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........ fra redaktionen
Efter en sommerferies pause starter skoleåret hektisk, synes mange.
Og en masse nyt falder i øjnene: det drejer sig om en del nyansættelser
nyindretning af sløjdlokaler og forøgelse af hummerkapaciteten; og
hvad angår eleverne, så myldrer det simpelthen. Hvor meget det myld
rer. kan læserne danne sig indtryk af ved at kigge på dette nummers
oversigt over Herlufsholms elever, og man vil se at der er sket en mar
kant forøgelse både i hovedskolen og gymnasiet.
Vi skal ikke her forfalde til selvglade betragtninger over årsagerne hertil,
hverken som kostskole eller som gymnasium; direktoratet har på lands
plan foranstaltet en undersøgelse af de nye l .g'eres baggrund og moti
ver for at vælge gymnasiet i så stort et omfang (på landsbasis ca. en
trediedel af årgangens unge), og når resultatet af denne undersøgelse
foreligger, vil vi måske også kunne drage nogle slutninger specielt ang.
Herlufsholms 1 g'ere og årgangen som helhed.
Der kan dog være grund til at nævne nogle af de øjeblikkelige virknin
ger: der er brug for mere plads og som omtalt har det været muligt at
klare lokale kravene; gennem udflytning af Snolen (sløjd) til garage
komplekset i Skiderens gård har man ikke bare fået plads til flere diple
på skolebygningen, men også tiltalende sløjdfaciliteter. Et klasselokale
er indvundet ved at bibliotekets forrum, tidligere tv-rum, nu bruges som
permanent undervisningslokale. Når Fuglekongens regering af 3g'ere
omtalte forholdene som noget nær de overfyldte slaveskibes, så skyder
de naturligvis over målet; men der foreligger gode pædagogiske og
menneskelige grunde til også på dette felt at overveje »grænser for
vækst«.
For KONTAKT's redaktion bliver det i årets numre en særlig opgave at
informere usædvanlig mange nye diple, dapie og forældre, og i den for
bindelse må det jo ikke glemmes at den målgruppe, eller rettere de mål
grupper. vi henvender os til, er indbyrdes ret så forskellige. Som man
også kan læse af tallene andetsteds er tilgangen af kostelever størst i de
yngre klasser; gymnasiet vækst er afspejlet i oprettelse af fem mod tidli
gere fire. 1 .g klasser, og tilgangen af dagelever falder som bekendt ude
lukkende på gymnasiet.
Der er for redaktionen ingen grund til at betvivle at alle læserne har en
fælles interesse i at styrke og udvikle Herlufsholm som skole og miljø og
derfor udgør en ideel læserkreds med god appetit. Men den yngre kost
elev - som ejer skolen! - kan ikke altid se berettigelsen i gymnasiedagelever, og omvendt: er man gået hjem fra skole klokken to er det ikke al
tid let at forstå hvilke livsvigtige begivenheder der udspiller sig resten af
døgnet for diple med et 24-timers engagement. Andre af Danmarks
kostskoler har oplevet afstanden mellem dag- og kostelever, mellem
store og små, som noget skæbnesvangert. Så hvis KONTAKT kan hjæl
pe med til at skabe større gensidig forståelse mellem de grupper som
læserkredsen udgøres af, så vil et væsentlig opgave være løst.

2

SKOLENS ELEVER 1978
Mens vi i den tilsvarende oversigt sidste år kunne konkludere, at elevtal
let steg i et roligt tempo, er stigningen i år af næsten eksplosionsagtig
karakter, i hvert fald når det gælder en så gammel og agtværdig skole.
Det samlede elevtal er i år 424 (37 1 - tallene i parentes giver sammen
ligningsgrundlaget fra sidste år), en stigning på hele 53 eller godt 14%.
Kosteleverne udgør i år 221 (194), hvoraf de 87 går i gymnasiet, de
134 i grundskolen. Når det samlede elevtal i grundskolen alligevel ud
gør 139 (119) skyldes det 5 hørerbørn (det eneste tal, der ikke er ste
get). Dagelevernes tal udgør 198 (172), hvoraf de 126 er piger, de 72
drenge. For første gang i skolens historie er der 5 1.g-klasser. 3 mate
matikere og 2 sproglige med i alt 115 elever: 31 kostelever, 84 dagele
ver, hvoraf de 29 er drenge, de 55 piger. Endvidere undervises der for
første gang i russisk; holdet består af 14 elever. 6 sproglige og 8 mate
matikere.
Hvis denne stigningstakt fortsætter, vil man om ganske få år kunne kon
statere, at trods nyopførte undervisningslokaler er skolens fysiske ram
mer for snævre.

ÅBENT HUS FOR KOMMENDE 1. g-ere.
Næstved kommune har som en af de få i landet hvert år et gymnasieorienteringstilbud til alle kommuneskolernes elever i 9. klasserne. Her
lufsholm og Næstved Gymnasium åbner i september dørene for sådan
ne elever som får lejlighed til at deltage i 1 .g’s undervisning i tre fulde
dage. I år måtte vi dublere arrangementet for at få plads til de 60 gæs
ter fordelt efter eget ønske på de fem klasser. For at gæsterne ikke skul
le fare vild i systemet blev de attacheret en »tante« i hver klasse, som
dels kunne vejlede løbende, dels kunne hjælpe til en god start ved at vi
se rundt. Gæsterne får desuden plan over stedet, klassens skema, som
binder dem for tre dage - samt en artikel om stedets forvirrende jargon,
herlovianersproget.
Meningen er at de eventuelt helt gymnasiefremmede 9. klasser ved
selvsyn skal kunne danne sig indtryk af hvordan undervisningen i gym
nasiet former sig; de præsenteres for »den ægte vare«, og når de først
er med i de forskellige klasser, tages der ikke specielt hensyn til dem i ti
mernes forløb. Som afslutning har den samlede gruppe lejlighed til at
stille spørgsmål til studievejleder eller rektor, og de orienteres specielt
om grenvalg o.l. Denne sammenkomst benyttes naturligvis også af sko
len som en lejlighed til feed-back i form af kritik og gode råd. Man kan
konkludere at der ved den lejlighed er udtrykt en helt overbevisende til
fredshed med både Næstved kommunes tilbud og den måde oriente
ringen afvikles på af skolen.
Denne kontakt mellem elever og gymnasium erstatter naturligvis ikke
de orienteringsarrangementer som holdes i januar, hvor også forældre
deltager.
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HOVEDSKOLENS TIMEFORDELING.
Med sine fem klassetrin, er hovedskolen på Herlufsholm kun et udsnit
af et normalt skoleforløb fra 1.-10. klasse som det er beskrevet i folke
skolen. Det er et af denne lovs principper at »brugeren«, kommuner eller
privatskoler, kan udforme en timefordelingsplan inden for rammerne af
minimums- og maximumsangivelser. For 6. til 10. klassetrin er mini
mum 24 timer, men på Herlufsholm har man lagt sig tæt ved eller på
maximumsgraensen. 6. og 7. har 29 timer (30 er max.), mens 8. og 9.
har maximum lig med 34 timer. Loven sætter i øvrigt for disse klasse
trin grænsen for det tilladte daglige timetal til 7, og lægger man dertil
den daglige lektielæsning vil man for disse diple let nå en arbejdsuge på
noget over 40 timer.
Hvorledes udnyttes så dette timetal? Ja, ved sammenligning med den
»Vejledende plan for fordeling af timer« som Undervisningsministeriet
har udsendt, kan følgende træk bemærkes:
Klassens time, en nyskabelse i folkeskoleloven af 1976, figurerer ikke
med en time i selve skoletiden. Begrundelsen herfor er at diplene jo er
samlet klassevis på »sovesalene« (se artikel andetsteds i dette nummer),
hvor de sammen med sovesalslærere og præfekterne har lejlighed til at
tage de ting op som ellers ville blive behandlet i klassens time.
Det vejledende skema udgøres i øvrigt af tre grupper fag: obligatoriske
fag, tilbudsfag (obligatoriske i den forstand at skolerne skal tilbyde
dem) samt valgfag (som en skole kan tilbyde). Principperne bag Herlufsholms sammensætning af den pædagogiske buket er, at det store fler
tal af elever som har søgt Herlufsholm for at kvalificere sig til gymnasiet
får et skema, som meget nærmer sig til det man kender fra den gamle
»Mellemskole«; således indgår på 8.-9. trin obligatoriske fag såvel- som
tilvalg som en fast bestanddel i skemaet. Når en sådan fast skemaplan
følges skyldes det også skolens størrelse, og det kan endvidere påpe
ges at man i stedet for nivaudeling har integreret undervisning på udvi
det niveau.
Betragter man enkeltfagene vil man se at man bl.a. takket være maximaludnyttelsen af skemarammen har kunnet styrke en række af fagene
i forhold til den norm angives i den vejledende plan. Det gælder fx en
gelsk, matematik (hver med en time), historie som har kunnet finde
plads med to timer på alle trin, samt formning og sløjd. I det faste ske
ma indgår også tysk (bl.a. som gymnasieforberedende fag), og på 9.
klassetrin figurerer latin på alles skema; det skal dog forstås således at
skolen forventer at alle påbegynder faget for at prøve kræfter med det
til efterårsferien. På det tidspunkt vil man tage stilling til om faget for
visse elever skal erstattes af ekstra tysk eller dansk. Folkeskolelovens
nyskabelse, samtidsorientering har også sin plads på skemaet dog kun
med to timer (se sidste årgang af KONTAKT), mens hjemkundskab, ikke
har kunnet tages op - endnu. Idræt som traditionelt har en høj stjerne
på Herlufsholm, har ikke fået »ekstra« plads på selve skemaet, men det
skal ses på baggrund af at skolen søger behovet for fritidsidræt dækket
ved at 6-7 læere efter skoletid går ind i dette arbejde og aflønnes derfor
i et omfang svarende til 1 7 ugentlige timer. Se i øvrigt andetsteds dette
års tilbud af fritidsaktiviteter.

