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TELEFONER

KONTAKT
HERLUFSHOLM

TRÆFFETIDER

SKOLENS KONTOR
8.30-11.30 tlf. 72 60 97
sekr. Eva Bardram
Rektor Gert Olsen, privat 72 07 08
Adm. insp. lektor Normann Jørgensen

GODSKONTORET
72 01 01
(henvendelse vedr. økonomi)

SUS 72 0345
Sygeplejerske Fru Normann Jørgensen

LINNEDSTUEN 72 43 05
Fru Braae (henv. vedr. vedligeh. af tøj)

ØKONOMA 72 04 83
Frk. Jensen

VARMECENTRALEN 72 72 79

SOVESALENE
træffes bedst 16.30-17.30

EGMONTGÅRDEN 72 61 18
Adj. Jens Krogh-Madsen

VUEN 72 10 98
Adj. Lars Bardram

MUSEET 1 72 32 66
Adj. Niels Ulrichsen (boginspektor)

SKOLEBYGN VEST 72 76 13
Lærer Bent Zwergius

MUSEET 2 72 04 98
Adj. Gunnar Værge

SKOLEBYGN ØST 72 00 20
Gymovl. Tage Aamodt

LASSENGÂRDEN 72 04 30
Adj. Mogens Hall Jensen

SKOLENS ØVRIGE LÆRERE
Vagn Andersen, gymoverl. 80 08 27
Elevtelefon: 80 01 70
H. Wohlfahrt Andersen, studielektor 72 27 48
Hans-Jørn Bentzen, adj. 59 41 18
Poul Bentzen. lærer 78 22 27
A. Bossen, lektor 72 24 51
Lise Casmose, lærer
specialundervisning 72 38 49
Bjørn Christensen, adj. 73 84 65
Astrid Clausen, adj. (01)83 12 02
Karen Fanø, adj. 72 61 18
Anna Sophie Hansen,
adj. studievejleder 79 72 10
Hans Hansen, adj. 72 86 31
B. Ilium, sløjdlærer 72 90 23
Jan Jensen, lærer 73 46 99
Mogens Jensen, lektor 72 24 71
Per Jensen, adj. 74 68 38
Sv. Krarup-Christensen. adj. 77 41 20
Ole Vincent Larsen, kunstmaler 72 07 04

Bjarne Levin, lærer 74 74 46
Carsten Levinsen. lektor 72 26 13
Sten Løth, lærer 72 62 56
Jørgen Løwe, sløjdlærer 75 16 13
Erik Anker Nielsen, adj. 72 81 08
Jørgen Hvidtfelt Nielsen, adj.
lærerrådsformand, studievejl. 73 06 50
Louis Nielsen, adj. 73 54 35
Mads Nielsen, lektor 72 45 33
Tom Nielsen, sognepræst 75 60 91
Mogens Niss, sløjdlærer. 73 17 53
Kristian Olsen, lektor, 72 62 32
Marianne Olsen, adj. 72 62 32
Ole Pedersen, adj. studievejl. 75 66 65
Aja Steffensen, gymnastiklærerinde 80 01 89
Karsten Ramsgaard Thomsen, adj. 73 92 51
Jens Trandum, adj. 72 71 28
Flemming Wichmann, pastor,
konfirmandundervisning, 72 15 94
Gudrun Aamodt, gymnasieoverlærer 72 00 20

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

REKLAMEGÅRDEN 03-64 64 99

Sept.
ISSI
UDGIVER
Herlufsholm Skole. Bla
dets formål er at styrke
forbindelsen mellem sko
len og hjemmene, og dets
spalter står åbne for læ
serindlæg som skønnes at
være af almen interesse
for læserkredsen. Redak
tøren vælges af lærerrå
det. Kontakt udkommer
tre gange i løbet af et sko
leår og uddeles gratis til
skolens elever og deres
hjem.

REDAKTION
Vagn Andersen
Hans-Jørn Bentzen
Jørgen Hvidtfelt Nielsen
Mads Nielsen • redaktør
Poul Bentzen - foto.
ADRESSE
Herlufsholm Skole.
4700 Næstved

INDHOLD

Herlufsholm sept. ig8¡.
Nej, det er ikke H.C. Andersen, som har taget billedet. Men indrømmet:
»Der var så dejligt, derude på landet«. I september 1981 så rammen om
kring livet på Herlufsholm nøjagtig så dejlige ud. Om indholdet a/ ram
men så var den værdig, ja, det må man bl.a. læse på følgende sider for at
vurdere. Noget foregår der i hvertfald i andegården. Meget af det er fest
stem! afsked og velkomst, som naturligt er omkring årsskiftet. Men også en
deligt farvel og afsked med gamle venner kan læseren finde i bladet.
Og ikke mindst skal KONTAKT være en hilsen til hjemmene - med alsidi
ge indtryk af hverdagens skolearbejde, pligter og fritid. I bedste og egent
ligste forstand: aktiviteter!

..fra Redaktionen
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To generationer spiller ud
Kommentar: »Dumpet«
Forstanderens tale ved Kaptajn Emil Lassens båre
Moder til en bælmer
Kopiering
Helenhallen som spisesal
Dimissionsfesten 1981, i Birgitte Gøjes ånd
Et bur med unge aber
Fugleskydningen 1981
Herlufsholms lærere, 1981
Folk og Fæ
Set og Sket
Hvad nu med latin?
Ensretning af eksamen.
En dansktime
Sig mig lille Karen
Fra boghylden
Fritidsaktiviteter i vinterhalvåret
Ved rejseweekends og ferier
Kalender

Lektor Mogens Jensen kunne i august fejre sit 25 års jubilæum på
Herlufsholm, og i efterårsferien falder nok en mærkedag, 60-års
fødselsdagen. KONTAKT har villet slå to fluer med et smæk og la
der i følgende interview spørgeren være Mogens Jensens søn An
ders. Familieskabet har måske haft én ulempe, idet Anders beske
dent har udeladt væsentlige sider af sin fars virke, bl.a. den indsats
M.J. har gjort som konstitueret rektor under rektor Kierkegaards
orlov, samt som styrelsesmedlem og næstformand i Gymnasiesko
lernes Lærerforening.

TO GENERATIONER SPILLER UD

Anders Kloppenborg Jensen,
f. 1951 (Student '70)
adjunkt Stenhus

Mogens Jensen,
f. 1921
lektor Herlufsholm

klar forskel var de respektive lærerværel
ser. Lærerværelset i Tønder var lyst oc
venligt og altid præget af interessante de
batter. På Herlufsholm var det mørkt og
dystert og meget sjældent præget af livlig
samtale. Det hang måske lidt sammen med,
at man på Herlufsholm ikke kendte begre
bet fritime. Alle lærere boede på stedet, og
de gik hjem i eventuelle mellemtimer.
Men samtidig må jeg indrømme, at jeg
fandt miljøet interessant, spændende og ud
fordrende. - Det er meget ofte skæbnen
der bestemmer, hvor man havner her i livet
Skæbnen i form af rektor Friis-Hansens
skikkelse ønskede mig til Herlufsholm, oc
det passede mig godt, for fra min tidligste

AK: Med vores fælles baggrund som
undervisere i almindelige gymnasieskoler
samt vores indgående kendskab til den herlovianske virkelighed, vil jeg godt spørge
dig om, hvordan du oplevede det at komme
fra Tønder Statsskole i det sydvestlige bar
ske hjørne af Jylland til det lukkede og del
vis patriarkalske samfund på Herlufsholm i
Sydsjællands smilende natur.
MJ: Forskellene var store og slående. Jeg
var jo 12 år i Tønder, før jeg kom til Herlufs
holm. Landskabet har du selv nævnt, og om
eleverne kan siges, at hvor de i Tønder var
sindige, stilfærdige og meget flittige, var de
på Herlufsholm livlige, hurtige i replikken og
absolut ikke meget flittige. En anden meget
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nem hele sin opvækst har boet mindre end
5 skridt fra kammerater og mulighed for
selskab, kan overgangen til en »normal« til
værelse blive svær. Denne overgang, kan
mildnes, når årgangene holder sammen,
men det må erkendes, at det bare er enkel
te årgange, hvor dette sammenhold er
stærkt. For de flestes vedkommende er
sammenholdet forbi, når skolen forlades.
AK: Nu har vi talt om begrebet Herlovia
nere uden at have fundet det nødvendigt at
definere dets indhold. Vi har uden at tænke
over det udelukkende tænkt på kostelever
ne, men i 1966 blev skolen som bekendt
åbnet op over for omverdenen, og man fik
de første dagelever ind på Herlufsholm.
Hvordan så du på, at der kom dagelever,
og hvordan ser du på det i dag.
MJ: Jeg fandt og finder det meget værdi
fuldt af flere grunde. For det første reddede
det Herlufsholm som skole. Kostelevtallet
stagnerede, ja var endda i svag tilbage
gang, og den dengang nye gymnasielov åb
nede mange muligheder op for differentie
ret undervisning. Det krævede imidlertid et
større elevgrundlag, end kostskolen kunne
præstere. Var dette elevgrundlag ikke kom
met til stede, ville det have været ensbety
dende med, at eleverne på Herlufsholm ik
ke ville have fået de samme muligheder
som elever på andre skoler. Det har de nu i
en vis udstrækning, idet man dog må er
kende, at vort udbud af grenvalgsmulighe
der endnu er det mindste i landet.
Det var overordentlig vigtigt, at Herlufsholm
åbnede sig ud mod det omgivende sam
fund, og at det netop skete samtidig med
de nye tankers gennembrud i forbindelse
med studenteroprøret, der jo også i høj
grad berørte gymnasieskolen som sådan,
gjorde kun beslutningen endnu bedre. Man kunne ikke have bevaret en sådan
skole, som Herlufsholm var, uanset dens
kvaliteter, men man har opnået at bevare
det bedste fra den gamle tid og samtidig
have en moderne og tidssvarende skole,
der undervisningsmæssigt, lærermæssigt
og elevmæssigt ikke adskiller sig fra andre
gymnasieskoler.
AK: Uden at sige for meget, må den stigen
de elevtilgang, som Herlufsholm har oplevet
- specielt fra dagelevside - betyde, at den

