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.......fra Redaktionen.
En del af Kontakts spalteplads anvendes til at kaste lys over Herlufsholms for
tid i nutiden , over vores traditioner og deres historiske baggrund. Og under 
den synsvinkel kan man også se dette nummers indslag om Herlufsholm Kirke. 
Om læseren også umiddelbart associerer historisk i forbindelse med Forstan
der og forstanderembede, er måske mere tvivlsomt. Som omtalt andetsteds 
har Herlufsholm skiftet Forstander pr. 1. januar, og det var vel her på sin plads 
at pege på nogle af de forhold ved forstanderembedet og institutionen, som 
med deres historiske baggrund gør indholdet heraf forskelligt fra det begrebet 
»forstander« i moderne sprog plejer at dække.
Kort karakteriseret er forstanderembedet den direkte fortsættelse af stifternes 
indsats; Forstanderen er ulønnet, han er kongeligt udnævnt men har ret til at 
pege på sin efterfølger, han har alene ansvar for drift af godset og skoven, for 
administration af stiftelsens midler og for kostskoleafdelingens økonomi, for 
ansættelse af skolens rektor og personale.
At hele dette ansvar er samlet hos én person alene, som oven i købet må på
tage sig hvervet som et tillids- og æreshverv, virker vist overraskende for de 
fleste mennesker idag. Uden at disse betragtninger skal foregive at udtrykke 
juridisk ekspertise, kan man imidlertid nok anføre at de lovgivningsmæssige 
rammer for fx dispositioner med stiftelsesmidler og for drift af kostskoler af 
Herlufsholms karakter afstikker en del retningslinier for hvad man må (og ikke 
må). Som administrator. Som led i en modernisering af embedet i øvrigt må 
ses oprettelsen af en direktør-stilling efter forslag fra afdøde forstander Axel 
Baron Reedtz-Thott, som hermed ønskede at rationalisere og centralisere en 
del af embedets administrative funktioner. Endvidere er der indført en 7O-års 
alders grænse for embedets indehaver. I anledning af Herlufsholms jubilæum i 
1965 kom der fra Forstander Reedtz-Thotts hånd en redegørelse for »Træk af 
den økonomiske udvikling gennem de sidste 50 år«. (Trykt i Årsskriftet 1965). 
Han skriver heri efter at have gennemgået en lang række udgifter ved skole
driften: »Man vil af disse tal forstå, at administrationen af Herlufsholm i de se
neste år har udviklet sig til en helt ny slags opgave. I gamle dage drejede det 
sig om at skøtte gård og gods. Her lå det økonomiske tyngdepunkt og forstan
derens administrative hovedopgave. I dag vender denne sig i lige grad imod 
administrationen af regnskabets anden side, af udgifterne til selve skolens dag
lige drift«. I den forløbne periode har visse specielle træk tegnet denne udvik
ling i forstanderembedet endnu tydeligere, ligesom helt nye aspekter kan skim
tes.
Den daglige skoledrift på Herlufsholm sker som bekendt inden for rammerne 
af folkeskole- og gymnasieskolelovene, med rektor som ansvarlig leder over 
for ministeriet (på visse områder med indflydelse demokratisk uddelegeret til 
elever og lærere, jvf. redegørelse i Kontakt sept. 1977). Det er forstanderen 
som udnævner rektor, men den pædagogiske helhed som hedder Herlufsholm 
er idag mere kompliceret end en normal gymnasieskole; skal en forstander 
kunne forstå de specielle problemer som knytter sig til fx de yngre elever i 
hovedskolen, de ældre i gymnasiet (plus to tilhørende lærergrupper), til dagsko
leelevernes situation sammenlignet med kostelevernes, ikke mindst disses i 
særdeleshed, ja så må han i høj grad forlade sig på pædagogen. Desværre er 
det de færreste problemer man kan karakterisere som udelukkende pædago
giske, der er økonomi med i de fleste forhold. Man kan altså sige at de økono
miske dispositioner forstanderen tager, langt mere end før forudsætter indsigt i 
skoleforhold i videste forstand.
På en række andre områder er betingelserne ændret for en forstander i forhold 
til tidligere, jvf. stadig Forstander Reedtz-Thotts artikel.
Kontakt og i visse forhold samarbejde med en videre kreds af mennesker er 
blevet en anerkendt del af ledelsesfunktionerne for en leder idag; ikke blot for
venter på en arbejdsplads alle ansatte et samarbejde, inden for skolens verden 
er det lovbestemt at eleverne skal inddrages i et sådant samarbejde. Ydermere 
er de forældre, som sender deres børn til skolen som dag- eller kostelever idag, 
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vant til en dialog med skolen fra andre skoleformer. Noget sådant kan selvføl
gelig ikke findes beskrevet i Herlufsholms fundats eller historiske dokumenter. 
Men det ligger i den enkelte forstanders magt at inddrage sådanne ting i sin 
gerning - »inspirere andre ved at lade sig inspirere selv« som Forstander 
Reedtz-Thott engang udtrykte det under et byggemøde. Og netop på et så
dant konkret område som afviklingen af de store byggeaktiviteter i tresserne 
med tilhørende økonomiske overvejelser, og ved åbningen af Herlufsholm for 
dagelever tog han selv initiativet til uformelt at demokratisere sin forstander
virksomhed idet han fra skolens vennekreds og ikke mindst fra gamle herlovia- 
neres kreds indkaldte ekspertise til støtte for sine beslutninger.
Der er med forstanderembedet tale om rammer og form præget af fortiden, 
men i høj grad også om udfordringer fra nutiden. Og forstanderen skal vide at 
mange slutter op bag ham i ønsket om at tage udfordringerne op på bedst 
mulige måde.

