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KONTAKT

Sept. 1577

TELEFONNUMRE OG TRÆFFETIDER:

SKOLENS KONTOR:

kl. 8.30-11.30. tlf. 72 60 97
Rektor Gert Olsen, 9.40-10.40
privat: 72 07 08
Adm. insp. lekt. Bj. Normann Jørgensen
9.40-10.40. privat: 72 03 45
Sekretær: Fru Bardram

GODSKONTORET:

(henvendelse vedr. økonomi): 72 01 01

SOVESALSLÆRERNE:

bedst 17.30-18.00
Vuen (6. klasse) Lars Bardram, adj, 72 10 98
Skolebygningen Vest (7. kl.) Vagn Andersen, gymn. overl. 72 76 13
Skolebygningen Øst (8. kl.) Tage Aamodt, gymn.overl. 72 00 20
Egtmontgården (9. kl.) Jens Krogh-Madsen, adj.. 72 61 18
Museet 1. (gymnasiet og 3. real) Niels Ulrichsen, adj., 72 32 66
Museet 2. (gymn. og 3. real) Sv. Krarup-Christensen, adj. 72 04 98
Lassengården (gymn. og 3. real) Hans-Jørn Bentzen, adj,
Diplene kan normalt ikke træffes på sovesalslærernes
telefoner. Besked fra hjemmene til Deres børn vil dog
i presserende tilfælde kunne videregives af sovesals
lærerne.

SUS:

Sygeplejerske Fru Normann Jørgensen, 72 03 45

LINNEDSTUEN:

(henv. vedr. vedligeholdelse af tøj) Fru Braae, 72 43 05

ØKONOMA

Frk. Jensen, 72 04 83

VARMEMESTER:

Hr. Dan Petersen, 72 11 84

SKOLENS
ØVRIGE LÆRERE:

H. Wohlfahrt Andersen, studielektor, 72 27 48
A. Bossen, lekt., 72 24 51
Lise Casmose, lærer, specialundervisning. 72 38 49
Lone Dyrlev-Madsen, gymn.lærer. 73 31 27
Karen Fanø, adj., 72 61 18
Ib Fischer Hansen, lekt., 74 67 67
Hans Hansen, adj.. 72 86 31
Ivan Hansen, timelærer (musikundervisning), 01-24 05 99
B. Ilium, sløjdlærer, 72 90 23
Mogens Jensen, lekt.. lærer råds for mand. 72 24 71
Per Jensen, adj.. boginspektor, 74 68 38
Erik Kold, cand. scient.,
V. Krarup-Hansen, provst, konfirmandundervisning, 72 03 78
O. Vincent Larsen, kunstmaler, 72 07 04
Carsten Levinsen, lekt., 72 26 13
Erik Anker Nielsen, adj., 72 81 08
Mads Nielsen, lekt.. 72 45 33
Jørgen Hvidtfelt Nielsen, adj.. studievejleder 73 06 50

Tom Nielsen, sognepræst, 75 60 91
Mogens Niss, sløjdlærer, 73 17 53
Kristian Olsen, lekt. 72 62 32
Marianne Olsen, adj., 72 62 32
Ole Pedersen, adj., 54 30 62
Aja Steffensen, gymnastiklærerinde, 80 01 89
Jens Trandum. adj., studievejleder. 72 7 1 28
Gunnar Værge, adj., 73 05 47
Niels Jørgen Wiwe, cand. scient
Gudrun Aamodt gymn. overl. 72 OO 20

HERLUFSHOLM KONTAKT.
UDGIVES AF HERLUFSHOLM SKOLE. Bladets formål er at
styrke forbindelsen mellem skolen og hjemmene, og dets
spalter står åbne for læserindlæg som skønnes at være af
almen interesse for læserkredsen. Redaktøren vælges af læ
rerrådet. Kontakt udkommer tre gange i løbet af et skoleår
og uddeles gratis til skolens elever og deres hjem.
REDAKTION.
Vagn Andersen
Thomas Harttung
Jørgen Hvidtfelt Nielsen
Mads Nielsen, redaktør
Anita Rønn.

Adresse: Herlufsholm Skole, 4700 Næstved.
Bidrag til næste nummer skal være redaktionen i hænde se
nest 10 dec.
Abonnement for en årgang kan tegnes ved henvendelse til
skolens kontor. Betalingen 20 kr. sker på fremsendt girokort.
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FRA REDAKTIONEN:
En dipelgeneration er på 3-7 år, henimod en tredjedel af diplene skiftes ud hvert
år. En skole må nødvendigvis have en lidt »hurtig puls«. Samtidig kan Herlufs
holm glæde sig over en enestående trofasthed hos gamle elever. Ikke mindst
derfor bliver Fugleskydningen i august altid en spændende sammenstimlen af
nye og gamle. For Kontakt frembyder forholdet et problem: foruden vores gam
le og trofaste (?) læserkreds som vi gerne bringer nyt stof, har vi hele tiden en
stor gruppe nye elever og forældre som dels skal have nødvendig information
og dels gerne præsenteres for væsentlige sider af »det gode gamle« (forslidte
travere om traditionerne og fortiden!). Vi kan altså komme til at gentage os selv.
Vi håber med dette nummer at have delt sol og vind lige - men én traver skal
dog røres, og vi gør det med frimodighed og oprigtighed: Et hjerteligt velkom
men til alle nye!.
Disse nye er, som det fremgår andetsteds, en anseelig gruppe i hovedskolen,
som har foretaget springet til kostskolen og livet borte fra hjemmet i en tidlig
alder. Vi er os helt bevidst at disse yngste elevers forældre, ofte bosat langt bor
te, har et særlig stort behov for at få suppleret indtrykket af den nye. gamle sko
le.

En anden stor gruppe af nye er 1.g-ere, dag- og kostelever. For denne alders
gruppe er der oftest tale om et bevidst valg mellem flere valgmuligheder: prak
tisk uddannelse, handelsgymnasium. HF, dag-eller kostgymnasium. Vi håber I
må føle at I har valgt den rigtige skoleform - og den rigtige skole. En målestok
herfor er at I hurtigt vil føle jer hjemme i de nye omgivelser. Kontakt kan ikke di
rekte hjælpe jer i det stykke og den væsentligste indsats må nok gøres af jer
selv.
Kontakt kan dog gennem sine artikler pege på nogle af de ting som kan styrke
sammenhold og loyalitet, der igen er medvirkende til at skabe et trygt skole
klima. Og vi vil samtidig pege på sider af skolelivet som indebærer udfordring og
forpligtelse. Vi regner med at trivsel i bedste forstand forudsætter både tryghed
og udfordring.
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INTERVIEW MED
HERLUFSHOLMS NYE REKTOR GERT OLSEN.
INT: Jeg vil gerne på Kontakts vegne starte med at ønske dig tillykke. Er
det et længe næret ønske, der her er gået i opfyldelse?
GO: Nej.

INT: Hvis det ikke er et ønske, hvorfor bliver man så rektor?

GO: Det gør man, hvis man kan lide skolen og mener, at det er i den stilling, man
bedst kan gøre noget for skolen.

INT: Hvad er det så, man synes, man kan gøre for skolen?

GO:Det er jo lidt svært at svare på. Jeg ønsker jo ikke at revolutionere, men san
delig heller ikke stilleståen: jeg vil gerne være med til at påvirke udviklingen, så
skolen hele tiden er up to date. Skolen skulle gerne være en god arbejdsplads
for både lærere og elever. Jeg tror først og fremmest, det er et spørgsmål om at
kunne lide sit arbejde, lide at omgås børn og ikke tage dem mere højtideligt, end
de i virkeligheden er.
INT: Det kunne du også som sovesalslærer. Hvorfor så tage springet?
GO: Det var ikke noget stort spring. Det var fra at være bussemand til at blive overbussemand.

INT: Er det i denne sammenhæng en fordel eller belastning at være gammelherlovianer.

GO: Det er en fordel.

INT: Det er ikke sådan, at man sidder fast i traditionerne fra sin egen tid.?
GO: Det må andre afgøre.
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INT: Kunne du forestille dig en ikke-herlovianer, en ikke-kostskolemand som rek
tor her på stedet?

GO: Ja, det kunne jeg godt, men det letter nok arbejdet at have kendskab til
kostskoleforhold i forvejen.

INT: For at springe til noget andet. Hvis gaven fra jubilæet på 1 million dollars
blev gentaget, hvad kunne du da tænke dig at bruge pengene til?
GO: F.eks. kunne man tænke sig at sætte kontingentet ned, men her ville penge
ne forslå som en... Blev pengene investeret i skolen, er det da givet, at man kun
ne gøre forholdene for eleverne bedre. Man kunne også forestille sig, at man
byggede et pigekollegium. På den oprindelige bebyggelsesplan er der afsat to
nye kollegier mellem åen, Egtmontgården og Vuen. Et af disse kunne evt. anven
des til pigekollegium, det ville være i Birgitte Gøjes ånd.

INT: Hvad med Dek.? (det gamle bibliotek, red.)

GO: Det er bygget til bibliotek og kan næppe anvendes til andet. Med den nuvæ
rende udvidelse af bogbestanden, kan det blive nødvendigt at rykke tilbage igen,
og jeg forestiller mig - som man kender det fra England og USA- at det ville
kunne fungere som åbent det meste af døgnet med præfekter, med studierum,
samtalerum og læsestue, et virkeligt aktivt bibliotek.
INT:Der har også været planer om at indrette Dek til metalsløjd m.m.

GO:Der har vi helt andre planer. Sløjdlærerne og arkitekten arbejder med et for
slag om at indrette garagerne ved Godskontoret. Og her tror jeg. vi virkelig kan
tilgodese et meget stort elevbehov. Den lukkede gård foran giver bl.a. store mu
ligheder for at arbejde med store emner, f.eks. en bil, der kan samles og skilles der er virkelig et miljø. Men det er klart, at et sådant behov først og fremmest ek
sisterer uden for skoletiden.
INT: Det vil sige, at pengene skulle gå til pigekollegium, sløjdlokaler og bibliotek.
Hvad med musiklokaler?

