakt.

A

KONTAKT

HERLUFSHOLM
REDAKTIONEN:

Kirsten Wohlfahrt Andersen
Vagn Andersen

Jens Fink-Jensen
Jørgen Hvidtfelt Nielsen

Mads Nielsen
ADRESSE:

Mads Nielsen
Herlufsholm Skole

47oo Næstved
Telf.

(03)

72 45 33

Bidrag til næste nummer skal være redaktionen
i hænde senest d. lo. maj 1976.

I anledning af Herluf Trolles fødselsdag d. 14. januar

har vi den glæde at kunne bringe nedenstående artikel af Sven Tito Achen ( '41) , redaktør (bl.a. af HERLOVIANEREN) .

En af de ting som falder i øjnene på Herlufsholm, er stif
ternes våbenskjolde, Herluf Trolles røde trold i gult felt og
Birgitte Gøyes tre hvide muslingeskaller i blåt. Sammen eller

hver for sig ses de overalt:
salen og i spisesalen,

i kirken og i biblioteket,

på skolebygningen,

i fest

i vestibulen, på

skilte og brevpapir, på disciplenes skjorter, slips og blaze

re, på fodboldtrøjer og som idrætsmærker, på sangbogen, på
skolens faner, på manchetknapperne....
Disse to våbener, der klæder hinanden så brillant, er vidt

forskellige i "deres oprindelse og er nok værd at se nærmere
på. Medens Gøyernes muslingeskal (som vi måske vil vende til
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bage til en anden gang)

er en af heraldikkens meget alminde

lige figurer, er trolden så sjælden som det er muligt at bli
ve. Det er den eneste heraldiske trold i Skandinavien, trol

dens hjemland, og dermed utvivlsomt i verden
Den første person der kendes, som med sikkerhed tilhører
familien Trolle, er Herluf Trolles farfars farfas far, den

svenske ridder Birger Knutsson Trolle, ejer af gården Bo i

Ostbo Herred i Småland: han omtales i 136o’erne og døde se
nest 1381. Herlufs fader, Joakim eller Jakob Trolle til Lillö
i Skåne (1475-1546) var den første af slægten som slog sig

ned i det Danske Rige. Herluf Trolle 7:1516-65) have flere
brødre, men kun én af dem førte slægten videre. Den sidste
danske Trolle døde i 1782. Den svenske linje, der blev fri

herrelig i 1816, florerer stadig. Derudover findes der et par
danske borgerlige familier Trolle, foruden en svensk familie ■
"af Trolle", adlet 1758.
I middelalderen var faste slægtsnavne blandt adelen sjæld

ne. Man kaldte sig i reglen efter sin faders fornavn: Knud
Pedersøn, Holger Knudsøn osv. Efterhånden tog dog flere a-

delsfamilier faste slægtsnavne,

især efter Frederik l.s for

ordning derom 1525. Når en slægt tog navn, var det almindeligt
at den kaldte sig efter sit våbenmærke eller en del af det:

Gyldenstjerne, Akeleye, Due, Rosenkrantz osv.

Det var nærliggende at tro at det også var gået således
til med slægten Trolle, altså at trolde-våbenet var ældre end
Trolle-navnet og ophav til dette. Men således forholder det

sig ikke.
Trolle-navnet førtes allerede 1367 af slægtens første
sikre medlem, Herlufs farfars farfars far, Birger Knutsson,

der i et dokument fra dette år betegnes som "Birger Trulle".
I hans segl under dokumentet ses hans våben, der ikke inde

holder en trold, men er et aldeles "neutralt" skjold, delt i

tre felter. Birger Knutsson "Trulle"s søn Birger Birgersson
Trolle den Gamle er den første, der fører et våben med en

trold i. Det ældste bevarede eksemplar sidder i hans segl

uncer et dokument dateret 1. juli 14o2.
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Navnet er altså uimodsigeligt ældre end våbenet. Men hvor
fra har da den første "Trolle" fået ideen til dette navn? Det

rimeligste synes at være, at han har taget det efter en loka

litet som i forvejen, af en eller anden grund, hed noget med
"Trolle-". Stbo Herred i Småland, hvor Trollerne havde deres

stamjord, er særlig rigt på sådanne stednavne, f. eks. Trol-

leborg, Trolleklippa, Trollerike, Trollhuvud,

Trollås og Trol-

lekulla, alle navne der eksisterede i middelalderen. Den sven

ske genealog P. Sjögren, som specielt har studeret Trollernes
historie, mener, at der er størst sandsynlighed for at Trol
lerne har deres navn efter "Trolleklippa, hvor ifølge en end

nu levende tradition ridderens møde med trolden i julenatten
skulle have fundet sted".

Den tradition som Sjögren hentyder til, kendes tidligst fra

en ligprædiken som biskop Petrus Jonæ i 162o holdt over fru
Anna Turesdotter Trolle. Bispen genfortæller et sagn som Fru
Anna selv har fortalt ham til forklaring af, hvorfra slægtens

navn og våben stammede. Hendes stamfader, en unavngiven "gud
frygtig herre", der boede på gården Ed (en af Trollernes stam-

gårde)

i Ostbo Herred i Småland, var en tidlig julemorgen på

vej til "julottan" i Voxtorp Kirke,

lidt sydøst for Värnamo,

da Satan viste sig for ham i en skøn kvindes skikkelse og fri
stede ham. Kvinden rakte ham et drikkehorn, som han tog med
venstre hånd og kastede drikken ud af, medens han med højre
hånd greb sit sværd og "i det hellige nyfødte barns Jesu Kri
sti navn" hug kvindens hoved af.

Da ridderen kom tilbage efter gudstjenesten, lå kvindens

krop og hoved stadig på vejen, men nu forvandlet til en trolds

skikkelse. I Voxtorp Kirke findes den dag i dag et maleri af
ridderens møde med troldkvinden ved Trolleklippa (se illustra

tionen). Det menes at være fra o. 159o, og formodentlig er det
Trolleslægten der har ladet det male og opsætte i kirken som
et minde om deres stamfaders bedrift.

Kan der tænkes at ligge en virkelig hændelse bag dette
sagn? Den smålandske historiker Edvard Wibeck peger på, at

netop Trollernes hjemegn, det øde og svært fremkommelige Finn7

Længst til højre kommer manden ridende på vej til kirke sammen med en ledsager.
Til højre for midten rækker fristerinden ham-et drikkehorn; bag ved hende har

Trolle-klippa rejst sig på fire pæle. I billedets venstre halvdel sprænger her
remanden bort fra stedet, forfulgt af en flok trolde; han holder hornet i venstre

hånd. Forrest til højre ligger den nu til en troldkvinde forvandlede, halshuggede
fristerinde, sådan som manden så hende på tilbagevejen fra kirken.

veden, var en af de egne af Sverige, hvor hedenskabet holdt
sig længst,

og hvor der derfor "säkerligen mycket länge" her

skede spænding mellem hedninger og kristne. Han peger på bå
de stednavne og arkæologiske fund som visende, at der har væ
ret adskillige hedenske kultpladser i omegnen af Värnamo,

deriblandt centrer for en frugtbarhedskult, der udøvedes ved

hellige søer.
To forklaringer af Trolle-våbenet står over for hinanden,

en nøgtern og en fantastisk. Den sidste antager, at der må væ
re en realitet bag overleveringen om ridderens møde med trold

kvinden:

En kristen mand overrasker i brydningstiden mellem

hedenskab og kristendom en hedensk præstinde under en offer8

handling. Hun "fristede ham", som sagnet siger; i frugtbar-

hedsceremonier har deltagerne sikkert været nøgne. Den krist
ne mand slog hende ihjel, i tidens løb blev afgudspræstinden
til en troldkvinde,

net,

og beretningen satte sig frugt i stednav

slægtsnavnet og slægtsvåbenet . Lyder forklaringen usand

synlig? Umulig er den ikke. Hvad jeg selv mener? Jeg ville øn
ske jeg turde tro på den.
Trolle-navnet kan dog også have sin oprindelse på en måde,

som forekommer mig personligt mere naturlig.

Et medlem af fa

milien kan. have fået navnet som personligt øgenavn p. g. a.

sit udseende, sin optræden, sin stemme, sine vaner, en spøg,
en tildragelse, eller hvad det nu kan være. Frimodige, lidet
smigrende tilnavne var almindelige i Nordens middelalder. Det

te tilnavn kan derefter være gået i arv. Der er andre eksemp
ler i adelsfamilier,

på at oprindeligt individuelle og ned

sættende øgenavne er blevet faste slægtsnavne, f. eks. Krognos (kroget næse) og Skeel (skeløjet), og efter at navnet var
blevet slægtsnavn, ændrede slægten sit våben efter det.

Men selve våbenet? Giver det ikke et fingerpeg, at trol
For det første har trol

den heri er hovedløs? Desværre ikke.

den i Trolle-våbenet ikke altid været hovedløs; det er et træk,

der først har fæstnet sig efterhånden. For det andet: hvordan
ser en trold ud? En normal velskabt og uskadt trold?
Når man studerer middelalderens gengivelse af trolde,

f.

eks. i kirkeskulpturer eller kalkmalerier, vil man hurtigt se,

at trolde kan have meget forskellig anatomi, uden at man kan
sige, at den ene er mere normal eller unormal end den anden.
Én trold har sit hoved på halsen som et menneske. En anden

trold har sit hoved på bugen, vel at mærke ikke et løst, af
hugget hoved anbragt dér, men øjne,

næse,-mund voksende ud af

selve maveskindet (og ingen halsstub,

der antyder, at der bur

de have været, eller tidligere havde været, et hoved på skuld
rene) . En tredje trold har hoved både på skuldrene og på ma

ven.

En fjerde har tillige hoveder på knæ, albuer,

penis og

halespids. Osv.
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Fron tispice-træsnit i Anders Olsen
"En ny konstig regne bog", 156o, som

er tilegnet Hr. Herluf Trolle. Læg

mærke til at hovedet på bugen ikke
er det afhuggede hoved. Det harer til
dér hvor det sidder! I bogen er træ

snittet "af courtoisie" vendt mod ti
telbladet; her er det med vilje spejl

vendt, for at trolden kan vende den
rigtige vej.

Det er tænkeligt, at det er den hovedløse trold i skjol
det, der har givet anledning til sagnet. Dette er i så fald

blot en af de opdigtede "forklaringer" af et våbens oprindel
se eller "betydning", som renæssancen holdt så meget af.

Senere skete der det, at hovedet på maven opfattedes som

troldens afhuggede hoved. Dette er imidlertid aldeles menings
løst. Hvorfor i alverden skulle det afhuggede hoved anbrin

ges der? Hvorfor ikke mellem troldens ben, i dens ene klo

(som f.eks. på jerngitteret til Trollernes kapel i Roskilde

Domkirke), eller et andet sted? Opfattelsen af mavehovedet

som troldens afhuggede hoved tilhører en fantasiforladt ef
tertid, der ikke længere anede, hvordan en trold så ud.
Betragter man familien Trolles hundreder af våbengengivel

ser fra 14o2 til i dag, på sigiller, ligsten,
og andetsteds,

portrætter

vil man se, at omtrent det eneste faste i gen

givelsen af trolden, er halen. Den kommer man ikke udenom,
og for at fremhæve den, holder trolden den i reglen i sin
ene klo.