4

Den »belmer« (herloviansk for dipel i grundskolen) som må leve med
disse barske realiteter i over 40 timer om ugen får ikke mange stunder i
lediggang at tilbringe på »fandens hovedpude« - og han vil måske ind
imellem misundeligt skele til folk på det voksne arbejdsmarked som går
på fordeling - men forældrene vil forhåbentlig forstå og værdsætte det
skematilbud som forsøger at realisere visse idealer og udnytte de res
sourcer vi har. Og endelig til slut: diplens udbytte af skoletiden på Her
lufsholm skal ikke bare aflæses af skemaet.

TYSK-FRANSK FORSØG:
Timebytning med konsekvenser
Som forsøgsarbejde betegnes officielt kun ændringer og afvigelser i for
hold til bekendtgørelserne som er anbefalet af lærerrådet og godkendt
af direktoratet, og der foregår for tiden ikke nogen form for radikalt for
søg på Herlufsholm. Som fprsøg betegnes dog en mindre ændring i
skemaet for sproglige således at fransk og tysk »bytter timer«:

3g
2g
i g
3 t.
3 t.
5 t.
tysk
5 t.
fransk
3 t.
3 t.
4 t.
3 t
4 t.
Forsøg
tysk
4 t
3 t.
4 t.
fransk
Forsøget løber for tiden kun 2. og 3. g. og begge fag har opfattet forsøget som positivt. For fransk er undervisningen i 1,g en begynderun
dervisning, mens det for tysk drejer sig om en videreførelse af folkesko
lens indsats. Her opfattes overgangen til gymnasiet som særlig prob
lemfyldt - idet det mærkes at eleverne har været undervist meget for
skelligt. Samkøringsproblemer trænger sig på, og skal det lykkes at sikre
et fælles, solidt arbejdsgrundlag for resten af forløbet er det vigtigt at
eleverne opfatter faget som et »hovedfag«. Denne psykologiske reakti
on opnås selvfølgelig lettere ved at starte med 4 ugentlige timer i stedet
for 3. Er den gode start sikret, vil det erfaringsmæssigt være muligt at
nå den krævede tekstlæsning i 3.g selv om der afgives en time til fransk.
For fransk tegner billedet sig som for flere andre gymnasiefag: en time i
3.g er i almindelighed mere værd end en time i 1.g på grund af elever
nes større modenhed og større evne til at udnytte viden fra andre fag - i
dette filfælde fx. engelsk og latin.
Forsøget ser altså ubetydeligt ud. men erfaringerne understreger noget
principielt ved de to fags stilling i gymnasiet, og begge fags lærere er
særdeles positive over for muligheden af at gøre ordningen permanent.
Normalt
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KOMMENTAR:

ORDBØGER

Studielektor Wohlfahrt Andersen belyser forskellige
sider af problemerne omkring køb og brug af et af sko
lens vigtige hjælpemidler.
Det hænder ofte at der stilles spørgsmål om ordbøger: »Skal vi have
ordbog? Hvad for ordbøger skal vi købe? Hvorfor får vi dem ikke udle
veret?«
I folkeskolen, altså 6.-10. kl. har det sjældent voldt problemer. I de en
kelte fag, dansk, engelsk, tysk har eleverne selv opdaget behovet for at
slå et ord eller en glose efter: måske er de også blevet hjulpet på gled af
de ordbøger der står til rådighed på Lal (Læsesal) ved forberedelsen
der. og som lalholderen flittigt henviser til når diplene kommer og vil ha
ve ham til at oversætte svære steder. Eller naturligvis i klassen, hvor
faglæreren på et eller andet tidspunkt anbefaler anskaffelse af egen
ordbog: det kan så efter omstændighederne være en Dansk Retskriv
ningsordbog. en Engelsk-Dansk ordbog eller en Tysk-Dansk ordbog det vil nok være i denne rækkefølge der bliver brug for dem. Når der i
fremmedsproget sættes ind med stiløvelse med oversættelse fra dansk
til engelsk eller dansk tysk kan også en Dansk-Engelsk og en DanskTysk snart bliver nødvendig. Men de kan altså anskaffes lidt pø om pø
eller på nu-dansk: hen ad vejen. Det gør eleverne også tit.
Overlades problemet helt til dem selv, risikerer man imidlertid at nogle
køber for små ordbøger d.v.s. ordbøger der indeholder for lidt, yder for
lidt hjælp til eleven, for tit lader ham i stikken når han slår op og må kon
statere at ordet ikke findes i hans ordbog. Andre låner måske onkel Pe
ters eller fars aflagte gamle ordbog; heller ikke det er altid så godt - den
er ofte 20-25 år gammel, og der er sket en masse, også på ordbogs
området, i den tid, der er kommet en mængde nye ord og gloser ind
som eleven let kan få brug for i moderne sprogundervisning med me
gen vægt på det talte sprog: på den anden side er der skudt meget
overflødigt ældre stof ud. Endelig er typografi og overskuelighed i bø
gerne stedse blevet forbedret, hvad der i høj grad letter arbejdet og la
der det gå hurtigere. Skolens synspunkt er derfor det: Hver mand (m/k!)
har brug for at anskaffe sine egne ordbøger, det er et personligt ar
bejdsredskab - og et arbejdsredskab der rækker langt ud over skoleåre-
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ne; langt de fleste af os får af og til brug for ordbøger også efter at vi
har forladt skolen. Derfor udleveres de ikke. Men skulle en enkelt af en
eller anden grund ønske ikke selv at anskaffe dem. vil skolen søge at fin
de udvej i den situation også. Mange forældre har i øvrigt været glade
for ordbøger som et godt tips til fødselsdagsgave eller julegave til »ele
ven der har alt«. Prisen på Gyldendals røde, som er dem lærerne nor
malt anbefaler ligger på 60-70 kr.
Noget andet er, at når man alligevel på et eller andet tidspunkt skal an
skaffe disse bøger, ja, så kan det jo være lige så smart at få dem tidligst
muligt, og således få fuld valuta for sine penge. Både engelsk- og tysk
læreren vil nok sætte pris på at kunne regne med at man har dem fra 78. klasse.
Problemet er mere akut, om man ikke har været med til en sådan grad
vis anskaffelse og der ved overgangen til gymnasiet skal foretages en
engangsinvestering. Også her vil skolen dog helst fastholde ovennævn
te hovedsynspunkt og kun træde hjælpende til i nødsfald.
I gymnasiet kommer for de fleste ønske om Fransk ordbog, og for de
sprogliges vedkommende også Latinsk ordbog. Latinlæreren siger
ganske vist at Latinsk ordbog ikke kræves, men at det er de færreste
der kan klare sig uden. Det er givetvis en stor lettelse i arbejdet at have
en. Dertil kommer så for de sproglige elever krav eller ønske om en
Engelsk-ordbog, for det meste Advanced Learner's Dictionary, som
mange selv gerne vil eje og køber, mens andre har kunnet låne et
exemplar på skolen. Tilsvarende kommer - dog normalt først i 2.g. øn
ske om en Tysk-Tysk ordbog, for det meste Wahrig: Deutsches Wörter
buch eller Duden nr. 10: Bedeutungswörterbuch. Anskaffelsen af disse
har for Tysk's vedkommende været frivillig, da nogle elever foretrækker
at bruge de røde. Det er dog næppe en klog disposition; ved arbejde
med de moderne text- og kommenteringsopgaver er de fremmedspro
gede ordbøger det rigtige, da de tillader eleven hele tiden at blive i
fremmedsproget uden omvejen over modersmålet.
Også matematikerne kan naturligvis have glæder af en sådan ordbog,
men det er normalt ikke nødvendigt. Man klarer sig gennemgående fint
med de røde.
Selv om man har sine egne ordbøger, er det ikke rart at skulle have
dem med i tasken ved prøver på skolen. De er tunge og kan let lide
overlast i en i forvejen overfyldt taske. Til den slags lejligheder har sko
len et klassesæt til rådighed. Dette bruges til undervisning på klassen i
ordbogens rette brug. Et godt forberedende arbejde på dette felt gøres
mange steder i folkeskoleklasserne, men ellers tages problemet op på
gymnasieniveau i løbet af 1.g. Det er helt nødvendigt; kun den der ken
der ordbogens mange muligheder til bunds, får fuldt udbytte af den. Og
omvendt, er man ikke fortrolig med dens indretning er der mange mu
ligheder for fejltagelser eller for ikke at få svar.
Til slut skal det kanske for en ordens skyld nævnes at ordbog må bru
ges ved skriftlig studentereksamen i samtlige fag. Det har langt fra ud
ryddet alle fejl, men det har givet eleven mere tryghed under arbejdet
og fået hans eksamenssituation til mere at ligne situationen ude i det
praktiske liv, hvor vi også alle griber til ordbogen når der er noget vi er i
tvivl om.
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SUS - SYGDOM og SUNDHED
Omkring 1630 var den berømte læge og botaniker Simon Paulli hov
mester for de unge adelige sønner på Sorø Akademi. Vi kender ikke
navnet på hans samtidige kollega på Herlufsholm, men det falder let for
fantasien at forestille sig, at de to lærde herrer kan have udvekslet er
faringer angående det nyeste apparatur på åreladningens område, eller
hvilken gavnlig indflydelse på svagelige disciples helbredstilstand det
kan have at tilsætte mavemixturen snogefedt, hexesved og pulveriseret
selvmorderkranium, eller det kostbare enhjørningehorns gunstige ind
flydelse på hørernes potens.
Vel, vi ved i hvert fald, at disciplenes sundhedstilstand altid har ligget
skolens ledelse stærkt på sinde, sideløbende med omsorgen for deres
åndelige velfærd, alt sammen naturligvis under indflydelse af skiftende
tiders mere eller mindre mangelfulde indsigt og forståelse.
Allerede i 1585 lod Arild Huitfeldt, den kendte historieskriver, en syge
stue indrette i Klosterbygningen, og en af skolens tjenende piger fik stil
ling som »sygekvinde«.
Samme Huitfeldt havde i øvrigt nogen tilknytning til skolen, idet Herluf
Trolle var hans morbroder, Herlufsholms første rektor, Hans Michelsen
fra Randers, var hans lærer, og han blev selv i 1 583 forstander for Her
lufsholm.
I 1854 indrettedes to sygeværelser i vestenden af den nyopførte skole
bygning, og i 1875 supplerede man med en epidemiafdeling i Mygningens vestfløj. Tilsynet med disse afdelinger var pålagt en sygeinspektør.