GO: Det synes jeg er en oplagt opgave for Herlufsholmfonden. Det må være no
get for gammelherlovianere at kunne gøre noget ved klostret som har været det
centrale for dem i deres tid, mens skolen var et hjem for dem. Det er i hvert fald
meget ønskeligt, at man kunne gøre noget for disse kreative områder, altså
sløjd, musik og musikundervisning i fritiden.
INT: Har du en egentlig hjertesag?

GO: Tja... jeg kan kun sige, at jeg vil arbejde på at give eleverne, som er hjertesa
gen for mig. - og lærerne selvfølgelig - de bedst mulige trivselsforhold.

INT: Du er ikke bange for, at der er en udvikling i tiden, der går bort fra kostsko
len?
GO: Nej, det er jeg ikke, kostskolen udfylder et meget stort behov.
INT: Hvordan vil du vurdere ønskeligheden af et Herlufsholm uden dagelever?

GO: Vi er jo blevet glade for dageleverne, de giver et friskt pust udefra og en god
kontakt med lokalsamfundet. Vi må heller ikke undervurdere den betydning, for
ældrekredsen har.
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INT: Tror du en alvikling af dagskolen vil blive aktuel?

GO: Det håber jeg ikke, men det er ikke utænkeligt, at det amtskommunale skole
væsen på et tidspunkt vil være så stærkt udbygget, at amtet ikke vil have behov
for at henvise elever til Herlufsholm,
INT: Hvad hvis dagelevforældre selv ville betale den sum, som amtskommunen
nu refunderer?
GO: Det ville jeg stille mig positivt overfor, men jeg ville beklage, hvis det bragte
sociale skel.

INT: Så ville Herlufsholm rekruttering blive socialt endnu skævere?
GO: Jeg synes ikke , at Herlufsholms rekruttering er særlig skæv. Udlandsdan
skerne kommer formentlig fra økonomisk velstillede hjem, men mange forældre
lider gerne afsavn for at holde deres børn på Herlufsholm.

INT: Bør man forsøge at udviske forskellen mellem kost- og dagelever?
GO: Det er min personlige opfattelse, at dageleverne føler sig mindst lige så me
get som herlovianerne som kosteleverne, men der er den forskel, at for kostele
verne er det simpelthen deres hjem. De omtaler jo skolen som deres hjem. De
»tager på besøg« hos deres forældre, men de »tager hjem« til skolen.

INT: Til slut: Hvad siger Bente til at blive rektorfrue. Det er naturligvis en familie
beslutning, men er det også populært i familien?
GO: Bente har altid holdt meget af drengene. Det var hendes største bekymring,
da denne såkaldte familiebeslutning blev truffet, at hun ikke ville komme til at se
så meget til drengene. Men vi håber, at eleverne vil få deres gang også her i hu
set.

INT: I sprang sammen ud i det ukendte med Israel og USA, nu er I sprunget ud i
rektorembedet?

Som det fremgår her og s. 3 er »Guf« også fysikkemilærer.
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HERLUFSHOLM BIBLIOTEK.
Mange elever ved måske ikke, at Herlufsholm har et i skolesammenhæng meget
velforsynet bibliotek. Det rummer for tiden ca. 8000 bind, foruden de ca. 4000
bind, der befinder sig udstationeret i fagklasserne. Efter salget af det gamle
bibliotek til Odense Universitet blev det besluttet, at man ville forsøge at skabe
en bogbestand, der virkelig kunne være til nytte for elever og lærere, og denne
bestræbelse blev lettet, da justitsministeriet bestemte, at værdien af den Groothoffske samling, der var skænket som gave til Herlufsholm, men som også var
solgt til Odense, skulle anvendes til bogindkøb. Dermed var det økonomiske
grundlag til en vis grad til stede.
Anskaffelsespolitikken bærer præg af, at biblioteket skal tjene både elever og
lærere. Der købes meget skønlitteratur (ofte efter anmeldelser og næsten altid
gennemlæst på forhånd af bibliotekaren, lektor Ilium) og ligeledes en stor del
triviallitteratur, specielt kriminalromaner. Også børne- og ungdomsbøger ind
købes naturligvis i en vis mængde. Indkøbene af faglitteratur er i høj grad præ
get af faglærernes ønsker, men der købes af hensyn til eleverne også en del
mere populærvidenskabelige værker. Og den meget aktive indkøbspolitik er ikke
begrænset til nyudsendte bøger. Lektor Ilium modtager adskillige antikvariat
kataloger, og kan på denne måde supplere med bøger, der ellers er vanskelige
at skaffe.
Hvorledes bruges så dette gode og store bibliotek? Desværre alt for lidt efter
bibliotekarens mening. Men måske skyldes det, at for få er opmærksomme på
dette tilbud. Da der forleden til morgensang blev gjort opmærksom på bibliote
ket, var der samme dag 1OO udlån! Men der gøres også andet og mere for at
lære eleverne at kende og bruge biblioteket og dets opstillingsprincipper. 6. og
7. klasse har været på biblioteksvisit, og lektor Ilium påtænker også et intro
duktionsbesøg for 1. gerne, i samarbejde med faglærere, thi biblioteket tjener
foruden morskabslæsningen også forberedelsen til de fleste fag. Dette sidste
formål forsøger man også at tilgodese ved udlån fra fagklasserne, hvor der
beklageligvis er en del svind, ofte af svært erstattelige bøger.
Biblioteket har åbent kl. 1 1.45-16.00 hver onsdag og mandag/fredag, når der
ikke er rejseweed-end. Det er et tilbud, som langt flere burde benytte sig af.
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Er gode råd i virkeligheden billige?
-om den nye studievejledning.
Med skolelovens ændringer i 1958 indførtes erhvervsorientering i gym
nasieskolen med 14 timer fordelt på de tre år, desuden senere med mulighed
for yderligere mindst 6 timer i studieteknik for 1. g.(se adj. Karen Fanos
redegørelser i Kontakt jan. 1976 og 1977). Under højkonjunkturen op gennem
tresserne og i begyndelsen af halvfjerdserne kunne ordningen siges at fungere
tilfredsstillende - visse steder fungerede den slet ikke, så lille var behovet - da
det stort set var sælgers marked;der var brug for al den arbejdskraft, der var. og
bortset fra enkelte områder, hvor kapaciteten nødvendiggjorde adgangsbe
grænsning. kunne enhver efter studentereksamen give sig i kast med, hvad ved
kommende nu havde mest lyst til. beskæftigelse bagefter var ikke noget
problem.Disse tider er som bekendt ved at være historie, og både af hensyn til
den enkelte unge (hvor kan jeg komme ind ? hvorledes er chancerne for beskæf
tigelse?) og til samfundet (udnyttelse af ressourcerne, forsøg på at undgå »uddannelsesspild«) har det medført et stigende behov for rådgivning vedr.
mulighederne efter studentereksamen (og tilsvarende rådgivning på andre ud
dannelsesniveauer). For at kunne vælge må den enkelte:
1) kende sig selv, dvs. interesser, evner, færdigheder, motiver ambitioner.
2) have kendskab til erhvervsliv og uddannelsesmuligheder samt -og det er må
ske det vanskeligste- kunne slutte logisk mellem 1) og 2). Her må studievejle
deren kunne hjælpe, men den generelle information om muligheder er her ik
ke tilstrækkelig. Skal eleven også kunne rådgives vedr. 1). er en individuel råd
givning nødvendig.
Fra 1. august 1977 er der derfor indført en ny studievejlederordning i gymna
siet, af sparegrunde kun gældende 3.g det første år, mens ordningen fra 1. aug.
1978 vil omfatte 2. og 3. g. og fra 1. aug. 1979 alle gymnasiets 3 klassetrin. Ef
ter denne ordning vil der pr. klasse blive afsat 1 ugentlig time til studievejledning,
og mindst halvdelen af studievejlederarbejdet vil komme til at bestå i kontor
timer inden for skoletidens forløb, hvor den enkelte nu kan komme med sine
problemer, de være sig af uddannelsesmæssig, boligmæssig, økonomisk, sociale
eller anden art. Den øvrige del af tiden vil blive brugt til den mere traditionelle
generelle information om erhvervsliv og uddannelsesmuligheder.
Adj. Karen Fanø har af tidsmæssige grunde desværre ikke set sig i stand til at
fortsætte med faget, i stedet vil det blive varetaget af adj. Jørgen Hvidtfelt
Nielsen og Jens Trandum, således at hver vil blive knyttet til 2 af en årgangs 4
klasser. For det indeværende skoleår vil adj. Jørgen Hvidtfelt Nielsen fungere for
3. sa og my, adj. Jens Trandum for 3. sb og mx. For 1. og 2. g vil den gamle
ordning med kollektiv erhvervsorientering fortsætte, og de 2 niveauer vil på
lignende måde blive delt mellem studievejlederne. Kontortiden vil for Hvidtfelt
Nielsen blive onsdag kl. 11.30-13.00 og for Jens Trandum torsdag 10.3012.00 (således at der altså er »åbent« i mausen + den tilstødende time). Ordnin
gen gælder som sagt kun for 3.g i år, men naturligvis er også 1. og 2. gere vel
komne.
Ordningen er for finansåret 1977-78 beregnet til at ville koste 2.6 mill. kr„ men
det vil forhåbentlig vise sig. at gode råd er billige - såvel for samfundet som for
den enkelte.
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MEDINDFLYDELSE
Elevers og læreres medindflydelse på en række områder er lagt i faste rammer i
henhold til ministerielle bekendtgørelser. Gamle dages»lærermøder« er idag opsplittet i to former:

LÆRERFORSAMLINGEN med Rektor i spidsen behandler på »karaktermø
der« undervisningsspørgsmål i snævrere forstand, f.eks. spørgsmål om stand
punkter og karakterer, varsler og oprykning. Deltagere i disse møder er alle
lærere, mens elever ikke har adgang.
LÆRERRÅDET består af skolens faste lærere, og dets formand vælges blandt
disse for et år ad gangen. Formand er i indeværende år Lekt. Mogens Jensen.
Lærerrådet behandler f. eks. sager vedrørende større nyanskaffelser til undervis
ningen, forsøgsundervisning, principper for fordeling af vagter og vikartimer. På
en række andre områder har lærerrådet ret til at blive hørt og har således en
rådgivende funktion over for Rektor og Forstanderen - det gælder f. eks. ved
rørende byggesager, ekskursioner, budgetforslag og stillingsoplag. Der holdes
mindst et møde om måneden, men Rektor og administrativ inspektor har natur
ligvis løbende kontakt med lærerrådsformanden, og en række udvalg kan arbej
de med særlige problemer. Således samles budgetudvalget hver 14. dag. Lærer
rådet udpeger endvidere Kontakts redaktør. Elevrepræsentanter indbydes til
møderne og tildeles taleret.