Troldens køn er et lille kapitel for sig. På nogle Trollo

Trolden på illustrationen stammer
ikke fra Herlufsholm Kirke, men fra
Vejlø Kirke i Syds ælland, hvor den

bærer prædikestolen.
Om denne trolds køn kan der i hvert

fald ikke herske tvivl!

levåbener er kønnet iøjnefaldende. På Arild Huitfelds lig
sten i Herlufsholm Kirke (hans moder var en Trolle) er trol

den afgjort af hunkøn; den vender, decent bagen til, men af

slører sig foroven. Til gengæld er begge troldene på Børge
Trolles ligsten (også på Herlufsholm) uden al tvivl af han

køn, oven i købet af betydelig potens. Også trolden på et
af Herluf Trolles signeter såvel som dén på det lille alter
i kirkens søndre korsarm,

er tydeligt hantrolde.

Dette fik mig en overgang til at tro, dels at troldens

.(

køn rettede sig efter våbenets indehavers, dels at hovedet
på maven i senere våbener måske var flyttet derned af en min

dre robust eftertid som et heraldisk figenblad. Denne teori
har imidlertid intet på sig. De mange huntrolde skyldes utvivl
somt traditionen fra sagnet om ridderens møde med fristerinden .
I sine erindringer fra 1824 giver Knud Lyne Rahbek et ek

sempel på denne tradition. Fra sin skoletid på Herlufsholm
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1772-75 fortæller han om minderne efter Herluf Trolle i kir

ken:

"Meget interessantere vare mig derimod det gamle sværd

og den kløvede pandeskal, der sagdes at være af den trold-

qvinde, hvis drab skulle have givet familien sit navn". Des
værre er denne pandeskal siden forsvundet.

Herlufsholm Kommunes våben: i rødt felt en
gul hovedløs trold med hoved på bugen og
holdende sin hale

i venstre klo, mellem

tre hvide ibsskaller. Denne trold må sta
dig siges at være Trollernes trold.

STATUS
Studielektor Wohlfahrt Andersen gør

i det følgende status over første halv

års skolearbejde - og kommenterer bud
gettet for det næste halvår.
Intet år går så hurtigt som et skoleår, selv om eleverne

oftest først opdager det hen under eksamen. Eller måske al

ligevel allerede i forbindelse med terminsprøverne. Termins
prøve i de skriftlige fag er afholdt i eksamensklasserne 3.

r og 3. g samt 2 . r nu i december. Der skal afholdes to ilø>bet af skoleåret; den anden vil finde sted kort før den skrift
lige. eksamen.

Der er flere grunde for at holde disse prøver.

1.Prøven

giver eleven (og læreren) en klar fornemmelse af standpunk

tet, af, både hvad der er lært, og af, hvad der endnu måtte
mangle, og hvor der altså bør sættes ind i den tid der end
nu

sr tilbage. 2. Terminsprøven vænner eleven til eksamens

situationen, noget der næppe bør undervurderes. Endelig har
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ikke mindst sidste terminsprøve, som altså viser standpunk
tet umiddelbart før undervisningsforløbets ophør, naturligvis
indflydelse på fastsættelsen af den skriftlige årskarakter i

faget. Og årskarakterer opføres jo sideordnet med eksamenska
rakterer på eksamensbeviset. Så kan hænde en og anden 3.r'er

eller 3.g'er allerede har lovet sig selv, at næste termins

prøve skal vise andet og mere end den lige afholdte. Arbej

det i vinter- og forårsmånederne vil være afgørende for om
det lykkes.
Det lige sagte gælder naturligvis ikke blot for 2.-3.r og

3.g Arbejdet er sandelig også vigtigt i de andre klasser. De
ny l.g'ere som nu har gået deres første semester på skolen
og slet ikke synes så ny mere, har lige fået deres første

vyrd (det vil som bekendt sige vidnesbyrd). Det kan være at
nogle er blevet glædeligt overrasket;
mere,

tænk, kræves der ikke

for at få pæne karakterer - men det er nok kun de dyg

tige, der har slige fornemmelser! Andre er blevet skuffet og

synes at de har fået alt for lidt for deres slid; og det kan

godt være at de har slidt; de har blot ikke endnu vænnet sig
til den store forskel der er på at gå i realafdelingen og i
gymnasiet; der stilles her langt større krav om forståelse

og tilegnelse af det læste,

og det falder ikke alle lige let.

Men det må være lært inden man skal i 2.g.
2.r er blandt dem der skal have terminsprøver. Det er gan

ske vist ikke eksamensklasse, men der forestår jo oprykning
til 3.r eller gymnasiet, sproglig eller matematisk. Og i

marts skal skolen afgive sin vurdering af hver enkelt elevs
mulighed for oprykning med en af udtalelserne:

egnet - måske

egnet - ikke egnet. Og det er gunstigt at have sikret sig en
god indstilling. Det kan være svært nok for svagere elever

at forbedre indtrykket ved eksamen, selv om det da - heldig
vis - kan ske.
En fuldstændig tilsvarende sortering af eleverne har man
hidtil skullet foretage i marts i 7. klasse, men det bortfal

der i år med indførelsen af den ny folkeskolelov pr.

1. au

gust 1976.
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tommetóar
Redaktionen har denne gang bedt den tidligere formand for
tre-mandsudvalget (elevrådet) Jens Fink-Jensen om en kommen
tar til elevdemokrati.

Loven påbyder, at der på ethvert gymnasium skal være et
elevråd, som vælges på demokratisk vis af eleverne. Det en
kelte gymnasium er frit stillet med hensyn til udformningen

og størrelsen af selve rådet, men hovedsagen er altså, at
man trods alt ikke er helt frit stillet:

rådet skal for en

hver pris vælges.
I paragrafferne omtales rådet som en demokratisk funktion

på linie med lærerrådet, men har de to råd andet til fælles

end selve betegnelsen "råd"? Svaret er nej! Den væsentlige
forskel ligger i at gymnasiets lærerråd med rektor i spidsen
jr beslutningsdygtigt,

hvilket elevrådet eller elevforsamlin 

gen bestemt ikke er. Det er forståeligt nok tanken bag det

hele, at eleverne skal føle sig betydningsfulde i gymnasiets
beslutningsprocesser, og at de aldrig må opdage, at de aldrig
er det reelt.
En narresut er elevrådet altså, hvis man absolut vil be
tragte det som en administrativ funktion, men det behøver

man heller ikke nødvendigvis. For nu rejser de næste spørgs

mål sig:

er større elevindflydelse eller ligefrem elevstyring

ønskværdig, og ville den fungere,eller sagt med andre ord:

hvad er gymnasieskolens administrative mål? Her er tale om
spørgsmål, der selv på politisk plan er meget tvivlsomme, og

som derfor ikke uden videre er til ar klarlægge. Det ville
derimod være relevant at betragte de muligheder, der inden
for de givne rammer, gives for at udvikle elevrådets positi

ve udnyttelse. For selv om det i visse henseender er at be
tragte som en narresut, er det på mange måder et vigtigt led

når det drejer sig om den daglige kontakt mellem fx rektor

og elever.

lå

Selve kontakten skole/elever foregår via et samarbejdsud

valg, bestående af rektor,

lærerrådets formand, yderligere

to lærere, samt elevrepræsentanterne. Samarbejdsudvalget rap

porterer så til lærerrådet i det omfang rektor ønsker det.
På Herlufsholm har eleverne i de senere år valgt et tre
mandsudvalg til varetagelse af deres ønsker, og det er klart,

at tremandsudvalget på grund af skolens specielle karakter,
blandingen af kost- og dagskoledisciple osv., befinder sig

i en helt anderledes,

intim situation her, end det er tilfæl

det noget andet sted. Hvor elevrepræsentanterne andre steder

ofte kun engageres i spredte fest- og koncertarrangementer,
samt i mere politisk betonede aktiviteter, er Herlufsholms
elevrepræsentanter derimod involverede i alle de mange ting

der vedrøreer en kostskoles hverdag.

Det er altid med en gevaldig portion entusiasme og gå-påmod man begynder sit nye hverv som elevrepræsentant. Man er

virkelig en blåøjet optimist, ellers havde man aldrig ladet
sig opstille. Man lader sig vel opstille med en sikker for

nemmelse af at man vil kunne udføre hvervet bedre end sine
forgængere, men når man så endelig er kommet ind og skal til
at realisere sine idealistiske drømme, opdager man at det ik

ke var forgængeren det. var galt med, men snarere de regler
og forhold han måtte indordne sig under. At starte som ener

gisk og initiativrig elevrepræsentant er som at spæne alt

hvad remmer og tøj kan holde fremad, for så pludselig at smad
re hovedet mod en mur, der får een til helt at miste lysten
til at spæne en anden gang.

Man tror ikke før man selv har oplevet det, at "modparten"
sidder inde med en uimodsigelig trumf uanset hvilket emne

der behandles. Nå det passer rektor, kan han jo til enhver
tid affærdige elevrepræsentanterne på grund af deres uviden-

h« 1, hvilket som regel sker med henvisning til den økonomi
ske situation. En argumentation behøver ikke at være sand

for at være skudsikker. Og dér sidder så tre små skuffede
elevrepræsentanter og må bære fiaskoens tunge byrde overfor
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alle kammeraterne. Men også hensynet til forældrene,

- sko

lens ansvar og forpligtelser, nedriver mange af disciplenes
ønsker.

En af de mest grelle sager, som der er en fast tradition
for at det nyvalgte tremandsudvalg genoptager, er kostelever
nes øsnke om tilladelse til motorkøretøjer. Der er ikke no

gen tvivl om at tilladelsen ville medføre en vis risiko, selv
om den naturligvis kommer før eller senere. Det er ikke man

ge år siden man talte på samme måde om knallerttiladelsen.

Alligevel foreslog jeg som elevrepræsentant,

at man forhør

te sig direkte hos forældrene om deres indstilling til sagen.

Men det turde man ikke .... var åbenbart bange for at resul
tatet skulle udvise en for positiv indstilling over for spørgs

målet om biltilladelse. Og det er her det typiske herlovian-

ske paradoks viser sig: man frygter tilsyneladende det ene
øjeblik de samme interesser som man det andet øjeblik påstår

at man hæger om. Sådan virker det i alle tilfælde.
Men på det lidt lavere plan kan samarbejdsudvalget være
en virkelig god

ting, som gør, at elevrepræsentanten til

tider kan føle en vis tilfredsstillelse ved sin gerning. Det

er behageligt for alle parter, at kontakten finder sted mel

lem de samme mennesker, som derved kommer til at kende hin
anden bedre. Eleverne indleverer deres forslag til tremands
udvalget, og de ved at de vil blive ført frem på den bedst

mulige måde. Det er rart for både eleverne og deres repræsen
tanter, at dette tillidsforhold eksisterer, men eleverne har
jo også stemt på de kammerater de tror vil gøre sig bedst

som repræsentanter.