Herlufsholms plads 
i amtets gymnasieplaner.
Storstrøms amtskommune indbød i december til en høring vedrørende amtets 
samlede plan for udbygningen af gymnasie- og HF-undervisningen frem til 
199 1. Da den samlede plan skal tage højde for kapaciteten på Statsgymnasier 
og private gymnasier foruden de amtskommunale, var Herlufsholm inviteret til 
at deltage ved Rektor og en repræsentant for lærerrådet. I mødet deltog for
uden skolefolk også politikere, blandt andet fra områder som kunne ønske at få 
gymnasium i fremtiden.
Uden at referere høringsbidragene i detaljer kan vi oplyse at det fremsendte 
planforslag blev meget gunstigt modtaget og karakteriseret som nøgternt og 
realistisk. De for Herlufsholm væsentligste træk i planen skal naturligvis nævnes 
først her i bladet:
Man regner fra Storstrøms amt med også i fremtiden at disponere over 
Herlufsholms kapacitet. Rektor Gert Olsen fremhævede at skolen ikke i frem
tiden kån aftage indeværende års ekstraordinært store kontingent, men af lo
kalehensyn må sigte mod at aftage 50 elever pr. år som tilfældet har været de 
foregående år; det vil svare til 2 klasser, hvilket vil passe ind i den samlede 
kapacitet pr. år af kost og dagelever tilsammen. Endvidere fremgik det af dis
kussionen at dette dagelevkontingent vil kunne modtages fra Herlufsholms 
naturlige opland, dvs. også fra Vestsjællands amt, hvor særlig Fuglebjerg og 
Skelskør har leveret elever over amtsgrænsen.
Det har nemlig vist sig at Vestsjællands amt på ingen måde har fået for stor 
gymnasiekapacitet med det nybyggede Slagelse gymnasium. Den tidligere 
kostskolekollega, Haslev gymnasium er endvidere nu nået så langt i realitets
forhandlinger angående amtets overtagelse at dette indgår i planerne: Stor
strøms amt kan i nogle år regne med at kunne sende elever over sin nord
grænse til Haslev og modtage visse elever over sin nordvestgrænse.
Endelig fremgik det at amtet med u-centre i Nakskov og fra næste år i Vording
borg har rigelig kapacitet for disse områder. Næstved må derimod regne med 
et nybyggeri til aflastning af Næstved gymnasium. Det må påregnes færdig
bygget i 81-82, og uden at den lokale placering i og for sig berøres i amtets 
plan, fremgik det ved høringen at man fra politisk hold forestiller sig en place
ring i Holsted-Nord ved siden af den udflyttede handelsskole. Endelig indgår 
der i planerne et gymnasiebyggeri i Fakse, men man er dog ikke mere afklaret 
om behovet end at opførelsen må berammes til engang mellem 1982 og 
1990.
Det skal til slut understreges at planerne kun var til høring. De vil senere indgå i 
centraladministrationens landsdækkende overvejelser, og kan i sidste ende be
tragtes som støttemateriale for undervisningsministeren.
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Det andet Herlufsholm
Kirke og Skole
Mange steder i landet møder man stadig den gamle treenighed: kirke, skole 
kro - og således da også på Herlufsholm, hvor centrerne for sjælens og lege
mets pleje gennem århundreder skulder mod skulder har hvilet i smukkeste 
harmoni, mere end det normalt er tilfældet. Der går i bogstaveligste forstand 
en lige - og tørskoet - linie fra refektorie til kirkerum. I spisesalen kan fjernt hø
res kirkeorglets himmelske brus, hvorimod kirkens stilfærdige andagtssøgende 
ikke anfægtes af materiens skrål og lamenteren fra den modsatte side af Klos
tergården. Og sådan skal det da også være. Man kan så diskutere, hvilken af de 
to lokaliteter man først og fremmest bør koncentrere sig om, men måske i den 
forbindelse erindre sig, hvad en yngre præst udtrykte, da han uden at have 
nået sin morgenmad ilede til højmesse: Man er nu vist også mest from, når 
man er sulten!
Det lå skolens stiftere meget stærkt på sinde, at kirken skulle udgøre en meget 
central del af, ja, vel nok være centrum i skolens liv og virke, og det har den da 
så været gennem tiderne med skiftende livssyn og holdninger eller mangel på 
samme. I den forbindelse kunne det nok være interessant at repetere, hvad en 
fremsynet arbejdsgruppe i lærerkollegiet for ca. 15 år siden formulerede i et 
oplæg til en formålsdiskussion for Herlufsholm Skole.
»Traditionelt opfattes skolen som en kristen skole. Det er imidlertid farligt at op
stille et sådant mål, hvis man ikke er i stand til at honorere de krav, det stiller. 
Der peges på, at der f.eks. ingen forkyndelse finder sted. Det ville efter ud
valgets opfattelse være rigtigst, om skolen principielt forholdt sig neutral over 
for forskellige livsholdninger. Neutral vil i denne forbindelse sige tolerant, ikke 
ligegyldig. De enkelte lærere må derimod naturligvis give udtryk for. hvad der 
er deres livsopfattelse, idet de dog bestadig bør opfordre eleverne til selv at 
tage stilling, og for at muliggøre en sådan stillingtagen, loyalt gøre opmærk
som på andre mulige holdninger. M.h.t. morgensang må elevernes pladser 
være veldefinerede, og i den forbindelse kan det tages op til overvejelse, om
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eleverne evt. skal sidde ned. Før rektor træder ind, markerer inspektionen, at 
højtideligheden begynder hvorefter der må være absolut ro«!!!
I de tider bad man også bordbøn! Men stadig er kirken den naturlige ramme 
om den daglige morgensang - for den der gider gå den lange vej - og året 
igennem er kirken den helt nødvendige og festlige ramme om væsentlige dele 
af skolens traditioner. Af disse indtager Trollemorgen vel nok hæderspladsen, 
som det festlige og varme indslag den er midt i januars vintermørke. 
Bemærkelsesværdigt er det, at højtideligholdelsen af Herluf Trolles fødselsdag 
den 14. januar ikke er af særlig gammel dato, skolens alder taget i betragtning. 
Fra midten af 1700 tallet blev det tradition, at disciplene een gang om året på 
den regerende monarks fødselsdag holdt fest med komedie og bal, hvilket 
foregik på sammenskudsbasis.
Men i 1797 havde skolen fået en ny lærer, den berømte Melchior, fuld af ny
tænkning og gode ideer. Een af dem var fugleskydningen. En anden var den, at 
det egentlig måtte være mere relevant at fejre skolens stifter end de skiftende 
konger. I enevældens dage var en sådan tankegang noget penibel, men nu var 
det så heldigt, at kongen, Christian VH's fødselsdag var den 29. januar, og sne
digt foreslog Melchior så, at man kunne flytte fest og komediebal til den 14., 
fejre begge parter og bruge juleferien til komedieforberedelser, hvorved man 
sparede kostbar skoletid. Argumentationen var god, ideen tiltalende - og sådan 
blev det. Det kan nævnes, at i 1804 fik skolen ny rektor, og »da han af erfaring 
kendte ballernes såvel gode som onde sider, ønskede han dem ej afholdt!« Om 
nogen højtidelighed i kirken den 14. januar var der i begyndelsen ikke tale, men 
i 1812 havde man afsluttet en stor restaurering af kirken, og i den forbindelse 
indledte man festen d. 14. med en smuk højtidelighed i kirken. Senere overrak
te forstander Kaas skolen et portræt af kongen, nu Frederik VI, Herlufs og Bir
gittes portrætter måtte vige for det kongelige kontrafej på hæderspladsen i sa
len, og det blev understreget, at stiftelsen stadig fejrede Kongen på hans fød
selsdag med en middag, så kunne disciplene fejre Stifteren på hans fødselsdag 
for egen regning. I 1816 var det så Herluf Trolles 300 års fødselsdag, og det 
krævede selvfølgelig noget særligt, men på grund af det også dengang van
skelige januarvejr med deraf følgende trafikale problemer besluttedes det at 
henlægge festlighederne til den 23. maj, datoen for skolens fundats af 1565. 
Det blev en stor og meget langvarig højtidelighed med kirken som det egent
lige centrum, hvor man for første gang sang en kantate af Thaarup med bl.a. 
verset

For dig, vor Gud, vi knæle ned 
ved Herluf Trolles hvilested. 
Du nådig hører støvets bønner. 
Bønhør, oh Fader, dine sønner! 
Sign Kongen! Sign vort fædreland! 
Lad mange vorde mænd som han!