ELEVREPRÆSENTANTER vælges ved skriftlig afstemning af alle elever,
som det skete ved valgmøde i Helenhallen lige efter skoleårets start (en for
skydning af valgtidspunktet overvejes) . Som repræsentant for hovedskolen ind
valgtes Michael Worning. 9. kl. og for gymnasiet Pernille Sørensen, 3.g, samt
Johan Scheel, 2.g. Den ret fåtallige elevrepræsentation kan ikke kaldes et egent
lig elevråd, men Worning har efter sit valg etableret klasserepræsentation for
hovedskolen, og noget tilsvarende har været drøftet for gymnasiet allerede sid
ste år.
SAMARBEJDSUDVALGET er det forum hvor elevernes tre repræsentanter
er sikret medindflydelse. Dets sigte er at sikre kommunikation mellem rektor,
elever og lærere samt at koordinere de tre gruppers ønsker. Rektor er født for
mand, og lærerrådet er som eleverne repræsenteret ved tre medlemmer; i år,
foruden formanden, lekt. Normann Jørgensen og adj. Hvidtfelt Nielsen. Rådet
skal inden for givne bevillingsrammer træffe afgørelser ang. fællestimer og i
sager der vedrører elevernes trivsel, faciliteter, praktiske forhold og fællesarran
gementer. Rådet affatter ( evt. reviderer ) skolens ordensreglement: På
disse nævnte felter følger Herlufsholm samme regler som andre gymnasier i
landet, men da skolen jo samtidig er en kostskole, dækkes dens forhold kun til
en vis grad af regler for en dagskole. Principielt er f. eks. kostafdelingernes
økonomi skoledriften uvedkommende; men faciliteter som sportsanlæg,
musikrum, sløjdlokaler, tv-anlæg og bibliotek som skal dække behov i under
visningen, skal også så vidt muligt fungere i fritiden - og så vidt muligt for alle
skolens elever. Herlufsholm er altså en mere kompliceret organisme end en dagskole, og på en række områder slår de ovennævnte regler ikke til, her finder man
overlapning af ansvar og interesser, for slet ikke at tale om økonomi. F.eks.
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fungerer sovesalslærerne og præfekterne som besluttende og udøvende myn
dighed i en lang række tilfælde, mens 3.g traditionelt står med ansvar for fugle
skydningen og 2.g må løse komedieopgaver. Som englænderne gennem
århundreders politiske erfaringer har samlet et regelsæt og en praksis der fun
gerer som grundlov, men måske er mindre overskuelige og entydige end
moderne demokratiers grundlove, således har der på Herlufsholm forud for de
nævnte bekendtgørelser udviklet sig »institutioner« som vi stadig har brug for.
Dette skyldes i øvrigt ikke kun alder, men lige så meget at der er tale om et lille
samfund hvis kommunikationskanaler og ansvarsfordeling tit vil være afhængige
af de enkeltpersoner, som indgår i dette samfund: man gør tingene som det er
naturligst, mest effektivt og menneskeligt tilfredsstillende.
Derfor er opgaven for os på en gang at udnytte »det leverede«, de former myn
dighederne har fastlagt, samtidig med at vi videreudvikler »det overleverede« så
de gamle samarbejdsformer ikke stivner.

Lommeregnere.
Iflg. cirkulære fra Direktoratet for folkeskolen er det nu tilladt at anvende
lommeregnere ved de afsluttende prøver efter 9. og 10. klasse. Der vil derfor til
de pågældende prøver blive udarbejdet opgaver, til hvis løsning lommeregne
ren vil være en hjælp. Som følge heraf har skolen besluttet at indkøbe lomme
regnere, foreløbig et klassesæt til 9. klasserne. Den nuværende 3. real/10. klasse
fungerer endnu i år som den sidste af sin art under den gamle skolelov og om
fattes således ikke af nyordningen.
Lommeregnerne vil blive administreret af faglæreren og kun blive uddelt til ele
verne, når opgavesituationen og den nødvendige indlæring kræver det, lige som
de naturligvis vil blive stillet til rådighed i prøvesituationer, idet loven her kræver
anvendelse af helt ensartede maskiner. Den tilladte lommeregnertype må kun
omfatte de fire regningsarter samt kvadratrodsregning.
Eleverne må meget gerne anskaffe en privat lommeregner til dagligt brug, men
det skal i denne forbindelse stærkt understreges, at lommeregneren, selv nok så
kostbar og omfattende, ikke løser problemer for den evt. svage elev. Den kan
hurtigt og let give svaret på en indviklet division, men den fortæller ikke, hvad
der er dividend, og hvad der er divisor. Den er ingen genvej til indføring i og for
ståelse af matematikkens problematik. Den betyder ikke en sænkning af det fag
lige niveau og dets krav.
I forbindelse med ovenstående vil det være naturligt at nævne, at det nu også er
tilladt af bruge dansk retskrivningsordbog i forbindelse med prøven i dansk dik
tat. Også her stiller skolen ordbogsmateriale til rådighed, men det vil være en
god investering at anskaffe sig sin private ordbog. For mange af eleverne vil den
være et særdeles nyttigt hjælpemiddel resten af livet.

9

KOMMENTAR
LEKT. MOGENS JENSEN kommenterer på opfordring et af
Herlufsholm specielle pædagogiske problemer:

SAMEKSISTENS FOR STORE OG
SMÅ ELEVER.
Er det en fordel, eller er det det modsatte at have drenge fra 12 år til 19 år
under samme tag?
Herlufsholm er en af de efterhånden få skoler, der har det. Læsere af gamle kost
skoleromaner vil med en gysen mindes de forskellige former for brutalitet, der
var beskrevet dér, og forestille sig det værste.
Måske vil de dog samtidig erkende, at tiderne har ændret sig.
det er såmænd ikke så ringe i dag. Naturligvis går de store ikke hele tiden rundt
med et saligt smil om munden og himmelvendte øjne og klapper de små på
håret. Men på den anden side ville de næppe drømme om at beordre en »unge«
til »klasseklø på Fuen«. Der er i vore dage en helt naturlig og stort set venlig
omgangsform alle aldersklasser imellem. Hvad dette skyldes, kan man naturlig
vis kun gætte på, men mon det ikke i sidste instans har noget med forholdet
lærer-elev at gøre? Læreren er ikke længere den strenge autoritet og hører, men
i ideelle tilfælde den ældre ven og vejleder, hos hvem man kan finde både lær
dom og gode råd. Hans dobbeltrolle med deraf følgende større information om,
hvad der sker, bevirker, at han kan afværge mangt og meget, længe inden udvik
lingen bliver alvorlig.
Man får ikke noget gratis - heller ikke et godt forhold aldersklasser imellem. I
dette tilfælde er et par gammeldags dyder nok gået med i købet - men mon ikke
det har været prisen værd?
At forsøge at postulere, at forholdene er ideelle, at der aldrig fandt drilleri, vold
eller mobbing sted, ville være for naivt.Men stort set går det hæderligt.
Og uden for al tvivl er det i hvert fald udviklende for såvel store som små at skul
le leve og færdes sammen. (Her kan en gammel sovesalslærer gennem 15 år ikke
undlade at nævne den fantastiske chance det er for en ung mand at få lov at
fungere som præfekt. Han har i forhold til sine jævnaldrende et kæmpeforspring,
når han kommer ud i tilværelsen. Han har i en ung alder haft stort ansvar, skullet
træffe hurtige beslutninger, skullet lede, og samtidig være loyal både opadtil og
nedadtilj.Enhver aldersklasse er naturligt optaget af sine egne problemer, men
her er man nødt til at beskæftige sig med andres også, hvis tilværelsen, hvor så
mange er sammen, skal være tålelig. Det er udviklede for de store, og det er ud
viklede for de små, al den stund at det at tage hensyn til andre er et eftertragte
ligt mål for ethvert menneske. Samtidig er det også lærerigt for alle parter. Man
lærer andre aldersklassers reaktioner og adfærdsnormer at kende. Kort sagt,
hvis alt fungerede i enhver henseende perfekt, ville den lille pige med svovlstik
kerne udenfor kikke ind gennem Herlufsholms giar og hviske: Tænk at have 195
brødre.
Rosenrød idyl er det nu ikke altsammen.
Administativt, pædagogiske, planlægningsmæssigt ville det være langt lettere,
hvis man havde væsentlig færre årgange samlet. Tænk blot på fællesarrange
menter af kulturel art. Det er meget sjældent, at det er muligt af skaffe noget til
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veje, som kan fængsle alle aldersklasser. Tænk på ¡drætsbegivenheder, hvor
alderen i drenge og ungdomsårene er af helt afgørende betydning. Tænk på de
voldsomme pædagogiske omstillinger, der skal til fra at undervise 12-årige til at
undervisel9-årige. Tænk blot på besvær med forskellige sengetider, måske i
samme bygning, måske endda på samme sovesal. Eller forskellen i den tid man
bruger til lektiearbejde og det krav om ro, man normalt forlanger imens.
Fordele og ulemper. Hvad vejer tungest?
Det er egentlig flintrende ligegyldigt. Afgørende er, om man synes, skolen fun
gerer. Alting kan pindes ud i delbetragtninger, alting kan underkastes gustent
overlæg. Det er næppe frugtbart. Der bør anlægges et helhedssyn, et fremtids
syn: Hvad kommer der ud af det?
Svaret på det spørgsmål må blive individuelt og derfor forskelligt. Forældre vil
vurdere det på én måde, de der har været gennem systemet, på en anden.
Nærværende skribent vil - afkrævet et svar - med et jysk understatement mene,
at resultatet er helt hæderligt.