For rektor og lærere kan tremandsudval

get være en glimrende temperaturmåler. Man kan altid forhø

re sig om og vejre stemningen blandt eleverne ved at spørge
repræsentanterne, der bevidst bruger tid på at sætte sig ind

i kammeraternes problemer og ønsker.
Man bestiller i det hele taget noget som elevrepræsentant,

måske mere end nogen tror, og det er derfor til tider et tem

melig utaknemmeligt job. Da skoleåret 197A-75 sluttede, hav
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de jeg med mine to medrepræsentanter, Jørn-Ole Frydenlund,
2.g. og Ulla Jensen (Vips), 3.g., behandlet op imod 15o for
skellige indkomne forslag. Det drejede sig om forslag vedrø

rende lige fra sukkerprocenten i rødgrøden til sportsanlæg.
De vedrørte for de flestes vedkommende rene kostskoleanlig
gender, men alle uden undtagelse krævede overvejelser og dis

kussioner og fremfor alt:

tid. Naturlivis var det eb stort

knæk for os at erfare umugligheden af at få et brugbart at

letikanlæg, samt at få malet Skolebygningen og Tårnet, så
vi kunne komme af med de nuværende spredte tegn på forfald,
- sådan var der så meget,

og hverken Frydenlund eller jeg

ønskede at stille op igen til perioden 1975-76. Een ting er
dog sikker; man lærer en masse om sin egen skole, som man

ellers aldrig ville have gjort, - og i kraft af observatør 
rettigheden til lærerrådet får man mulighed for at se helt

nye sider af ens lærere. Derfor vil ingen fortryde det hele

bagefter. Men også det nyvalgte og stadig optimistiske tre
mandsudvalg (Anne Berthelsen 2a/ Anders Traustedt 2b/ Henrik

Degel 3x), vil opdage at viljen kun er nok i det meget lange
løb .
Der er det overordentlig positive ved samarbejdsudvalget
på Herlufsholm, at det altid kun beskæftiger sig med trivs

len på selve skolen og ikke engagerer sig i irrelevante, po

litiske aktiviteter,

som det så tit er tilfældet andetsteds.

Det er ikke nogen lærerkonfronterende elevfagforening, men

et medium til stor gavn for såvel disciple som lærere.
Både dag- og kostskoledisciple har måske nok tit haft grund
til at mule lidt over en mangelfuld information fra admini

strationens side, - altså en mangel på kommunikation og kon
takt i det hele taget.
Den sidste tid har vist tegn på meget stor bedring i den

retning,

og vi kan kun for Herlufsholms skyld håbe på at den

udvikling,

som bl.a. dette blad skal ses som en følge af,

vil fortsætte fremover.
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skolerejser
ELEVINDTRYK

- Dorthe Leidecker.

En af deltagerne i 3.sa’s rejse til Berlin i efteråret gi

ver her nogle af sine indtryk fra turen.
Torsdag d, 6/11:
Kl. 23.3o samledes klassen og de fire lærere (Hr og Fru

Fischer Hansen, Karen Fanøe og Søren Tuxen) på Næstved bane

gård inden afgangen til Berlin. Humøret var højt til trods

for det sene tidspunkt, og vi kom da også planmæssigt af sted
kl. 23.53, selv om det tog sin tid inden alle var på plads i

toget. Det viste sig nemlig at DSB også havde lovet vores re

servationer til et hold fra Risskov, men med lidt tålmodig
hed og konduktørens hjælp blev sagen ordnet til alles tilfreds

hed. Natten tilbragtes for alles vedkommende halvt siddende
eller liggende efter bedste evne i kupeerne, da toget kun med

førte sovevogne, der for det første var udsolgt, og som for
det andet ville have fordyret rejsen med ca.

loo kr.

Fredag d. 7/11:
Vi ankom efter forskellige forsinkelser til Balmhof Zoo
kl. 8.53 hvorefter vi straks tog til "Hotel Steiner" på Kur

fürstendamm. Det talstærke hold udstyret med tasker og kuf
ferter var forståeligvis ikke særlig mobilt i Berlins todæk

ker-busser hvilket udløste bemærkningen:

man sig",

"I Berlin skynder

fra den "tålmodige" chauffør. Heldigvis stod mor

genmaden på bordet, da vi kom til hotellet,

- og den var til

trængt! Allerede kl. lo.3o samledes flokken igen og spadse
rede ad Ku-damm til Gedächtniskirche og Europacentret. Fra
centrets tag har man ved klart vejr en storslået udsigt over
Berlin, men da det denne fredag var noget tåget,

måtte vi

nøjes med at betragte de nærmeste bygninger. Næste punkt på
dagsordenen var et besøg i Berlins berømte Zoo, og efter

indgangen her var resten af dagen til disposition. De fleste

slentrede derefter tilbage ad Ku-damm til hotellet, og man18

ge fik sig her nogle titners velfortjent søvn efter nattens
strabadser.

Efter aftensmaden tog vi bussen til Schiller-The

ater, hvor vi så Helmut Langes:

"Die Gräfin von Rathenow".

Efter teatertid tog vi direkte til hotellet, hvor de fleste

straks gik i seng.

Lørdag d. 8/11 :

Dagens program startede kl. 9.oo lige efter morgenmaden.
Vi blev hentet ved hotellet af bussen,

4 tim. lang rundtur i Vestberlin.

som skulle køre os en

Turen blev interessant og

udbytterig, især p.gr. af den udmærkede guide, der talte til
pas langsomt og tydeligt, til at alle kunne opfatte, hvad

der blev sagt. Vi så forskellige nye og gamle bydele samt 0-

lympiastadion, lufthavnen, muren og et mindesmærke i Plötzen
zee over Hitlerdiktaturets ofre. Efter busrundturen besøgtes
Charlottenburg slot og senere et nærliggende loppemarked, som
dog ikke stod på programmet. Ved sekstiden tog vi over "Check

point Charlie" til (Østberlin. Det var ganske spændende at se,

hvordan sådan noget foregik, men som danskere og skoleelever
blev vi ikke anset for særlig mistænkelige og kom derfor hur

tigt igennem. Sammen spadserede vi til Deutsche Staatsoper,
som spillede "Tryllefløjten" af Mozart. Operaen var en stor

oplevelse både p. gr. af opsætning og fremførelse, men ikke
mindst fordi de fleste gennem musikundervisningen havde stiitet bekendtskab med den hjemmefra. Efter tilbagekomsten til

Vestberlin deltes flokken i mindre grupper, der gik ud "for

at se på byen."
Søndag d ■ 9/11:

Kuffertpakning og opbrud! Vi kørte med undergrundsbanen
direkte til Westbahnhof, hvorigennem overgangen til 'Østber
lin skete. Da kufferterne var blevet afleveret til opbevar

ing,

begav vi os til radiotårnet,

som var dagens ferute pro

grampunkt. Tårnets udsigtsetage Ligger i en højde af ?o3 m,
og herfra skulle man kunne skue ud over hele Berlin, men da

det stadigvæk var tåget,

fik vi endnu engang ikke det fulde
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udbytte af udsigten.

Efter middag samledes vi og gik til det

mødested, der var aftalt med vor østtyske guide. Da vi havde

frosset en rum tid, dukkede hun omsider op og førte os til
den ventende bus. Rundturen i Østberlin, der bl.a. omfatte

de et besøg på det imponerende Pergamon museum,

blev kortere

end beregnet, og vi kørte derefter til Østberlins informati

onscenter, hvor der blev vist en film om Berlin. Efter aftens

maden som blev givet af det østtyske turis tbureau, tog vi til
Volksbühne for at se Brecht-stykket "Der gute Mensch von Se-

zuan". Ved 22-tiden begav vi os til Westbahnhof, hvor vi hen
tede kufferterne og steg på toget, som skulle bringe os di

rekte til Næstved. Natten tilbragtes på samme lidet bekvem
me må som på udturen - uden at sige for meget!
Mandag d■ lo/ll:

Kl.

/.2o steg vi ud i Næstved - endelig! Dagens program: Hjem

i seng.

LÆRERSYNSPUNKTER .

Skolerejseaktiviteten har gennem de senere år resulteret i
ture til Tyskland (spe. Berlin),

Rom,

Paris og Sydfrankrig.

Forskelle i rejsemål og klassetrin m.m. hænger naturligvis

sammen med forskelle i problemstillinger, men redaktionen har
efter samtaler med et par rejseleder-kolleger, Lars Bardram

og Hans Hansen, samlet en del indtryk og synspunkter.
Berlintur! - dødskønt, ingen skole og masser af sprut! In

gen tvivl om at den replik dækker en udbredt opfattelse indtil man selv har deltaget i en tur. På den anden side er

det en (skøn)

illusion at tro at eksamensresultatet bliver

væsentlig bedre, eller at man fx med tre dage i Berlin ksn
råde bod på et par års passivitet i undervisningen. Ja, men
har man da overhovedet noget ud af en sådan rejse? Svaret må
blive et klart ja.

Mest iøjnefaldende er nok samværet mellem diple og dapie.
2o

På en bus- eller togrejse rystes man sammen i bogstavelig for
stand,

og mange får også lejlighed til at udfolde skjulte ta

lenter. Her får dapien indtryk af noget af den livsform dip
len kender til daglig: hvad det vil sige at have sine kamme

rater (og lærere)

omkring sig det meste af døgnets 24 timer,

at lærerne pludselig blander sig i ens " pri va 11 iv" ( " kl . 2-3

skal alle være på hotellet")1 og faktisk også tilrettelægger
"fritiden"

ria").

("alle møder i aften kl, 19 foran biografen Glo

Eventuelle fordomme om kammerater afløses efter nogle

dage sammen på den måde af mere indgående kendskab og tole
rance .
Selv klassens mest generte elev tvinges til at bruge frem

medsproget.

Ikke mindst for ham må det være lidt af en belast

ning pludselig at være overladt til sig selv fx i en klasse

med jævnaldrende berlinere,

der ivrigt stiller spørgsmål og

oven i købet forventer svar på tysk. De fleste gange resulte
rer en sådan "konfrontation" i at eleverne bliver inviteret

ud om aftenen ("for at se byen")

eller bedre:

får mulighed

for at se hvordan en familie bor.

Mange af elevernes forudfattede meninger revideres yderli
gere ved en udflugt til DDR. Der findes også venlige østtyskere(!)

og de jævnaldrende der interesserer sig også for beat.

Eleverne bliver lidt mere tolerante over for anderledes tæn

kende, og bliver et pennevenskab følgen, oplever man som læ
rer det usædvanlige at eleven frivilligt skriver tysk stil.

Klassens faglige forberedelse giver det daglige skolear
bejde et særligt præg. Eleverne ved at de i praksis kommer til
at beskæftige sig med noget som de måske ellers ville opfatte

som gold teori. På Berlinturen får de fx af en tysk lærer gen

nemgået det stof som klassen har arbejdet roed. Det er næsten

overflødigt at bemærke at klassen ikke altid kommer til sam
me konklusion som hjemme. Og så melder spørgsmålet sig: Hvor
for? Den følgende kritiske diskussion mellem lærere og elever

kan være meget frugtbar. I forbindelse med Rom- og Frankrigsrejser har elevernes forarbejde bestået i skriftligt udarbej
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det.-materiale om de emner man på forhånd havde aftalt at in
teressere sig for. Dette har også været kædet sammen med elev

foredrag på stedet.