/ venteværelset hos Fru Normann kan man få læst sin Anders And i godt selskab
- et sted hvor kønne planter trives.
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Vi fik lov at komme ind i
konsultationsværelset,
hvor dr. Larsen både ta
ger sig af patienter og
»lærer fra sig«.

9

En tidligere elev og patient har foregivet en af de mere drastiske episoder i Sus' historie - en
influenzaepidemi, hvor alle ressourcer målte mobiliseres, og hvor vi nu undres over at Jens
Hage selv kunne holde på tegnerekvisitterne.

en af skolens hørere, i de tider naturligvis ugift og boende på skolen,
□et egentlig sundhedsmæssige tilsyn var pålagt en lokal læge, betitlet
»landphysicus«. Nævnes kan dr. med. Høegh-Guldberg, 1840-69, og dr.
med. P. Knudsen, 1869-85.
Som udtryk for nævnte omsorg kan kort anføres, at man på foranled
ning af daværende sygeinspektør adj. Ernst Petersen i 1883 indførte
månedlige vejninger af disciplene, og at man i 1901 vedtog et årligt ef
tersyn af disciplenes tænder hos den stedlige tandlæge. Som udtryk for
den gryende forståelse for ernæringsrigtig kost - og måske også som
udtryk for en ændring af de økonomiske forhold - kan nævnes, at en
revision af skolens spisereglement 1909 foreskriver »at trænge kød
spiserne noget tilbage til fordel for mælkemad og grøntsager«.
Endelig i 1906 under indflydelse af et voksende elevtal og i det hele ta
get lægevidenskabens stigende indflydelse og kompetance besluttede
man at rationalisere og modernisere det hele, og det nuværende Sus
blev bygget af arkitekt Gotfred Tvede. Administrationen blev underlagt
økonomiinspektøren, og der blev ansat en uddannet sygeplejerske. Den
første i rækken blev frk. Karen Anker Jensen, født i Næstved og uddan
net sygeplejerske »af det røde kors«.
Som den foreløbig sidste i en lang række af »sygekvinder« er det i dag
fru Normann Jørgensen, som med kyndig og myndig hånd varetager
den mangesidede og komplicerede opgave, som tilsynet med disciple
nes fysiske sundhedstilstand efterhånden er blevet til, bistået af vor tids
dygtige og populære »landphysicus« dr. Jørgen Larsen.
Som ægtefælle til inspektor Normann Jørgensen har fru Ragnhild kendt
skolen indefra i over 20 år. Hun fungerede en årrække som hjemmesy
geplejerske, men blev fra 1971 fast tilknyttet som leder af Sus. Et par
tal fra journalerne for skoleåret 1977-78 viser klart, hvor betydnings
fuld en rolle Sus spiller i skolens hverdag. Skolens samlede dipel-tal var i
perioden 192, og det viser sig, at 232 diple var indlagt på Sus i 869
dage, hvilket betyder, at hver elev i gennemsnit var indlagt 3,7 dage.
Månederne november, januar og februar tegner sig alene for 131 pa
tienter indlagt i tilsammen 492 dage.
De hyppigst forekommende lidelser er naturligt nok influenza, aim for
kølelser og halsbetændelser samt de gængse maveonder. Røde hunde,
mellemørebetændelse, lungebetændelse, bronkitis og mononukleose
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optræder i få tilfælde. Alvorligere sygdomme har vi været forskånet for.
57 diple måtte henvises til specialistofte p.g.a. syns- eller hørebesvær.
Kun 7 elever måtte i skoleåret indlægges på »Store Sus«, Centralsyge
huset i Næstved. Bemærkelsesværdigt er det, at af så mange elever,
som dyrker megen og krævende sport og har en ret hårdhændet
omgangsform med cyckler, knallerter, »skoksere« og hinanden, måtte
kun 24 henvises til skadestuen.
Når oven i alt det andet lægges administration af helbredskort,
sygesikringsbeviser, TB-undersøgelser, regelmæssig tandpleje, vacci
nationer, ikke mindst af diple, som skal rejse til udlandet i ferier, etc., så
forstår man, at arbejdet som »sygekvinde« ikke er blevet mindre
krævende gennem tiderne. Men fru Ragnhild klarer det hele med energi
og humør og får da også tid til at tage sig af Bjarne, det er inspektoren,
og Cornelius, det er hunden, for slet ikke at tale om fire børn, som dog
nu alle er fløjet fra reden.
Lad denne lille Sus-snak munde ud i et citat af Tito Achen fra hans bog
om »Herlufsholm gennem 400 år«:
»Da nuværende Sus blev bygget i 1906 ansatte man samtidig en syge
plejerske. og hvad hun kom til at betyde for disciplene, er svært at over
vurdere. Det er langt fra kun et spørgsmål om at have en kyndig og
kærlig hånd til at tage sig af hudafskrabninger, ondt i halsen, forkølelser,
hovedpine, dårlig mave etc. Fra sådanne emner går samtalen let ind på
andre ting, ting, som gnaver sjælen. Og bare bevidstheden om, at der
findes en venlig og forstående kvinde, som interesserer sig for at høre
på'en - og hos hvem man rimeligvis får en kop the og en honningmad
ved samme lejlighed - er af en uhyre gavnlig, sjælelig virkning. På Sus er
hentet megen lægedom.
Hvad helbredelse af de liggende patienter angår, hersker der et særligt
forhold, som i 1934 blev gjort til genstand for betragtninger af skolens
daværende læge, overlæge H. S. Køster. Han havde lagt mærke til, »at
ferierne virker langt mere helbredende og styrkende end min måske no
get mangelfulde lægekunst. Thi i tiden før disse indtræder på ganske få
undtagelser nær en hurtigt fremskridende bedring i sygdomstilfældene,
og i de sidste dage før ferien en så gunstig helbredelse, at udskrivning
næsten altid bliver en selvfølge«.
Sig så een gang til, at historien ikke gentager sig!
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FOLK og FÆ
Med udgangen af skoleåret 1977-78 har vi måttet sige farvel til
Adjunkt Erik Kold, som har fået stilling ved Vest-Jydsk Gymnasium i
Tarm, adjunkt Jens Trandum, der har fået stilling som viceforstander
ved Københavns Amts Prøveforberedende Kursus, og stud. mag. Ivan
Hansen, som desværre så sig nødsaget til at opgive sin inspirerende
musikundervisning her for at færdiggøre sine studier i København.
Beklageligvis har det ikke været muligt at finde en afløser.