APROPOS AUGUSTFORLIGET.......
Et indlæg i lommepengedebatten.
Thomas

Harttung

og

Henrik

Hornsleth.

2

g.

På linie med forslag som ændrede sengetider, rygetilladelse for de mindste
klasser og en mere fleksibel lalordning figurerer kravet om justeringen af lomme
pengene til stadighed på samarbejdsudvalgets dagsorden. Men på trods af
mangfoldige elevrepræsentanters mere eller mindre ihærdige forsøg på at få
forslaget igennem, er det en kendsgerning, at lommepengene ikke er blevet
reguleret siden 1973. Dette har for skolen i almindelighed og gymnasiet i sær
deleshed nødvendiggjort kontante tilskud fra hjemme. Også herlovianeren
mærker de stigende priser! Bare sådan noget som en biograftur eller en pakke
cigaretter gør et uforholdsmæssigt stort indhug i ugepengene.
Denne udvikling vil let kunne få uheldige følger, idet der kan opstå skel mellem
de elever, der ikke har svært ved at skaffe ekstra penge hjemmefra, og de elever,
hvis forældre måske bor i udlandet eller ikke er positivt indstillede overfor sagen.
Og dette kan ikke rigtig være foreneligt med skolens politik.
Der er så mange aspekter ved spørgsmålet, at det ikke vil være relevant bare at
forhøje beløbet med 5-10 devaluerede danske kroner. I stedet for bor der foran
staltes en grundig undersøgelse af elevernes reelle behov. Resultatet af denne
undersøgelse skulle så være grundlag for viderebehandlingen af problemet.
Indtil nu har det stadige krav fra lærerådet om. at beslutningen tages i samråd
med forældrene fået udsat afgørelsen. En velkommen lejlighed til at opfylde det
te krav er forældremøderne til vinter. Men der må. som for sagt, udarbejdes et
oplæg.-
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Fra Sangbogen: Fugleskydningsmarch

Blandt de mange sange som er skrevet til brug på Herlufsholm og hvoraf
en del stadig tages op ved bestemte lejligheder hvert år er Fugleskydningsmarc
hen. Den er kun et eksempel blandt mange på det enestående samarbejde
mellem lektor duel Møller som tekstforfatter (skolens dansklærer gennem 40 år)
og organist Andreas Larsen, Gnisten, som komponist.
Vi har forsket lidt i sangens oprindelse, og det vil måske undre nogle at den ikke
er ældre end fra 1951, idet teksten blev til først - som i alle tilfælde af dette
samarbejde. Chokolademarchen, som nævnes i strofe 4, var et særpræget op
tog, som dengang gik fra køkkenet i Klosterbygningen til Mygningens gård. Den
varme chokolade blev båret frem til gæsterne i store terriner af køkkenets damer,
og unge piger, som var udsmykket med kapper og bånd i gøyefarverne. Denne
tradition blev opgivet, bl.a. fordi personalet ikke var særlig begejstrede for rol
lerne i dette »skuespil«.
At majestæterne kunne være udklædt i »Klipperens kapper« (strofe 6) har sin
forklaring i at diplene blev klippet af en frisør som kom ud på skolen.
Da »Gnisten« - inspireret af tekstens fynd og lune - på to dage havde barslet
med en melodi var det knapt med tid til indlæring. Sangen var i egentlig forstand
en lejlighedssang. Men problemet blev klaret med den nyeste teknik: en rigtig
wire-recorder med nummeret indsunget af komponisten blev anbragt i et vin
due ud til Museumsgården og støttede på den måde uropførelsen ved choko
ladebordet. Senere havde »Gnisten« som skolens sanglærer naturlig mulighed
for at gennemgå sangen i timerne sammen med det øvrige specielle repertoire
af sange til skolen, og en samtidig beretning i Herlovianeren vil vide at denne
melodi blev et veritabelt hit som plagede skolen i flere uger efter Fugleskydnin
gen.
I dag er Gnisten ikke mere sanglærer og mangler muligheden for at fortsætte
diplenes træningsprogram. Så i år gjorde 3.g en speciel indsats ved at få Gnisten
til igen at indsynge nummeret -denne gang på tape-recorder og nu rundsendt
som musikprogram over samtaleanlæggets højttalere.
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Der lyder trut - trut - trut og tramp foran skolen.
Der går diple strunkt med jakke og bør.
Der hænger flag, som vifter sagte i solen.
Der står Heis i rektorhusets dør.
Fire embedsmænd stønner besværet
med et skrivebord løftet i vejret.
Der er »leve« og hurra og trampen og trut,
og nu venter vi den salut:
Skyd - skyd - skyd Hej kanoner, brug jeres krudt.
Så skyder Dom, Pæl, Pil og Dekoratører,
Skyd - skyd - skyd skyder Hans, Jens, Niels og mange endnu.
Må vi så få den salut!
Kun sekretærens sandstryger-remse man hører,
Skyd!
men om lidt går stemmen nok itu.
Mange skud må man stirre med skam på,
fuglen er noget svært at få ram på.
Men da kronen så ryger, er spændingen brudt,
og nu venter vi den salut:
Skyd - ...

Der lyder larm fra teltets skærmende lærred
- unge damer kvidrer neget så sødt.
Og fra det ganske land, hver by og hver herred
er de gamle diple trofast mødt.
Der er pause i Store Fugls skydning
- stor er formiddagskaffens betydning!
Men da Lille Fugls hale går ned, må man ut,
og nu venter man den salut:
Skyd-...

På slaget 15 venter folket i spænding:
Chokolademarchens toner os når!
Imod terriner slår kakaoens brænding,
folk har fyldt den gamle klostergård.
Sent på dagen bli’r kongerne kåret,
bliver hevet og halet og båret,
og mens pælene vælter i samme minut,
kræver skarernes skrål salut:
Skyd- ...
To majestæter, svøbt i Klipperens kapper,
troner stolt med pager højt på en vogn.
Bagved dem dipelskaren, væbnet og tapper,
og langs grøft og hegn det hele sogn.
- Men om aftenen danser man flittigt,
Statsministeren taler så vittigt,
og når Kongen har stammet sit »leve« til slut,
venter alle på den salut:
Skyd - skyd - skyd Hej kanoner, brug jeres krudt.
Skyd - skyd — skyd Må vi så få den salut !
Skyd!
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Det andet Herlufsholm.