Ikke kun fagligt må en rejse .være vel forberedt. Rejsetids
punktet bestemmes i så tilpas god tid at familierne kan koor

dinere i forhold til andre arrangementer. Og ikke mindst må

der levnes eleverne god tid til selv at spare op til rejsen.
For at gøre rejserne så billige som muligt, har man oftest
benyttet sig af de store bureauers charterarrangementer. For

en Romtur har prisen ligget på ca 55o kr. med halvpension. Til
dækning af øvrige udgifter (mad, entreer, lommepenge etc.) må
et beløb på omkring 35o kr. siges at være tilstrækkeligt. Men

så snart man søger uden for de populære turistmål, vil priser

ne blive af en helt anden størrelsesorden,

uanset hvor primi

tivt rejsen arrangeres. Endvidere er det en økonomisk fordel
at lægge rejserne uden for ferierne,

som jo er selskabernes

travleste tid. Ved rejser til Vesttyskland yder Forbundsrepu
blikken et mindre tilskud, forudsat at deltagerne går i 3.g
og er under 25 år. Herom skal man søge ca. et år i forvejen.

Skolen kan ikke påregne tilskud fra amt eller kommune.
Det ville derfor være rart om Herlufsholm i sådanne situa
tioner kunne anvise midler, pege på en fond - så vi med god

samvittighed kunne sige:

en skolerejse kan alle deltage i.

Endvidere er det en selvfølge at ingen rejse bliver gen
nemført uden meget høj deltagelsesprocent. Skønsmæssigt har

hidtidige rejser haft tilslutning af 9 ud af lo mulige. De få
som ikke deltager vil gennemføre almindeligt skolearbejde i

en parallelklasse eller med selvstændige opgaver.

Hvornår i skoleåret og -forløbet bør en rejse ligge? Et
tungtvejende synspunkt er at arrangementet ikke må blokere
i for høj grad for arbejdet i andre fag - og i 3.g føler alle

fag at der er brug for alle timer. På nogle skoler har man li
gefrem lavet færdselsregler således at alle årets rejseakti

viteter skal afvikles samtidig,
rien.

fx i ugen inden efterårsfe

Hos os er problemet ikke endeligt løst.

For en fuldstændigheds skyld skal endelig nævnes at sko
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len heller ikke har midler til at dække ledernes udgifter,

mens en del amter og kommuner værdsætter arbejdet ved at dæk
ke billetudgifter samt yde diæter og dagpenge. I praksis vi

ser det sig i øvrigt at arrangementerne kommer til at ligge

i hænderne på "gengangere" - tit yngre sproglærere.
Da rejserne naturligvis ikke kan gøres obligatoriske, vil
stof gennemgået på rejser ikke i alle tilfælde kunne indgå i

eksamensopgivelserne.

Rejserne er et supplement - men et væ

sentligt supplement. Og for kammeratskabet af stor betydning.

ERHVERVSORIENTERING

Den eneste form for erhvervsorientering der har været for
gymnasieeleverne på Herlufsholm inden for de sidste år er
det årlige besøg af studentervejledere og erhvervsvejleder

fra den offentlige erhvervsvejledning.

Dette besøg har

endog undertiden været henlagt til Næstved Gymnasium.

Eleverne har gennem samarbejdsudvalget udtrykt ønske om at

få den erhvervsorientering de har krav på, hvilket vil sige
14 timer fordelt på 1.2.og 3.G, med hovedvægt på 2. og 3.G.

Der er håb om at en sådan ordning nu kan indføres på skolen.
Naturligvis vil der blive en overgangsperiode, hvor en vis

hjælp kan ydes, men ikke det fulde antal timer, da det vil

tage tid at opbygge en tilstrækkelig materialesamling.

De

14 timer ligger i skoletiden og hentes fra andre timer med

en passende fordeling mellem de forskellige fag, så intet

yndlingsfag skulle blive r»mt for hårdt!
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Desværre er der inden for gymnasiets rammer ingen mulighed
for at yde den individuelle vejledning som gives af studie

vejledere ved HF.

Hos os kan der ud over de 14 timer højst

blive tale om lidt frikvarterssnak eller en eventuel "kone

sul ta tions tid" i et spisefrikvarter - en ordning der dog
kræver at vi finder et egnet lokale.
Eleverne vil i erhvervsorientering kunne komme til at be

skæftige sig med emner som boligforhold, leveomkostninger,

finansiering af eventuelle studier (herunder Statens Uddan
nelsesstøtte),

studie- og undervisningsformer, dumpeprocen-

ter, uddannelsespolitik (adgangsbegrænsninger, prognoser,m.

m. ) og anlægsorientering.
Samtidig vil enkelte timer kunne
bruges til arbejde med oplysende materiale fra Erhvervskar

toteket .
Med tiden håber jeg på at vi kan få opbygget god forbindel
se red gamle elever som vil være interesserede i at vise

"unge uvidende provinsboere" rundt på læreanstalter og lig
nende .

Nogle elever vil muligvis møde op i den tro at de kan få at
vide hvad de "bør" fortsætte med, om det skal være en lang

eller kort uddannelse, etc.

Men det ligger uden for er

hvervsorienteringens kompetence.

Eleverne skulle gerne

kunne orienteres så bredt som muligt samt blive sat igang
med at spekulere over de kommende muligheder, men valget
bliver helt deres eget.

Udover den egentlige erhvervsorientering vil der mulig
vis fra næste år kunne gives eleverne i I G 6 timer med

studieteknik, hvor emnerne vil være notatteknik, læsetek
nik og indlæringspsykologi.

Karen Fanø

□□ □ □

om RÄ ogo Fa®
ARETS TROLLETALER - civilingeniør
Erik Berneke - er 36 år gammel (eller

ung! - som trolie taler), student fra
årgang '57.

"En mægtig heldig klasse - med et fint
sammenhold og kammeratskab, der ikke
har stået i stampe, bl.a. fordi vores

koner også kan være med i vennekred
sen. Mit personlige udbytte af tiden
på Herlufsholm har bl.a. været dette

at man blandt kammeraterne lærte at
vurdere og værdsætte mennesker efter

andet og mere end skoleindsatsen. Sport

fx spillede en væsentlig rolle - større end idag måske, og jeg

kan udmærket se værdien af den "herlovianerholdning" som ta
ger lidt nonchelant på ambitioner og præstation.

Trolledag og trolletaler fra min egen skoletid? Jeg husker
en lang perlekæde af historiske redegørelser, og fik en inder

lig afsky for alt for mange citater om "gyldne kæder". Men når
man selv står over for opgaven er det jo med en blanding af æ-

refrygt og vildrådighed.
Er der forhold på Herlufsholm som De, i det korte tilbage
blik,

-

ser anderledes på idag end i skoletiden?
.... ja,

lærernes stilling!

...Jo, mens man var i det', så

man med fløjtende selvfølgelighed på deres arbejde og tilvæ

relse. Idag ser man,

fra den anden side af generationskløften,

på det med større forståelse.
Vi kan supplere med lidt fakta om Erik Berneke, som med sin

rolige og uhøjtidelige stemmeføring nok skulle kunne kommuni
kere over generationskløften den 14.

januar. Erik Berneke er

EDB-ekspert, har arbejdet fem år for IBM og siden 197o i F.L.
Smidth & Co, hvor han er afdelingsingeniør. Han er far til tre

små piger og regner således ikke med at blive leverandør til
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Herlufsholm - mener i øvrigt at man skal vælge skole efter kva

litet, hvis man kan vælge. Føling med pædagogiske problemer
får han også gennem sin kone, der arbejder som lærerinde på

en københavnsk skole.

I "Næstved Tidende" har vi fundet følgende:

"Herlufsholm blev mit andet hjem, efter jeg som purung
mistede mine forældre. Jeg mindes min tid på kostskolen med

stor glæde og taknemmelighed. Og det er mit ønske, at et
ungt menneske af i dag skal have mulighed for at opleve sam

me glæde."

Med disse ord overrakte direktør Torben Schur 18.5oo kro
ner til Herlufsholms forstander, kammerherre Jens Just Jer-

min.

Pengene skal anvendes til en friplads på Herlufsholm. Så
vel Torben Schur som kammerherre Just Jermin udtrykte håbet
om, at Herlufsholm vil komme til at rekruttere sine elever
fra hele samfundet.
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Fra januar 1976 fratrådte økonomiin

spektør Lundgren Beck sin stilling på
grund af alder. Administrationens grand,

old man,

en institution i institutio

nen gennem snart Ao år. For diplene

har "L.B." været uudgrundelig (som økonomi vist ofte er det),

tit en op

drager når regnskabets time slog ef
ter et elevarrangement: Stemmer regn

skabet? Til andre tider hyggelig ju

lemand (med pondus til rollen), når
en sovesal fik bevilget nyt bordten
nis eller fx spejderne var i bekneb.

Forældrene har kendt L.B. som "hunden med øjne så store som

tekopper" - med vægt har han siddet på pengekisten og ydet

sit bidrag til at Herlufsholms driftsregnskab let har tålt
sammenligning med de offentlige kostskolers.

Hvad L.B. har ydet uden for skolens mure kunne vi fylde si
der med - her skal blot nævnes at det i utallige tilfælde
også var Herlufsholm der markerede sig når L.B. udfoldede
sin handlekraft.

Med L.B.s afsked slutter på sin vis en epoke. Han har i høj
grad stået som eksponent for det administrativt selvstyrende

Herlufsholm, den uafhængige håndlekraft som kombinerede mo

det til handling med viljen til ansvar. Men i eventyret var
der også en heks. Konjunkturudviklingen samt offentlige myn
digheders stigende krav om indsigt og styring blev til hek
sens lille forklæde: magisk styrke var der i det, men det
var en ringe plads at røre sig på for hunden med øjne så sto

re som tekopper. Andre komplicerede styringsopgaver har L.B.

måttet bruge sine kræfter på:

en kraftig udvidelse af skolens

elevtal og drift samt gennemførelse af et stort byggeri.
Hvis L.B. har draget et suk den 1. januar, vil vi alle for
stå det - en så lang arbejdsdag. Og er dette suk udtryk og

så for lettelse, vil vi unde ham det og håbe at det må vars

le et lykkeligt otium i Røde Hus i alleen.
En lanciers vil hos mange nok stadig fremkalde mindet om
en festklædt L.B. som trolleballets ankermand,

og hans frue

som diplenes kyndigt vurderende danselærerinde.

27

set og sket
Herlufsholms to meget populære FILMKLUBBER har begge et

omfattende program for sæsonen efter nytår. VUE-BIO, der ar

rangeres af adjunkt Lars Bardram,

foreviser film onsdag ef

termiddag. HERLUFSHOLM FILMKLUB, der er dipeldrevet, viser
film lørdag eftermiddag og søndag aften i "bliveweekends".