ungdom har jeg altid interesseret mig for at
arbejde med drenge og derfor altid ønsket
at komme på en kostskole, hvor mulighe
den for at gøre en indsats for den enkelte
er langt større end på en dagskole.
AK: Jeg vil godt her kort korrigere din tro
på skæbnen, for det var jo ingen tilfældig
hed, at du kom til en kostskole. Din interes
se for at arbejde med drenge og unge var
ikke kun idéer, men en stor del af din dagli
ge praksis i Tønder-tiden. Vi så ikke meget
til dig, fordi du altid var engageret med dine
drenge: Du var tropsfører for spejderne, du
deltog i alle skolens idrætsarrangementer,
for slet ikke at tale om din indsats som bå
de spiller og træner i den lokale fodboldklub
og den lokale håndboldklub. Dertil kom, at
du brugte 3 uger af din sommerferie hvert
år til at tage afsted med 80 af skolens ele
ver til Tønder Statsskoles feriehytte ved
Vejle fjord, og det må vel have bevirket, at
dit syn på disse Tønder-elever blev mere
differentieret end det, du gav udtryk for før,
og for nu at gribe tilbage til vores fælles op
levelser. kunne jeg godt tænke mig at høre
dig give en karakteristik af særlige gennem
gående træk ved Herlovianere (Kostelever).
MJ: Tak for din hjælp med at analysere min
livsbane, det er rart at blive vejledt, og det
er nok et typisk herloviansk træk, at man ik
ke er bange for at udtale sig om hverken
dette eller hint!
Skal jeg forsøge kort at samle nogle tråde
om særlige træk ved Herlovianere, må det
blive:

De vinder på et meget tidligt tidspunkt i de
res liv selvstændighed i praktiske gøremål,
og de lærer at indordne sig i et fællesskab
og at akceptere andres særheder. Afhæn
gigheden af far og mor bliver væsentlig
mindre end hos hjemmeboende, men selv
stændigheden kan dog forsvinde igen ret
hurtigt efter skoletiden, da det daglige liv på
skolen indebærer, at eleverne ikke selv har
del i madlavning eller ansvar herfor, rengø
ring, vask og lign.. På samme måde kan
»bleddeb systemet frarøve Herlovianere for
nemmelsen af, hvad et begreb som penge
egentlig dækker over.
Et andet problem, som Herlovianere lettere
end andre løber ind i, er det vanskelige ved
at være alene med sig selv. Når man gen
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sociale sammensætning af eleverne i dag
mere afspejler det omgivende samfunds so
cialgruppesammensætning, end det tidlige
re har været oplevet. Med dette i baghove
det vil jeg gerne spørge dig om, hvad du
mener, at dageleverne har tilført skolen.
MJ: Mange positive ting, hvoraf jeg særlig
vil hæfte mig ved 3: 1) Det har lært kostele
verne på en naturlig måde at omgås folk fra
omegnen og især piger som ligeværdige.
2) Det har medført, at kostelevernes ar
bejdsmoral er blevet bedre.
3) Undervisningen har fået tilført et bredere
perspektiv, idet der i dag ofte er flere syns
punkter på problemerne end tidligere.
AK: Hvordan har forholdet mellem kost- og
dagelever udviklet sig siden 1966, og hvor
dan er det i dag? Min årgang - vi var hold
nr. 2, der fik dagelever - opfattede, at der
var meget store modsætninger i klassen
over os. mens vi rent faktisk fik etableret et
godt forhold til dageleverne, og at de på
mange måder indgik i vores fællesskab.
MJ: I starten blev jeg positivt overrasket.
Kosteleverne var meget imødekommende,
hvor jeg havde frygtet en front med de »ind
trængende«. Henad vejen har det så, som
du selv nævner, været til tider godt, til tider
mindre godt. Men i dag kan jeg blive skuffet
indimellem over den forholdsvis ringe kon
takt, der i nogle klasser er mellem dag- og
kostelever.
AK: Vi oplever begge med mellemrum at
blive stillet over for spørgsmålet om, hvor
dan vi kan holde ud at undervise år ud og
år ind i det samme. Jeg vil lidt polemisk la
de spørgsmålet gå videre til dig, der jo med
matematik som fag må have større mulig
heder for at besvare dette, end en anden
én, der med samfundsfag jævnt hen må un
dervise i nyt stof.
MJ: Det typiske er, at den slags spørgsmål
altid kommer fra folk, der aldrig selv har
prøvet at undervise og derfor ikke er klar
over, at det afgørende ikke er. hvad man
underviser i, men hvem man underviser hvert år er der jo nye elever -. Det er men
nesker, som aldrig har følt den dybe til
fredsstillelse det er at formidle viden, og
som aldrig har haft den - somme tider
sjældne - oplevelse af fuld harmoni mellem
lærer og elever, når en time virkelig er lyk
kedes.

AK: I en 2.g samfundssproglig klasse, som
jeg har haft forsøgsundervisning med i fore
løbig ét år, og som fortsætter nu i 3.g har et
klart mål blandt andet for undervisningen
og dermed for min indsats været: »At opøve
eleverne i at blive reflekterende, analyse
rende og handlende individer, der aktivt ta
ger del i beslutningsprocesser på alle ni
veauer i det samfund, der omgiver dem«.
Med dette som udgangspunkt vil jeg godt
høre, om du har spekuleret over, om du vil
opnå noget bestemt ved dels din undervis
ning, dels ved det at være underviser.
MJ: Der er naturligvis de klare mål, der skal
opfyldes ifølge regler og bekendtgørelser
om undervisningen, men derudover håber
jeg da på at kunne medvirke til. at eleverne
har en god skolegang og at de lærer tole
rance. åbenhed og ansvarsfølelse. - Det er
noget med at gøre sin pligt, før man kræver
sin ret og at give eleverne en vis opøvelse i
arbejdsglæde også over for det sure slid.
AK: Hvis vi sætter tingene på spidsen, så er
det fælles kendetegn for alle inden for vo
res branche, at vi inddoktrinerer. Hvordan
gør du det?
MJ: Den dårlige pædagog siger: »Du skal
ikke gøre som jeg gør, men som jeg siger« den gode siger næsten det omvendte. Det
er min helt klare opfattelse, at eksemplets
magt for unge fra 12-20 år er det allervig
tigste. Man kan ikke pådutte eleverne en
mening, så reagerer de imod, og gudskelov
for det.
AK: De 15 af dine 25 år på stedet har du
været sovesalslærer. Selv er jeg opvokset i
intim nærhed med denne sovesal. Jeg har
boet på din sovesal og været præfekt hos
dig, uden at vi har talt sammen om det, så
dan var det bare, men hvordan syntes du
egentlig det var.
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KOMMENTAR:
Studievejleder Jørgen Hvidtfelt Nielsen om regler og praksis i for
bindelse med at dumpe eller gå en klasse om.