HERLUFSHOLMPOSTEN.
»- og så var der jo min forgænger. Niels Nielsen, ja, han blev nu aldrig
kaldt andet end Niels Post, han kørte med sin lille vogn og hesten »Maren«.
»Maren«, ja, hun var efterhånden blevet noget til års og ikke så hurtig mere, og
herlovianere har jo altid haft en særlig form for humor, og så en dag er der en
dreng, som kommer løbende og råber: »Niels Post, Niels Post, din hest er
væltet!« - »Ja, så har du minsandten osse selv skubbet til den, knægt«, svarede
Niels lidt bøst -« og så 1er Eskild Eskildsen, mens han i sin hyggelige stue, i huset
på Rønnevej, omgivet af billeder og minder fra Herlufsholm fortæller løst og fast,
erindringer og oplevelser fra omkring 40 år i skolens tjeneste som postbud, tje
ner og altmuligmand, ivrigt suppleret af sin kone, som også gennem de mange
år tog sin tørn med rengørings- og køkkenarbejde.
»Ja, vi kom hertil i 35«, fortsætter Eskildsen. »Vi havde en købmandsbutik i Søn
derjylland, men det var jo i depressionsårene i 30.erne, så det var ikke let at få
det til at løbe rundt, og vi jyder har det jo sådan, at vi helst skal have lidt over
skud ud af det, vi beskæftiger os med, så vi måtte finde noget andet, og det blev
så Herlufsholm. Det har vi nu heller ikke fortrudt. Vi boede først i en lille lejlighed
på kvisten oven over forstanderlejligheden. Vi delte køkken med en lærer, som
også boede der, og så måtte min kone jo gøre rent og lave mad for ham. I be
gyndelsen var jeg altmuligmand, for Niels Post fungerede stadig som postbud,
men der var såmænd nok at gøre endda. Alene alle de gamle gulve, som skulle
skures. Og så brændet! Der var jo kakkelovne alle steder, og vi slæbte brænde
fra lagerskurene, som lå oppe ved vandtårnet bag avlsgården, rundt på alle
sovesalene og til humre og lejiigheder.Vi havde nogle store stativer, som vi bar.
på ryggen, og de var skam tunge. En dag. vi gik og slæbte og pustede, mødte vi
rektor Friis Hansen, og han brummede noget om, at sådan noget da vist ikke
kunne være så tungt. »Jamen, værs' go rektor må da gerne prøve.« Og så skulle
rektor jo have stativet på nakken, men han kunne ikke rokke den, næh, han kun
ne såmænd ej.
Så i 39 gik Niels Post af, og jeg ville da gerne have stillingen. »Ja,« sagde Niels,
»men du skal vide, at posten er den vigtigste mand på skolen. Egentlig skulle han
være en studeret mand med eksamen!« Nå, jeg fik bestillingen, og det gik da
også meget godt. Kl. 7 om morgenen spændte jeg »Maren« for vognen og kørte
til stationen efter breve, aviser og pakker, og så skulle det deles ud på sovesale
ne og til lærerne. Så var der lige tid til en tår kaffe, og så halv ni samlede jeg alle
blædlerne sammen og hvad der ellers var af bud til byen fra lærerne eller fruerne
og så af sted igen. Det er mange, mange penge, jeg har købt ind for i byens for
retninger. Det var ofte strenge ture til byen på den åbne vogn. I de hårde vintre i
41-42, hvor det ofte var 30 graders kulde, begyndte gigten at plage mig noget.
Jeg ville gerne have en lille bil, men det kunne der slet ikke blive tale om. Så ske
te der det, at »Maren« døde, det var i 49, og så fik jeg bil en lille Ford-vare-vogn,
men jeg betalte den skam selv. Daværende lektor Jørgen Andersen trak mig en
dag til side og sagde med et lunt glimt i øjet: »Sig mig, Eskildsen, i al fortrolighed,
har De nu ikke selv hjulpet »Maren« lidt på vej?« Det kunne jeg dog med god
samvittighed sige nej til, for jeg havde været i Jylland på besøg hos familien, da
»Maren« døde. Jeg husker en anden morsom episode. Jeg havde engang været
i byen og kom hjem med en pose basser fra bageren. Da jeg passerede læse
stuen, hvor disciplene sad bøjet over lektierne, fik den inspektionshavende, or
ganist Gade, øje på mig. På grund af den halvmørke gang har han formodentlig
troet; at jeg var en discipel, som skulkede fra læsningen. I hvert fald fór han i
hovedet på mig og tordnede løs. Nå, kort efter morede vi os begge hjerteligt
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over den lille misforståelse. Engang fik jeg en blædel, som jeg studsede noget
over. Den var behørigt underskrevet af sovesalslæreren, som formodentlig i sin
distraktion ikke har bemærket, hvad han egentlig underskrev. Der stod
nemlig:»Til rektor.Udbedes: 1 stk. ny sovesalslærer«. Åh ja, der var mange mor
somme episoder med de drenge. Der var en historielærer, som hed Gøtzsche.
Han havde et nydeligt fipskæg og blev derfor naturligvis kaldt »geden«. Imidlertid
rejste Gøtzsche, og hans efterfølger viste sig at være stærkt religiøs, hvorfor han
da også straks blev døbt »himmelgeden«.
Det var ellers på mange måder en tilværelse og tid helt forskellig fra, hvad vi
kender i dag. Man gjorde sin pligt, passede sit arbejde og havde nok lidt mere
disciplin. Der var nok også større standsforskel og fornemmelse af social place
ring. Det var f.eks. ikke velset, at disciplene havde kontakt med personalet. En af
lærerne bebrejdede mig engang et eller andet, og jeg lovede naturligvis at gøre
mit bedste og sagde noget om. at »hvor der er en vilje, er der også en vej«. »Det
er ikke helt nok, min gode Eskildsen, ikke helt nok«, fik jeg til svar.
Ved 800 års-jubilæret i 35 arbejdede vi ansatte faktisk i tre døgn uden hvile eller
søvn. Vi fik 10 kr. i gratiale. Den gamle konge, Christian d. 10., var her, kronprin
sen og mange andre store folk. I kirken var der med røde snore lavet »båse« for
de forskellige kategorier. En datter af skolens daværende provst, Hee-Andersen,
var på vej ind et sted, som altså ikke tilkom hendes rang og blev standset af old
fruen. Da hun gjorde gældende,
hvem hun var, fik hun til svar: »Om De så var
ningen af Saba, fik De ikke lov at sidde her!«
Nå, der var dog også anerkendelse.Engang havde jeg fået vrøvl med ryggen.Det
var vist hekseskud eller sådan noget. Rektor Friis-Hansen opsøgte mig da og
sagde:»De må passe på Dem selv. Eskildsen, vi kan ikke undvære Dem!« Jo, den
slags varmer. Det var ellers festligt den gang med de store fester i spisesalen og
forstanderlejligheden. Dejligt var det at se herrerne i uniformer med ordner i kjo
le og hvidt og damernes store rober. Det var jo især ved Trolleballet, Komedie
ballet og koncertballet, at det gik rigtigt løs med festlighederne. Vi havde til dag
lig en taffeldækker og fire tjenere, som stod for servering i spisesalene, opvask
og den slags, som pigerne i dag ordner. Ved de store fester var de i fornemt
liberi, og så måtte jeg også træde til. Mit arbejde var i reglen at sørge for rødvi
nens rette temperering og servering samt sjusserne bag efter.
Ak ja, nu er det jo kun minder alt sammen, men vi følger da alligevel med i
skolens liv så godt vi kan, og f. eks. til fugleskydningen må vi lige ned at se, om
det nu går »rigtigt til«. Så sker det også, at vi møder een af de »gamle drenge« fra
»dengang«, og så går snakken. »Kan du huske -I« Gennem årene har vi jo fået
kontakt med mange, mange drenge, ofte flere generationer af samme familie, og
der knyttes bånd og venskaber. Sådan en lille gut kan godt i begyndelsen have
det svært, føle sig ensom og græde af hjemvé, og så kan en snak, eller en kop
the, eller bare et klap på skulderen måske være med til at få det til at glide. Det
synes jeg, vi har oplevet mange gange.« - og fru Eskildsen nikker og tager de
store albums frem og knuser måske en lille tåre over de mange, mange billeder
af drenge, drenge, drenge, situationer, stemninger, oplevelser - og drenge på
Herlufsholm gennem 40 år.
Tilbage til den nøgterne hverdag i 1977, på mange måder så forskellig fra. på
mange måder så lig med - dengang.
Vi har stadig en Herlufsholm-post, fru Mikkelsen, som samvittighedsfuldt og tro
fast henter, bringer og ekspederer breve, aviser og pakker. Sovesalslærerne un
derskriver stadig - vel endog ind imellem i distraktion - blædler, de blå sedler,
som giveradgang til indkøb uden penge i visse af byens forretninger, hvorefter
beløbet senere med usvigelig sikkerhed optræder på de arme forældres kvar
talsregnskaber. Mendiplene må selv hente deres fornødenheder - og sovesals
lærerne koner må selv slæbe deres indkøb af varer op ad de selv samme hulslid
te trapper, hvor fordum Eskildsen sled med sit brænde. Ak, hvor forandret.
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FUGLESKYI
og nogle af de

Vores fotografer med Jesper Bildstedfelt i spidsen har været flittige, og bille
derne taler for sig selv - næsten da. Fugleskydningen er jo også de mærkelige titlers
dag, og vi iler med at fortælle at »Statsministeren« i spidsen for regeringen og folket
på denne dag åbent hyldede magtstrukturens bagmænd, Heis og Mia (1) og Stande
ren (2). Senere blev magten naturligvis overdraget til »Kongerne« (3) - men først efter

MENGEN 1977
s hovedpersoner.

at der en lang dag igennem var blevet gjort attentat på fuglene. En sådan egentlig
hovedperson kan ses i nærbillede (4) - den er ikke faldet, men skabt i hænderne på
Tømrer Madsen. Der bliver på denne dag sørget for skuespil til poblen af bl.a. »Kano
nerne« (5) (fortsættes)

Andre hovedpersoner er »Dom«, »Overdom« og »Underdom« (stedfortrædende
skytter) som tager det hårde slæb. Endelig er der gæsterne, uden hvem dagen
ikke var nær så festlig; det var så talstærke skarer af forlædre, gamle elever og
venner at kun få udvalgte kunne indlades til bespisning med den traditionelle
menu, klipfiskebudding.
Vi skød dog en gruppe særligt udsøgte
gamle diple: fem 40-års jubilarer.

Et apropos til forsiden
LIDT OM HERLUFSHOLMS

STEDNAVNE (1)
Herlufsholm - aktuel, levende nutid for nogle hundrede unge mennesker, hver
med en erindring som kun dækker nogle ganske få år. Men sådan har det været
gennem nogle hundrede år, og en del af de fælles erindringer knytter sig til eg
nens steder og stednavne. Vi har som forside til denne årgang af Kontakt valgt
målebordsbladet dækkende skolen og nærmeste omegn: på nogle slentreture
gennem området vil vi nu bruge stednavnene som pejlemærker ( uden ambitio
ner om at få alt med), vel vidende at nogle er så nye at de knap har bevist deres
levedygtighed mens andre er så gamle at de er sandet til, gået i glemmebogen.
Men navne er jo ikke kun funktionelle redskaber for orientering og kommunikati
on; som tiden går, knytter minder og følelser sig til stederne, og navnene lades.
Så for de nye vil vort lille causeri måske blive en hjælp fil at finde rundt, for de
gamle i gårde snarest en slentretur i minderne.