Vue-Bio viser efter nytår: Natportieren (kun for gymnasiet),

Druknepølen (med Paul Newman), Spartacus,

The Spy Who Loved

Me (James Bond), Nevada Smith (Steve McQueen), Grand Prix
(Janes Garner), Rollerball, samt Mørkets melodi (Clint East

wood) .
Herlufsholm Filmklub viser efter nytår: Menneske jagt, Pan

telåneren, King Kong, Woodstock, Blindt had, Bonnie & Clyde,
Panik i hotellet, samt Han, hun og leoparden.

Aprpos film blev der ved VILDTAFTENEN i november vist fil
men La' os være i Helenhallen. Forinden serveredes den tra

ditionelle vildtmiddag, nydt med speciel appetit og stolthed
af 7. kl., som havde deltaget som klappere ved den årlige

klapjagt.
Vi syntes, det kunne være interessant at se lidt på hvor

mange, der havde taget KØREKORT eller JAGTTEGN af gymnasiets

elever. For at få det nødvendige materiale lavede vi den 5.
december en rundspørge i form af et spørgeskema til hver klas
se. Det første spørgsmål gik på, hvor mange i klassen der
havde taget eller var ved at tage kørekort. Dette viste sig

at gælde for i alt 72, fordelt fra 1.-3.g. med henholdsvis
1 - 25 - 46. Spørgsmål nr. 2 lød på, hvor mange der ventede

at få kørekort inden studentereksamen, hvilket viste sig at
gælde for 116 elever - selv om tallet naturligvis må tages

med et stort forbehold, da spørgsmålet sikkert af mange blev
opfattet som:
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"Kunne du godt tænke dig at få kørekort inden

studentereksamen?" Men under alle omstændigheder blev dette
tal på 116 i forholdet 76 - 36 - 4. For jagttegnets vedkom

mende viste 28 sig at have taget det - her var forholdet lo
- 14 - 4. På spørgsmålet om hvor mange der ventede at tage

jagttegnet inden studentereksamen, svarede 12 i forholdet 7
- 3- 2. Der er tydeligt at flere og flere tager jagttegn på

Herlufsholm,

og dette skyldes at det nu er blevet muligt at

få undervisning i jagtteori på skolen i vinterhalvåret. En

delig må man huske at flere i realafdelingen også har taget

jagttegnet.
Sporten har altid haft en vigtig plads i hverdagen på
Herlufsholm. - Det har den i forholdsvis høj grad stadig,

men alligevel har forskellige omstændigheder bevirket en kraf

tig svækkelse på ATLETIKKENS område.

Der har i mange år væ

ret en stærk tradition for atletik på Herlufsholm. Netop for

di det på en kostskole er særlig nærliggende at bruge en del

af fritiden til at dyrke sport i, haver man mulighed for at
nå langt med atletikken.

Tilfredsstillende resultater kræver tilfredsstillende fa

ciliteter, selv træningen kræver jo faciliteter. Disse har
man også altid haft på Herlufsholm uden at der dog er blevet

rørt ved dem siden det sidste anlæg blev bygget. Herlufsholm
har ligget: i toppen inden for gymnasieatletikken. Så sent
som i 1972 vandt et hold fra kostskolen det store finalestæv

ne i Herning, og i 1974 fik endnu et hold en topplacering

ved finalestævnet. I år deltog Herlufsholm ikke engang i de

indledende trænings- eller regionsstævner, og forklaringen
er denne:

Vi har altid klaret os godt fordi vi i modsætning

til almindelige gymnasier har trænet Ihærdigt i fritiden,

hver eneste dag op til et stævne. Atletikanlægget på spladsen har ikke været i topklasse, men dog anvendeligt. Med pas

sende mellemrum er banerne blevet belagt med nye slagger,
tromlet,

osv., men så pludselig skete dette ikke mere. Løbe

banen begyndte i foråret 1975 at ligne et minefelt med spredt
ukrudtbevoksning, og enhver løber roed respekt for sit eget
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helbred måtte afstå fra at benytte den. Men også længde- og

højdespring måtte opgives på grund af manglende vedligehol

delse af anlæg. Og derfor måtte eleverne indtil videre opgi
ve at deltage i konkurrencer.

Efter sommerferien, da lektor

Degenkolws hus var blevet revet ned,

påbegyndtes en rekonstruk

tion af det gamle anlæg, som imidlertid har trukket meget læn
ge ud; og det er meget svært at se på nuværende tidspunkt hvor
når atletikken igen vil kunne dyrkes i det ønskelige omfang

på Herlufsholm.

Desværre er også TENNISBANERNE blevet bløde og langsomme,
også her kunne en rekonstruktion være tiltrængt. Begge dis

se sager har nok væsentlige økonomiske aspekter - men hvor
er det trist!

FÆGTNING har det også i år været muligt at få undervisning

i om aftenen i Galen. Der har i efteråret været 35 deltage

re, opdelt i begyndere og viderekomne, hvoraf en del skal
delt'ge i seniormesterskabet i København, samt i DM på Born

holm til marts. VOLLEYBALL har ligget lidt på hylden, men
genoptages med indledende turneringer d. 23. januar.

HÅNDBOLDEN er derimod i fuld gang,

og også i år deltager

vi i kostskolernes turnering, eller det der er tilbage af

den. Først trak Haslev sig på grund af manglende tilslutning;
de erstattedes af Køge, men så trak Sorø sig, bl.a. på grund

af manglende halmuligheder, og det samme gjorde Køge, såle
des at Kostskolernes Håndboldturnering nu for andet år udkæm

pes mellem Stenhus og Herlufsholm. Det skal bemærkes at vi
sidste år - for vist nok første gang? - vandt den! Første

runde i årets turnering afvikledes d. 11. december i Sten

hus, og resultatet blev at vort realhold tabte lo-4; af vo
re to gymnasiehold tabte A-holdet 9-7, mens B-holdet vandt
12-7. Den spændende returkamp finder sted i slutningen af

januar.
FODBOLDEN er gået hen og blevet en af de mindre lykkebrin

gende traditioner på Herlufsholm. Fodboldholdet har skabt

den næsten beskæmmende tradition at optræde som prügelknabe
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(en efterhånden temmelig triviel rolle)

i de sjællandske kost

skolers pokalturnering (hvor de øvrige deltagere er Birkerød

Statsskole, Haslev Gymnasium,

Sod-ø Akademi og Stenhus Kost

skole). Inden for de sidste tre år har vi' således besat siidstepladsen to gange, og man skal helt tilbage til 1961 (fem

ten år!)

for at finde et herlovianerhold som vinder af tur

neringen .
Den onde cirkel synes imidlertid at være brudt, idet vi

efter fem kampe i den igangværende turnering kun er to points
efter førerholdet Birkerød.

Denne fornemme præstation er et

resultat af et effektivt holdspil, krydret med elegante en

keltmandspræstationer, hvilket kan bekræftes af det lille

dusin loyale og trofaste tilskuere (halvdelen lærere), der
har fulgt holdets kampe. Nu bliver det spændende at se hvor

dan Herlufsholm vil klare sig i opgøret med Birkerød i forå
ret .
Resultaterne af samtlige kampe i efteråret blev: 23/8:

Herlufsholm-Gammelherlovianerne l-o, 4/9: Herlufsholm-Vordingborg Gymn. 2-o (l.-hold)

og o-4 (2.-hold), 24/9:

Vording

borg Gymn.-Herlufsholm 5-o, 3o/9: Herlufsholm-Næstved Gymn.
3-4 (l.-hold) og 0-4 (2.-hold), 5/lo: Herlufsholm-Gammelher-

lovianerne o-4, 2o/lo: Herlufshol-Stenhus 3-2, 3/lo: Birkerød-Herlufsholm 7-1,

13/lo: Herlufsholm-Sorø 2-2,

Herlufsholm-Haslev l-o, 5/11:

16/lo:

Stenhus-Herlufsholm 5-1.

I januar vil 3. real komme i ERHVERVSPRAKTIK,

det bliver

i ugen fra den 19-26.

I samme uge agter tremandsudvalget at arrangere et MØDE

FOR HELE GYMNASIET i Helenhallen med repræsentanter for de
forskellige elevorganisationer såsom DGS og GLO, samt mu

ligvis fra forskellige politiske ungdomsorganisationer. For

målet skal være at bedre elevernes muligheder for at træf

fe valget om hvorvidt tremandsudvalget bør være tilknyttet
elevorganisationerne.
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HVAD SKAL JEG LAVE? ,

- om fritiden på Herlufsholm.
Anden lal, spejder, komedie, gasgilde, fægtning, maskin
skrivning,

peder - hvad er det nu jeg skal i aften - nå jo,

sløjd - frisløjd! Der kan man heldigvis komme og gå som man
vil; nå ja, man skal godt nok rydde op efter sig og lægge
værktøjet på plads. Men jeg skal nu lige have lavet den der
højttaler færdig. Mon Hans kommer? Han skulle jo have lavet

sit salatsæt færdigt. Der er sløjdlærerens bil. Så er det ba
re med at få fart på.

"Er der plads i aften Ilium?" "Ja - der

er åbnet". Hvor er nu mine ting? De ligger jo og flyder på
gulvet! Sløjdlærerne siger også at vi trænger til nogle ska

be, så hvert hold kan få sit eget. Det bliver nu dejligt når
del sker. Der var det sidste stykke spånplade - så skal jeg

hen og redde mig en af de gode høvlebænke. Gad vist hvad de

andre skal lave i aften?

Der inde i maskinrummet står Goddik, han er ved at tage
maskinkursus til trædrejebænken.

Det man skal gøre er indtalt

på bånd - for at man ikke skal blive forstyrret af larmen fra

sløjdsalen, får man hovedtelefoner på. Der er også en mappe
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med tegninger, så man bedre kan forstå det hele. Hvis Goddik
er dygtig nok, får han "kørekort" til trædrejebænken. Så må
han bruge den uden at skulle spørge først - heldige fyr! Jeg

skal også have det der maskinkursus når jeg bliver gammel nok
- der er noget med et maskincirkulære, noget med at man skal

gå i 1. real for at få lov. Nogle af de andre maskiner skal
man være endnu ældre for at få "kørekort" til .

Der står Flach, han er nok ved at tage kørekort til rund
saven; men han er også gammel!

Nede i den anden ende af sløjdsalen sidder Lowzow, han har
også hovedtelefoner på - hvad mon han laver? Han har en lille-

putiirejebænk - en Unimat hedder den.

"Hvad skal det blive til?

HVAD SKAL DET BLIVE TIL LOWZOW?" - Nå, han kan vel ikke høre
noget med de hovedtelefoner på.

"Ilium, hvad laver Lowzow e-

gentlig?" "Han er ved at tage kørekort til Unimat. Når han er
færdig med det, har han lært at dreje på metaldrejebænk, og
samtidig har han lavet et salt- og pebersæt; men i øjeblikket
er han ved at finde ud af hvordan de enkelte dele fungerer".