»DUMPET«
ler på elever, der har ignoreret et sådant
råd både efter 1. og 2.g. Og selv om netop
disse elever er med til at forøge antallet af
dem, der ikke består studentereksamen, så
er der da også eksempler på, at de består.
Selv om lærerforsamlingen råder efter bed
ste overbevisning, kan den naturligvis tage
fejl. Men selv uden talmateriale som doku
mentation tror jeg at turde påstå, at den
studentereksamen, der bliver resultatet, i de
nuværende tider med kraftig adgangsregu
lering til de fleste former for videregående
uddannelser, det være sig de traditionelle
længerevarende eller de kortere videregå
ende uddannelser, ikke er så forfærdelig
meget bevendt. En studentereksamen på
under f.eks. 6.8 giver adgang til den hvide
hue. men selv med 18 måneders erhvervs
arbejde, der jo giver mulighed for at gange
de 6,8 med 1.18, giver den ikke adgang til
ret meget andet. Derfor må man som stu
dievejleder opfordre til, at lærerforsamlin-

Når man fra tid til anden læser, at stadig
flere ikke består studentereksamen, så kan
denne oplysning efter temperament bruges
til f.eks. at påpege, at kravene i gymnasiet
ikke er slækkede, eller at elevmaterialet ik
ke er, hvad det har været.
I stedet for at tage stilling til sådanne kon
klusioner. vil jeg pege på, at en evt. stigning
i antallet af elever, der ikke består studen
tereksamen efter 3.g, også må ses i sam
menhæng med de ændrede regler vedr. op
rykning i gymnasiet.
I gamle dage (dvs. før 1973) var det lærer
forsamlingen, der afgjorde, om en elev kun
ne rykkes op fra 1. til 2. g eller fra 2 til 3.g.
Om denne ordning kunne man have forskel
lige meninger, men en konsekvens af den
var, at hvis en elev var kommet i 3.g. var
vedkommende så godt som sikker på at be
stå studentereksamen.
Med et cirkulære af 26. marts 1973 be
stemtes det, at beslutningen om oprykning
skulle træffes af eleven i samråd med sine
forældre. Efter dette cirkulære er lærerfor
samlingens rolle rent vejledende. Såfremt
der ikke er enighed om, at en elev skal fort
sætte i næste klasse, angiver cirkulæret
nogle afstemningsregler, og vedtages det,
at eleven ikke bør fortsætte i næste klasse,
meddeles det skriftligt eleven, at hun/han
rådes til enten at gå klassen om eller til at
forlade uddannelsen. Men beslutningen lig
ger alene hos eleven samt dennes forældre.
Kun hvis eleven -efter lærerforsamlingens
indstilling- ikke har fået direktoratets tilla
delse til at deltage i studentereksamen i de
fag, der afslutter efter 1. og 2.g, kan eleven
kke fortsætte i næste klasse.
Spørgsmålet er så, i hvor høj grad eleverne
:ølger lærerforsamlingens råd, og hvilke
konsekvenser det har ikke at følge dem.
Mig bekendt er der ingen statistik over an:allet af elever, der vælger mod lærerfor
samlingens råd at rykke sig op i næste klas
se. men der er ingen tvivl om at det -måske
sndda hyppigt- finder sted. Der er eksemp
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EMIL LASSEN.
Efter malen i Forstanderlejligheden
på Herlufsholm. Reg. Cambell, 1967.
(Foto John Hansen)

Forstanderens tale
ved Kaptajn Emil Lassens båre,
Herlufsholm Kirke d. 20. juli 1981.
Vi tager nu afsked med en af Herlufsholms meget nære og trofaste venner - Emil
Lassen.
Dipel på skolen fra 1903 til 1909.
Disse år betød meget for ham.
Selvom han fik et overordentligt begivenhedsrigt liv, stod Herlufsholm altid hans hjerte
meget nær.
Hans bror gik på Herlufsholm. Han sendte sine sønner hertil, og nu går hans børnebørn
her.
Som Herlufsholm betød meget for Emil Lassen, betød han meget for Herlufsholm.
Det blev muligt for ham at støtte sin gamle skole - og dermed den ungdom, som inte
resserede ham så levende. Den støtte, han gav, blev den betydningsfuldeste siden sko
lens stiftelse.
Der står EMIL LASSEN med store bogstaver overalt på Herlufsholm. For blot at nævne
noget: Lassengården, Fysikum, Helenhallen, Kirken og de store arbejder, som nu fore
går i Klosterbygningen, og som han besigtigede sidst for en halv snes dage siden.
Alt dette for at give de unge de bedst tænkelige forhold.
Han fulgte med stor interesse Herlufsholm og bevarede altid en meget nær tilknytning
til skolen. Så sent som for 14 dage siden, da jeg besøgte ham, var han meget interesse
ret i at drøfte skolens fremtid, og det var som altid lærerigt at høre hans mening.
Vi skal nu tage afsked med en trofast herlovianer, og vi vil gøre det med en dybtfølt tak
for. hvad han har været for Herlufsholm.
Tak, Emil.
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MODER TIL EN BÆLMER.
»Det var salige hr. Herluf Trolles daglige sædvane, at
han straks om morgenen, efter han havde gjort sin bøn,
læste et kapitel eller to udi bibelen, og ligesaa om aftenen
før han gik til sengs. Men ellers var hans særlige læsning
udi Sancti Pauli epistel, i Sancti Johannis evangelium
og udi Davids Psalter, som han altid havde hos sig,
hvad heller han var til land eller vand«.
(Niels Hemmingsen)

pris. Hvis ikke man pludselig, ligesom i et
glimt forstår, at det at sende ham afsted
kan være vejen til i egentlig forstand at be
holde ham. For man kunne i misforstået
trang til kærlighed og ømhed komme for
skade at hygge ham ihjel. Og livet vil noget
andet. Livet vil udfordringer.
»Har De aldrig tænkt på at sende ham på
Herlufsholm?...-- hun ser undersøgende på
mig, »gør det, vi har flere venner, hvis dren
ge har været utrolig glade for at gå der, jeg
kan sætte Dem i forbindelse med nogen af
dem hvis De synes?.<Og pludselig er det
sket, terningen er kastet. »Jamen vi regner
så med Deres drenge siger Rektor. »Jamen
... - Mine spæde forsagte pip bortvejres af
vinden og jeg prøver at forstå. Der er dette
med udfordringen. Oppe hos min broder
har de fået et fint lille føl. En mand kommer
for at kikke, tænder sig en pibe, ser tænk
som ud: »Enten skal I købe en legekamme
rat til det, et andet føl, så det kan have en
og slås med, og lege med, så det kan udvik
le sig. Eller I skal sælge det. Det må sgu' ik
ke gå her helt alene.» Jeg tænker på min
søn, som var han det lille føl. Jeg tænker
også på ham, når jeg læser om dets små
sorte brødre nede i Østrig, der er bestemt
for engang at blive de hvide lipizzanere vi
ser danse ballet på Den Spanske Ridesko
le. Hvis de aldrig fik lært det de skulle, fordi
man syntes det var synd at tage dem fra
deres moder? Mit barns engelske gudfader
skriver »Jeg synes det er en vældig god ide
at sende ham på kostskole, fordi det vil give
ham mulighed for at udvikle sig (chance to
develop his character) blandt andre drenge
hvilket vil gøre det lettere for ham senere i
livet--.

»Hvorfor er du nedbøjet, sjæl, hvi bruser du i
mig?...*
Jeg lærer det aldrig. Nu har jeg igen sendt
ham afsted. Fodret ham med kys, klap, for
maninger og store opmuntrende smil. Set
ham skrumpe ind til et lille knopskud i kupe
vinduet og ende i armen der morser sit sti
ve lidt SOS agtige farvel ud af det, idet to
get tager en drejning og alt forsvinder. Per
ronen ligger øde hen. Der er ikke andre
sentimentale personer der står der og vin
ker til man ikke engang længere kan se rø
gen og himlen er endnu ikke blevet turkisblå med en stor strålende stjerne midt i
panden. Jeg fryser, mine tanker fryser og
mine ben har ikke andet i hovedet end den
skoldhede kop kaffe jeg lige kan nå inden
bussen går. Hvor er han blevet af. min lillebælmer, ham jeg måtte lægge armen be
skyttende om når vi gik tur i skoven tidligt
om morgenen? Pludselig er det ham der ra
ger et hoved op over mig og min hånd der
forsvinder i hans. Årene er gået, men med
dem også mange sorger og bekymringer,
som havde de aldrig været. Men dengang
de var!
Så er det bestemt. Han skal på kostskole. I
nogle familier er de fortrolige med tanken
længe før den føres ud i livet. For sådan har
det altid været og sådan skal det altid væ
re. En dreng på kostskole, det er der traditi
on for, og det har Far været og Farfader og
Farfaders fader, og måske har det også
været sådan i hele Mors familie. Men når
man er alene med sit barn, så tænker man
ikke på at sende ham væk, men på at slå
armene om ham og holde ham tæt ind til
sig. Man vil ikke af med ham, ikke for nogen
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Men det er gået så hurtigt. Jeg troede jeg
skulle være sammen med ham mange år
endnu. Pludselig, næsten fra den ene dag til
den anden indser jeg, at hans barndom i en
vis forstand er slut. Vi skal fra hinanden. I
en stor fransk børnelæges erindringsbog
læser jeg om hvordan han engang som ung
i Marokko skjult overværede hvordan det
gik for sig på et slavemarked. En kvinde
med et barn blev ført frem i løb og pladsen
rundt, for at forsvinde. Moderen i en ret
ning, barnet i en anden. Ingen skrig, ingen
gråd.... Og aldrig noget gensyn. Der er en
verden langt mere grum og fjendtlig end
dreamt of in my philosophy. Og har jeg
måske lov at klage? Der ligger ungen en
tidlig sommermorgen i det græsgrønne sæt
undertøj han er så forelsket i, at han insiste
rer på kun at bruge det som pyjamas,
strækker sig i sengen, sukker dybt og siger:
»Gud hvor jeg glæder mig...-' Skulle jeg vo
ve at sørge?
En morgen noget senere står jeg op før
seks. Nu kan det ikke udskydes længere.
Jeg må se virkeligheden i øjnene. Mit barn
skal rejse. Hans kuffert pakkes. Hvad skal
han have med? Og hvor er listen? Nå der!
Jeg læser og grunden skrider. Læser igen.
Joh, det er rigtigt nok. Der står det sort på
hvidt. Forældre skal bestille bændler til
mærkning af børnenes tøj i GOD TID. Fa
brikken kan ikke påtage sig at levere dem i
sidste sekund. Jeg har ikke bestilt bændler
til mærkning af min søns tøj, i god tid. Jeg
har overhovedet ikke bestilt dem. Mellem
klokken seks og ni er jeg bytte for en indre
panik, specificeret og udkrystalliseret i fore
stillingen om en oldfrue, hvis frygtelige vre
de vil ramme mig, denne TÅBELIGE moder,
der ikke engang kan finde ud af at bestille
bændler med min egen søns navn på. Ikke
engand DET. Oldfruen selv er billede på or
den og organisationstalent. Hun har hvidt
opsat hår og sort stram kjole, der lader en
tøndeformet krop fremstå kampberedt og
indigneret.
Jeg ryster for oldfruen. Da klokken er ni ta
ger jeg telefonen og ringer i min kvide og
ud i det blå til den forretning i Næstved der
hedder Hågensen. »Det er frygteligt. Jeg
har ikke fået bestilt bændler til mærkning...
hvad skal jeg gøre?-' Stilhed i røret. Stilhed