Vi starter fra HERLUFSHOLM .Navnet minder os om skolens grundlægger, men
hvorfor kombinationen med »holm«? l»Det ældste Herlufsholm«oplyser prof.
Tolstrup at navnet kendes fra 156o, og at »holm« i ældre dansk også betød »et
markstykke omgivet af vand, sump, grøfter o.a., ja bare en plet som hæver sig
over omgivelserne«. Og den tids Herlufsholm lå netop omgivet af sumpede are
aler mod nord og vest, en vandrigere Suså mod øst, samt fiskedamme og grøf
ter for øvrigt som en slags voldgrav.
Det nye navn havde for resten svært ved at udkonkurre SKOVKLOSTER, begge
navne afspejler ganske vist stedets præg af natur, men bl.a. poeten har elsket
»Skovklosters takkede gavle«.
Målet for turen er Humlebjerg mod nord. Vi kan tage den lige FÆVEJ så vi efter at
have krydset alleen har KOHAVE på venstre hånd. Haven er faktisk en del af
skoven, køer ser vi ikke noget til, men tidligere tiders landbrug med stort dyre
hold græssende i forskellige vænger og i tidligere mere åbne skovområder har
givet navn til både vej og mark. Vi krydser »Slagelsebanen« og har straks efter
DEN NYE AVLSGÅRD« på højre hånd. Som Fævejen er uden kvæg og banen uden
tog, således synes Avlsgårdens kornsilo og maskinhangar uden mange mindel
ser om en dansk bondegård. Turen videre mod nord går over åben, flad, ret højt
beliggende mark. Vi har passeret GRAVLUNDEN, sognets og skolens kirkegård,
men som navnet antyder ikke en helt almindelig kirkegård. Anlægget er præget
af beliggenheden på en lille bakke som krones af store smukke træer, men sær
lig gammelt er det ikke. Den poetiske lund afløste som gravplads et område tæt
ved kirken, og datidens sociale lagdeling er faktisk anskueliggjort gennem gra
vens placering på bakkens sider og top. Omegnens befolkning vænnede sig
også kun langsomt til at benytte denne »lund« som afløser for kirke»gårde« men
smukt er der i lunden. Nord for og som næsten-nabo til gravlunden ligger en lille
klump store træer kaldet »PESTLUNDEN«. Navnet er nok uden relation til voksen
virkelighed, men ikke til drengefantasi. Dir. Rasmussen fortæller at diple af hans
årgang var så overbeviste om pestens realiteter, at de altid holdt sig for næsen,
når de i det hele taget vovede sig gennem den formodede pestkule. På højre
hånd aner man nede i lavningen åløbet, og hinsides åen er byen vokset helt ud
på landet i form af SKRYNET(Skovbrynets boligkompleks). Men åturen gemmer vi
til hjemvejen.
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HUMLEBJÆRG er en lille skov, idag uden såvel dyrket som vild humle, men med et
navn som minder os om humlen som en vigtig plante for tidligere tiders tørstige
generationer. Først når man har krydset gennem den lille skovbeplantning mod
øst får man indtryk af bjerg: her falder terrænet brat og dramatisk lige ned mod
åbredden og her finder vi et af de dybeste steder i åen. Bevoksningen er drabe
ligt krogede ege og bøge. Herligt legeterræn for diplene gennem mange genera
tioner - og fantasien har da også ynglet med mærkelige navne: FILIPINERGRAVEN.
det dybe sted i åen, CALCUTTA, og lidt længere oppe GANGES BRO. De to første
navne kan tænkes at være givet omkring århundredskiftet af romantiske Kipling
fans blandt diplene. Ellebækken nærmere skolen har jo også fået navneforan
dring til EBRO. Og at Ganges idag figurerer på officielle kort og vejskilte er diplene
måske heller ikke uden skyld i. Idag kender Næstvedborgere Ganges bro som en
lille villabebyggelse mellem Sorø-vejen og åen. men broen har eksisteret alle
rede i munkenes tid. Tolstrup fortæller at godset fra gammel tid måtte deltage i
vedligeholdelsen af »Gangens bro«, som iflg. arkitekt Helge Finsen er placeret
ved et af de få vadesteder over åen. Men forvanskningen af navnet fra Gangens
til Ganges synes idag helt accepteret, og vi vil foreløbig overlade til stednavne
udvalget om en forklaring kan findes.
Når vi lægger hjemturen langs åen på skolens side krydser vi snart BUSENGEN,
stedet hvor man i mange år havde skolens bade-hus og officielle badeanstalt.
Og snart følger vi åen ind i skov og parkområder, vi nærmer os »holmen« igen;
HVÆLVINGEBROEN som fører alleen over åen er bygget i 1 730-erne og, stadig iflg.
Helge Finsen, den første bro ved Herlufsholm. Men, fortæller Finsen, her fandtes
det næste vadested ned langs åløbet, og »vadestedet her kan have vasret
bestemmende for Skovklosters placering«. Uden at ville tage stilling til de lærdes
teorier siger vi farvel for denne gang, og håber at kunne lokke sande amatører
med på en tur til så eksotiske steder som »SØNDERDRÆSSET «og »PETROLEUMSKIL
DERNE« i næste nummer.

EFTERSKRIFT:
Ved redaktionens slutning forelå svar fra »Institut for navneforskning« angående
Gangesbro. Man fastslår at navnet er vanskeligt at tolke fordi det ikke foreligger i
tilstrækkeligt gammel form. Vi citerer:
»Gangesbro kendes tidligst fra Markbog 1682: Ved Ganges Broe, på Udskift
ningskort 1793 nævnes Ganges Broe, Ganges Banke. - Forleddet i navnet er
sikkert en sammensætning, måske et oprindeligt Gangvads - hvor sidste led er
substantivet vad 'vadested'. Dette oprindelige Gangvad må så ved tilføjelsen af
efterled som -bro og -banke være blevet svækket til formen Ganges-«.
Instituttets teori, og mere er det jo altså ikke, passer jo således fint sammen med
Finsens oplysning om vadestedet og begrænser navnets eksotiske klang af Øs
ten til at være svage ekkofænomener i drengefantasien.
Men den skal man måske heller ikke foragte.
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Kontakt med det pulveriserende liv.
Igen i år har en masse gymnasieelever haft arbejde i sommerferien, men
det kan nok ikke komme bag på nogen, at det har været meget vanskeligt at
skaffe sig dette arbejde. Nogle enkelte heldige elever har i forvejen haft et job,
som de her kunnet udvide i ferien. De resterende er enten blevet skaffet ind af
familie eller venner, eller også har de kendt »en der har kendt en....... o.s.v.« Det er
meget betegnende, at kun e n af de mange, vi har talt med, har fået sit sommer
feriejob gennem en annonce (og der var over 50 ansøgere, så hun har enten
været heldig - eller dygtig!)
Pigerne har fortrinsvis gjort rent (det har de jo som bekendt særlige forudsæt
ninger for).
De fleste havde ikke full-time job. Det var dog tilfældet for en pige af den ener
giske type, der arbejdede 9-12 timer hele ferien. Hun syede bådkalecher for en
sadelmager. Det havde altså ikke noget med heste at gøre. Det havde derimod
den mandlige dagelev, der 3 gange om dagen lavede mad på en rideskole i
Skotland. Efter sikkert forlydende var det ikke hestene, men en helt uskyldig
menneske-belgier, der måtte spise maden.
For at blive ved det kulinariske kan vi fortælle om en pige, der fik job på en resturant. Hendes kvalifikationer skulle være: belevenhed, sprogkundskaber og et
»præsentabelt ydre« (og så skulle hun helst være under 18 år). Lønnen var knapt
så stor som udfordringerne, men det var et interessant dg alsidigt arbejde.
Denne restaurant var af de pænere. Det var vist ikke tilfældet med den, hvor en
3.ger hver morgen måtte fjerne diverse efterladenskaber fra stamgæsterne.
Så fik hun altså også 30 kroner i timen, og man vænner sig jo til alt. En anden
pige arbejdede hos en fiskegrosserer i Nordsjælland. Miljøet var »Herskab og
tjenestefolk« om igen-dog var Bellamy-familien vist lidt mere.fremskridtsvenlig!
Der var ingen Hudson til at kommandere med den kombinerede køkken-stuepi
ge, men der var til gengæld en »kokkejomfru«, der for en løn der var ringere end
køkkenpigens (som heller ikke var stor) omsorgsfuldt sørgede for. at illusionerne
om »herskabets« ophøjethed kunne bevares. Efter sigende en forbløffende ople
velse.
Nogle har haft »sælger jobs« af forskellig art (f.eks. den pige der solgte is til turis
terne på Bornholm). De fleste af disse sælgere har haft god brug for deres
sprogkundskaber, da det jo oftest er på de turisthjemsøgte steder, man har
ekstra hjælp om sommeren.
En af diplene gjorde erfaringer i et større tysk landbrug (på udvekslingsbasis).
Lønnen var ikke stor, men han forbedrede sine tyskkundskaber en hel del.
De elever, der har gjort rent eller haft fabriksarbejde, har så godt som alle fået
normal løn for det. Derimod har de elever, der har arbejdet i udlandet eller på de
velbesøgte turiststeder, sjældent fået en minimumsløn, men de er dog næsten
alle enige om, at de har fået så megen talefærdighed i fremmedsprog og så
mange sjove oplevelser, at det i nogen grad opvejer det manglende kontante
udbytte, løvrigt har de i forvejen været klar over betingelserne.
Næsten alle har noget spændende at fortælle. Som en rød tråd igennem deres
fortælling går det, at uanset om de har gjort gode eller dårlige erfaringer, mener
de. at de på en eller anden måde vil kunne gøre brug af disse erfaringer senere.
Det er derfor synd, at det er så svært af skaffe feriejobs. Det er jo desværre over
de dage, hvor man kunne sætte en annonce i avisen og skrive:»pæn, velopdra
gen, sprogkyndig gymnasieelev søger interessant og velbetalt sommerferiejob«
Nej, man skal være glad, hvis man i det hele taget får noget. Naturligvis er det
ikke ideelt, at det er sådan, men det ser ud til, at vi gymnasieelever er så besked
ne - og smidige - at vi affinder os udmærket med forholdene!
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Folk og Fæ.
SKOLENS ELEVER 1977
Trods Herlufsholm stadig (heldigvis mener de fleste) er en lille skole, vokser
den dog en smule år for år. Nedenfor bringer vi de nye elevtal, og for sammen
ligningens skyld tallene (dem vi har) fra sidste år i parentes:
Skolen har ved skoleårets start 37 1 elever (362). Kosteleverne udgør I94 ( 190)
dagelever 172 (172), dertil kommer 5 lærerbørn. Af kosteleverne er 54 nye (5 1 ),
mens nye dagelever udgør 61 (65). Hovedskolen rummer 1 19 elever, heraf ud
gør 6. kl. 17(1 6), mens der går 252 elever i gymnasiet. Atter i år består 1. g af 2
matematikerklasser og 2 sproglige med i alt 93 elever (88).
Alt i alt kan man konkluderende sige, at det med elevtallet er som med så meget
andet på Herlufsholm: udviklingen sker i et roligt tempo, men i den rigtige ret
ning.