Til gengæld kan vi sige goddag og velkommen til
cand. phil. Anne Sophie Hansen, som dels er pædagogikumsdandidat
og dels varetager lektor Fischer Hansens dansktimer,
adj. Finn Ravnsbjerg Nielsen, som er hentet hertil fra Risø til erstatning
for Erik Kold,
lærer Poul Bentzen og lærer Jan Jensen, som begge kommer fra Nøddeskovs-skolen har forlagt deres pædagogiske virke hertil med hen
holdsvis engelsk/historie og matematik/gymnastik som hovedfag i
grundskolen
og lærer Bjarne Levin. der som nydimitteret fra Vordingborg Seminari
um nu i praksis skal dyrke sine hovedfag engelsk og historie, også i
grundskolen.
Adjunkt Ejnar Hobolth har overtaget sovesalen Mygningen II efter ad
junkt Krarup-Christensen, som er flyttet i eget hus i Nyråd.
Samarbejdsudvalget kom i år til at bestå af: rektor , Mogens Jensen,
Normann Jørgensen, Hvidtfelt Nielsen, Nicolai van Wylich 9.b, Nanna
Nielsen ll's og Thomas Harttung Ill's.
Som residerende kapellan ved Herlufsholms Kirke er pastor Åberg Jør
gensen blevet afløst af pastor Wichmann.
Vor gode og mangeårige »gnist«. Andreas Larsen, har nu måttet forlade
sin officielle plads ved kirkens orgel og er blevet afløst af organist Ole
B ry næs.
Et andet »kendt ansigt« er heller ikke mere at se til daglig. Kirkekone fru
Margrethe Jensen er blevet afløst af fru Grethe Clausen, i øvrigt en svi
gerinde til vægter Clausen.
Den 7. august hyldede skolens personale og lærerstab med forstande
ren og rektor i spidsen i forstanderlejligheden ved en smuk reception
lektor Carsten Levinsen for 25 års virke ved Herlufsholm, deraf de 2 1
år som sovesalslærer, i hvert fald i nyere tid en smuk rekord.
Lektor Fischer Hansen er blevet udnævnt til undervisningsinspektør, hvil
ket indebærer fast tjenestetid i direktoratet i et omfang svarende til 2/3
stilling. Med en trediedel stilling vil Fischer altså stadig være forankret i
gymnasieundervisningen, og han fortsætter i dette skoleår med sin
tyskundervisning på Herlufsholm. Tjenesten som undervisningsinspek
tør medfører dels at Fischer må trække sig tilbage som formand for
Dansklærerforeningen, dels at han ikke mere kan fungere som tillids
mand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Dette job er efter behørigt
valg overdraget til adj. Per Jensen.
Både tidligere rektor Kierkegaard og frue fejrede deres 7O-års fødsels
dag henholdsvis den 1 1. september og den 9. august.
Den 1 1. august fejrede kaptajn Lassen sin 85-års fødselsdag.
Skolens formningslærer, kunstmaler Ole Vincent Larsen, kan nu for al
vor overveje at supplere med et »digter«. Hans første lyriksamling »Re
noir maler Belsen - og andre digte« kom i 75, og den 15. september
debuterer han som romanforfatter med »Tømte landskaber« (Forfatter
forlaget Attika).
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HERLUFSHOLM STUDENTER 1978
Lektor Carsten Levinsens klasse, 3. GSA: Bente Hashøj Hansen, Dorthe Caboin Hansen, Ingrid Hansen, Pia Houmann-Jensen, Peter Jentzsch, Jan
Larsen, Christian Lassen, Bodil Neergaard, Anne Birgitte Hjort Qwist, Anette Beck Rasmussen, Søren Rehhoff, Anita Mandrup Rønn, Peter Tetzlaff,
Nikolaj Thide, Birgitte Vincentzen. Lektor Kristian Olsens klasse, 3. GSB: Anna la Cour Bødtcher, Annette Bruun Frederiksen, Søren Høgsted Hans
son, Jens Erik Jensen, Vibeke Bendix Jensen, Britta Kristensen, Ulrik Nobel, Peter Olsen, Carl-Christian Skjøt-Pedersen, Vibeke Steen, Mikael Sværke, Pernille Sørensen, Lisbeth Winther, Arne Wittendorff. Adjunkt Per Jensens klasse, 3. GMX: Per Damsbo Andersen, Claus Bentzen, Jens Bertel
sen, Marianne Christoffersen, Peter Mikael Heegaard, Thomas Ourø Jensen, Tine Holten Jensen, Hans Christian Winther Johannsen, Erik de Jonquieres, Anne Rejnhold Jørgensen, Niels Kjølhede Larsen, Allan Lihme, Klaus Mikkelsen, Anette Maj Nielsen, Morten Nilsson, Lene Stærsholm Pe
dersen, Hans Christian Poulsen, John Stubman, Christian Tetens. Adjunkt Jørgen Hvidtfelt Nielsens klasse, 3. GMY: Hanne Ambæk, Nanna Daniel
sen, Hans Henrik Frederiksen, Peter Christian Gram, Niels de Haas, Poul Qvist Hansen, Tommy Hansen, Niels Henrik Heegaard, Stig Høffner, Alan
Jacobsen, Philip Munck Jepsen, Anders Jessen, Lene Krog-Meyer, Peter Hohannes Lind, Dorte Linnemann, Steffen Lorentzen, Preben Messersch
midt, Helle Elise Nielsen, Erik Pedersen, Berit Birkelund Petersen, Jesper Petersen, Palle Ravn og Jan Vinnergaard.

HERLUFSHOLMS LÆRERE 1978

Rektor Gert Olsen
Kemi-fysik
G. O.

Sekretær
Eva Bardram

Gymovl.
Vagn Andersen
V. A.

Lekt.
H. Wohlfahrt
Andersen
Tysk
W.A.

Adj. Lars Bardram
Tysk-Gymnas.
B.

Lasrer Poul Bentzen
P. B.

Adj. Hans-Jørn
Bentzen
Matematik-Gymnastik
H.B.

Lekt. A. Bossen
B. O.

Lærer Lise Casmose
Ekstraundervisning
L.C.
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Gym. lærer
Lone Dyrløv
O.

Adj. Karen Fanø
Engelsk-Fransk
F.

Lekt.
Ib Fischer Hansen
Dansk-Tysk
F.H.

Adj. Hans Hansen
Dansk-Historie-Oldtidsk
H.H.

Adj. E. Hobolth
Kemi
HO.

Lærer B. Ilium
Sløjd
1.

Lærer Jan Jensen
J. J.

Lekt.
Mogens Jensen
Matematik
M.J.

Adj. Per Jensen
Matematik-Fysik
P.J.
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Lekt. Bj. Normann
Jørgensen
Religion-Latin-Oldtidsk
N.J.

Adj. Sv. KrarupChristensen
Biologi-Geografi
K.C.

Provst
V. Krarup-Hansen
Religion
K. H.

Adj.
Jens Krogh-Madsen
Dansk-Engelsk
K. M.

Kunstmaler
Vincent Larsen
Formning
V. L.

Lærer Bjarne Levin
B. L.

Lekt.
Carsten Levinsen
Historie-Gymnastik
C. L.

Lærer Løwe
Sløjd
L. 0.

Adj.
Erik Anker Nielsen
Engelsk-Fransk
A. N.
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Adj.
J. Hvidtfelt Nielsen
Dansk-Historie-Studievejledn.
H. N.

Lekt. Mads Nielsen
Dansk-Engelsk
M. N.

Sognepræst
Tom Nielsen
Religion
T.N.

Lærer Mogens Niss
Sløjd
N.

Lektor Kristian Olsen
Fransk-Latin-Oldtidsk
K. O.

Adj. Marianne Olsen
Fransk Religion
M. O.

Adj. Ole Pedersen
Biologi-Gymnastik
O. P.