før stormen. De synes jeg er idiot, det er
klart. Men nu har jeg sagt det. Jeg er ikke
mere alene i verden. Den er stået op og
Hågensen har åbnet. »Jamen dem har vi
skam bestilt. Det gør vi straks vi får listen
over de nye elever i 6. klasse-. Ekspeditri
cen lyder kølig og velafbalanceret. Holder
sine tanker for sig selv, diplomatisk og kor
rekt. »Åh tak... - Jeg stammer febrilsk, læg
ger røret, lister ned i haven. Solen skinner
som den kun gør det en morgen i august,
græsset er smagradgrønt og duggens per
ler trille. Mit hjerte snører sig sammen. Jeg
går over plænen, kryber i dækning af en tyk
træstamme - herfra kan posten ikke se mig
hvis han kommer. Ingen kan se mig uden
fuglene og Vorherre og med dem er det ligemeget. Og jeg græder. Tårerne strømmer
ned over kinderne. Over bændler, oldfrue
og et helt forårs spænding. Af angst for at
blive alene, for at miste. Af angst for penge
ne jeg ikke har. Skønt jeg lærer at følge rå
det jeg får, af en mand hvis tro måtte kunne
frelse andre end ham selv: »Overlad alt det
til Vorherre--. Men lige nu er jeg bare et
menneske, et lillebitte menneske i en ver
den der er altfor stor. Alt alt for stor. »Man
skal ikke tage sorgerne på forskud-«. Han si
ger det med et glimt i øjet, Rektor og vi er
allerede flere år ude i fremtiden. Lige nu
sidder jeg på plænen og tager dem på bag
skud. Så pudser jeg næse som en stor pige
og få dage efter er vi på vej til skole.
Vi lægger for en sikkerheds skyld vejen om
ad vores gamle ramsaltede grandtante på
jomfruklostret. Hun nærmer sig »halvfem
serne-'. »Har I set jeg har købt sportssko i
anledning af Olympiaden!-«. Vores yndlingsonkel er også på visit. Han har gået på So
rø og smiler opmuntrende: »Alle drenge
burde have den oplevelse at gå på kostsko
le!...-- »Han tudede hele det første år.- siger
tante oplysende, »jeg måtte selv ned og
trøste ham.- Men hun siger det uden at on
kel hører det. Så sidder vi igen i toget. Og
efter toget i bussen. Den holder og så er vi
der. Der ligger skolen. Med oldfruen. Hun
bevæger sig fortsat på min nethinde som
en kæmpestor og frygtindgydende drage,
og hende skal vi nu over til for at få taget
mål til skoleuniform.
Døren går op. Der står hun. Rolig, smilen
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en på, at mister man en dag sit liv. da får
man vel liv igen. For det var Herluf Trolles
'egen tro. Men endnu er man kun en lille
bælmer i 6. klasse.
De første livstegn arriverer med posten.
»Hej Mor. Du kan tro jeg har det godt. Vi
fik smørebrød til middag den første dag.
Jeg gik en tur i skoven i går....^
»Hej Mor. Alle tiders dag. Jeg fik min før
ste peder i går, og jeg har lige fået at vi
de at jeg har tidlig sengning. Det er fédt
mand.-<
»Kære Mor. Usling, vemling, grævling,
møjling, Dumling, pungdyr, modbydelige
mide, vanrotte, abefjæs, abemås, slave
pisker, orm, tyran, gremling, hvor tør du
udstå dig i at skrive et brev på 6 SIDER,
ER DU GAL...
Jeg takker dig himmelske Fader, for alle di
ne gaver og velgerninger.
»Kære Mor...jeg sidder her lige foran vin
duet inde i læsesalen, så jeg kan sidde
og se lige ud i haven. Forleden morgen
efter vi havde spist kom vi jo ud af døren,
og så lå der en dis over skoven det var
altså pragtfuldt.»
Tak Herluf Trolle, tak Birgitte Gøye. Tak for
alt. Skønt I ville have sagt: Alt er fra Gud.

de, varm. Byder os indenfor, løser vores tøjproblemer, snildt og ubesværet, viser os
omkring i sit smukke hjem, byder på sherry
og får mig til at holde vejret ved pludselig,
lige så stille at slå armene om min unge og
give ham et knus: »Hvis du nu engang er
sådan rigtig ked af det, så kommer du her
over og tuder lidt ikke! Det siger vi ikke til
nogen. Og så ringer vi til Mor ... det kan jo
godt være du skal bede hende om at ringe
tilbage til dig.- Hun ser alvorligt på mig.
»Sådan nogle små fyre, der er børn der
næsten aldrig hører fra deres forældre.....
det er så synd.-' Jeg sidder stum og målløs.
At det var oldfruen der skulle løfte den tun
geste sten fra mit hjerte. Jeg er ikke alene
om at være moder. Oldfruen er der. Øhnen
er kommet ind i vores liv. Og som årene går
fulgt af en hel lille familie af mennesker, der
gør skolen til en udvidelse af vores HJEM.
»Nå,-< råber nabokonen leende efter sidste
rejseweek-end. »skal du nu hjem igen-«. Og
vi smiler og nikker tilbage.
Hjem til Herlufsholm. Hjem for at lære at
blive et værdifuldt led i menneskehedens
store kæde. Hjem for at erindre, at om man
vil det søde, da må man og have det sure
med. Hjem for at bedre at fortrøste sig i tro
(to generationer)

MJ: I de sidste 3 numre af Kontakt har jeg
skrevet om muntre minder fra dette liv, men
det var jo kun frynser på det egentlige ar
bejde. Sovesalslærerjobbet er et 24-timers
job. Det lyder voldsomt, men det er jo ikke
et egentligt arbejde - man skal bare være
der og være parat til at tackle problemer af
enhver art, problemer der kan opstå med
meget kort varsel. Det var en meget spæn
dende og meget givende tid. hvor man vir
kelig kom ind på livet af en række drenge.
Man kan forstille sig fra 8 - 14, men man
kan ikke forstille sig døgnet rundt, året

rundt. Det var på én gang et arbejde, hvor
man mildnede overgange fra hjemmet og
samtidig forberedte til en barskere tilværel
se. Mange skuffelser har det givet, men
langt flere glæder.
AK: Til slut det obligatoriske spørgsmål:
Hvilke ønsker har du for Herlufsholms frem
tid?
MJ: Jeg håber, at skolen stadigvæk vil væ
re en god skole, stadigvæk vil udvikle sig i
takt med det omgivende samfund samtidig
med, at den bevarer sit særpræg og behol
der de bedste af sine traditioner.