det vers, som siden blev brugt og stadig, i omredigeret form, bruges hverTrol- 
lemorgen. Ved denne lejlighed gennemførte man også for første gang proces
sionen forby stifternes sarkofager bag alteret. Vi skal dog helt frem til 1854, før 
Trollemorgen i kirken på foranledning af daværende rektor Listov kom ind i de 
helt faste og traditionelle rammer, vi kender, og som bevirker, at på denne sær
lige morgen er kirken fuld som på nogen juleaften. Denne morgen ¡fører diplen 
sig sin galla i en anden singsstemning end før et bal, og når den blege vintersol 
bag den store korrude sætter det gamle alter i silhuet mens Te Deum bruser fra 
orgel og morgenrustne dipelstemmer, så føler en og anden dog måske, mere 
eller mindre gennemtænkt livsholdning til trods, at »Paris nok er en messe 
værd.« Men vores kirke er også på sin vis ganske »ukirkelig«. Den hilser ikke sin 
gæst med den sædvanlige fugtige, mugne let støvede kirkeluft, fremmedar
tet, klam højtidelighed. Den er et hus, en stue, som bruges. Daglig, hjemlig, for
trolig.
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Man sidder i sin stol, ser, sanser - og tænker måske på helt andre ting end den 
lektie, man ikke fik læst på til næste time. En og anden er måske blevet båret op 
her som dåbsbarn. Mange har stået der, netop der, som nybagt konfirmand 
med røde ører og vand i håret. Kan hænde man engang skal stå deroppe foran 
præsten med sin udkårne. Her blev én man kendte og holdt af båret forbi på 
den sidste rejse. Der sad engang kordrenge og kedede sig og skar i egetræ 
som jeg nu gør i moderne teak. Den udvalgte dipel står sin ærefulde fanevagt 
med stolthed, og over hans hoved mørner de gamle faner, som engang blev 
båret med samme stolthed. Her ligger de og smuldrer, de døde, hvis navne, 
historie og bedrifter man kender så godt, at det næsten ikke er ærekrænkende 
at give Birgitte en snebold på næsen eller Herluf en mellem øjnene. Der hæn
ger tavlerne med navnene på dem, som satte livet til under besættelsen. 
Ukendte, men herlovianere, altså kammerater. Der stod rektor den 9. april 
1940 og meddelte lavmælt, hvad der var sket, og alle fik travlt med at beskytte 
gravmælerne under sandsække, skjule kostbarheder, udskifte det uerstattelige 
alterkrucifiks med en gipskopi osv. Der var det, at modstandsbevægelsens 
hemmelige sender blev gemt, efter at....Ja, hvordan var det nu? Jo, senderen 
befandt sig i biblioteksbygningen. Tyskerne havde pejlet sig frem til den. 
Gestapo lavede Razzia. Det var i december 44. De truede med at sprænge sko 
len i luften. Rektor Friis Hansen fik tyskerne til at starte razziaen på Skolebyg
ningen, og der blev tid til at skjule senderen i Gøyes sarkofag. De fremmede 
fandt intet. Den 7. januar 45 måtte rektor ved morgensang meddele, at Jyl- 
landstoget med disciple på vej hjem til skolen fra juleferie på Alslev station var 
blevet beskudt, og at skolens sygeplejerske, frk. Bodil Rasmussen, var blevet 
dræbt. Trollemorgen udtalte provst Hee Andersen mindeord. Der var intet Trol
lebal det år. Samme provst Hee Andersen var som medlem af modstands
bevægelsen stærkt eftersøgt af tyskerne. Skærtorsdag i påsken 45 holdt han 
modigt sin prædiken og nåede lige at slippe bort som Gestapos biler kørte op 

10



foran kirken. Kort efter kunne han den 4. maj kl. 21 samle alle på skolen til tak- 
kegudstjeneste. I kirken naturligvis.
Og så står de der. små og store, morgen efter morgen kl. 8.40 i krogen ved ho
veddøren, hvor der som regel er læ. Støjende og urolige, men uimponerede og 
fortrolige. De slukker dog endnu cigaretterne, før de går ind. Og varer det lidt, 
før der lukkes op. kan det vel hænde, at en og anden får hovedet bagover og 
ser det vældige tårn kæntre mod drivende skyer eller sanser spillet i murenes 
stenskifter, kontrasten mellem tegl og kornet granit. Her SKAL jeg gå, her HAR 
jeg gået i 7 år. Det her har stået i 700. Er det en af de lange i dag, så kan der 
godt smutte sådan omkring ti minutter af 2. time. Fedt nok. Og er det et af 
sangbogens top-ti numre, så kan de synge, så det bliver nødvendigt at gi' dem 
en 16-fods basun på sidste vers for at gøre sig gældende. Og i orglets »bak
spejl« kan man se, hvor sangbogen er udskiftet med en, der har mere med 
matematik eller fysik at gøre, eller hvor to sidder og holder af hinander, m/k. 
Og ikke een af dem tænker på, at kirken også er et led i skolens økonomi med 
sekscifrede beløb til vedligeholdelse, restaurering, varme, el. nyanskaffelser - at 
kirken er en arbejdsplads, en tilværelse for mange: provst, præst, organist, kor
degn, kirkekone, graver, gartner. De kommer og går. Tilsyneladende uanfægte
de. upåvirkede. Og alligevel kommer de igen og igen. Længe efter. Trollemor- 
gen. I kirken.
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LATIN I FOCUS.

Lektor Kristian Olsen, 
latin og fransk

Under de politiske forhandlinger i sommer på Marienborg kom den tanke frem, 
at fagene historie og idræt i folkeskolen skulle styrkes. For at skaffe plads på 
skemaet er man standset ved den mulighed at afskaffe latin som tilbudsfag i 9. 
klasse for elever der skal i det sproglige gymnasium og i stedet gøre det til 
valgfag i 10. klasse. Dette vil i realiteten sige at man fjerner latin fra folkeskolen, 
dels fordi valgfag i modsætning til tilbudsfag ikke SKAL tilbydes, dels fordi 
mange (og for tiden flere og flere) forlader folkeskolen efter 9. klasse. Hermed 
vil latin være stillet i en afgørende kritisk situation, ikke blot i folkeskolen men 
også i gymnasiet. Hvis gymnasiet nemlig skal begynde på bar bund i 1. g., vil 
det blive på det nærmeste umuligt at eleverne i timerne får mere end en gan 
ske elementær begynderundervisning, og man må regne med at oldtidskultu
ren i dens romerske form ikke mere vil have nogen plads i den danske skole. 
Man kan nemlig ikke uden videre påstå at latinens vilkår bliver de samme som 
er gældende for fransk (og russisk), der er begynderfag i 1 g. - for latin har, 
bortset fra den klassisk-sproglige gren, kun 2 år (hos de samfundssproglige 
kun 1 år) at disponere over, i sammenligning med de to andre sprogs 3. 
Når denne artikel offentliggøres, ved vi formodentlig om latinen skal ligge un
der for dette kvælertag. I denne stund (medio december) er toget endnu ikke 
gået, og mange gode kræfter er i gang for at forhindre hvad nogle af os be
tragter som en ulykke.
Latin er altså i øjeblikket i focus - eller, om man vil, i »offentlighedens søgelys«. 
Og vi ved at det ikke er for det gode - i mange år har det været med latin som 
med de græske kvinder i oldtiden, jo mindre man talte derom, desto bedre. 
Men hvorfor er det da en ulykke om det går som mange politikere ønsker? 
Hvad betyder det for eleverne? Det betyder at matematikerne i praksis udeluk
kes fra at få begynderkurset med.sådan som mange af dem (og ikke de ringes
te) får det i dag. og at de af dem der ønsker en videregående uddannelse på 
det naturvidenskabelige område, i deres studium stilles over for en terminologi 
der er ren volapyk for dem - goldt stof til udenadslære - eller også at de som 
voksne studenter skal bruge tid på at tilegne sig begyndelsesgrundene i latin, 
et stof der egner sig ypperligt for 14-15-årige og indlæres langt effektivere og 
med større fornøjelse i den alder end senere. I denne forbindelse må det også 
nævnes, at sådan som hovedskolen i de senere år har udviklet sig, er latin i 9. 
klasse det første fag der stiller folkeskoleaspiranterne over for sådanne konkre 
te krav og fordrer sådanne arbejdsvaner at man derudfra kan danne sig et be
greb om deres kvalifikationer som gymnasieaspiranter. (Men netop heraf kom
mer også fagets farlige isolation i dagens skolebillede). Og, i et mere menne
skeligt og mere knugende perspektiv: mange af folkeskolens elever oplever 
først i faget latin den udfordring som virkelig sætter deres kræfter på prøve og 
lærer dem hvad erkendelsesglæde er. Det er i dag fagets store, men tunge pri
vilegium.
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Hvis faget er i fare i folkeskolen, er det, som ovenfor antydet, også i fare i gym
nasiet (det sproglige). Hvad det betyder for de andre fag, erfarer man som læ
rer i et moderne sprog meget hurtigt: det er et faktum at elever som har haft 
latin i 1.g. har et meget klarere begreb om sprogenes grammatiske »landkort« 
end de andre. Et kursus i almen grammatik eller lingvistik kan i nogen grad af
hjælpe dette - men det vil aldrig kunne bære vand mod den illustration som 
kendskab til et rigtigt sprog giver. For de sproglige gymnasiaster må det dog 
altid være af betydning, bortset fra de praktiske færdigheder som tillader bestil
ling af drinks, hotelværelser osv., også at have en vis indsigt i hvad et sprog er. 
Til det formål er det nødvendigt at eleven kender til i det mindste ét sprog af 
gammel type, således at både betragtning af den historiske udvikling og sam
menligning af virkeligt forskellige og dog beslægtede sprogstrukturer kan gøre 
sig gældende. I og for sig kunne man lige så godt lade eleverne lære sanskrit 
eller oldnordisk eller græsk; men latin har den fordel at det ikke blot interesse
rer i kraft af sin egen bygning og historie, men at det også er den vesteuro
pæiske middelalders og renæssances forudsætning og modersmål. Enhver 
vesteuropæer har i virkeligheden to sprog, og latin er det ene.
Det var en ulykke da det for nu mange år siden blev bestemt, at kun en del af 
de sproglige studenter skulle have kendskab til græsk. Men det havde været 
værre om man dengang havde bortkastet latin, for det er i den romerske form 
og med den specielle udformning som romerne gav den, at vore forfædre 
tilegnede sig både den græske og den kristen-jødisk-hellenistiske tankeverden 
- og ud over den er der ikke nogen europæisk civilisation. Der har alle vore tan
ker, alle vore litterære genrer deres udgangspunkt, og der må man hen hvis 
man ønsker at se dem i et historisk perspektiv; et historisk synspunkt er ikke 
det eneste men det er et væsentligt; og derfor er det vigtigt at denne del af or
kestret ikke savnes i erkendelsens festlige koncert, sådan som den opføres i 
skolen.
Latin er ikke længere skolens hovedfag, men den er et centralfag, både prak
tisk, når det drejer sig om videnskabelig terminologi, teoretisk-sprogligt, når 
man skal give undervisningen i moderne sprog en perspektiverende baggrund, 
og historisk, når det drejer sig om baggrunden for alt samtidigt åndsliv.
For os på Herlufsholm er latinen noget på en særlig måde umisteligt. Vores 
skole bÿgger på et benediktinerkloster .fra 1 135 og ville ikke have eksisteret 
uden dette. Hos os har der været undervist ikke blot siden 1565, men meget 
længere tilbage, vi ved ikke siden hvornår; vidner om den tid er discipel Lam
bert Jakobsen, hvis ligsten fra 1408 vi kan se i kirken, og den »Marquar- 
duspuer«, som døde d. 13. november i et os ubekendt år. Vi er ganske særligt 
knyttet til den dansk-latinske middelalder som er fælles for alle vesteuropæere, 
og denne specielle Skovkloster-middelalder gør sig gældende i vores arbejde 
med latin gennem den såkaldte »Skolehistorisk arbejdsbog« som mange afjer 
har stiftet eller vil stifte bekendtskab med, for Skovkloster er blandt alle danske 
klostre det dokumentarisk bedst afhjemlede.
Latin er et dødt sprog, siger man, men ikke alle kender rækkevidden af dette 
udtryk. Det vil simpelt hen sige at ingen idag har latin som modersmål. Men 
latin har udviklet sig til en lang række nutidige sprog, fransk, spansk osv., de 
»romanske sprog«. Og da romansk ordforråd udgør ca. halvdelen af den engel
ske ordbog, må man konstatere, at latin, i spillevende nutidig form, tales i alle 
verdensdele, på begge klodens halvdele,—samtidig med at latin som »dødt 
sprog« lever videre i alle videnskabers terminologi.
Jeg håber at nogle i disse linjer har fundet svar på det klassiske (classicus = 
»brugt i klasserne«) spørgsmål »hvorfor man skal (vil/kan/bør) lære latin.
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FOLK og FÆ