Lad mig se, hvem er her ellers? Der står Bent og laver en

højttaler, Thomas laver askebæger, Robert salatsæt, Kim reo33

1er,

og Andreas arbejder med det vi plejer i almindelig sløjd

for han vil gerne have det hurtigt færdig, Sihm laver hjul
til sin modelflyver, Bock er ved at male en seng, Flach laver

en gammel høvlebænk i stand. Og Baht er ved at lave en varme-

briks med kakler - jo, vi er her alle sammen.
Nu går det ellers godt. Så, nu råber sløjdlæreren at der

skal pakkes - mon jeg er på fejehold? Nej, det var Bock og

Andreas. Nu er det med at få tingene på plads;

ingen må gå

før alt er på plads, og vi skal skynde os for der kommer et
andet frisløjdhold oro lo minutter.
- Således kan man meget nemt forestille sig en onsdag af

ten gå for en elev i 7. klasse. Der er i øjeblikket fire fri
sløjdhold, så alle elever fra 7. klasse til 3.g kan få lejlig

hed til at gå til frisløjd. Da det er helt frit hvad elever
ne vil lave, kunne man umiddelbart tro at det hele blev noget

juks; men det er da heldigvis sådan at eleverne har en vis
evne til at vælge noget som de kan klare nogenlunde, rent tek
nisk. Det hænder alligevel ind imellem at læreren må nedlægge

forbud, hvis fx en elev i 7. klasse ønsker at lave et skrive

bord eller et chatol.
Da vi lærere ikke har tid på fris løjdholdene til at lære

eleverne maskinernes funktioner, har vi lavet en række bånd
kurser med tilhørende instruktionsbøger, der fortæller ele
verne om maskinerne. På den måde sikrer vi os at de får lært

at bruge maskinerne rigtigt, således at de kan frembringe de
ting de ønsker, uden at komme til skade. Når en elev har be
stået et maskinkursus,

får han "kørekort" til maskinen, som

han så må bruge uden først at skulle spørge sløjdlæreren.
En del af disse maskinkurser får eleverne i løbet af den

obligatoriske sløjdundervisning i 7. klasse og 1. real, så
ledes at det som oftest er de nye elever der tager maskinkur

sus på frisløjd.

De helt store elever kan dog tage kørekort

til metaldrejebænk, rundsav og afretter, når de er gamle nok.

Så meget om vore maskiner. Det er imidlertid således at
hovedparten af frisløjdprodukterne, ikke mindst hos de min
dre, fremstilles med almindelige håndværktøjer.

regel godt,

Det går som

også selv om vi må deles noget om værktøjet.

Plads har vi heller ikke for meget af - men hvor der er hjer
terum er der vel også husrum - selv om vi nogle gange arbej

der næsten i flere etager.
Så er der endnu en dejlig ting ved at have sløjd med dren
gene: hele skolens liv passerer revy, hvis man bare åbner ø-

rerne; og man har mulighed for mangen en hyggelig sludder.
Faktisk kan det mange gange knibe med at få lukket værkste

det til tiden.
Mogens Niss, Bent Ilium.
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DET ANDET HERLUFSHOLM

I de fleste menneskers bevidsthed forbindes navnet Herlufs

holm nok primært og for nogles vedkommende måske endda ude

lukkende med skolen Herlufsholm, et sted hvor en stab af hø
rere forsøger at bibringe en gruppe diple en vis mængde fag

lig viden,

opdragelse og påvirkning på forskellige områder.

Men Herlufsholm er andet og mere end en skole. Det er en stor,
kompliceret mekanisme med land- og skovbrug, med en omfatten

de administrativ stab, en arbejdsplads for et stort antal s
nesker, som hver på sin plads og hver med sit speciale er med
til at holde hele mekanismen, skolen i gang; men det er først

og fremmest et hjem, hvor et par hundrede drenge tilbringer

en væsentlig del af deres ungdomstid, og som sådan må skolen
kurae honorere alle de krav, ikke mindst af praktisk art,
som stilles til et hjem. I det daglige tænker den enkelte
vel næppe meget over de mange små og store praktiske detal
jer. De er der bare, skal være der og skal fungere. Men hvis

et eller andet pludselig ikke virker,

bliver det straks af

betydning. Når klokken ringer, skal der være mad på bordet,

når tøjet er snavset, skal det vaskes, når en rude knuses,
skal den sættes i, når en vandhane drypper, skal den laves,

når plænen er lang, skal den klippes, når gulvene er snavse
de, skal de vaskes, når helbredet svigter,

skal det kureres....

Vi vil forsøge at trække nogle af de mere eller mindre
anonyme sider af skolen, "det andet Herlufsholm", frem i ly
set og forsøge at gøre rede for, hvem og hvad der står bag,

når problemerne bag kravet om dette skal bliver løst.

Besøgende på Herlufsholm beundrer ofte og med rette de
store smukt anlagte og velholdte plæner, som står så godt

til de røde mure. Manden bag dette er gartner Jørgensen,
altid smilende og hjælpsom, en værdifuld og væsentlig del af

"det andet Herlufsholm". Gennem mere end 4o år har gartner
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Jørgensen flittigt og med kyndig hånd skabt skolens omgivel
ser, som de fremtræder i dag.

"Ja," siger Jørgensen med et lunt smil,

indhyllet i røgen

fra den uundværlige cerut,"jeg har jo nu ikke lavet det he
le selv, jeg har altid haft gode medarbejdere, men en skal
selvfølgelig lede tingene.

For tiden er vi A om det, men der

er såmænd nok at lave. Det er et alsidigt job, hvor man ikke

sådan kan trække skarpe grænser mellem de ting, som er egent
lige gartneropgaver, og alt det, som ikke er det. Men arbej

det skal jo gøres,

og gennem så mange år kommer man til at

holde af stedet, der skabes en vis ansvarsfølelse, et til

hørsforhold, og så gør man, hvad man kan, så godt som muligt,
og vhis man så ellers tager tingene, som de kommer, stille

og roligt og med godt humør, så - ja, så går det jo allige
vel. Ok ja, der er sket mange ændringer i årenes løb.

Jeg

kan huske, da vi havde skolehave, der hvor nu Egtmontgården

ligger. Diplene i de tre yngste klasser, den gang hed det jo
første, anden og tredie mellem, kunne få et lille stykke jord
selv, og så lavede de små køkken- eller blomsterhaver. Der

blev dyrket mange ting. Det var sjovt at se, som de gik op
i det. Når de så rejste på sommerferie, måtte jeg jo passe

agurkerne og beskære og binde tomaterne op og fjærne det vær
ste ukrudt, men Iwadi, det blev der jo også tid til.Jeg husker

også den store botaniske have. Det var en skam, at den for
svandt, men det blev for dyrt og besværligt at holde den.

Træerne i frugthaven har jeg da også plantet. Der er meget
arbejde med beskæring, sprøjtning osv., men vi har da i år

sendt 6000 kg på mosteriet og leveret andre 6000 kg til køk
kenet, både mad- og spiseæbler. Nu kan vi jo ikke længere

levere alt, hvad køkkenet skal bruge af frugt og grønt, men

jeg har flere gode forbindelser, og når jeg stiller i køk
kenet kl. 7 om morgenen og får besked fra Frk. Jensen om,

hvad der skal bruges, så er det jo om at komme i sving. No

get har vi da selv, resten skaffer vi udefra. I drivhusene
laver vi salat, persille og tomater, i år ca 7oo kg, og vi

har også altid tidlige blomkål, og når de er væk, får vi så
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meloner frem. Vi laver også normalt en 5-6oo kg tidlige kar

tofler, det sætter drengene vist pris på. Så er der jo rabar
ber, porrer og gulerødder og asier og agurker. Omkring 2ooo

salatagurker har vi fået frem i år. Grøn peber har vi som re
gel også. Drengene skal jo leve sundt. Men der er da meget
andet. Fx plænerne. Jeg har været med til at lave dem alle
sammen. Nu sidst omkring den nye fløj. Det er bare synd, at

eleverne ikke kan lade være med at cykle eller gå over dem.
Det ærgrer mig at se mange timers hårdt arbejde ødelagt. Men

hvad, de tænker vel ikke over det. Sådan er børn jo. Der er
meget at gøre med at sprøjte for ukrudt, skære kanter og
klippe. Der er arbejde nok til en mand hele sommeren med

plæneklipperen. Vi har jo også sportspladsen at holde. Og
så rengøringen af gårde og pladser. Det er ikke bare bla
de og sne, der skal væk. Det værste er alt det affald, som

eleverne hensynsløst smider alle steder. Alle de papbægre fx.

Og hvad med plænen foran Mygningen? Den ser ofte forfærdelig
ud. Det koster mange timers irriterende arbejde. Der kunne
eleverne godt hjælpe lidt til og tænke sig om. Vi har da af

faldsspande nok. Nå, børn er jo børn.
Vi skal også sørge for, at der er brænde til ovnene i for
standerlejligheden,

hver dag,

og så er der svanerne. De skal have mad

og de skal stækkes, de skulle jo nødig flyve væk

alle sammen, og hvis det bliver rigtig vinter, så må vi have

dem ind. Der er jo også alle roserne, og alt det nye flise

arbejde, vi har måttet lave.
Jo, der er nok at se til, men jeg havde da den glæde at
få overrakt fortjenstmedaljen ved jubilæet i -65, og hvis
bare helbredet holder, kan jeg såmænd nok klare nogle år end
nu, det er jo et dejligt sted at arbejde1-', slutter gartner

Jørgensen .
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læserbreve
OGSÅ NOGET OM KONTAKT.
Fra skolen har man ved forældremøder udtrykt glæde over, at

disciplene er velkomne hjemme hos de mange dagelever i Herlufsholms nærhed.
For os "dapel"-forældre er det dejligt, at vore børn har
disse kammerater med hjem.

Tit går det sådan, at man føler sig som en slags reserveforældre for dem, hvis forældre bor langt væk, måske på den

anden side af jordkloden.

Vi følger med i også disse unges sorger og glæder, krydser

fingre for dem i eksamenstiden, trøster lidt hist, opmuntrer
her, og er lykkelige, når eksamen er vel overstået for alle
"vore" børn.

Så er der jo dimissionen med tilhørende middag for afgangs
holdene med forældre og lærere.
En dejlig fest er det, og ved denne lejlighed møder vi må
ske for første gang forældrene til de disciple, der har haft

deres gang i vort hjem i gymnasietiden.

Herlufsholm ’har nok vokseværk i disse år. Elevantallet sti
ger og sprænger alle rammer. Gamle Festsal er blevet alt for
lille til dimissionsfester,

og køkkenets kapacitet kan heller

ikke klare festmiddagen længer.

Sådan siges der.
Men Helenhallen har plads nok og må kunne blive en god af

løser for Gamle Festsal. Middagen kan da leveres "udefra".
Det er svært at se, at praktiske problemer skulle kunne for

hindre opretholdelsen af dimissionsfesten som hidtil.
Jeg håber, rette vedkommende sætter parentes om dimissio
nen 1975, og giver kommende årgange og deres forældre mulig
hed for at opleve den traditionelle og festlige afslutning
på skoletiden på Herlufsholm.
Med venlig hilsen

Rigmor Greve

Næstved.
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EN NUANCE ....

en dagelevs reaktion på indledningen til sidste nummer.