VI BYDER VELKOMMEN TIL:

Lone Dyrløv, som med uddannelse i gymnastik og svømning ved Københavns
Universitet og lærereksamen fra Frederiksberg Seminarium hovedsagelig under
viser i gymnastik samt dansk og tysk i underskolen.
Niels Jørgen Wiwe, cand. scient, i fysik og kemi, foreløbig ansat i kvotastilling.
Erik Kold, cand. scient, i fysik og matematik, foreløbig ansat som vikar for adjunkt
Sloth Jensen under dennes årsorlov.
Adjunkt Niels Ulrich Ulrichsen, cand. mag i historie og engelsk, som har overta
get sovesal Mygningen 1. sal.
Stud, mag Ivan Hansen, som vil forsøge at få sang- og musikundervisningen på
fode igen. Af hensyn til Ivan Hansens fortsatte studier ved Universitetet er
musiktimerne lagt fredag, lørdag og mandag. Ivan Hansen har i øvrigt planer om
at genoplive skolekoret, ligesom det også er hans tanke at tilbyde undervisning
og vejledning i instrumentalt sammenspil i fritiden for de elever, som måtte
ønske det.

ROKERINGER

Som sædvanlig på Herlufsholm medfører et nyt skoleår visse ændringer inden
for lærerstaben m.h.t. status og placering. I år har der dog været usædvanlig man
ge forskydninger. Som bekendt forlod Gert Olsen Egtmontgården for at flytte
ind i rektorboligen, og i hans sted overtog Krog Madsen sovesalen. Hvidtfelt for
lod Mygningen 1. sal for at flytte i eget nybygget hus og blev erstattet af Ulrich
Ulrichsen. Også Anker Nielsen fandt tiden inde til at få foden under eget bord, og
stillingen som sovesalslærer på Lassengården blev overdraget Bentzen.
Lone Dyrløv er flyttet ind i lejligheden i den gamle godsforvalterbolig, og Krog
Madsens gamle lejlighed i Klosterbygningen deles nu af Kold og Wiwe.
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1977
HERLUFSHOLM STUDENTER Adjunkt Erik Anker Nielsens klasse. 3. GSA: Kirsten Wohlfahrt Andersen. Christina Bernstein, Anne Marie Hansen.
Marie Louise Holstein. Jacob Normann Jørgensen, Henrik Kejser, Hans Moller. Marianne Olesen, Annelise Petersen. Caroline Reedtz-Thott, Hans Richard Sandbæk.
Hanne Søgaard. Michael Tetzlaff, Jan Ullerup. Lektor Wohlfahrt Andersens klasse, 3.GSB. Claus Biering. Helle Brun Christensen. Hanne Clemmensen, Claus Frimand. Pia
Green, Anne-Kristin Greve, Jessie Reedtz Hansen, Tove Hildegard Hansen, Jan Heuckendorff. Birgit Birk Jensen, Lisbeth Jensen, Claus Juul Johavsen, Bente Kjølhede
Larsen, Michael Olesen. Kaj Torben Olsen, Eva Riemer, Hanne Rodbjerg, Anders Traustedt. Arne Voxted. Adjunkt Per Jensens klasse. 3.GMX:Jens Lind Andersen. Niels
Kristian Berg. Ole Bitsch. Erling Christoffersen, Michael Eskling, Michael Eskling. Michael Hansen. Klavs Hinsch, Helle Ingvorsen. Bente Jensen. Kirsten Jensen. Christian
E, Knudsen. Dorrit Koustrup, Lars Frigast Larsen, Peter Boye Larsen, Peter Scott Lind, Hans Lønborg-Madsen. Inger Margrethe Madsen. Jesper Nielsen, Michael Cordes
Nielsen, Vibeke Strøyer Nielsen. Henning Schultz og Søren Weis Sørensen.Lektor Mogens Jensens klasse.3.GMY:Merete Aagaard. Claus Berner, Michael Birch, Soren
Boas. Arne Egon Christensen, Jørgen Birger Christensen, Jørgen Melia Christensen, Per Danielsen. Lars Ejskær. Kim Eriksen. Olav Flach. Morten Frederiksen. Janne
Friberg. Per de Haas. Peter Hjelmsmark. Lise-Lotte Jakobsen. Lise Margaard Jensen. Jan Kjær Nielsen. Soren Sigismund Nielsen. Kurt Petersen. Jens Petri. Torben
Schiess, Peter Jerry Sørensen. Lisbeth Thomsen.

HERLUFSHOLMS LÆRERE 1977

Rektor Gert Olsen
Kemi: 3.xyK
Fysik: 9 b. S.a. 7kl.

Adjunkt Lars Bardram
Tysk: 3.bN, 1.b. 1.xy
Gymnastik: 3.by, 6.kl,

Gymovl. Vagn Andersen
Matematik: 3r. 9.a, 9.b. B.a

Sekretær Eva Bardram.

Lekt. H. Wohlfahrt Andersen
Tysk: 3,aN, 2,aN, 1a. 3.r

Adj. Hans-Jørn Bentzen
Matematik: 2.aN. 2.bN.2.x, 1.b
Gymnastik: 2.ax. 2.by, 9.b.
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Lekt. A. Bossen
Tysk: 9.a, 8.a.

Adj. Karen Fanø
Engelsk: 2.bN. 1.x. 9.a.
Fransk: 2.bN, 1 .y.

Lærer Lise Casmose
Dansk: 7.kl. 6.kl.

Lekt. lb Fischer Hansen
Dansk: 3.bN, 2.bN, 1,b
Tysk: 2.BN, 9.a + b.

Gym.lærer Lone Dyrløv-Madsen
Gymnastik: 2.ax. 1.ax
Dansk: 9.b, 8.b
Tysk: 7.kl.

25

Adj. Hans Hansen
Dansk: 1 .y. 3.r.
Historie: 3.bN, 2,bN, 1 bN. 1 .b. 9,b
Oldtidsk: 2,bN, 1.b

Timelærer Ivan Hansen
Sang og musik
Lekt. Bj. Normann Jørgensen
Religion: 3.aN, 3yF, 2.aN, 2.yF
Latin: 2,aN, 1 .a, 9.a
Oldtidsk: 2.aN, 1 ,a

Lærer B. Ilium
Slojd: 3.r, 7,kl.

Cand. scient. Erik Kold
Matematik: 1.a, 1.x. S.b
Fysik: 2,xF, 9.a

Lekt. Mogens Jensen
Matematik. 3.yF. 2.yF. 1.y

Adj. Sv. Krarup-Christensen
Biologi: 3.bN. 3.xyF
Geografi: 2.xF, 2.yF. 1,a, I b, 3.r

Adj. Per Jensen
Matematik: 3.xF. 7.kl.
Fysik: 3.xyF

26

Provst V. Krarup-Hansen
Religion: 8.a + b

Lekt. Carsten Levinsen:
Historie: 3.aN, 2.aN, 2,yF. 1.a.
9.a, 8.a, 8.b
Gymnastik: 3.ax, 1 ax. 7.kl.

Adj. Jens Krogh-Madsen
Dansk: 3.xF. 2.yF
Engelsk: 1.a, 9.b. 8.b

Adj. Erik Anker Nielsen
Engelsk: 2.aN
Fransk: 3,aN, 3.bN, 3.yF. 1.b. 3.r

Lekt. Mads Nielsen
Dansk: 3.aN. 2.x. 1.x
Engelsk: 3.aN

Kunstmaler Vincent Larsen
Formning:
3.ax. 3.by, 2.ax 2.by
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Adj. J. Hvidtfelt Nielsen
Dansk: 3.yF, 2.aN, l.a
Historié: 3.yF, 1 .y, 3.r

Lektor Kristian Olsen
Fransk: 3.xF, 2.yF, 1.x
Latin: 2.bN, 1 .b, 9.b
Oldtidsk: 2.yF, 1 .y

Sognepræst Tom Nielsen
Religion: 3.bN, 3.xF, 2bN, 2.xF

Adj. Marianne Olsen
Fransk: 2.aN, 2.xF, 1.a

Lærer Mogens Niss
Sløjd: 8.a, 8.b, 6.kl

Adj. Ole Pedersen
Biologi: 3.aN, 3.xyK, 8.b, 7kl.
Gymnastik: 1.by, 3.r, 9.a, 8.a + b.
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Gyml. A. Steffensen
Gymnastik: 3.ax. 3.by. 2.by. 1.by

Cand. scient Niels Jørgen Wiwe
Fysik: 1.y
Kemi: 2.xF, 2.yF, 1 x. 1 .y

AdJ. Jens Trandum
Fysik: 3.xK, 2.yF, 1.x, 3.r, 8.b

Gymovl. Gudrun Aamodt
Dansk: 9.a, 8.a
Engelsk: 7.kl.
Tysk: 9.b. 8.b.

AdJ. Niels Ulrichsen
Engelsk: 8.a. 6.kl.
Historie: 3.xF, 2.xF, 1.x. 7.kl. 6.kl.
Oldtidsk: 2.xF, 1 x

Qymovl. Tage Aamodt
Regning: 6.kl.
Geografi: 7.kl, 6.kl.
Biologi: 3,r, 9.a, 8.a, 6.kl.
Samtidsorientering: 9.a, 9.b, 8.a, 8.b.