(kommentart

malt er man automatisk studieegnet, når
man går i gymnasiet. Men i et cirkulære fra
sommeren 1980 betones det, at elever, der
af lærerforsamlingen rådes til at forlade ud
dannelsen (hvilket er en kraftigere formule
ring af rådet om at gå klassen om), men
som alligevel enten går om eller fortsætter i
næste klasse, ikke umiddelbart er støttebe
rettigede, dvs. at man ikke længere kan få
stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte.

gens råd følges, i hvert fald hvis studenter
eksamen skal bruges som adgangsgivende
eksamen.
Til sidst skal nævnes, at det nu også kan få
økonomiske konsekvenser ikke at rette sig
efter lærerforsamlingens råd. En betingelse
for at få støtte fra Statens Uddannelsesstøt
te er, at man er studieegnet. Om man er det
afgøres af skolens stipendienævn, og nor
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Kopiering
Per Jensen
Hvis man går ca. 20 år tilbage i tiden og
prøver at undersøge indholdet af en skole
elevs taske, ville denne bestå af grundbø
ger, som lærerne slavisk benyttede år efter
år.
Men i løbet af det sidste årti er undervis
ningsvejledningerne for de forskellige fag
ændret således, at lærerne er blevet mere
fritstillet med hensyn til valget af undervis
ningsmetoder. Der eksisterer i dag for de
fleste fags vedkommende en valgfrihed for
eleverne, således at de er medbestemmen
de i valget af specielle emner i undervisnin
gen. F.eks. er historieundervisningen i gym
nasiet fra at være en 3-årig gennemgang af
verdenshistorien fra den tidlige oldtid til nu
tiden blevet ændret til periodelæsninger. I
fagene matematik og fysik har man ligele
des ved indførelse af »valgfrie emner« lagt
op til, at eleverne og lærerne i fællesskab
kan fordybe sig i emner, som ikke nødven
digvis er de samme år efter år.
Alt dette er nævnt for at give baggrunden
for den ændring, der er sket i arten af un
dervisningsmateriale. En elev i dag får ikke
alene udleveret lærerbøger som tidligere,
men derudover en stor mængde fotokopi
erede A-4 sider. Disse ekstra noter er en
ten kopieret som uddrag af bøger, tidsskrif
ter og aviser, eller efter notater, som lære
ren selv har skrevet.
I takt med den teknologiske udvikling i de
senere år er det blevet muligt på skolerne
at lave disse kopier i en tilfredsstillende
kvalitet, og til priser, som kan dækkes af
skolernes normale midler til undervisnings
materiale. På Herlufsholm har man i snart
10 år haft en kopieringsmaskine af typen
Rank Xerox 3600, som kan kopiere 60 kopi
er i minuttet. Denne har været til stor glæ
de for skolen (forbrug i 1980: 293.000 stk.
kopier), men da den er en af de første ma
skiner på markedet, kan den ikke nedfoto
grafere eller kopiere billeder. For at kunne
udføre disse to kopieringstyper har skolen
som supplement til Rank Xerox 3600 haft ;
forskellige ekstra-maskiner på prøve. I øje- F
blikket har skolen en Sharp 820 på prøve,
men da der stadigvæk er en udvikling i
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gang af nye maskiner, har lærerrådet be
sluttet at afvente og se tiden an inden en
endelig beslutning tages.
Da det i ophavsretsloven er bestemt, at
den. der skaber et litterært eller kunstnerisk
værk har eneret til at fremstille eksemplarer
af værket, og dermed også har krav på ve
derlag for udnyttelse af værket, har dette
fået betydning for kopiering i skolen. De
forskellige organisationer, som har disse
ophvasrettigheder, har gennem mange år
forhandlet med stat og kommune, men
uden at få en afklaring vedrørende betaling
for tilladelse til kopiering. Først med start i
skoleåret 1980 blev en aftale indgået, idet
et vist antal (ca. 5%) af kommuneskolerne
og gymnasierne er blevet udpeget som rap
porterende skoler. Ud fra indberetningerne
fra disse skoler foretages løbende afregning
fra hele undervisningssektoren til de perso
ner, der har ophavsretten. Rent praktisk
medfører denne ordning at de udvalgte
skoler skal indsende et ekstra eksemplar af
de kopier, hvortil der er knyttet ophavsret.
Disse sendes til COPY-DAN, som er en
selvejende institution, som forvalter de dan
ske ophavsrettigheder.
I dette skoleår er Herlufsholm Skole netop
blevet valgt som rapporterende skole for
gymnasiets vedkommende. Dette medfører
således en ekstra arbejdsbyrde for både
lærere og administration; men alt taget i
betragtning er det en rimelig ordning, som
man kan leve med i et enkelt skoleår.

HELENHALLEN - SPISESAL OG
INTERIMISTISK KØKKEN

Baderummet bruges til opvask - der er dog
lukket for bruserne.

Et udsnit af den imponerende bordopstilling.

Gennem mange uger har kostskolen spist i Helenhal'en, mens håndværkerne har huseret i Klosterbygnin
gens spisesal og køkken. Det har betydet god plads til
de spisende, men meget vanskelige arbejdsbetingelser
for Økonomaen og hendes stab.
Frk. Jensen leder slagets gang fra
omklædning... undskyld, køkke
net. Der skal økonomiseres med
bladsen.
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Frk. Hjortnæs må vende sig på en tallerken
med en tallerken - men mad på bordene kom
mer der skam.

Fra dimissionsmidda
gen 1981:
Et af underholdningens mest origi
nale indslag var en »syngepigesang-'
(mel: I den gamle pavillon). Teksten
var skrevet af Hans Hansen i et
ihærdigt forsøg på at krybe ud af
mandsrollen. Anne Sofie Hansen,
Rie Biilow-Møller og Marianne Ol
sen fremførte sangen (med mere
stemmepragt end hjerte?) så en
trold måtte tage sig til både hoved
og hale. Fan-skaren har opfordret
KONTAKT til at visualisere oven
nævnte audioflip: hvilket herved væ
re gjort.

I Birgitte Gøjes ånd.
Unge skolepir er blevet vant til
at vær i stand til
at få en mand til
næsten alt. En lærer - af de slemme kan sagtens glemme
syv - otte fejl.
Blot et lille smil, så svinder alt hans trods.
Sådan går det aldrig os!
Vi sætter os så hyggeligt og strikker eller syr
omkring lærerværlsets bord
og skriver en bemærkning hist og her i jeres vyr(d)
med små sylespidse ord.
Hver karakter biir nøje overvejet
og skrevet ind med smuk og sirlig hånd,
og den er - skønt i aldrig får for meget helt i Birgitte Gøjes ånd.

Herlufsholm, som skovene tilhyller
og hell fortryIler
med små idyller,
savned trods sin skønhed dog lidt charme
og hjertevarme;
men så kom vi!
Først, var her kun en,
siden blev vi fier.
Hvad mon der med tiden sker?
Når før man vendte blikket mod katedrets piedestal,
sås en gnaven lektors fjæs.
Han råbte op for ingenting og teed sig som gal,
indtil han blev ganske hæs.
Nu sidder der en yndig fe på pladsen,
og med sin søde, lille, kære hånd
har hun et fast og mandigt greb i klassen
- helt i Birgitte Gøjes ånd.

Ser I atter skolen, hvor som liden
I fik al viden,
engang med tiden,
vil I undres såre ved at finde
en myndig kvinde,
hvor Guf før sad.
Ved dimissionen ses - tro det om I kan standerinden med sin mand.
Måske så kan I støde på en kvotaansat mand,
der har drengegymnastik,
hvis ellers det lykkedes for ham at holde stand
nu, da alle andre gik.
For den som rækker os en lillefinger,
han mister meget let sin hele hånd.
Men derfor bliver skolen ikke ringer';
men i Birgitte Gøjes ånd.
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En veloplagt toastmaster Mogens Jensen holder »styr«
på 400 middagsgæsters aktiviteter!
I forgrunden lærerkollegiets mindetræ for årgang -81

Piger i hvidt: et år i huset og lære
fransk? - Næh, engelsk i England!!

Dimissionsfest for årgang 1981.
Perfekt servering: 2.g-er skænker op for
rg-er.

Herlovianersamfundets formand, advokat
John Richter hed årgangen velkommen i
kredsen af gammel-herlovianere.
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Artiklens forfatter ser tilbage på sin periode som lærerkandidat på
Herlufsholm og lader på den måde os se ind gennem vore egne vin
duer. Samtidig er den en særlig hilsen til andre »nye« med kloge
råd om kammeratskab og fællesskab.

»ET BUR MED UNGE ABER«
Rie Biilow-Møller.
aldeles desillusionerede, de ved hvad slags
undervisning de respekterer og hvem de
kan lide (hvilket ikke nødvendigvis falder
sammen). You can’t fool all of the people all
of the time, tænker jeg. Efter en seks timers
skoledag er jeg på randen af en besvimelse
hvilket sikkert bare beviser at al undervis
ning er dødbringende kedelig når man ikke
har læst.
Så kommer den egentlige konfrontation.
Ig'erne tar det med den stoiske ro der er
dem egen. Jeg biir advaret om at den rene
drengeklasse vist ikke har haft en kvindelig
lærer før, og selv om det selvfølgelig er
sundt for dem, kan det jo godt være at de
skal - øh - vænnes lidt til det. Illg’s toleran
ce er mindre; de ved godt at de normalt bør
friholdes, og den ene fløj slår panden i bor
det og stønner Ähnej-ikkenuigen. Den ny
kandidat mindes at det engelske færdsels
politi opererer med to slags syndere: dem
der forlader sig på status (»Sig mig, ved De
hvem De taler til?-«) og dem der indrømmer
skyld uden vrøvl (»my fault, officer-«). Den
sidste metode kaldes »flopping through the
system-«, og det biir det nemmeste. Især
med lllg er det en god idé at gi modparten
ret inden man begynder at afkræve dem
indrømmelser. Klasserne elsker naturligvis
at få ret, hvem gør ikke det, så fejltagelser
skal helst vedgåes inden andre får tid til at
påpege dem. Det er praktisk ikke at ha for
meget ansigt at tabe.
I reglen er det ikke på det faglige plan at
ansigtet er på spil, men derimod når tinge
ne driller. Intet i verden - muligvis med und
tagelse af spritduplikatorer - kan få mig til
at føle mig som Lille Kvinde så meget som
den opdagelse at en veltilrettelagt time kan
skydes i grus af en overheadprojektor som
ikke virker den dag; og hvis den alligevel