Man starter med at understrege at Herlufsholm er en gam
mel,

som man enten

traditionsrig skole. Den har et ansigt,

kan acceptere - ellers er det faktisk forkert at man går her.

Deraf konkluderer man at det velnok er godt man hverken har
skolenævn som i folkeskolen eller den fra andre private sko
ler kendte forældreindflydelse. Og man viger ikke tilbage for

at bruge den forslidte floskel, at folkeskolen ikke opfattes
som folkets skole. Det kan vel diskuteres; men argumentatio

nen for at tingenes tilstand (læs stilstand)

på Herlufsholm

gør indflydelse unødvendig og at den derfor ikke eksisterer,

kan ikke kaldes videre seriøs.
Eleverne ("disciplene" Vorherrebevares!)

forventes altså

at have en holdning til Herlufsholms ansigt som gør at de ac

cepterer skolen som den er, ellers må man trække sig.

Jeg tror faktisk ikke man er klar over hvilket ansigt Her
lu sholm identificeres med her i Sydsjælland.

Det er en "snobbeanstalt" . Her går alle dem der stikker næ
sen i sky og føler sig lidt bedre end "pøbelen". Her afhænger

folks behandling af deres sociale position. Jeg har fået for

talt flere historier om den og den rige familie hvis søn var
"snotdum", men som p.g.a.

forældrenes velstand blev student

herude.

Spørger man lærere og andre som ved besked,

får man almin

deligvis et andet svar; men det ovenfor skitserede e r Herlufs

holms ansigt (eller image om man vil). Dette er hvad de fle
ste dagelever konfronteres med.

Men Herlufsholm er - som nævnt i indledningen - en lille
skole. Det tæller ganske rigtigt positivt i overvejelserne.

Man skal ikke skifte bus undervejs hertil. Den ligger ikke så

langt væk (hvilket for eleverne fra Lille-Næstved sikkert er
den væsentligste grund). Det faglige niveau sagdes at være

højere her, hvilket jeg vil tillade mig at betvivle.

Dette

var de overvjelser som førte til at Herlufsholm blev belemret
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med min tilstedeværelse. Jeg. tror hovedparten af dageleverne

er her af lignende årsager og ikke p. g. a. deres holdning til
skolens ansigt.

Skulle eleverne have en mere positiv holdning ville neden
stående kritik måske kunne hjælpe, selv om en mentalitetsæn
dring nok ville være nødvendig for nogle. Den foragt og nedla
denhed der af elever blev lagt for dagen over for arbejdere i
almindelighed og over for dem som sidste år byggede den nye
klassefløj, i særdeleshed, maner straks ord som "snobbeanstalt"

frem, og den fremmer i hvert fald ikke sagen. Den udsøgte hen
synsfuldhed man har vist dagelever ved ikke at meddele dem evt.

fritimer gennem andre lærere dagen i forvejen, så de må sidde
og vente to timer på at komme hjem, medvirker heller ikke til

den positive holdning. Sidste år havde man heller ikke nogen
steder at gå hen at spise når der var terminsprøver; det har

man i år, så noget sker der dog.
I november da filmen "Lad os være" vistes i Helenhallen,
var der en scene som fik mange til at give udtryk for deres

mishag. En dreng forklarede en anden hvad kommunisme var for

noget. Han forklarede - iklædt en 13-14 årigs sprogdragt - de
idealer kommunismen står for. Der er for mig ingen tvivl om

at næsten alle kommunister i Danmark tror på de idealer, og
at det er derfor de ønsker revolutionen. Alligevel overdøve

de skældsordene næsten lyden. Den meningsløse kommunistfor

skrækkelse er kun en blandt mange stærkt reaktionære, højre

orienterede tendenser, som gennemsyrer næsten alt på skolen,
bortset fra undervisningen. Den opførsel visse elever udviser

frister mig til at påhæfte dem endnu stærkere adjektiver (po
li tisk ) .
Dette forhold har også - efter min opfattelse - en negativ
virkning på en stor del af (dag)eleverne (formodentlig til
læserens store beklagelse kan jeg oplyse at jeg er tilknyttet

Liberal Ungdom).

På en elevforsamling sidste år var der et forslag fremme om

at afskaffe dimissionsmiddagen for dagelever. Pladsforholdene
var blevet utilstrækkelige. Som undskyldning anførtes at dag
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elever jo ikke havde noget særligt forhold til skolen. Det

strider ligesom lidt mod ordene i indledningen til Herlufsholm
Kontakt hvor eleverne forventedes at have et positivt forhold
til Herlufsholms ansigt.

Jens Lind Andersen, 2mx.

Redaktionen ønsker at føje et par kommentarer til J.L.A.s
indlæg - som jo dels udtrykker en fortolkende læsning af en

af bladets artikler, dels rejser spørgsmålet om bladets sig

te. Vi beklager at nævnte artikel ikke har udtrykt bladets
holdning klarere. Når "de ..kan.... drage den konsekvens at de

trækker sig" ses i sammenhængen, mente vi at "kan" udtrykte
muligheden,

friheden (engelsk may), ikke tvang eller arrogant

ligegyldighed (must). Gennem selve udsendelsen af bladet har

vi netop ønsket at markere en åbenhed. Mange læsere har for
stået der, andre altså mere benyttet det.

I øvrigt må denne holdning forstås i sammenhæng med fx den

holdning som nye kostelever mødes med. Tilpasningen til kostsko
lens samfund kan være svær. Enhver må lære at udfolde det mål
af individuel frihed som hensynet til helheden tillader. Sko

len ville ikke drømme om at fastholde en elev som ikke trive
des på de vilkår. Man kan ikke tvinge et individ til at tri
ves .

Angående Herlufsholms image: Da skolen blev åbnet for dagele
ver, åbnedes samtidig en ifølge sagens natur ret lukket ver

den. Herved blev skabt en mulighed for at indlede en jagt på
fordomme, både indefor og uden for murene. At målet ikke er

nået endnu er sørgeligt, men så meget mere grund til at inten

sivere forsøget. Mange dagelever har allerede gjort en væsent

lig indsats. Hverken herlovianere eller sydsjællændere har eneret på fordomme - men alle har jagtret på dem.
Indlæggets konkrete klager skal kommenteres kort:

fritimer

bør meddeles i god tid (resten af 2mx havde i øvrigt fået be

sked) og enhver ekspeditionsfejl som kan forekomme, beklager vi.
Dimissionen er ikke afskaffet, den blev faktisk afholdt, dels
i form af en translokation (som man kender det andre steder
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fra), dels i form af et receptionsarrangement med pindemadder

(som en erstatning for middagen). Men der blev ikke gjort for
skel på diple og dapie.
Når J.L.A. i øvrigt kritiserer sine skolekammerater må vi

opfatte det som en (bevidst skarp) opfordring til diskussion
i skolemiljøet. Det plejer man at bruge et egentligt skole
blad til, og et sådant forum kan eleverne frit skabe. Herlufs

holm Kontakt derimod er et skole-hjem organ, en afløser for

årsskriftet. Det kommer så sjældent og forældrelæserkredsen
fornys så hurtigt at en fortløbende polemik må forekomme van
skelig at give mening.

På den anden side vil vi bestræbe os på størst mulig åben
hed over for synspunkter af interesse for hele forældrekred

sen. Åbenhed som måtte blive brugt mod skolen, er vel at fore

trække for lukkethed - som kunne blive brugt til det samme.

SKØLErøMHME
Så snart skolen startede efter sommerferien var alle tea
terinteresserede 2.g'ere klar over at hele efterårssemestret

skulle stå i skolekomediens tegn. Denne årligt tilbagevenden

de begivenhed har stor betydning for alle implicerede - ikke

bare bruges det meste af ens fritid til forberedelser, men
man kommer ind i et nyt fællesskab.
I midten af september valgtes fire repræsentanter fra hver

2.g, som.skulle finde ud af hvilken lærer der skulle instru
ere. Efter det første møde fulgte en meget nervepirrende tid,

for det viste sig, at der ikke var en eneste der havde tid
eller lyst. Det hele så meget sort ud, da pludselig en dag

Vagn Andersen indvilgede efter at have afslået i lang tid.

Så meldte det næste problem sig - hvad skulle man opføre? En
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ting står imidlertid altid fast, stykket skal være bedre end
tidligere års. Man enedes om "Du kan ikke tage det med dig".

Igen samledes repræsentanterne for at besætte rollerne i sam

råd med instruktøren.
En eftermiddag sidst i september kl. 2 afholdtes den før
ste læseprøve på lærerværelset. De 18 mennesker, som var fo

reslået til rollerne, blev fundet velegnede, og nu kunne ar
bejdet begynde. Instruktøren holdt en tale, og da den var

færdig vidste vi, hvad vi kunne vente. "Kunsten frem for alt",
var Vagn Andersens valgsprog,

og kunsten er også gået forud

for alt - næsten da - i tre måneder.

Vi begyndte dog langsomt,

fx I akts tre første sider om mandagen, resten tirsdag osv.
Tysklokalet, hvor vi øvede, virkede lidet inspirerende på

vore udfoldelsesevner. At vi kom til at "gå ned i kælderen",
nå? vi skulle have været "op ad trappen" var noget frustre

rende, men det vænnede vi os til efterhånden.
En dag, da vi er midt i en livlig del af I akt, stikker

Hr. Normann forskræmt hovedet ind for at se, hvad vi egent

lig laver. Han bliver dog af instruktøren hilst med ordene:
"UD! - det er Det kongelige Teater, der holder prøve." Og

det må man sige,

takket være Vagn Andersens professionelle

instruktion og oplivende interesse,

sammen overbevist om at vi var,

blev vi efterhånden alle

om ikke kongelige skuespil

lere, så dog noget i den retning.
Hvor hurtigt de lærer replikkerne på Det Kongelige, var
vi dog ikke helt klar over. Allerede ved første møde havde
vi aftalt at disse replikker skulle "sidde på rygmarven" in
den efterårsferien!?!!

(Nå,

i den forbindelse kan man kun im-

poneres over den hurtige indlæring, der fandt sted for de fle

stes vedkommende før generalprøven.) Det var også planlagt,
at scenen skulle tages i brug efter samme ferie. Så ville der

være over en måned til at få kulisserne malet og scenebille
det,

lys- og knaldeffekter i stand, samt få kostumerne sam

let og i orden.

Det er en mærkelig overgang at skifte fra læseprøverne i
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lærerværelset og så til at stå på scenen. Selv når håndbold

mål gør det ud for kulisser og ribberne for tilskuere er det
noget helt andet. Den rolle man spiller skifter karakter i

det øjeblik man må tale langsommere og højere,
kan nå bare halvt ud i salen,
stort problem,

for at lyden

(dette har i øvrigt været et

også selv om der kom højttalere og forstærke

re på, som man har gjort det bedste for at få løst) og så
er der ligesom så meget luft omkring en, at man føler sig

helt ensom!!
Der er en særlig stemning over den store festsal om afte

nen, når der ellers er helt stille på skolen, og det eneste
man hører er lyden af ens egen stemme, der drukner i det sto

re, sorte rum, mens man blændet af projektørerne kun aner de
ansigter som er lige nedenfor scenen.

var stillet op,

Da først kulisserne

kom der imidlertid rigtig gang i sagerne.