TILLYKKE
til Karen Fanø og Jens Krogh-Madsen, der har forøget familien med en søn.
Under Karen Fanøs barselsorlov bestrides hendes timer af kolleger.

Utrolige rygter vil vide at Wohlfart og Levinsen begge er blevet 60. Personnum
mer-granskninger bekræfter det utrolige, men for at virkeligheden ikke skal be
grænses til personnumre eller drive bort som blå røg, vil Kontakt fastholde en
kelte træk, som registrene måske har overset:

Helge Wohlfarth Andersen 
blev født 9.10.18 - men ikke 
(som belmerne har ment i 
mange år) som lektor i tysk. I 
øvrigt er han da en lektor af 
den slags lærerkollegierne 
syntes at bestå af i de gode 
gamle dage, udstyret med 
markante træk (stemmen!) 
som myter og parodier 
suger næring fra.
Tysklærer, Herlufsholms før
ste studielektor, koncentre
ret om sit hovedfag i en så
dan grad at gymnastik og 
engelsk er glemt, i hvert fald 
af eleverne. Blandt tyskkolle
ger aktiv i sprogforeningsar
bejde og som lærebogsfor
fatter. Men skolemyten vil 
også kende Wohlfahrt som 
manden med en fortid - som 
bokser! Dertil temperament 
og i timerne en sproglig og 
pædagogisk energi og 
kvalitetskrav som nok kan 
sende en svag sjæl i tovene 
(the noble art of selfdefence, 
you know).

Dåbsattesten kender Wohlfahrt som københavner, men i fleres bevidsthed er 
han den lune jyde, sønderjyde af fortid (Tønder Statsskole samt giftermål med 
fru Inger), og vestjyde af fritid (husmand ved Stadil fjord). Det sammensatte vi
ser sig ikke kun hos underviseren; Wohlfahrt tegner sig også gennem sine øvri
ge interesser som talent-fuld: Han maler og dyrker sit talent bag staffeliet i det 
hyggelige skovfogedhus i Alleen samt på den lokale kunstskole: og han er en 
studeret mand langt uden for sine fag, hvilket man ville kunne gætte på hans 
rejseruter i England-Skotland og i Frankrig.
Måtte disse rejser samt de spirituelle blive mange og lange endnu.
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Carsten Levinsen, også kal
det Ping, veteran som 
sovesalslærer (2 1 år på 
Vuen) og med 25 Herlufs- 
holm-år bag sig - nu altså 
rundet de 60 og fejret på 
dagen, d. 30 december.
Da gerningen som sovesals
lærer og idrætslærer let sæt
ter sin mand i focus, og da 
mange yderligere har haft 
Ping som historielærer, me
ner de fleste diple at de ken
der ham ud og ind. Men 
som den livskunstner Ping 
er, har han altid forstået at 
beskytte visse kraftkilder el
ler sarte vækstlag. Derfor 
dette portræts tre elementer 
hvis kodeord er: tegnekunst, 
obospil og følsomhed.
Tegnekunsten har Levinsen dyrket fra ungdommen og vedligeholdt blandt an
det under rejser - men aldrig stillet til skue. Nydelsen af klassisk musik og aktiv 
udfoldelse med oboen har præget Levinsens tilværelse, og deltagelse i orkes
terspil har engageret både ham og »Mor Karen« som amatører i bedste for
stand. Ingen anden har i øvrigt pudset så mange obo-blade på lærerværelset. 
Og endelig: følsom er Levinsen, og medfølende. Men denne egenskab har nok 
ofte undgået diplenes opmærksomhed, fordi Ping nok handler på sine følelser, 
men aldrig dvæler i dem. Som sovesalslærer har Ping altid forstået specielt de 
små med hjertet først (omend ikke alene), og ikke mindst på den baggrund har 
han gennem årene knyttet stærke bånd til forældre og gamle elever.
Denne pbrtrætskitse af Levinsen ville være yderst mangelfuld uden at alle her- 
lovianere og hørere mindede hinanden om Pings dyder som idrætsmand og 
festdeltager: aldrig er der i dette århundrede gjort mere seriøse forsøg på at 
ophæve tyngdeloven end når Ping gik på hænder eller holdt festtaler!

FARVEL
siger vi til adj. Finn Ravnsbjerg Nielsen, der efter et halvt års virke ved skolen 
har ønsket at vende tilbage til sit tidligere arbejde ved Risø.