Det er sjældent morsomt at være ny. Hvis
det kan være en trøst for jer nuværende, så
er det ikke spor bedre på den forkerte side
af katederet - men trøst jer, det går over,
det biir vane.
Lærerkandidater er nyere end de fleste, for
de har ikke så mange lidelsesfæller. Skolen
ber ikke om at få dem, tværtimod: de er et
kors for planlægningen (altid humanister),
det er synd for klasserne (som berøves de
res egen lærers inspiration) og sikkert osse
anstrengende for vejlederen, som må se
magtesløs til fra ringhjørnet. Men man for
sikrer os om at de unge mennesker næppe
til vise os åben uvilje, dertil er de alt for
pæne. Det var den allerførste dag, en silen
de våd januarmorgen, hvor jeg parkerede
oppe ved kirkegården for nu endelig ikke at
komme til at køre ind et sted med »uved
kommende forbydes-« osv. Var i god tid. så
kirkedøren stå åben og gik ind, men mødtes
af en skare rødrandede efterladte som for
beredte begravelse. Hastigt tilbagetog, med
vage forhåbninger om at kirken tog sig af
andre end lige skolens beboere.
Når man tilfældigvis har bolig i København,
synker man en ekstra gang ved udsigten til
at blive posteret i et semester i Næstved,
for i modsætning til det mere civiliserede
nabogymnasium møder Herlufsholm så tid
ligt at det kun kan nåes med et tog der går
5.34. Men bevares, så kan man glæde sig
over en af Nordeuropas kønneste skoleve
je, når solen står op midt i den snedækte
skov. Hvis man kan se, altså.
Første indtryk: deltagelse i en almindelig
skoledag. Den udpegede Ig gir mig venlig
og saglig forbrugervejledning, mens vi sopper over brosten, marmortavler og klinkegulve på endeløse vandringer. Det er piger
ne som fælder de hårdeste domme: de er
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jeg ser er et selvbetjeningsled i den almin
delige affodring. Man lærer lidt hver dag.
På et tidspunkt er der ikke flere dage. Man
har fået Direktoratets blå stempel, heltemo
digt bistået af to Ig'er, som i dagens anled
ning har læst og endog væbnet sig med
holdninger (»Det er helt forkert hvad Jokum
siger--). Og så er man pludselig forhenvæ
rende, og det hele er gået så hurtigt. Hvis
der er en erfaring som er værd at give vide
re, så er det denne; arbejdsklimaet i klas
serne er meget forskelligt, og alting er nem
mere og morsommere i de klasser som kan
lide hinanden - og det ved man som be
kendt kun, når man kender hinanden. I som
er nye nu; afskaf ordet Kammeratskab, som
der holdes så mange bevægede studenter
taler om; det lyder alt for meget som om
det kun er for diple, et par stykker ad gan
gen, og da kun i deres fritid. Det I har brug
for er fællesskab. Så lær de andre at kende,
sæt jer et nyt sted i klassen (ni ud af ti vin
der ved nærmere bekendtskab), og tving
straks jeres klasselærer til at tage med ud
på nærmeste høloft eller i hvert fald til the
på Villa Gallina. I har en glimrende skole
med masser af muligheder; jo mere I gør
sammen frivilligt, jo større glæde får I af
det, I skal alligevel. Og så biir lærerne osse
gladere, og det må jo være et mål i sig selv.

bringes i arbejde med et velrettet spark fra
en fysikkyndig mand, kan lærredet ikke
trækkes ned, for krogen på den dertil ind
rettede pind er for længst faldet af. Eller
grammofonen, den nydelige B&O, som ikke
kan bestemme sig for et fast omdrejnings
tal. Når ting ikke virker, er det fordi det til
syneladende kun er nybagte kandidater og
gæstende foredragsholdere som betjener
sig af den moderne, flerfarvede show-pæ
dagogik.
Alligevel kunne det hele lade sig gøre, og
udviklingen gik planmæssigt; det viste sig
nemlig at folk i alle retninger gerne ville
hjælpe. Det bør alle nye lægge sig på sinde:
husk at sige til - for de fleste holder af at fø
le sig hjælpsomme, og så skal de da osse
ha lov. Det kan betyde en kolossal forskel.
Jeg begyndte at føle mig hjemme da jeg
havde lært at undgå de ankelbrækkende
tasker I Hylen og at dukke mig for flyvende
objekter. Jeg erindrer ingen anden skole
hvor drengene sloges så meget - vi var i
hvert fald for dvaske på min - men her slås
de med en ynde, en legende elegance, en
pludselighed, der mest af alt leder tanken
hen på et bur fuldt af unge aber en forårs
dag; mellem venner, naturligvis - det er kun
forbipasserende, der er i fare (jeg ved ikke
om De, kære læser, nogen sinde er kom
met i vejen for et forfølgelsesløb, hvis ba
gerste halvdel hev historiebøger efter den
forreste? Lad være.) Egentlige ubehagelig
heder synes at være verbale; der er stadig
ingen der har villet definere betydningen at
det gængse skældsord »bonderøv« for mig
(er det alle os født uden for København?) det er selvfølgelig bedre end personligt på
pegede hjulben eller fregner, men egentlig
ikke mindre betegnende, for anvenderen.
Kostsiden af skolen forbliver et mysterium,
en organisme der lever efter egne dunkle
regler. En dag efter skoletid møder jeg et
par 6- eller 7 klasser, som bakser med en
stor plade wienerbrød. Går ud fra at den
ene har fødselsdag og gratulerer I forbifar
ten; drengene ser på hinanden. Et par dage
efter er de der igen, og denne gang venter
de tydeligvis at blive sagt tillykke til, og si
ger høfligt tak. Der er noget galt. Da det er
sket et par gange siver det ind at så mange
fødselsdage har ikke engang diple, og det

Trolledag
For to år siden forsøgte man at kaste ny
glans over Trolledag ved at lade en teater
oplevelse være en del af festen. Første
gang tog hele skolen til København, men
sidste år besluttedes det at hente et teater
stykke til Herlufsholm og lade det efterfølge
af et bal.
Samme model følger man i år, hvor teater
gruppen ÅRTI BUS spiller Molleres komedie
»Den Gerrige», instrueret af østtyskeren Pe
ter Kupke. Forestillingen, der begynder kl.
19.00, varer godt 2 timer, hvorefter der vil
blive bal.

15

Fugleskydning 1981
- atter en solskinssucces.

■

Kendere vurderer præstationerne, og
det kan også gøres fra en lænestol i det
gode vejr.

Der skal holdes styr på pilene.
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Den traditionelle fodboldkamp mellem kostelever og
gammel-herlovianere blev utraditionelt vundet af ide
unge« med } -1, en kamp med god underholdning
for de mange tilskuere.

En medvirkende årsag til sejren var utvivlsomt det festlige, lokale pigeheppekor, »Lufferne«, der fanatisk og
vedholdende opilnede vort mandskab og belønnede målscorerne med kys og kram.

De mange gamle elever der trofast møder og mødes
får også chancen for at genopfriske skydefærdigheder
ne: her Forstanderen i fin stil.
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HERLUFSHOLMS LÆRERE 1981

Rektor Gert Olsen
Kemi

Gymovl.
Vagn Andersen

Sekretær
Eva Bardram

Lekt.
H. Wohlfahrt
Andersen
Tysk

Adj. Lars Bardram

Adj. Hans-Jørn
Bentzen

Lærer Poul Bentzen

Tysk-Gymnas.

Lekt. A. Bossen

Matematik-Gymnastik

Adj. Karen Fanø
Engelsk-Fransk
Specialundervisning

Fransk-Engelsk

Matematik-Fysik
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Cand. phil. Anne
Sophie Hansen

Adj. Hans Hansen

Lærer B. Ilium

Dansk-Historie-Oldtidsk

Sløjd

Lærer Jan Jensen

Dansk-Studievej!.

Lekt.
Mogens Jensen

Adj.
Mogens Hall Jensen

Matematik

Matematik-Biologi

Adj. Sv. KrarupChristensen

Adj.
Jens Krogh-Madsen

Kunstmaler
Vincent Larsen

Biologi-Geografi

Dansk-Engelsk

Formning

Adj. Per Jensen
Matematik-Fysik

Lekt. Bj. Normann
Jorgensen
Religion-Latin-Oldtidsk
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Lærer Bjarne Levin

Lektor
Carsten Levinsen

Lærer Sten Loth

Lærer Lowe
Sløjd

Historie

Adj.
Erik Anker Nielsen
Engelsk-Fransk

Adj.
J. Hvidtfelt Nielsen

Cand. scient.
Louis Nielsen

Dansk-HistorieStudievejledn.