AdJ. Gunnar Vasrge
Engelsk: 3.bN. 1.b, 1.y, 3.r
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SET og SKET.
Skoleårets slutning stod som sædvanligt i eksamens tegn, hvad enten det
som for de fleste drejede sig om en årsprøve eller om en afsluttende real- eller
studentereksamen, og alle eksaminanderne slap »levende « gennem nåleøjet.
Onsdag d 15. juni var der dimission, der i år fik en ekstra festlig-højtidelig
dimension ved at blive afholdt i kirken (egentlig var det noget så banalt som
lokaleproblemer, der lå bag. men de fleste oplevede det vist som en naturlig og
god ide), og derefter var der dimissionsmiddag for dimittender, forældre og
lærere i Helenhallen, hvor dygtige og hjælpsomme drenge og piger fra 2. g (sig
ikke at konsrollerne ligger fast) hjalp til med serveringen. Hr. Traustedt holdt tale
for skolen og specielt for Rektor Kierkeaard og overrakte ham som tak for hans
virke på skolen et par gamle solvskeer med tilknytning til Herlufsholm, skeerne
havde tilhort Rektor Traustedt talerens egen oldefar, tidligere rektor på skolen.
Hr. Greve takkede skolen, det var 3. gang, han deltog som dimittent-fader. Tor
ben Schiess talte for eleverne, og lærerrådets formand, lekt. Mads Nielsen, talte
for lærerne og overrakte på elevers og læreres vegne Rektor Kierkegård to bæn
ke, lavet af træ fra skolens skove, en til »Røde Plads« og en til Rektorparrets nye
hjem. Og som et mere uhøjtideligt højdepunkt havde Claus Frimand. 3.g, forfat
tet en sang, hvor det let og elegant lykkedes ham at komme hele lærerkollegiet
med fruer rundt. Efter middagen serveredes der kaffe, og efter megen skriven i
studenterhuerne tog man afsked, de fleste havde jo langt hjem. En -efter vor
mening- vellykket dimission.
Sommerferiens glæder ligger uden for Kontakts rammer, men en enkelt ting fra
ferien vil vi dog nævne:Forpagter P Riisberg.Tybjerggård, har overtaget driften
af Herlufsholm Avlsgård med tilliggende jorde.
Hertil kommer at ferien som sædvanlig har været håndværkernes store tid, med
livlig aktivitet på skolen og i lærerlejlighederne; ja, arbejdspresset har p. gr. a. de
mange flytninger i år været så stort at rektorboligen har måttet vente.Moder
niseringen og ombygningen af lokaler til biologi og geografi er derimod tilende
bragt. Det drejer sig om et geografilokale i Skolebygningen ud mod Stark (tid
ligere aim. klasselokale), samt ombygning af Lal og Nærticum i Mygningen. Om
bygninger kan jo være en kilden sag: dels har man de ømme følelser for et miljø
med atmosfære, kønne og solide gamle fyrretræsskabe, trælofter med patina og
markante laboratoriebejdsede langborde - dels er der spørgsmålet om det nye
kan blive godt nok i de gamle rammer.Men det stod klart at skulle lokalerne
bruges til undervisning og laboratorieforsøg i overensstemmelse med mini
steriets bekendtgørelser, måtte der ændringer til: indlægning af tilstrækkelige
vaske med koldt og varmt vand, gas, gode lys- og tavleforhold. Hertil kom at de
ofte benyttede hjælpemikler som episkop, over-heads,lysbilleder og film måtte
have de muligheder de har krav på.
Studieture til andre gymnasier bragte en del erfaringer, og det stod klart at spe
cielt gamle Lal rummede gode muligheder. Så gik arkitekterne ¡gang, brand
myndighederne og fagkonsulent blev konsulteret, og håndværkerne tog fat.
Det store, indbydende lokale rummer nu virkelig fine arbejdsmuligheder i form af
laboratorium, undervisningsplads og håndbogsbibliotek. At vi så trods eksper
ternes forskrifter alligevel må konstatere at laboratoriets arbejdspladser er uhen
sigtsmæssigt lave er beklageligt - og vil også blive beklaget af fremtidige elever,
der netop i disse lokaler skal sættes ind i den viden om forsvarlige og hensigts
mæssige arbejdsstillinger, som vi og samfundet i øvrigt anser for så vigtige.
I det lige så hæderkronede Nærticum har man også fået lyse og venlige forhold.
En del plads er vundet ved fjerne »hønsepindene«(elevpladserne), men her fore
kommer rammerne stadig en smule trange til særlig aktivt elevarbejde. Det kan i
fremtidenblive nødvendigt at overveje om ikke »museets« pladskrævende
samlinger bør vige (evt. delvis flyttes) til fordel for egentlig undervisnings- og
øvelsessteder med dertil hørende gasanlæg og elevvaske.
Opbevaringsplads er og bliver et kildent problem, og det blev ikke mindst klart
for de diple der som led i nyindretningen måtte slæbe af sted med favnfulde af
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skærver, udstoppede fugle, mineraler, dyr i sprit, sommerfugle og herbarieark.
Men vi kan konstatere en stor forbedring og ønske elever og faglærere god arbejdslyst med »nærteriet«.
Onsdag d. 10. august startede det nye skoleår med kostelevernes ankomst.
Torsdag d. 1 1. begyndte skolearbejdet så småt, og vi er nu i fuld gang med sko
leåret 1977-78.
Lørdag d. 20. august: Fugleskydning afviklet planmæssigt og mindst lige så vel
lykket som i fjor. 3.g og vejret har stadig æren (se i øvrigt billeddækning m.m. an
detsteds i bladet).
Tirsdag d. 23. august.»Superlipsen« - Just Lunnings sølvskulptur efter design af
Piet Hein - uddeltes ved lovsang til Alan Jacobsen, 3my, som altså (blandt flere
kandidater) har fået dette synlige bevis på skolens anerkendelse af hans kam
meratlige optræden, initiativ og loyale indsats i skolens liv.
Torsdag d. 1. september 1.g fest i Hylen med næsten 100% deltagelse af både
elever og lærere. Klasserepræsentanter og -lærere havde lagt op til en hyggelig
ryste-sammen aften med dans (lanciers) og punchebord.
3-4. september. Fægterne deltog i et ungdomsstævne i Næstved sammen med
fægtere fra Bornholm, Jylland, Sjælland og Tyskland. I konkurrencen på sabel
besatte Mogens Hauschildt 1. pladsen, mens Torben Lowzow og Søren Jessen
blev nr. 4 og 5 af i alt 18 deltagre.
Mads Bjerre Andersen besatte 1. pladsen på fleuret, som havde 22 deltagere.
Fint resultat, og Lowzow figurerede dagen efter i Næstved Tidende med billede
og udtalelser om fægtesporten.
På atletikbanerne er træningen godt i gang med henblik på regionsstævnet.
8. -9. sept, besøgte vi Sorø Akademi ved et træningsstævne, som afvikledes i en
god og afslappet atmosfære, en god eftermiddag trods lunefuldt vejr.
Vores deltagere i gruppe 1 måtte se sig slået af soranerne, mens det blev til sejr
for herlovianerne i gruppe 2. Sammenlagt blev det til en kreben sejr for værter
ne.
Fodbolden er begyndt at rulle. Hovedskolens hold har trænet ivrigt til efterårets
kampe.
30. august spillede vi på hjemmebane mod Ny Holsted skole. Resultatet 2-2.
6. sept, vandt vi ligeledes på hjemmebane vores første kamp i Extra Bladets tur
nering med 9-0. Kampen gav vort hold den tiltrængte portion selvtillid, der er
nødvendig, hvis man skal besejre »stærkere« modstandere - så forhåbentlig hol
der fremgangen. Fidusbamsen for særlig godt spil blev tildelt Karsten Roed fra
3. real.

Spejderne, som så ofte før betyder et nyt spejderår også nye ledere. De gamle
forlader skolen efter veloverstået eksamen, og så er det de »smås« tur til at rykke
op i graderne og bestride de ansvarsfulde og arbejdskrævende poster i troppen.
Tropsstaben består nu - og forhåbentlig i de kommende to år - af et triumvirat
med Niels Baht som nominel tropsleder og Ask Brandstrup og Lars Andersen
som assistenter. De går alle i 2. g, og de får de bedste ønsker om vilje, initiativ,
evner og kræfter med på vejen.
Troppen består af fire patruljer og en skovmandsgruppe. Der er meget godt ar
bejde i gang de fleste steder, og på trods af det ustabile eftersommervejr har
der været flere gode ture. En spejder på Herlufsholm ville i øvrigt næppe ane.
hvad han skulle stille op på en lejrtur, hvor det ikke regnede.
Den 3. og 4. september deltog 3 af vore patruljer plus 5 skovmænd i en Skt.
Georgsturnering arrangeret for samtlige pige- og drengespejdere i Næstved, Tu
ren gik til Fårebakkerne ved Fladså og blev en god og oplevelsesrig tur med
mange gode og spændende muligheder for lejridræt og konkurrencer. Vi var så
heldige at besætte 1. og 2. pladserne i det store natløb. og det medførte, at spej
derne med stolthed efter hjemkomsten kunne fremvise en smuk sølvplade.
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Der er en glædelig fremgang i interessen for spejderarbejdet, hvilket har medført
en god tilgang af nye folk fra de små klasser. På grund af manglende kapacitet
har vi endog - desværre - måtte sige nej til flere, men vi overvejer stærkt at op
rette en ny patrulje.
Lejligheden bor benyttes til at rette en tak til skolens administration for god og
hjælpsom imødekommenhed m.h.t. vor virksomhed i skolens skove, tildeling af
materialer, lejrpladser og forplejning.

VED ORDINÆRE REJSEWEEKENDS OG FERIER.
Bustransport:Afg. Herlufsholm ca. 14,15-ank. Kbh. Hovedbanen ca. 15.45
Afg. Herlufsholm ca. 14,05 ank. Korsør til forbindelse Fyn-Jylland.
Afg. Kbh. Hovedbanen 19,30 Afg. Korsør afpasset efter forb.
Nyborg-Korsør

Efter forsøgsvis at have været flyttet er bussernes holdeplads i København igen
ved Hovedbanegården.

Bliver en dipel forhindret i at nå tilbage til skolen inden sengning efter rejselov.
bedes dette altid meddelt sovesalslæreren snarest muligt.
EKSTRA REJSELOV:
kan tildeles efter skriftlig henvendelse til Rektor senest torsdag i 2. frikvarter.
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, så
ledes at diplen vil få den samme ferieperiode i sit hjem som kammerater bosat i
Danmark.

OPHOLD PÄ SKOLEN I REJSEWEEKENDS
kan arrangeres hvis en dipel er forhindret i at komme til eget eller andet privat
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
gælder weedends eller ferier) bekræfte arrangementet ved henvendelse til sove
salslæreren.
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