VELKOMMEN
tilbage til adj. Jens Trandum, der efter et halvt år som viceforstander ved 
Københavns Amts Prøveforberedende Kursus hør ønsket at vende tilbage.
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SET OG SKET

12. sept. Foredrag for 9. og 10. klasse om skibsadoption.
13. sept. Skolens elever og lærere fotograferes.
14. sept. Herlufsholm møder Sorø i atletik ved det traditionelle Kostskole
stævne.
20. sept. Herlufsholm er vært for Storstrømsamtets gymnasier ved regions
stævnet i atletik. Et stort apparat fungerede upåklageligt, det samme gjorde 
skolens repræsentanter i konkurrencerne: Pigerne vandt deres gruppe, det 
samme gjorde yngste gruppe drenge, mens ældste drenge fik andenpladsen. 
Dertil kom tre nye skolerekorder ved Birgitte Hypholt (kuglestød), Helle Peter
sen (højdespring) og Peter Christoffersen (højdespring).
1. okt. Fodboldkamp mod gamle elever, som disse vandt 2-1.
4. okt. Den samlede 8. klasse på ekskursion med Ole Petersen og Jan Jensen 
til Helsingør, hvor man beså akvariet og lokale seværdigheder, dagen sluttede 
med fiskeri i Øresund.
27. okt. Møde hvor Herlufsholm er vært for lærere fra skoler der tratitionelt 
sender dagelever til Herlufsholm.
27. okt . - 10. nov. 10. klasse i erhvervspraktik.
28. Okt. Musikaften.
10. nov. Vildtaften - specielt 7. klasse havde »varmet op« ved med iver at 
fungere som klappere ved Forstanderens traditionelle jagt forinden. Foruden 
frk. Jensens festmiddag med vildt på menuen bød aftenen på kunstnerisk un
derholdning for hele skolen ved Jens Okking.
17. nov. Blebal for 6. til 9. klasse i gamle festsal. Inviterede gæster var først og 
fremmest forældre til 6. klasse og til andre nye elever i de deltagende klasser. 
Søesteds orkester leverede musik, festdeltagerne fik den tradionelle souper.
31. nov. Årets skolekomedie, premiere for hovedskolen.
1. dec. Skolekomedie med komediebal for 10. klasse og gymnasiet. Forældre til 
2. g var særlig indbudte; efter komedien serveredes smørrebrød og rødvin for 
gæsterne, 2.g og lærerne i en række klasselokaler, mens resten af festdeltager
ne blev bespist i hallen. Derefter bal.
9. dec. Forældremøde for 1.g-forældre i Helenhallen.
15. dec. Juleafslutningsfester på alle sovesalene. Både det afgående og det til 
trædende forstanderpar hilste under en rundtur med rektorparret diplene 
glædelig jul og fik prøver af underholdningen. I ugen før juleferien juler i øvrigt 
alle fritidsgrupper fra spejdere til fægtere, sidstnævnte med godt 500 hjemme
bagte æbleskiver. Karatefolkene påstås at have festet med et tilsvarende antal 
armbøjninger.
16. dec. Efter fire timers skolegang juleafslutning i kirken ved provst Krarup- 
Hansen. En særlig højtidelig karakter fik årets sidste samling i kirken ved at For
standeren deltog med sin frue og benyttede lejligheden hvor alle elever og læ
rere var forsamlede til i en kort, personlig tale at tage afsked som forstander. 
Rektor takkede på skolens vegne og opfordrede alle til stående at hylde den 
afgående forstander. Juleafslutningens musikalske islæt stod organist Andreas 
Larsen for sammen med Johan Scheel, (basun). Endvidere spillede Knud Hen
rik Aarup og Ole Frijs-Madsen sammen et par numre (cembalo og tværfløjtet
alt i alt en værdig ramme om forstanderens afsked med skolens elever, og en 
festlig optakt til juleferien; som var godt påbegyndt da busserne rullede af sted 
ved trettentiden.
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Fra sportens og andre fritidsaktiviteters område er der indløbet et par rappor
ter:
Fodbold. Kostskoleturneringens tre kampe medførte tre nederlag: Birkerød 1-5, 
Sorø 1-6, Haslev 3-4. Mod gamle diple har der været spillet to kampe, en uaf
gjort 1-1 og en tabt 1-2.
Håndbold. A-holdet tabte 18-13 og B-holdet 11-8 mod Stenhus i december.

I sløjdlokalerne har ekstra-sløjd haft vældig tilslutning idet mange har kon
centreret sig om julegavefremstilling.
Spejderarbejdet og foto-klubben har ligeledes afviklet deres aktiviteter med 
god tilslutning.

Karatesporten på skolen har haft tilgang af 8 nye medlemmer. De har trænet 
flittigt, to gange om ugen siden august, og i december gik de nye op til deres 
første graduering, til 8. kyn, blåt bælte. De bestod alle. Samtidig gik blandt de 
viderekomne to op til 6. kyn, gult bælte. Disse to bestod også.
Ialt har 16 medlemmer deltaget regelmæssigt i træningen under ledelse af ad
junkt Gunnar Værge.

Fægtning har i denne sæson 4 1 regelmæssige deltagere, som træner to gan
ge ugentlig, tirsdag og torsdag 18,45-20,45. Der har været deltagelse i inter
nationalt stævne i Næstved 18-19 september, hvor Philip Thorsen blev nr. 4 
på fleuret i sin række. Der deltog foruden danske fægtere også drenge og piger 
fra Sverige og Tyskland.
25-26 november afholdtes holdkonkurrencer i København, hvor to hold fra 
Næstved Fægteklub kvalificerede sig til semifinalen. Det ene var et rent her- 
lovianerhold bestående af Thomas Dinesen, Morten Nielsen og Mark Wessel. 
Klubben afholder klubmesterskaber fordelt over tre søndage i januar-februar. 
Endvidere planlægges for øjeblikket en tur til Hamburg i februar.

Skitur til Norge. 1 5 elever fra 1. og 2.g rejser i påskeferien på skitur til Skarslia i 
Hallingdalen i Norge. Der vil blive mulighed for både at dyrke langrend og sla
lom. Turens initiativtager og leder er adjunkt Gunnar Værge.

Der har i november været afholdt en badmintonturnering arrangeret af Niels 
Baht, 3.g.

PANDA KLUBBEN:
Efter at have ført en hensygnende tilværelse er PANDA klubben nu blevet re
organiseret med undertegnede som leder og 4 elever som henholdsvis næst- 
formænd (2 stk.) kasserer og sekretær. Disse valgtes ved klubbens første mø
de. Skolen har velvilligt stillet et egnet klublokale til rådighed nemlig det gamle 
Lal. Vi har fra starten fået en overvældende tilslutning men ved af gammel erfa
ring at en del falder fra i den første tid. Der er dog stadig rigelig mange elever 
til at kunne udgøre en levedygtig klub. Klubben som er international har jo det 
ædle formål at beskytte dyr og natur, især truede dyrearter og naturområder 
Vi startede ud med 2 dejlige vandreture i skovene omkring skolen. Disse ture 
blev ledet af nogle af vore dygtige gruppe ledere, dvs. elever som er særlig vel- 
bevandrede i zoologien. På det første møde efter Jul starter vi på et kortlæg
ningsprojekt. Dette projekt har bl.a. til formål, at kortlægge vort lokalområde, 
Sydsjælland indenfor så mange dyrearter som muligt. At vi samtidig vil forsøge 
at klarlægge nogle af de eventuelle forureningskilder i samme område er vel i 
sagens natur kun en selvfølge.
Det er mit håb at eleverne vil bakke klubben op ved at møde flittigt op til klub- 
aftenerne og tage del i disse, både ved at komme med nye ideer og også at 
bringe dem til udførelse.

Poul Bentzen
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Som omtalt i sidste nummer af Kontakt har lærer Poul 
Bentzen startet et kursus i navigation, og vi har bedt om en 
beretning om forløbet siden starten.