Gyml. A. Steffensen
Gymnastik
S. T.
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Adj. Niels Ulrichsen
Engelsk-Historie-Oldtidsk
U

Adj. Gunnar Værge
Engelsk-Russisk
G.V.

Gymovl.
Tage Aamodt
A.

Gymovl.
Gudrun Aamodt
G. A.

Cand. phil. Anne
Sophie Hansen
dansk
A.S.H.

TIME- & FAGFORDELING

6 7a 7b 8a 8b 9a 9b lo
DANSK

,C GÄ PB PB

ENGELSK

PB PB BL BL GÂ

TYSK

PB

A

GÂ BO BO

GÄ

D

KM

U BL BL
BO

GÂ

FRANSK
LATIN

MATEMATIK
FYSIK

A

D

A JJ

A JJ

MN GV

V

F GV

WA

B

AN

AN

F AN KO

Iz 2a 2b 2x 2y 3a

HISTORIE

PB BL BL

IDRÆT dr.

JJ JJ BL OP JJ OP OP JJ

AN

B WA

WA m

IDRÆT pi.

MO AN KO MO MO

OP

PJ PJ HO

PJ HO

HO HO HO

HO HO

HH U

L

KH KH

GEOGRAFI

D

BIOLOGI

Å

0
A

KO

k

Â OP OP

KG

OLD.

B

L

HN

L OP

FORMNING

VL

SLØJD

LØ

SANG

PB

Å

N

I

I

L
D ST

U HN

5 L

HB MJ

FN GO

L HH

U

L

’HB NJ HB HB

D ST

D ST

D ST

k
I

KC KC

OP KC KC OP
U KO NJ NJ HH

U KO

Å BL

¿VL

VL VL VL VL
N

L HH

KC KC

NJ HH

k

F MO KO

TN MO TN MO NJ MO TN NJ

Á

SAMTID.

F

NJ KO

ST ST ST ST ST

RELIGION

B

PJ FN HB MT PJ FN HB FN MJ

L

L

3b 3x

U KM GV

NJ KO
A

KEMI
L

1978-79

SH SH MN KM HH HN SH MN HH HN HN MN KM

JJ PB GO JJ GO JJ FN

U BL

Lx

B

NJ KO
Å

la 1b

N

18

¿VL

vü :vl vl: :vl

VL)

Tilbud i fritiden; TRIV - SELV
Intelligente mennesker keder sig aldrig, siger man.
Hverken den begavede eller den ubegavede skal få lov at kede sig i det
te skoleår - for den som kan beskæftige sig selv og foretrækker at gøre
det i ensomhed, er der naturligvis utalte muligheder. For den som vil
»være sammen«, vil instrueres, vil konkurrere osv. vil der også være
mange forslag. En del af tingene er gengangere, men også nyskabelser
er kommet til.
På sportens område er der de traditionelle boldspilaktiviteter som inden
længe vil være koncentreret indendørs. Fægtning vil også i år være et
tilbud - og også i år vil der være plads for både piger og drenge.
Vue-bio er startet og har, efter en udadvendt periode hvor alle kunne
deltage, p.g.a. den voksende elevskare måttet begrænse tilgangen. Un
dervisning i klaverspil er også i fuld gang. Blandt de mere specielle
idrætstilbud kan nævnes karate fra 9. kl. igen i år under ledelse af adj.
Gunnar Værge. Som de foregående år vil der også i år være aftener
med ekstra-sløjd, hvor attraktionen i år bl.a. vil være de nye lokaler.

Jagtundervisning med afsluttende prøver vil som sædvanlig blive af
holdt med Tage Reedtz Thott som lærer.
Spejderarbejdet er naturligvis i fuld gang efter de kendte retningslinier.
Endelig kan nævnes tre nyskabelser:
Fotograf og guldsmed Bo Hansen, en af Herlufsholms gamle elever, har
påtaget sig undervisning i fotografi og mørkekammerteknik.
Adj. Finn Ravnsbjerg Nielsen tilbyder at give interesserede gymnasie
elever et kursus i elektronisk databehandling. Der er bevilget penge til
indkøb af det nødvendige dataanlæg. Kurset vil naturligvis kun omfatte
de mere enkle former for programmering, specielt med relation til simp
lere løsning af relevante opgaver i matematik og fysik.
Endelig er et nyt kursus i navigation påbegyndt med deltagelse af ele7
ver fra 8. og 9. klasse. Initiativtager og instruktør er en anden af skolens
nye lærere Poul Bentzen, som vi har afæsket en uddybende forklaring:
»Kurset skal vare til sidst på vinteren, og ideen med det er.« forklarer
Poul Bentzen, »at give eleverne mulighed for at lære grundreglerne i terrestisk navigation, dvs. navigation med land inden for eller næsten in
den for synsvidde. Herunder vil eleverne blive undervist i brugen af
kompas, søkort, log, ekkolod, gradlineal og radiopejler - herunder
stedsbestemmelse og udsætning af kurser. Endvidere vil de mest ak
tuelle søvejsregler blive gennemgået. Et vigtigt punkt i vinterens under
visning vil være sikkerheden til søs. Tovværkskursus og marinemotorlære er også punkter på kursusplanen der bør nævnes. For at gøre ele
verne så egnede som muligt til at komme ud at sejle næste sommer, vil
vi på et øvelsesbord øve såvel navigation som hvordan man stiller sejle
ne med dertil fremstillede modeller. Nu er det jo en kendt sag at »et er
søkort at forstå, et andet skib at føre«. Selv om det skal pointeres at kur
set er et teorikursus, tror jeg godt jeg tør love at vi i efteråret og foråret
kommer ud og omsætter teorien i praksis i et sejlfartøj«.
-»Men er der ingen udsigt til at udbygge teorien mere i praksis?«
»Jo, jeg kan da godt løfte sløret for min fremtidsvision. Jeg har valgt i år
at starte med et kursus for 7. og 8. klasserne for at se om sagen har in
teresse nok. Om alt går som forventet, er det min tanke næste år at
starte en sejlklub på lige fod med andre sejlklubber i landet. Men dette
indebærer selvfølgelig også at vi må have vore egne øvelsesbåde. I den
forbindelse kan nævnes at jeg i første omgang har fået foreløbigt til
sagn fra 7-8 diple, som vil tage deres joller her til stedet«.
Vi kan ønske Poul Bentzen og alle de andre initiativrige ledere og delta
gere god vind!
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SET og SKET
Skoleåret 1977-78 sluttede på vanlig festlig vis med dimissionen, ons
dag d. 14. juni. 7 1 studenter og 1 1 realister (de sidste, der kan smykke
sig med den titel) dimitteredes. Atter i år foregik højtideligheden i kirken,
og atter i år føltes det så rigtigt, at en ny tradition må siges at være
skabt. Efter et glas sherry i Festsalen var der middag i Helenhallen, hvor
2.g-drenge og -piger i håb om til næste år selv at kunne nyde godt af
hjælpsomhed forestod serveringen på professionel vis. Lektor Mogens
Jensen ledede som toastmaster slagets gang, og trods mikrofoners
sammenbrud afvikledes talerne planmæssigt. Hr. Jessen talte på foræld
renes vegne Heegård-tvillingerne holdt en tostemmig elevtakketale og
rektor talte på skolens vegne. Der uddeltes bogpræmier og legater, der
iblandt som en positiv nyskabelse 40-års-jubilarernes rejselegat på kr,
1.500,- der tildeltes Philip Munck Jepsen. Derudover var der sange,
god mad naturligvis og hyggeligt samvær, der fortsatte ved den efter
følgende kaffe i foyeren, indtil opbruddets tid var inde, et for nogle må
ske noget vemodigt øjeblik.
De af os, der vendte tilbage i august kunne konstatere, at der ikke var
sket de store forandringer. Rektorboligen var stadig ikke færdig, deri
mod var de nye sløjdlokaler i garagebygningerne ved Godskontoret
ved at være klar til brug, og for Deres ikke-kyndige referent så de nye
lokaler smukke ud med det fritfremtrædende gamle træværk; kyndige
personer vil formentlig sørge for, at de også er hensigtsmæssigt indret
tet.
Tirsdag d. 8. august startede så det nye skoleår. De nye 1. g-dagelever
mødte kl. 8 til en velkomst og rundvisning på skolen, og dagen igennem
ankom kostelever, de nye måske nok lidt betuttede, mens de gamle
hurtigt følte sig »hjemme«. Orrl onsdagen var der skolestart, og fra om
torsdagen forløb alt normalt, hverdagen var igang.
Den »trivielle« hverdag har dog gudskelov sine afbrydelser; den første
oplevedes allerede d. 15. aug., da skolen fik besøg af »St. Andrews Hand
bellringers« fra Stapleford ved universitetsbyen Cambridge. Handbell-
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ringing er -som navnet antyder- den gamle engelske klokkeringning, her
udført med håndklokker. The handbellringers gav nogle numre i forbin
delse med morgensang, hvor de fik deres livs succes (formoder vi).
Gang på gang blev de af taktfaste klappesalver tvunget til at give
ekstranumre, og fra pålidelig kilde erfarer vi, at da deres leder bagefter
undrede sig over SÂ stor succes og spurgte om grunden hertil, lød sva
ret, at det naturligvis skyldtes The Handbellringers kvalitet, men at ud
sigten til, at hele anden time skulle gå eventuelt kunne have bidraget
hertil.
Lørdag d. 19. august var der Fugleskydning. Som sædvanligt var det
strålende solskin, og som sædvanligt var en mængde gamle diple -spe
cielt de yngste årgange- på besøg. Dagen sluttede med bal.
Torsdag d. 1. september fortsatte 2sa med Jens Krogh Madsen en
gelskundervisningen efter skoletid. Det foregik på Amtscentralen, hvor
man med videooptager i farver lavede en optagelse af en engelsktime til senere forevisning for pædagogikumskandidater.
Onsdag d. 6. september deltog 10. klasse og alle 1. g'ere i en ryste
sammen fest sammen med deres lærere. Man indledte med gamle Herlufsholm-indtryk i »levende billeder«, underlægningsmusik ved organist
Larsen, »gnisten«. Dernæst serveredes landgangsbrød og øl og aftenen
sluttede med dans.
Ved redaktionens slutning er træningen til regionsstævnet i atletik i fuld
gang.
Fodboldspillerne kan allerede fremvise de første resultater efter ferien:
1. møde med GI. Herlovianere på Fugleskydningsdagen endte 2-2.
Grundskolen har deltaget i Ekstrabladets turnering. Et hold spillede mod
Møllevangsskolen i Slagelse, men blev slået ud af turneringen efter en
0-2 kamp.
Amtsturneringen i skolefodbold havde ligeledes deltagelse af grundsko
lens udvalgte hold. 1. kamp stod mod Lille Næstved skole og her vandt
Herlufsholm 3-1, men anden kamp tabtes til Set. Jørgens skole med 60. Begge kampe spilledes på NIF's baner i Næstved, men desværre
med kun et kvarters pause mellem de to kampe.
Næste GI. Herlovianerkamp: Søndag d. 1. oktober kl. 13.30.
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Fugleskydningsprotokollerne er noget der tiltrækker både gamle og nuværende diple.
De er på Fugleskydningsdagen fremlagt i Vylen. Man har optegnelser fra langt tilbage
i tiden i flere protokoller, der alle bærer vidnesbyrd om det store arbejde en 3.g-er har
haft med at prente alle embeder og tillidshverv med kunstfærdige bogstaver. Dette li
det attråværdige arbejde foregår ofte til ud på de små timer mangen en nat op til Fug
leskydningen, og det omfatter desuden en større tegning og eventuelt vignetter, alle
noget som »smager af fugl«.
Protokollens opgave er at præsentere »Regeringen« og de af den udpegede embedsmænd, og den var indtil i år det eneste sted man kunne søge disse oplysninger.
Imidlertid udsendte 3.g i år på fugleskydningsdagen en »avis«. Den indeholdt en liste
svarende til den i protokollen, men udover det en masse andre ting, herunder en ud
skrift af den proklamation der indleder udråbelsen af regeringen fredag aften, og som
altså ellers kun høres af diplene ved skolens bord.
En anden ændring i forhold til de foregående år var at talerne ved Statsministeren og
Kongen om aftenen blev flyttet til ballets begyndelse. På den måde slap man for den
lange pause midt i festen, og både denne flytning og festen i sig selv kan karakterise-
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Illustrationerne i protokollerne afspejler også skiftende stilidealer fra snørklet skønvirke
omkring århundreskiftet til humoristisk Disney streg i 78. Lars Kjær Nielsen har tegnet
en lidt gumpetung fugl i sammenligning med tidligere års friske havørne, men herloviansk ser den ud med stribet slips og »bør« - At »Guf« er i vanskeligheder med pilene
kan de indviede spore på en kappekop og en cerutstump; og så er Fugleskydningen i
øvrigt en så lukket fest at yderligere personidentifikation er unødvendig - eller uved
kommende.
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»SOM MAN RÅBER I SKOVEN,
FÄR MAN SVAR«