Fysik-Kemi

Lærer Mogens Niss

Lekt. Kristian Olsen

Adj. Marianne Olsen

Adj. Ole Pedersen

Sløjd

Fransk-Latin-Oldtidsk

Fransk-Religion

Biologi -GymnastikStudievejledning

Lekt. Mads Nielsen
Dansk-Engelsk

Sognepræst
Tom Nielsen
Religion
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Gyml.
A. Steffensen
Gymnastik

^dj.
junnar Værge

Lærer
Bent Zwergius

Gymovl.
Gudrun Aamodt

Gymovl.
Tage Aamodt

mgelsk-Russisk2ansk

FOLK og FÆ
Lærer Lone Dyrløv forlod med udgangen af skoleåret 1980-81 Herlufsholm for at
tiltræde et nyt embede i Holbæk.
Skolen har ansat adjunkt Astrid Clausen i et årsvikariat med dansk og fransk i gymnasi
et.
Karsten Ramsgaard Thomsen med al musikundervisning samt engelsk i 1.g og lærer
Steen Løth med fysik og matematik i grundskolen.

Adjunkt Jens Trandum er udnævnt til fagkonsulent i naturfagene inden for EFG.
Elevrådet har konstitueret sig med: formand Peter Sisseck, næstformand Jes Rørbeck,
sekretær Philip Thorsen.

Lærerrådet har konstitueret sig med: formand Hvidtfelt Nielsen, næstformand Vagn An
dersen, sekretær Anne Sophie Hansen.
Tillidsmand for gymnasielærerforeningen. Per Jensen. Og for Danmarks Lærerforening
Poul Bentzen.
I fællesudvalget sidder: Rektor, Normann Jørgensen, Hvidtfelt Nielsen. Marianne Olsen
og Bent Zwergius. og som elevrepræsentanter: Peter Sisseck, Suzanne Lassen, Morten
Nielsen og Nicolaj Malling.
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SET og SKET
August
10. Skoleåret starter.
11. Ved en reception i Forstanderens lejlighed hyldes lektor Mogens Jensen i anledning
af sit 25-års jubilæum.

23.
25.
26.
29.

Jødisk Folkeforening besøger skolen.

Elevrådet holder valg og konstituerer sig.
Skolens kostelever overværer et stort Military Tattoo i Slagelse.

Fugleskydning. Konge ved store fugl: Thomas Gerstrup 3.g. Konge ved lille fugl:
Carsten Schmidt Petersen 9. kl.
31. Reeksamination i kemi og matematik 2.x på ekskursion med Ulrichsen.

September
2. Var begge 8. klasser i cirkus Schumann, som gæstede Næstved. Diplene var sammen med deres sovesalslærerfamilie - inviteret af v. Lüttichau, på hvis forældres
ejendom cirkus overvintrer. Alle nød den fornøjelige atmosfære, der hersker i et teltcirkus.
Mellemskoleholdet spiller i Ekstra Bladets turnering fodboldkamp mod Hindholm og vin
der 5-0.
8. Ophængning af vandreudstilling af kunstneren Peter Hentze. 42 originaltryk til værket
»gratiemer Befrielsesfront-.
Mellemskoleholdet spiller i Ekstra Bladets turnering fodboldkamp mod Glumsø og vin
der 2-0.
9. Træningsstævne i atletik i Sorø. 6. kl. inviteret til the hos Forstanderen på Engelholm.
10. Mellemskoleholdet deltager i regionalt atletikstævne på Skt. Jørgens Skole.
11. Vuen på Tivolibesøg med Bardram
12. Tager begge 8. klasser på ekskursion til Kronborg slot. Efter rundvisningen på slot
tet indtages den medbragte frokost på græsplænen hos et gæstfrit forældrepar - prefekt Levins’ - og så går turen til Teknisk Museum, også i Helsingør, hvor vi håber at bli
ve lidt klogere på vor nærmeste materielle fortid. Hjemkomst til aftensbordet.
I sommerferien døde Svend Juel Møller i en alder af 85 år. Juel Møller var ansat ved
Herlufsholm i mere end 40 år og skattet af mange generationer som dansklærer; af nu
værende elever kendes han som forfatteren til en række af de sange, som Herlufsholm
fejrer sine højtider med: Konfirmations- og dimissionskantaten.
Konfirmationskantatens digt skal her stå som et minde om Juel Møllers virke:
Gud dannede os af 1er som kar,
et blev stort og et andet lille.
Ingen af dem var ganske ens,
men alle blev, som han ville.

For det er vi skabt til, hver og en,
det store kar som det mindste lille,
at fyldes helt med det rene væld
fra Himmerigs levende kilde.

Og spørger du, hvorfor karret er,
da vil nok svaret i mørke hylles.
men spørg om, hvad det skal bruges til,
da lyder svaret: at fyldes.

Guds ord er hint klare kildespring
til liv for os, hvor vi end skal vandre,
han vil, vi mer end fyldes, at liv
kan strømme fra os til andre.

Så før mig ad
at det må ske,
Dan mig, fyld
og gør dit kar

vejen, Fader god,
som jeg ve'd, du ville.
mig til overflod
til en kilde.
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lens lokaler og i skoletiden, fik alligevel lov
til at holde latinprøve efter 9. kl. Resultatet
er at 1.g. nu optager elever som har haft la
tin og elever som ikke har haft faget, på lige
fod, nemlig således at alle skal undervises
som forudsætningsløse begyndere. Det bli
ver det hele jo ikke nemmere af, men den
vanskelighed skal nu ikke overdrives.
Den nye bekendtgørelse, som forelå i juni i
år, kræver at der læses 65 sider (mod tidli
gere 80), og at der til studentereksamen
opgives 35 sider (tidligere 40). Når man ta
ger i betragtning, at vi har mistet 1 år af et
undervisningsforløb på 3 år, vil man forstå
at udfordringen er alvorlig. Alt afhænger nu
af at vi forstår hvad der forventes af den
nye begynderundervisning, og ikke tror at vi
- som tidligere i begynderåret - skal sigte
på en lille latinprøve eller lignende. Det er
væsentligt at eleverne fra første færd bliver
fortrolige med et ræsonnerende, et filolo
gisk arbejde med teksterne. Det gælder om
så tidligt som muligt at komme i gang med
at læse rigtige tekster fra oldtiden (og mid
delalderen) og ikke øvelsestekster. Derfor
må vi også være belavet på at kaste en
mængde grammatisk detailstof bort som
slæbes med af en tom tradition, og til gen
gæld kaste et skarpere lys på de væsentli
ge punkter. Der bliver forhåbentlig i højere
grad end før tale om at bruge sin forstand
og i mindre grad om at terpe (men flittig
skal man være, og helst mere end før!).
Ifølge den nye bekendtgørelse skal elever
ne erhverve sig »1) kendskab til ordbetyd
ning, syntaks og orddannelse i hovedtræk,
2) en præcis sproglig arbejdsmetode, der
kan fremme deres almene sprogbeherskel
se og deres tilegnelse af sprogkundskaber,
og 3) erkendelse af nogle væsentlige sider
af den romerske kultur og indblik i den se
nere latinske tradition-.
Disse krav forekommer strengere, eller i
hvert fald mere specificerede, end de tidli
gere, samtidig med at arbejdsforholdene er
blevet vanskeligere. Jeg for mit vedkom
mende mener nok at kravene kan honore
res, såfremt man udefra nu giver os ar
bejdsro. Ryggen mod muren er ikke den
dårligste udgangsposition. Hvad angår os.
har vi en særlig forpligtelse, vi der har en
arbejdsplads hvor det latinske sprog har