NAVIGATION

De to hold som fra starten var på godt 40 elever er kun skrumpet ind med 2 
mand, noget jeg tager som udtryk for den ægte interesse for faget. Kurset er 
nu halvvejs og det er mit absolutte indtryk at eleverne har fået godt fat om 
tingene omkring de forskellige navigationsmæssige problemer. Vi benyttede 
selv følgelig lejligheden da den var der til at besøge bådeudstillingen i Bella 
Centret. Vi kørte fra skolen ved 12 tiden og var hjemme igen ca. 17.30, men 
måtte alligevel konstatere at vi godt kunne have brugt et par timer mere derin
de.
Som lovet i sidste nummer af Kontakt har vi, dvs 5 elever og jeg selv næsten 
hver torsdag været på øvelsessejlads i min sejlbåd fra Vordingborg. Der har 
været stille og rolige ture, men der har sandelig også været ture med dramatis
ke øjeblikke som f.eks. flængede sejl, isslag på dæk og rig osv. Kulden garderer 
vi os imod ved at klæde os ud som polarforskere, og til de eventuelle nervøse 
forældre kan jeg sige at der bliver taget alt muligt hensyn til sikkerheden om
bord. Redningsvest er obligatorisk. Disse øvelsessejladser er ment som en for
smag på det kommende sommerkursus i praktisk sejlads. Dette kursus vil 
modsvare det teoretiske vinterkursus og vil forhåbentlig løbe i hele sommer
ha I vå ret.

Bentzen med sit hold på sæsonens -Rektor tog selv turen med.
forste tur.
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2.mx har været i Rom, og Kirsten Olofson fortæller her om 
turen, specielt om

MØDE MED PAVEN
Torsdag d. 16/1 1 tog en flok morgenfriske 2mx'ere afsked med de lune dy
ner. for at møde til afgang foran hovedtrappen kl. 6.30! Turens mål var Rom, 
hvortil vi velbeholdne nåede, på trods af visse ulykkesfugles profetier om fly
styrt, kraftigt inspirerede af morgenens radioavis.
Efter at vi var blevet installerede på hotel Genio, drog vi afsted på en »oriente
rende bytur«, som der stod i programmet. Formålet var at bibringe os stedfor
nemmelse i hjertet af denne millionby. I første omgang tror jeg dog. at en del af 
os nøjedes med at blive forvirrede, men senere viste turen sig at have været til 
stor nytte.
De følgende dage brugte vi til at bese Roms mange seværdigheder. Forum 
Romanum, Colosseum. Peterskirken og mange mange andre ting.
I fritiden studerede vi det italienske folkeliv der, selv i november, stadig var me
get blomstrende. Der var masser af boder rundt omkring i gaderne, hvor man 
kunne købe alt, hvad hjertet kan begære. Lige fra flåede kaniner, over ristede 
kastanier, til tøj. Man skulle blot passe på ikke at vise for stor interesse, med
mindre, man var næsten sikker på, at man ville købe - romerne kan faktisk være 
meget temperamentsfulde!
En af de for mig mest spændende oplevelser, var nok audiensen, onsdag kl. 
12, hos pave Johannes Paul II, der jo blev indsat i sit embede så sent som d. 
22 oktober, præcis en måned før vi var i audiens. Allerede et kvarter i elleve, da 
vi ankom til Peterspladsen, for at hente vore biletter, var der en stadig strøm af 
mennesker på vej til audienssalen. Det er en ny bygning, med plads til 15.000, 
foruden dem, der kan få mast sig sammen i forhallen, og det er ikke så få.
Vi var anmeldt som gruppe, og fik derfor, foruden de 25 almindeligebill., to 
repræsentantbill... Fru Ulrichsen fik den ene, og jeg var så heldig at få den an
den. Ingen af os vidste vist egentlig, hvad billetten indebar, men vi fandt da ind
gang C. som der stor, at vi skulle. Der stod en masse vrede italienere og skæld
te ud. Schweizergardisterne ville, forståeligt nok, ikke lukke dem ind, da der 
stod B på deres bill.. Omsider nåede vi frem til gardisterne, der straks, da de så 
C'et bukkede høfligt, og viste i hvilken retning vi skulle gå. Dette gentog sig, 
hver gang vi spurgte, hvor vi nu skulle hen. og til sidst, endte vi helt fremme, i 
den store sal, hvor vi fik anvist to pladser på første række. Senere erfarede vi, at 
vi havde været noget heldigere end de andre, der måtte stå op ved audiensen. 
Selve audiensen skulle, som før nævnt, begynde kl. 12.00, men først et kvarter 
efter nåede paven frem til platformen, hvor han skulle sidde. Han var på vej 
ned af midtergangen, flere gange stoppet op, og havde hilst på folk.
Først talte paven på italiensk, hvilket jeg af gode grunde, ikke forstod meget af. 
Derefter blev navnene på de anmeldte grupper læst op, og altså også llmx 
from the Danish boarding school Herlufsholm. Grupperne blev delt op efter 
sprog, tysk- polsk-, spansk-, engelsktalende osv., hvor vi tilhørte de sidstnævn
te, paven talte så til hver sproggruppe (han kan elleve sprog). Derpå gav han de 
tilstedeværende sin velsignelse.
Endelig kom det spændende øjeblik, hvor paven kom ned fra platformen og hil
ste personligt på alle på første række. Han tog sig tid til, ikke blot at trykke folk i 
hånden, men også til at tale med dem. Jeg vil tro, at der har siddet ca. 90 pers., 
så det kan man vist godt kalde lidt af en præstation. Nu har jeg altså, sammen 
med fru Ulrichsen. hilst på og talt med paven. De andre fra klassen sagde bag
efter, at de havde både set paven, men også oplevet noget meget mere spæn
dende, nemlig at blive trådt over tæerne, mast og puffet af små italienere, der 
ikke kunne se for disse høje danskere.
Alt i alt, havde vi en virkelig god tur, med Ulrichsen som en god guide.

19



SKOLEKOMEDIEN 1978.
»LYSI STRATE«

Årets komedie anmeldes traditionen tro 
af en af sidste års komedianter: Thomas 
Harttung.