^Rundspørge om tv-gys og vold.
Efter at have forspist sig på en overdosis trivi-analyse (Familieiournalens julenummer med glimmer), skiftede 2.mx resolut spor og indledte i
februar jagten på tv-spaendingsserier - og deres publikum. Undersøgel
sen blev anlagt som den store fluesmækker, idet vi håbede at kunne
ramme flere ofre ad gangen (fed spy i familie-og kulturlivet!).
Målsætningen i store træk: at uddybe vor viden om (trivi) underhold
ning, at træne analyse af en lørdagskrimi, (in casu Delvecchio på video),
at planlægge og gennemføre en forbrugerundersøgelse af publikums
vaner og holdninger med særlig vægt på spændingsserier. Kommunika
tionsprocesserne var et særligt del emne: dels vor tids typiske offentlige
selskabsleg, spørgeskemaundersøgelsen og dens spil mellem interviwer, offer, emne og situation, dels problemer angående behandling og
formidling af data (how to lie with statistics!). Statistiske problemer var
klassen heldigvis klogere på end dansklæreren ( og matematiklæreren
heldigvis klogere end klassen) - men et væsentligt problem, endnu uløst, var hvordan man i spørgeskemaform pålideligt måler ofte ubevid
ste udtryk for smag og moral. Så gik det lettere at kortlægge sociale
faktorer og vaner. Men Kontakt har givet ordet til to af klassens »littera
tursociologer«.

ET PROJEKT I DANSKUNDERVISNINGEN
OLE LYNNERUP - JOHAN SCHEEL - 3 mx
Klassen delte sig i seks grupper og aftalte at hver skulle koncentrere sig
om et nærmere defineret panel, en gruppe primært bestemt af alder:
børn under 12 år, kostelever ml. 12 og 16, hjemmeboende i samme al
der, kostelever ml. 1 7 og 18, andre unge i samme alder og endelig for
ældre.
Det viste sig at være svært at fremstille spørgeskemaer som kunne give
et dækkende indtryk at TV-seernes vaner og holdninger. Hvor mange
skulle man spørge, og hvordan får man folks HOLDNINGER frem, bare
ved at stille skriftlige spørgsmål; en sammenligning af svarene forudsat
te ensartede spørgsmål, men hvordan fyre samme spørgsmål af til så
forskellige aldersgrupper?
De første udkast diskuteredes i klassen og blev prøvekørt på mindre
grupper; vi øvede også selv vores kritiske sans på en analyse af en serie
- og herefter blev de endelige skemaer udarbejdet.
Selvsikre begav vi os nu ud i marken - men snart viste skemaernes før
ste mangler sig (eller ofrenes?): en del misforstod spørgsmålene, satte
fx bare kryds ud for deres yndlingsserie i stedet for at give points for en
hel række serier. Nogle af de mindre børn svarede at de »ikke så tysk
TV« samtidig med at deres yndlingsprogram var »Krimier og reklamer
fra Tyskland«! Forældregruppen forstod spørgsmålene, men glemte at
levere tilbage - af 42 uddelte skemaer lykkedes det kun at drive 20 ind
igen. En erfaring i envejskommunikation!
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Det tog lidt tid at tælle krydser sammen, og da det var overstået fortalte
hver gruppe om sine hovedresultater i plenum. Endvidere udarbejdede
hver gruppe en skriftlig rapport hvis slutafsnit skulle stille egne
resultater i forhold til de andre gruppers. Hvilke resultater nåede vi da?
De kan vist deles i to hovedgrupper som kan kaldes metodiske og sagli
ge, dvs. en masse om hvordan (og især hvordan ikke) en sådan under
søgelse afvikles, og noget om TV-serier og deres publikum.
Det lykkedes os ikke at finde en eneste TV-narkoman! Overraskende?
Mindre overraskende at der bliver set mindre TV efterhånden som alde
ren stiger. Forældre mener at deres børn ser ca. 12 timer om ugen - og
det mener børnene også selv. Forældres opfattelse af hvilke serier de
res børn kan lide stemmer med børnenes egne oplysninger (McCloud
kommer ind på en fin 1. plads - også hos forældrene). Vi registrerede ik
ke store generationskløfter - endsige kønsforskelle: der var endda lige
mange piger og drenge under 12 år som ville være detektiver! Mindre
drenge siger dog at de »Keder sig ved kærlighed« i krimier. Størstedelen
angiver at TV-indtryk kommer igen i det de drømmer, ofte i »ækle
drømme«. Forældregruppen mener næsten enstemmigt at »TV-vold
smitter«, mens større børn mener vold hører med i en god krimi, omend
ikke som vigtigste ingrediens. Når de mindre børn finder en scene for uhyggelig »lukker de øjnene« eller »går ud«, - men der slukkes ikke! De
fleste små kan ikke nå at læse tekster, men får dem læst op. Til gengæld
snakker børn og forældre ikke meget om udsendelserne (jvf. »TV-spændingsserier er uskadelig underholdning«, en påstand som næsten alle er
enige i). Kostelever ved end ikke hvad deres lærere el. andre voksne på
skolen synes om TV-stof i almindelighed.
I øvrigt var der en del forskelle mellem grupperne af kostelever og ikkekostelever: kostelever er mere bundet af faste senge-, spise- og laltider
samt det faktum at de ser TV på en fjernsynsstue. Ikke-kostelevers vane
afhænger til gengæld af at de må indrette sig efter forældres og søs
kendes ønsker. For kostelever synes selve samværet at være en del af
oplevelsen af lørdagskrimien. I øvrigt er holdninger og smag nogenlun
de ens. Når vi ville have dem til at definere hvad der gør en krimi spæn
dende, så prioriteres handlingen højest. Skal vi fuldende opskriften bli
ver det noget i retning af at man ikke ønsker at kende gådens løsning
på forhånd, at jagten på forbryderen er væsentlig, at helte ikke er så væ
sentlige, i hvert fald må de gerne være interessant blakkede. En brainy
hovedperson som Columbo er højere i kurs end Kojak, selv om vold
som effekt ikke afvises. Eksotiske miljøer og flotte damer vurderes ikke
som uundværlige - men i øvrigt var der en klar tendens i svarene på
spørgsmålet: Hvad vil du helst lave lørdag aften? De fleste svarede
»Være sammen med kammerater - på skolen eller ude«. Men andre ord:
Selv leve livet - først i anden række kom TV-oplevelser.