Den sidste uge arbejdes der koncentreret med at få alting
til at klappe, der øves aften efter aften, og i denne uge

går kunsten i hvert fald frem for alt. Det burde den virke
lig altid gøre, for hvor var det dog en livgivende uge.
De sidste prøveaftener var de morsommeste, også hvad re

plikkerne angik. Fx sætninger, som alle teknikkerne og skue
spillerne og den lille opmuntrende tilskuerskare havde hørt

utallige gange - nemlig fx Kolenkoffs replik:

"- og i dag

er det ikke alene Peter d. Stores fødselsdag, men også fyrst

indens fridag", blev næsten umærkeligt forandret til:

"og i

dag er det ikke alene Peter d. Stores fridag, men også fyrst
indens fridag";

eller Tony's replik: "- hvor har jeg dog

gjort jer megen dumhed med min ulejlighed." Dog var det langt
festligere under de to hovedopførelser, fordi vi forandrede
så mange replikker. Det kan nemlig ske, at man taber tråden
et lille øjeblik p.gr. af den nye bevidsthed om, at så man

ges øjne er fæstnet på én. Men jeg synes, man må imponeres

over den rutinerede elegance, hvormed vi improviserede!!
Men ak, dette er kun en svag afglans af den fest det var
at være med til at lave en skolekomedie. Når jeg forsøger at
huske denne "prøvelsernes tid", som det vel også var, over
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skygges den dog af selve premier- og generalaftenerne. De 2
aftener overgår nemlig alt, først og fremmest i henseende
til morskab og spænding - men det bliver man vist nødt til
selv at have oplevet for at gøre sig begreb om hvad det vil

sige !

Kirsten Wohlfahrt Andersen, 2. sa

På opfordring anmelder en elev i 3.g årets skolekomedie.
LYKKEN ER IKKE GODS ELLER GULD er temaet i årets 2.g-fore-

stilling "Du kan¡ ikke tage det med dig", en populær skole
komedie, sikkert fordi der er så mange og så morsomme per

soner med. Den handler om en meget utraditionel familie, om

givet af lige så særprægede venner, bl. a. en russisk eksil
fyrstinde og en neger på socialhjælp. Alle gør lige hvad der
passer dem, hvad enten deres interesser går i retning af at
male, bygge meccanokraner, holde slanger, skrive skuespil,

der aldrig bliver færdige, danse ballet, gå til universite

tets årsfester, lave fyrværkeri eller komponere (med vel
villig hjælp af Chopin). Men så bliver den yngste datter
forlovet med chefens søn, og da svigerforældrene kommer på

uventet besøg, konfronteres familien pludselig med verden

udenfor. Det ender naturligvis med skandale, idet FBI afhen
ter alle,

fordi et af familiemedlemmernes interesse tilfæl

digvis er at trykke alt, hvad han. kommer i nærheden af, og
så Trotskijs paroler. Datteren truer med at flytte hjemme
fra,

chefens søn vil forlade Wall Street, men den vise bed

stefar griber ind så alt ender i harmoni.
"Nihil sine labore!" sagde instruktøren, hr. Vagn Andersen,

bl. a. i sit svar på 3.g’s traditionelle hårde angreb på årets komedie senere på aftenen. Og der var virkelig lagt et
stort arbejde i stykket, der gik næsten professionelt over

scenen. Dog var der visse hændelige uheld,

fx blev det unge

pars hyrdetime forstyrret af en genstridig prop og chefens

værdighed af en løbsk flip, men skuespillerne forstod at im
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provisere

sig elegant hen over de uforudseelige situatio

ner. Værre var det med tæppet, der flere gange blev hængen

de fast i genstande på scenen. Efter en vældig fyrværkeri

effekt, hvor hele lageret i kælderen røg i luften med et
brag, var det noget af et antiklimaks at se de "rædselsslag
ne" familiemedlemmer flagre forvildet rundt for at få tæp
pet f or.
Imidlertid indvirkede det ikke videre på helhedsindtrykket.

Stykket vakte vældig morskab, selv blandt visse af 3.g, og
det må siges at være en stor ros, da komedien sidste år na

turligvis var verdens allerbedste i deres opfattelse. Bl.a.

kostumerne fik latteren frem,

først og fremmest Torben

Schiess, en distræt halvskallet professor, især da han i

superlårkort romerkjortel står model ved færdiggørelsen af
et otte år gammelt billede af ham som diskoskaster, hvilket

også afføder kommentaren:"Er der ikke sket et eller andet

med Deres skikkelse i de sidste år?" Midt imellem alle de

skægge typer kan det være vanskeligt at spille det normale

menneske, men det lykkedes alligevel fint for Kirsten Wohl
fahrt. Ellers var det de mange hidtil ukendte komiske talen
ter, der brillerede,

og bifaldet var da også stormende.

I programmet præsenteredes stykket som "den gamle konflikt

mellem ånd og stof", det skal vise "den såre aktuelle pola

riseringsproces og -problematik" i håb om måske at åbne for
ældrenes øjne for en alternativ livsform. Dette forekom et
lidt vel ambitiøst formål med en let skolekomedie, der ikke

virkede overvældende dybsindig, men - med bedstefar Wanderhofs
egne ord:

"Jeg morede mig udmærket, og er der måske noget

forkert i det?"
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DIAL©®
Under denne rubrik vil Herlufsholm Kontakt svare på spørgs

mål of kommentere tanker fremsat fra forældre i mere eller
mindre formel form - fx under forældremøder.

LOMMEPENGE. Samarbejdsudvalget har behandlet et elevønske om
forhøjelse af lommepengene. Fra elevside argumenteredes nøg

ternt

med prisstigninger og -indeks. Lærernes repræsentan

ter vurderede på baggrund af indtryk af elevernes forbrug og

ved sammenligning med andre jævnaldrendes lommepenge at for
højelse ikke var aktuel.

Via lærerrådet blev spørgsmålet fo

relagt forældregruppen på forældremødet i november. Resultat:
almindelig enighed om at fastholde lønstop indtil videre.
WEEKENDORDNINGEN. Kan weekenden flyttes så den falder på fre
dag-lørdag (hjemrejse torsdag,

tilbage søndag)? En tendens

går i retning af at stoppe tidligt fredag på mange arbejds
pladser,

og familierne vil da bedre samlet kunne dyrke week

endens aktiviteter. Kostforældre med udeerhverv vil endvide

re undgå mandagsproblemet, at de ingen tid har sammen med de48

res dipelsøn og evt. må ham lade være "nøglebarn".

Ideen lader sig vanskeligt realisere af skemamæssige grun
de: skolegangen ville falde i en firedages og en seksdages u-

ge, hvor oven i købet fredagsskemaet måtte læses to dage i
træk. Så vi må fortsætte i den kendte,

jævne rytme.

FORSIKRINGER. Er der en mulighed for at jeg overforsikrer

min søn? spurgte en far ved forældremødet i november.
Herlufsholm har tegnet en kombineret elevforsikring for
kosteleverne, årlig præmie kr.

35,oo pr elev.

Herved dækkes følgende felter:
Brandforsikring

Vandledningsskadeforsikring
Tyveriforsikring

- mod indbrud og simpelt tyveri (dvs

uden aflåsningspligt) af effekter, også under udflug

ter i Danmark ledet af skolen. Inden for skolens område
er rede penge dækket med indtil kr. 5oo,oo pr elev pr
skadestilfælde .

Privat ansvarsforsikring (incl.

en "kaskoforsikring"

for beskadigelse af egne effekter i forbindelse med an-

s varsskade) .
Ulykkesforsikring, som dækker i tilfælde af død, inva

liditet samt skader på tænder,
- men ikke knallert.

tøj, ur, briller og cykel

Endvidere hospitalsudgifter, hvis

ikke anden forsikring er dækningspligtig.

For disciple der ikke har dækning ved familiens eller vær
gens policer her i landet,

dækker ovennævnte tillige i ferier

o.l. uden for skolen, dog kun inden for landets grænser.
Såfremt forældre måtte ønske oplysning om forsikringssum

mer for de enkelte skadekategorier, kan de henvende sig til
administrativ inspektor.
Skolen har ingen glasforsikring for eleverne,

og familier

som har glasforsikret må i påkommende tilfælde selv gøre krav

gældende.
re:

Til spørgsmålet om overforsikring må vi altså sva

Det er nok muligt at en dipel er "overforsikret". liår sko

len har tegnet en forsikring af ovennævnte art og omfang, hæn-
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ger det naturligvis sammen med, at det vil være for k .mpli-

ceret at administrere forsikringer tegnet af de mange enkelt
familier i alle mulige selskaber.

VED ORDINÆRE REJSEWEEKSENDS OG FERIER

Bustransport: Afg. Herlufsholm ca. 14,15 - Anku Kbh. Hovedbanen ca. 15,45
-

-

Ank. Korsør til forbindelse Fyn-Jyll.

Afg. Kbh. Hovedbanen 19,30

Korsør afpasset efter forb. Nyborg-Korsør.
Bliver en dipel forhindret i at nå tilbage til skolen inden sengning efter rejse

lov, bedes dette altid meddelt sovesalslæreren snarest muligt.
EKSTRA REJSELOV

kan tildeles efter skriftlig henvendelse til Rektor senest torsdag i 2. frikvar
ter . Med skolens weekendordning vil det dog være en selvfølge at hveranden lør
dag-mandag respekteres som fulde arbejdsdage.

I forbindelse med diples hjemrejse til udlandet ved efterårs- og juleferie mod
tager skolen ofte forespørgsler ang. forlænget ferie. Som hovedregel kan anføres

at udlandsdanske kan påregne at få skolefrihed til ud- og hjemrejse, således at
diplen vil få den samme ferieperiode i sit hjem som kammerater bosat i Danmark.

OPHOLD PÅ SKOLEN I REJSEWEEKENDS

kan arrangeres hvis en dipel er forhindret i at komme til eget eller andet pri
vat hjem. Skolen anser det dog for det bedste for diplene at få den afveksling

rejseweekends kan give, og gør opmærksom på at en dipel i de lange rejseweekends
let kan blive uden selskab af jævnaldrende på skolen, ligesom skolen ikke vil

kunne etablere specielle beskæftigelsesarrangementer.
BESØG HOS KAMMERATER

Ofte inviteres diple til hinandens hjem; skolen værdsætter i høj grad denne gæst
frihed. Vi beder dog både værtshjemmet og den inviteredes hjem (for så vidt gæl

der weekends eller ferier) bekræfte arrangementet ved henvendelse til sovesalslæ
reren.
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Omslagets forside:
Sådan så en discipel ud på Mester Pouls tid
Tegningen sidder med andet krimskrams på in
dersiden af bindet om en håndskrevet sangbog i
Herlufsholms bibliotek og er utvivlsomt udført
af en anden discipel, som ikke har koncentreret
sig om sangundervisningen. Bogen har varet i
brug fra o. 1600 mange år frem, men dragten
daterer drengen til slutningen af 1620’erne.