2.g opførte d. 1. december Aristófanes »Lysistrate«. Som det i de sidste par år 
er blevet kutyme var der lavet et forspil til selve stykket, og i lighed med sidste 
år var det skuespillets forfatter der var den centrale person. 2.g. havde skrevet 
en udmærket prolog til Aristófanes og samtidig fik man genoplevet den traditi
on at bælmere medvirker i småroller, idet en sådan i forspillet blev udsat for et 
grundigt historieforhør af føromtalte Aristófanes. Tæppet gik og afslørede nog
le meget fine dekorationer, bl.a. en fontæne med rindende vand, (venligst ud
lånt af Vejlø's svar på Disneyland).
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Birgitte Maisted i titelrollen som Lysistrate var fra starten den dominerende 
person på scenen og ydede hele vejen igennem en virkelig god præstation. Det 
var hendes spil, der holdt sammen på en ellers lidt svag start, hvor de andre 
kvinders opremsningsreplikker og talen i munden på hinanden ofte virkede lige 
lovlig konstrueret og tungt. Helt anderledes fart over feltet kom der i anden akt 
da veteranerne vendte hjem fra krigen mod Sparta. Her var det særlig Peter 
Krumhardt som en meget morsom »Nr. XX. Filurgos«, man lagde mærke til. 
Stykket havde et tydeligt erotisk tilsnit personificeret i den elskovshungrende 
Kinesias glimrende spillet af Peter Levin og 2.g udnyttede dette motiv, fuldt ud, 
til publikums store fornøjelse. Særlig ved generalprøverne hvor underskolen 
var publikum tog dette kegler. Derimod gik den lidt mere spidsfindige humor 
der var indeholdt i stykket hen over hovedet på tilskuerne ved den forestilling 
men kom til gengæld til sin ret ved premieren.
Et morsomt aspekt ved komedien var den hyppige forekomst af anakronismer. 
Hofteholdere, brogede papaplyer pander m/k symboler samt madrasser som 
enhver herlovianer kunne nikke genkendende til dukkede op på scenen.
Byens nøgle om rådsherren hals så ud til også at kunne lukke Herlufsholm Kir
ke op. Dette ikke ment som en kritik, tværtimod! Det er sådan noget der giver 
en forestilling liv. Også det at der var plads til lidt improviseret hønsejagt midt i 
det hele.
Til 2.g's ros må det siges at det trods de til stadighed umulige forhold var mu
ligt at høre det meste af hvad der blev sagt. En af årsagerne var nok at en stor 
del af stykket foregik på forscenen og derfor meget tæt på publikum.
Alt i alt var det en helt igennem udmærket komedie. Kun et par skuespillere 
skuffede og flertallet var overraskende gode. Der var gjort et meget stort arbej
de for at gøre alt så perfekt som muligt, og man havde trukket på kunstnerisk 
assistance fra både instruktører Vagn Andersen (bravo til ham) og kunstmaler
en Ole Vincent Larsen. Alt fungerede så godt at forestillingen næsten mistede 
det sædvanlige skolekomediepræg. Derved måtte den imidlertid give afkald på 
lidt af den umiddelbarhed der traditionelt karakteriserer sådanne skolekomedi
er. komedier hvor ingen rigtig ved om alt nu er klar, om alt bliver husket, om 
alle nu kommer ind på de rigtige tidspunkter osv. osv. Men helhedsindtrykket 
var unægtelig imponerende.
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Testamentarisk boggave fra gammel dipel.
En gammel dipel, Karl Peter Ilium, har i sit testamente betænkt Herlufsholm 
med en meget smuk bogsamling på noget over 400 bind.
Det drejer sig dels om skønlitteratur, mest fra dette århundredes første halvdel, 
dels om en stor samling biografier, samt mange rejseskildringer og bøger om 
fjerne lande. Bøgerne er næsten alle i smuk indbinding; Lektor Ilium er i øjeblik
ket ved at katalogisere og indlemme bøgerne i bibliotekets øvrige bestand.
Giveren Karl Peter Ilium gik på Herlufsholm fra 1907 til 1910. Hans far var 
overlærer i Fåborg, og selv blev han student fra Odense Katedralskole 1914. 
Senere fik han en kontoruddannelse og var fra 1924 assistent i Krigsministeri
et. Han sluttede som fuldmægtig i Forsvarsministeriet.
Han døde i 1978 i en alder af 82 år.

En gave i stifternes ånd.
Odd Fellow loge nr. 12, Næstved, bærer navnet »Herluf Trolle«. For at under
strege et fællesskab med kostskolen omkring Herluf Trolles navn, men også for 
at følge stifternes ånd har Næstvedlogens medlemmer indstiftet et legat til ud
deling blandt Herlufsholms elever. Logen har ikke ønsket at knytte specielle 
regler til legatet, men overlader til skolen at administrere en årlig sum på kr. 
3.000,- I lærerrådet har man drøftet mere specielle anvendelsesmuligheder, og 
bl.a. har man overvejet at bruge midlerne som tilskud ved rejse arrangementer, 
hvis pædagogiske sigte forudsætter at alle i en klasse sikres mulighed for at 
deltage.
På skolen har man naturligvis glædet sig på elevernes vegne, og ikke mindst 
noteret sig at dette udtryk for solidaritet med og forståelse af skolens ide kom
mer fra en kreds af lokale borgere.

ELEVRÅD 1978
Kort efter årets start foregik valget af elevrepræsentanter til Samarbejdsudval
get. Repræsentanter for dette skoleår blev Nicolai van Wylich-Muxoll 9.b, 
Nanna Nielsen 2.gsa. og Thomal Harttung 3.gsa.
På det første møde dukkede de traditionelle problemer op: Tennisbanernes til
stand og fordeling, hvor der blev lovet en istandgørelse inden forårssæsonen 
og man drøftede indførelsen af »tennistider« på ugebasis. Telefonproblemer 
er også en gammel traver. Sovesalsautomater er desværre stadig udelukket 
p.gr.a. telefonvæsenets regler om oprettelse af mønttelefoner, hvor der kræves 
et vist antal brugere før man vil godkende oprettelsen. Opslagstavlerne, som 
også tidligere har været diskuteret, er blevet suppleret, idet der er ophængt tre 
stk. på nederste gang i Nye Bygning.
Fastlæggelse af fester og fællestimearrangementer har som sædvanlig spillet 
en central rolle i udvalgets arbejde. Foruden at medvirke ved planlægningen af 
skolens og de enkelte klassers fester har Samarbejdsudvalget selv stået som 
arrangør af en musikaften sidst i oktober. Det blev i lighed med sidste år en 
koncert med to orkestre: Tears og N'uma Boa. Begge spillede ny rytmisk mu
sik, sidstnævnte med et tydeligt brasiliansk islæt. Den almindelige opfattelse 
blandt deltagerne var, at musikken var mægtig god at lytte til men måske knap 
så god at danse til. Samarbejdsudvalget har taget dette til efterretning og vil 
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prøve at finde noget der mere umiddelbart falder i folks smag. Arrangementet 
kørte med et underskud på ca. 1,000 kr, der imidlertid blev dækket af staten 
igennem den nye Musiklov. Der er planlagt et karneval d. 24. februar med dis
kotek og derudover endnu en musikaften. Fællestimearrangementer har inden 
jul begrænset sig til en filmforestilling i tysklærernes regi: Heinrich Bölls »En 
Klovns Ansigter« vistes i begyndelsen af november. Der er planer om 3-4 ar
rangementer i foråret.
Som følge af det usædvanligt store antal 1. G'ere har der i perioder været 
problemer med pladsen i Hylen, specielt i Mausen. Sagen har været drøftet og 
man vil forsøge en ordning med en stolereserve placeret på en vogn ved sko
lens kontorer.
Frugtboden har været videreført fra sidste år og har i hele sin levetid indbragt 
eleverne 2.ooo kr hvis anvendelse skal diskuteres i jan.-feb. 79. Et forslag om 
køb af en eller anden form for udsmykning til gangene under forudsætning af 
at skolen stillede et tilsvarende beløb til rådighed fik ikke nogen god modtagel
se i første omgang. Fra lærerside er der stillet forslag om indførelse af rygefri 
zoner/tidspunkter. Sandsynligvis vil der blive lavet nogle spørgeskemaer i den
ne forbindelse.
Disse punkter er kun en del af hvad der har været drøftet på samarbejdsudval
gets møder men man savner stadigvæk forslag fra elever (og forældre, for den 
sags skyld). Folk må have mere på hjerte end det der når os. Den bedste 
fremgangsmåde er stadigvæk at henvende sig direkte til en af de tre elevre
præsentanter.