UNI FO RM S BYTTE
Som tidligere kan vi henvise interesserede diple og forældre til Oldfruen,
hvis man ligger inde med uniformsdele der er blevet for små uden at
være slidte, eller hvis man selv ønsker at købe. Fru Braae har i mange
tilfælde kunnet hjælpe i sådanne tilfælde.
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Susåen er legeplads og rekreationsmulighed for diple i
alle aldre - Johan Scheel 3. g. som i år har opsyn med
bådene, har samlet glimt af livet ved, på og i åen.

ÅEN
Åen spiller en stor rolle i mange diples daglige liv. På afstand ser den ret
uskyldig ud. men det er ikke altid det rette ord.
Hvis man, som jeg, har hummer ud mod Nyhave kan man følge livet
omkring åen. Jeg ser ofte 4-5 stykker gå ned til åen med årer og kom
me tilbage et par timer senere, dyngvåde, men glade! De har så været,
ude og sejle enten i Birgitte Gøye, den gamle træbåd eller i en af de nye
plastic-joller som eleverne har købt for nogle penge som vi fik af gammelherlovianerne. Man skulle egentlig tro at det var muligt at sejle uden
at blive meget våd. Det er vel også muligt, men man ser det meget
sjældent, i hvert fald aldrig når der er flere både ude sammen. Så kan
der nemlig holdes nogle gevaldige søslag med åresprøjt som eneste
våben. Det gør det jo ikke mindre morsomt når der kommer nogle
uskyldige kanosejlere forbi. Der skal ikke ret meget til at kæntre en kano.
Når man sejler på åen er det let at drømme sig til en Sydamerikansk
flod. Med bare et minimum af fantasi kan man ikke undgå at se kroko
diller og fjentligtsindede indfødte rundt om hvert hjørne.
Man behøver i øvrigt ikke at sejle for at smage på åvandet, man kan og
så risikere at blive smidt i. En vandgang er u-undgåelig hvis man får 13
til fugleskydningen må fuglekongen også i vandet. Kammeraternes
pludselige indskydelse kan være nok til en vandgang. Nu er det ikke lut
ter fornøjelse at komme gennemblødt op fra åen. Vandet ligner til for
veksling Kiplings »grå-grønne grumsede Lim-popo flod«. Der flyder
også en del døde fisk rundt i den. Man har regnet ud at der ledes så
meget spildevand ud i åen at det overstiger den mængde vand den
fører ud i havet, noget af spildevandet er altså sivet ud i jorden eller for
dampet.
Vandturene bliver dog sjældnere hen på efteråret. Vi sejler stadig en del.
men alle passer bedre på ikke at blive våde. Der er ikke så meget vand i
åen, og heller ikke så mange kanoer. Det varer kun kort tid før bådene
bliver taget på land. Når de er kommet op. er der stadigvæk godt at
fiske hvis vi har tøj nok på.
Når det bliver vinter er åen mere frygtindgydende og kold, men til forå
ret får den igen renæssance. Efter at åen har overstået sin egentlige
pligt om foråret, nemlig at lede smeltevand ud i havet og er blevet lidt
fredeligere, kan den igen blive tumleplads for vandglade herlovianere.
Især i tiden før eksamen er det skønt at rive en dag ud af kalenderen. Vi
er (måske) nogle stykker der bliver enige om at tage vores franskbøger
med ud at sejle »for det er jo så svært at koncentrere sig indendøre«.
Det er skønt bare at ro afsted, med svalepilsnere i en snor, og snakke
om hvad vi skal lave i sommerferien. Når vi kommer hjem lidt forbrænd
te af solen glade og trætte, så går det op for os at vi ikke fik læst så me
get fransk, men det formår aldrig at slå skår i glæden.
Ligegyldigt hvor meget vi plasker i åen, vil den flyde stille og roligt forbi
som den altid har gjort.
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HVAD ER EN SOVESAL ?
Spørgsmålet hører til den type, der umiddelbart virker banale, men som
ved nærmere eftertanke er uhyre vanskelige at besvare; i skolens dag
ligdag er det et selvfølgeligt begreb og en konkret virkelighed, for uden
forstående med interesse for skolen er det en formodentlig ofte hørt
glose med et måske noget ubestemmeligt indhold. Lad os alligevel så
af hensyn til disse forsøge en redegørelse.
Indledningsvis kan det fastslås at en sovesal er mange ting: en organi
sationsform. en fysisk ramme, et opholdssted eller »hjem«, en arbejds
plads - for blot at nævne noget. Organisationsmæssigt er kostskoleaf
delingen delt op i sovesale, syv i alt. hvor grundskolens 4 klasser i år
bor på Vuen (Vuggestuen), Egmontgården, Skolebygningen Vest og Øst
(fra 6. kl. til 9. kl.), mens 10. kl. og gymnasiet er delt på tværs af klasse
skellene på Museumsbygningen 1. og 2. sal samt Lassengården. Det
daglige pædagogiske og opsynsmæssige kostskolearbejde varetages
af de syv sovesalslærere (deres hustruer ikke at forglemme) i samarbej
de med administrativ inspektor og rektor. De fysiske rammer er vidt for
skellige: enten isolerede bygninger (Vuen, Egtmontgården og Lassengår
den) eller dele af større bygninger (Skolebygningen Øst og Vest, Muse
umsbygningen 1. og 2. sal). Fælles for dem er, at de består af en sove
salslærerlejlighed. en række discipelhumre, nogle toiletter, en vaskesal,
en sovesal og et eller flere rum til TV og andre fritidsfaciliteter (på Vuen,
hvor 6. kl. bor er der dog ingen dipelhumre, til gengæld væsentlig flere
fællesrum; filosofien bag dette er, at diplene i deres første måske ikke al
tid lige lette år ikke skal kunne isolere sig for meget, men »tvinges« ind i
fællesskabet). Variansen inden for de fysiske rammer afhænger dels af
de enkelte bygningers alder (da de nye bygninger opførtes havde man i
højere grad blik for gavnligheden af en række rum, der kunne bruges til
bordtennis, hobbyarbejde m m.), dels af diplenes alderstrin (nogle ste
der er der enkelthumre, andre steder kan diplene bo op til 4 på et hum
mer). Bygningerne kan ellers være mere eller mindre hensigtsmæssigt
indrettede, bl.a. med hensyn til støjisolation, men fælles for dem er, at
de afstikker de fysiske rammer for diplenes andet »hjem«, deres daglige
opholdssted.
Som sådanne er sovesalene en atmosfære, en tumleplads, stedet hvor
man læser lektier, holder gasgilde, hører musik driller hinanden, evt. slås,
bliver gode venner igen, alt imens man formentlig tvinges til større tole
rance og får slebet de værste kanter af, og alt sammen under mere eller
mindre opsyn af sovesalslæreren og hans præfekter, drenge fra 2. eller
3. g. der fungerer som sovesalslærerens hjælpere med et ansvar og en
myndighed, der også varierer fra sovesal til sovesal. Det er diplenes fas
te holdepunkt i den daglige tilværelse, og de værner normalt deres so
vesals ære med ihærdighed. mens de med større eller mindre foragt
betragter de andre ikke nær så gode sovesale; det skidne tøj vaskes
normalt indendørs for lukkede vinduer. Da man i grundskolen skal skifte
sovesal hvert år. og da der også i gymnasiet foregår en vis rotation,
kendes den engelske »husfanatisme« dog ikke, diplenes eventuelle fana
tisme går på skolen som helhed.
I skoletiden er sovesalen principielt lukket land, men straks efter skole
tids ophør befolkes den og er rammen om nydelsen af den daglige
»femmad«. Fra kl. 16.30-17.45 og fra 18.30-19.30 er den et tvunget
opholdssted, for så er der »lal« (læsetid), men uden for disse tidspunkter
fungerer den som et hjem, nogle er hjemme, andre udendørs, og ingen
ved altid, hvor alle er.
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For sovesalslæreren, der bor midt i dette mylder, er den en arbejds
plads, hvis ingredienser bl.a. er opsyn, underskrivning af »bledler« (rek
visitioner til indkøb), udlevering af pærer og sikringer, udbetaling af lom
mepenge, foruden det mindst håndgribelige og allervigtigste: funktio
nen som den. der er der, når man trænger til at tale med en voksen, den
der har tid til at snakke og som svæver over vandene for altid at være
det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Med mellem 20 og 40 diple
kan det være et job, der kræver sin mand og ikke mindre sin kvinde, og
sovesalslærerkonen er da også en uhyre vigtig bestanddel af en god
sovesal. Også hun har praktiske funktioner: hjælp med diplenes madlav
ning. ¡syning af knapper, udlåning af huskeråd, men også her spiller det
psykiske nok den største rolle. Hvor læreren har funktion som officiel
person, tynges hun ikke af det officielle og kan derfor ofte bedre funge
re som lytter, udglatter og rådgiver. En helt uofficiel men ikke uvæsent
lig funktion har de eventuelle børn: de er »lillebror« eller »-søster« for he
le sovesalen med deraf følgende risiko for forkælelse; men de opfylder
et reelt psykisk behov. At sovesalen desuden for sovesalslærerægtepar
ret med børn er deres hjem, hvor de skal forsøge at leve et privatliv ved
siden af nævnes blot - af det foregående forstås vel, at DEN opgave of
te kommer i anden række.
Diplene kommer og skal komme i første række.