MINI-KOLLEGIUM
FOR PIGER
Da det forlyder, at Vagn Andersen påtænker at forlade sovesalen Skolebygning 
Vest og flytte til Den gamle Skole i Vejlø, men alligevel ikke helt ønsker at slippe 
kostskolearbejdet, har vi tilladt os at spørge om, hvad det egentlig er for noget. 
»Det er ganske rigtigt, at jeg efter 22 år som lærer ved kostskoler og henvist til 
lejeboliger har en stedse voksende trang til og behov for at få foden under 
eget bord og få egen muld under egne fødder. Derfor har vi erhvervet Den 
gamle Skole i Vejlø, en lille, særdeles hyggelig og uspoleret landsby ca. 8 km. 
syd for Næstved. Det er en ret stor ejendom, som foruden vores egen bolig 
rummer to mindre to-værelsers lejligheder med køkken og bad. Dette har fået 
os, min kone og mig, til at tage en gammel idé op til mere realistisk overvejelse. 
Gennem årene har vi mødt adskillige forældre, som efter at have fået sønnerne 
anbragt på Herlufsholm ikke rigtig vidste, hvad de skulle stille op med døtrene. 
»Bare Herlufsholm dog havde haft en pigeafdeling!« er en bemærkning, vi ofte 
har hørt. Og her kommer så idéen ind i billedet, eftersom vi nu har mulighed for 
at realisere den. Vi kan tilbyde ophold for 2 gange 2 piger, maximalt, naturligvis 
på gymnasieniveau, og stort set på de samme vilkår, som gælder for diplene 
på Herlufsholm, men alligevel med visse forskelle - og måske fordele. Den lille 
gruppe, det nære familiemiljø, muligheden for ved siden af den skolemæssige 
uddannelse - at udvikle og træne sig selv rent praktisk med en evt. senere 
studietid for øje. Vel. der kunne siges meget mere om dette, men det er jo alli
gevel altsammen detaljer og praktiske problemer, som grundigt må gennem
drøftes med den pågældende selv - plus forældre naturligvis.
Vi hører i hvert fald meget gerne snarest fra evt. interesserede. Adressen er 
indtil videre den sædvanlige.«
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Erhvervsorientering.
I lighed med tidligere år afholdes der for 2. og 3. g et møde med studerende 
fra Universiteter og Højere Læreanstalter. Formålet med mødet er. at gymna
siasterne kan få mulighed for at få mere uformelle oplysninger om studiemiljø 
m.m. Mødet holdes i år som et fællesmøde mellem Næstved Gymn. og 
Herlufsholm, tirsdag d. 13. februar kl. 12.00 på Næstved Gymn.
For at imødekomme en lang række gymnasiasters ønske om orientering om 
korterevarige videregående uddannelser, primær af lokal karakter, vil Næstved 
Gymn. og Herlufsholm forsøge at arrangere et orienterende møde herom ons
dag d. 2 1. februar kl. 9.00-12.00 på Næstved Gymn. Typiske korterevarige ud
dannelser, der her vil blive orienteret om, er bankuddannelse, laborantuddan
nelse, sygeplejerskeudd., lærerudd., børnehave- og fritidspædagog, handels- 
udd„ korrespondent udd., teknikum udd. og uddannelser inden for kommunen. 
Dette møde vil i modsætning til det traditionelle »studentermøde« kun blive af
holdt hver andet år, så det er vigtigt at alle interesserede 2.g er møder op i år 
(også dette møde er for 2. og 3. g).
Adj. Jens Trandum vil ved sin tilbagekomst atter fungere som studievejleder, 
primært for 3. g, mens Jørgen Hvidtfelt Nielsen vil fungere som studievejleder 
for 1. g. Angående kontortid henvises til opslag på skolen.

I København til fransk teater.
Sidste år læste 2sa og 2mx Ionesco. Vi læste grundigt scener fra La Cantatrice 
chauve (»Den skaldede sangerinde«) og supplerede op med La Leçon (»Ene
time«). Derfor mente vi at vi skulle benytte lejligheden til at se La Leçon da der i 
år kom en fransk skuespillertrup her til landet for at opføre den. Samtidig fik 
2sa fra i år lejlighed til at komme med, fordi vi lige kunne nå at læse stykket in
den den 25.1 1, hvor vi kunne få billetter.
Lørdag d. 25.1 1 kl. 14, altså efter de obligatoriske seks timers undervisning, 
kørte Kurt Larsen kulturhungrende elever (det var naturligvis helt frivilligt) fra 
3sa, 3mx og 2sa og mig selv til Institut français. Vi syntes at vi var godt forbe
redte, og så skulle vi oven i købet desuden se Acte sans paroles (»Stumspil«) af 
Beckett. Det var ikke forberedt, man da der ikke siges noget i stykket, kunne vi 
jo lige så godt diskutere det bagefter.
Det var en ejendommelig opførelse vi kom til at overvære. Ikke mindst var den 
meget anderledes end 2sa havde tænkt sig, for vi havde nemlig selv lige forin
den hørt Ionesco læse hele La Leçon op på bånd. På scenen var det langt mere 
dramatisk end vi havde forestillet os - nogle af eleverne syntes FOR dramatisk. 
Men der lå også en spændende ændring deri at læreren i stykket tydeligere 
end vi var vant til var fortolket som både en psykisk og fysisk voldtægtsmand 
(med dirigentstok der var (blev til) kniven). Det passede fint med at eleven var 
meget mindre erotisk i sin optræden og mere intelligent og stædig end man 
eksempelvis vil kende hende i Lone Hertz' fortolkning.
Både »Enetime« og »Stumspil« viste deres kunstneriske værdi i de diskussioner 
vi havde de følgende dage. Mange af tilskuerne herfra var villige til at komme 
ud af busken og fortælle om deres personlige oplevelse. Og de var i stand til at 
levere en kvalificeret kritik. I virkeligheden talte vi nok mest om »Stumspil«. Men 
det skal der ikke bruges ord på her. Det var for pågående i sig selv.

Marianne Olsen
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JANUAR FEBRUAR
10. kl. + 1y med

M 1 Nr<*i 1 T 1 B Berlin
T 2 F 2
O 3 1 "X

WEEK-END
T 4 S 4
F 5 M 5 6
L 6 T 6
S 7 O 7
M 8 2 T 8
T 9 F 9
O 10 L 10
T 11 S 11
F 12 M 12 7
L 13 Foræld, md. 2-3g T 13 •

S 14 Trolledag ° 14 1Okl. erhv. prakt. 
T 15M 15 3

T 16 F 16
O 17 L 17
T 18 Ort. m. ny 1.g 

2y + HN til Rom
WEEK-END

S 18
F 19 M 19 8
L 20 WEEK-END

T 20
S 21 O 21 •
M 22 4 T 22
T 23 F 23
O 24 L 24 Karneval
T 25 S 25 Tøndesig. 6.kl
F 26 Volleyb. st. M 26 9
L 27 T 27

S 28 O 28
M 29 2b + HH til Rom 5
T 30
O 31

MARTS APRIL MAJ JUNI
T 1 S 1 T 1 F 1

F 2 M 2 14 0 2 L 2

L 3
S 4

WEEK-END T 3
0 4

T 3
F 4

S 3
M 4 Pinseferie 23

M 5 10 T 5 L 5 T 5

T 6 F 6 S 6 O 6

O 7 L 7 M 7 19 T 7

T 8 S 8 Konfirmation T 8 F 8

F 3 M 9 15 0 9 sidste skoled. 3.g L 9

L 10 Gøyebal T 10 T 10 S 10

S 11 0 11 F 11
St. Beded. ferie

M 11 24
M 12 11 T 12 Påske L 12 T 12

T 13 F 13 ferie S 13 O 13

O 14 L 14 M 14 20 T 14

T 15
F 16

S 15 
tø 16 2 PBakadag 1 6

T 15 
0 16 Skr. stud, eksem.

F 15
L 16 Translok. 6-7 kl.

L 17
WEEK-END

T 17 T 17 S 17

S 18 O 18 F 18 M 18 25
M 19 12 T 19 L 19 T 19

T 20 F 20 S 20 0 20 Dimission
0 21 L 21 M 21 21 T 21

T 22 S 22 T 22 F 22

F 23 M 23 17 0 23 L 23
L 24 T 24 T 24 Knait himmalfartadag S 24

S 25 0 25 Skr. p. 9-10 kl. F 25 WEEK-END M 25 26
M 26 • 13 T 26 L 26 T 26

T 27 F 27 S 27 0 27

O 28 L 28 WEEK-END
M 28 22 T 28

T 29 S 29 T 29 F 29

F 30 M 30 18 0 30 L 30

L 31 WEEK-END T 31

'13. studievej!. 2.-3.g. på Næstved Gymnesium
’21. Erhvervsvejl. 2.-3.g. på Næstved Gymnesium 
'26-30 merts Terminsprøver 3g. + 9.-10 kl.