TRAFIKSIKRING I ALLEEN
Adjunkt Hans-Jørn Bentzen, formand for lærerrådets
trafiksikringsudvalg, om et sørgeligt aktuelt problem.
»Alleen (anlagt ca. 1741). Holsteins 3.000 meter lange katedral, der fra Ringstedvej via Hvalvingebroen i en mægtig bue når omtrent til Lille Næstved, og
sammen med Susåen omslutter skolen, er en af Herlufsholms allerstørste herlig
heder. Den er skøn som nogen allé i kongeriget; en enhed og dog fuld af variatio
ner. Træsorterne veksler, kursen skifter - fra øst til syd seks gange - og med den
lysvirkningerne. Den er skøn udefra og indefra, den vældige trærække hen over
markerne; de kuplede kroner over Herlufsholms haver og huse; og skønne er ud
sigterne fra den, indrammet af dens stammer og grene. 1 1963 faldt de sidste
træer af Holsteins lille alle i Nyhave. Hvor længe endnu vil den store alle kunne
leve?«
Således har Sven Tito Achen skrevet i bogen »Herlufsholm i 400 år - en
række billeder«, som blev udsendt i 1965. Alle'en ligger der endnu, men
den trues af en stærkt intensiveret trafik. Øst-vestgående lastbiler har
fundet vejen hurtig som forbindelse mellem Køgevej og Slagelsevejen;
og grundet brobygningsarbejdet i Ringstedgade for et par år siden var
denne spærret for gennemkørsel i et år, og mange bilister opdagede
ved den lejlighed Herlufsholm Allé. Alléen indgår da også i byens vej
plan som en naturlig del af ringvejen.
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Med den tætte trafik følger ulykker; det var primært hensynet til elever
nes sikkerhed, der foranledigede, at der i foråret af lærerrådet blev ned
sat et udvalg, som skulle analysere trafikforholdene omkring skolen.
Som skolevej rummer Alléen adskillige faremomenter. Her kan nævnes
strækningen ved de to viadukter, hvor oversigtsforholdene er særdeles
dårlige, og hvor eleverne - såvel gående som cyklende - må færdes på
selve kørebanen. Også udkørslen ved vandtårnet, hvor eleverne krydser
Alléen på deres vej til og fra sportspladsen, til og fra cyklestien samt til
busstoppestedet, har været i udvalgets søgelys.
Den 13. april 1978 (meget betids for udvalgsarbejdet) udsendte
Justitsministeriet en cirkulæreskrivelse om sikring af skolevej. Heri poin
teres det, at det påhviler politi og vejmyndighed efter samråd med sko
lerne at træffe foranstaltninger til beskyttelse af børnene mod farerne
fra den kørende færdsel på deres skolevej. Med henvisning til denne
skrivelse anmodede udvalget derfor politiet og vejmyndighederne i
Næstved om et møde, og dette blev afholdt på skolen den 21. august
med deltagelse af en repræsentant fra hhv. Politiet og Teknisk forvalt
ning, rektor samt trafikudvalget. Der herskede en stærk vilje fra alle sider
til løsning af problemerne. Det blev gjort klart, at hastighedsgrænsen 50
km/t, som egentlig kun var midlertidig, vil blive bibeholdt. Desuden blev
chancerne for vedtagelse af et forslag om udelukkelse af lastbiler fra
Alleen vurderet højt - efter en udvidelse af Maglemøllevej, som forven
tes afsluttet omkring juletid, kan den tunge trafik ledes den vej. Mødet
blev rundet af med en spadseretur i Alleen, og her diskuterede man for
holdene i skolens umiddelbare nærhed. Man fandt det nødvendigt at
placere et fodgængerfelt (uden lysmarkering) nær udkørslen ved vand
tårnet. Dette - fulgt af en udbedring af det levende hegn omkring
sportspladsen - skulle løse problemerne med passage til og fra idræt
sbanerne m.v., som nu foregår spredt over en strækning på mere end
100 m. Som følge af fodgængerfeltets placering tænkes busholdeplad
serne flytter en smule. Endelig blev det ønskelige i indførelse af fuldt op
trukne spærrelinier fra vandtårnet, rundt om skolen og helt ned til
Hvælvingebroen fremhævet.
Skolen venter nu på et samlet forslag fra politiet og teknisk forvaltning.
Hvis forslaget svarer til trafikudvalgets forventninger, så vil skolen (ele
ver. lærere og administration) følge initiativet op med en trafik-kampag
ne med ekstra færdselsoplysning, eftersyn af cykler og knallerter m.m.
Tilbage står spørgsmål som: Hvornår anlægges den nye ringvej, som
kan føre gennemgående trafik langt nord om byen?
Skal Slagelse-banen nedlægges og dermed den ene viadukt fjernes?
Svarene åbner måske for mere radikale løsninger på trafikproblemerne i
Herlufsholm Allé.

STUDIEVEJLEDERENS KONTOR
Studievejledning foregår for en stor del ved individuel rådgivning og
studievejlederens kontor har åbent fast to gange om ugen
tirsdag 11.30 - 13.00
torsdag 10.30- 12.00
Ønsker forældre kontakt med studievejlederen er også de velkommen i
træffetiden, eller efter telefonisk aftale. Skolens telefon 72 60 97.

30

STATENS UDDANNELSESSTØTTE.
Ifølge lov af 9. april 1975 ydes støtte til gymnasieelever, der er fyldt 18
år. Støtten ydes i form af stipendier og studielån.
Stipendiestøtten er afhængig af forældrenes økonomiske forhold, mens
statsgaranterede studielån kan opnås uden hensyn til forældres og eg
ne økonomiske forhold.
Ansøgningsskema og nærmere vejledning fås ved henvendelse på in
spektionskontoret.

VED ORDINÆRE REJSEWEEKENDS OG FERIER.
BustransportAfg. 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 rejse
weekends 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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9. dec. Forældremøde: 1.g forældre i Helanhallen 14.00, 6. kl. forældre 14.30 i Lille spisesal
13. jan. Forældremøde: 2-3 g. forældre, Helanhallen 13.00
18. jan. Orientering nye 1.g ere med forældre, Festsalen.
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REKLAMEGARDEN 03-64 64 99