HVAD NU MED LATIN?
Kristian Olsen.
Indtil i år var det en betingelse for at blive
optaget i en sproglig 1.g., at man, normalt
efter deltagelse i 9. kl.s begynderkursus,
havde bestået den »lille latinprøve--. Med
påbegyndelsen af skoleåret 1981/82 er
denne betingelse bortfaldet. Endnu en for
bindelse mellem folkeskolen og gymnasiet
er dermed kappet over, og mange, både i
folkeskolen og gymnasiet, har følt uro og
sørgmodighed ved denne udvikling og har
efter fattig evne strittet imod. Hvidbogen
»Latin - et skoleeksempel (Museum Tusculanums forlag 1979) er med sine 165 sider
debatindlæg - plus hvad den ellers indehol
der - et vidnesbyrd herom. Men indflydel
sesrige politikere ønskede det således. En
af dem - et kvindeligt folketingsmedlem fremtrådte i øvrigt fornylig og glædede sig
på ny over at latinen var bortfaldet i folke
skolen. Det skulle være særlig rart for PI
GERNE (I!??). Vi, for hvem det betyder no
get at det ikke ganske lykkes at afskære
skoleungdommen fra dens egen og dens
lands fortid, har efter dette intet andet at
gøre end at indrette os efter de nye om
stændigheder og få det bedst mulige ud af
dem.
Men før vi kunne gøre dette, måtte vi lige
registrere den seneste udvikling. Lovgiv
ningsmagtens oprindelige hensigt havde
været at eleverne fortsat skulle kunne tage
latinundervisning frivilligt på 9. klassetrinnet
i ungdomsskolen, men latinprøven kunne
man først indstille sig til når man var færdig
med 10. kl. - for man må ikke holde eksa
men i ungdomsskolen på et tidligere tids
punkt end den tilsvarende eksamen i folke
skolen, og folkeskolen må først have latin i
10. klasse (vores 9. kl.-latin på Herlufsholm
hænger sammen med vores status som pri
vatskole).
Denne ordning, der ligesom ved en genial
tilfældighed udelukkede de vordende ma
tematikere fra at lære latin - med mindre de
ville sættes et helt år tilbage for den sags
skyld alene - var dog ved nærmere efter
tanke folketingsflertallet et nummer for
stærk, og ungdomsskolen, hvis undervis
ning flere og flere steder ligger i folkesko
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været brugt i snart 850 år. Latin er ikke blot
romernes sprog, det er også vores - det
gælder alle os i det moderne Danmark og
det moderne Vesteuropa og ikke blot os
ved Susåen. Men hernede mærker man det
måske tydeligere end så mange andre ste
der - hvis man lytter efter.

præstere et frit og flydende skriftlig engelsk.
Denne indskrænkning kommer til at ramme
ca. 5 - 8 elever pr. klasse, og desværre er
ændringen sket med så kort varsel, at de
elever der sidste år trænede resumerings
opgaven, nu skal til at finde sig til rette med
en ny opgavetype.
I fransk er eksamen blevet sidestillet med
de ordninger vi har i engelsk og tysk - d.v.s.
med både opgiven tekst og ekstemporal
tekst (der er ikke her på skolen klasser der
har skriftlig fransk til eksamen).
Det betyder at ordningen med ekstempo
raltekst alene er bortfaldet - en ordning
som et flertal af skolens elever og lærere
har valgt at benytte de sidste mange år.
Når jeg beklager at denne ordning er bort
faldet er det fordi jeg synes, at den »nye-'
ordning medfører en mere eksamensrettet
arbejdsform, hvor man for elevernes skyld
må tænke mere på om de enkelte tekster
der vælges nu også er velegnede ved eksa
mensbordet (er de gode at tale om, er de
passende svære?). Meget af den store va
riation vi tidligere kunne få tid til i teksttype
og arbejdsformer kommer til at falde bort.
At ændringen desuden er foretaget hen
over hovedet på de mange fransklærere
der ønskede at bibeholde begge ordninger
kan kun beklages. Som i skriftlig engelsk er
de klasser der i 2.g var indstillet på den nu
afskaffede ordning noget ringere stillet end
de klasser der har valgt den nu indførte
ordning. Her på skolen rammes alle nuvæ
rende 3.g • klasser af ændringen. Det på
stås at eleverne sikres større lighed og rets
sikkerhed på denne måde. Men jeg finder
det uheldigt at muligheden for at imøde
komme den enkelte elevs eller den enkelte
klasses specielle behov således er fjernet.

Ændringer i studenterek
samen i engelsk og fransk
fra sommeren 1982.

Ensretning
af eksamen.
Karen Fanø
M.h.t. de bekendtgørelsesændringer der er
foretaget i engelsk og fransk drejer det sig i
begge fag om ændringer der ensretter ek
samen - ved at fratage eleverne nogle, sy
nes jeg, udmærkede valgmuligheder.
I Mundtlig engelsk er ændringen lille og
vil for de fleste elevers vedkommende være
helt umærkelig. Muligheden for at erstatte
oversættelse til dansk af den engelske eks
temporaltekst med ordforklaring på engelsk
er bortfaldet.
Her på skolen har vi dog undertiden haft
elever - udlandsdanskere - der har været
bedre til engelsk end til dansk, og en sådan
elev vil altså ikke længere kunne brillere på
samme måde som hidtil, men vil risikere at
kunne give et svagt førstehåndsindtryk ved
en tøvende, måske direkte dårlig oversæt
telse til dansk. Men det må dog understre
ges at det højst drejer sig om 1 á 2 elever
pr. klasse.
I skriftlig engelsk er muligheden for at
vælge mellem to forskellige opgavetyper kommenteringsopgave og resumeringsop
gave - bortfaldet; fra nu af skal vi kun arbej
de med kommenteringsopgaven. Igen synes
jeg at det er en uheldig udvikling, idet nogle
elever simpelthen befandt sig bedre ved re
sumeringsopgaven, som var et rimeligt og
lødigt alternativ til kommenteringsopgaven,
hvis problemstilling ofte var disse elever en
ten alt for fjern eller alt for velkendt til at de
følte at de kunne leve op til kravet om at
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Kunsten »at beskrive« - eller hvordan en 1.g-er oplever en danskti
me, og formulerer oplevelsen i »en beskrivelse«.

EN DANSKTIME.

satte mig til at skrive noter til beskrivelse af
timens hidtidige forløb. Jeg blev afbrudt, da
hun var færdig med at øve sig på navnene
og hun til alles lettelse begyndte at forklare
den tekst, vi lige havde læst, og som vi (jeg)
vist ikke havde fået 100% fat på.
Hun var næsten færdig, da Tom stillede et
spørgsmål, og de begyndte en mindre dis
kussion. Hvad den gik ud på, er jeg ikke sik
ker på, for jeg havde fået øje på de tunge,
grå skyer, der tavse og dovne drev hen
over himlen denne tidlige fredag eftermid
dag. Deres stemmer døde langsomt hen til
en fjern summen, som fra motoren af et fly.
Og jeg fandt pludselig mig selv siddende
bag styrepinden i en Messer-schmidt 110
F, liggende lige i halen på det store engel
ske flyveres, Nick Kirby. Jeg skævede ud til
min højre vinge og beundrede det sorte
bjælkekors midt i den kønne camouflage
maling. Jeg smilede. Jo, jeg skulle nok få
ram på ham. Das Vaterland ville blive stolt
af mig, jeg ville få jernkorset med tredobbelt
egeløv. Han undveg til venstre, jeg fulgte
efter. Han prøvede at slippe væk ved at
dykke, men jeg klæbede mig til hans hale.
Jeg fik ham i sigtet, men netop som jeg
skulle til at trykke på affyringsknappen, skar
en klar kvindestemme igennem - de var vist
færdige med at diskutere. Nu skulle vi finde
modsætninger i teksten-Tom igen. Vi fandt
de fleste, jeg var nu ved fuld bevidsthed og
klar til kamp. Tom igen. Jeg gik ind i diskus
sionen og vandt næsten, med opbakning fra
Hanne. Tom igen.
Vi prøvede at komme frem til et foreløbigt
tema, noget om jagten på frihed - og et el
ler andet om snyderi. Lærerinden begyndte
et længere foredrag om transformationsmo
dellen. Tom igen. Jeg kom til at nævne no
get om aktantmodellen, som vi så også fik
et længere foredrag om. Her røg jeg ind i
en ny diskussion. Den endte uafgjort. Vi
prøvede at finde frem til endeligt tema. Jes
per igen. Det mislykkedes. Jesper igen.
Pludselig skete det: den underskønne lyd,
som alle elever kender og elsker, strømme
de ud og fyldte lokalet, timen var forbi.
På vej ud hørte jeg lærerinden give timens
sidste bemærkning.

Jesper »Killroy« Christensen.
Klokken var 12,30, jeg gik langsomt op ad
trappen. Halvvejs oppe standsede jeg for at
afsikre maskinpistolen før jeg fortsatte min
videre opstigning. Torsdagen var ellers be
gyndt helt normalt, jeg var stået op og hav
de taget et hurtigt brusebad, derefter var
jeg gået ud for at spise. Der var selvfølgelig
ingen corn-flakes, så jeg måtte spise havre
gryn. Jeg hader havregryn. Jeg havde lige
sat mig ned, da det ringede på døren.
Udenfor stod en mand jeg kendte fra tidli
gere samarbejde, jeg brød mig ikke om
ham. Uden indledning begyndte han: »Mr.
Killroy, vi har en opgave til Dem*. »Ja,* sag
de jeg. Han rakte mig en brun kuvert, dreje
de om på hælen og gik. I kuverten lå
20.000 dollars og en lukket konvolut.
Og nu stod jeg her på toppen af trappen. I
den lukkede konvolut havde der klart og
enkelt stået: »Likvider gruppe kendte politi
kere, vil være samlet i aftalte lokale fredag
d. 14/8. kl. 12,00*.
Her stod jeg altså, den berygtede og frygte
de lejemorder, samfundets fjende nr. 1, Mr.
Killroy. Jeg drejede om hjørnet og gik frem
mod lokalet med maskinpistolen liggende
skudklar i hænderne. Døren stod åben. Jeg
gik ind, fortsatte videre hen og satte mig på
min plads.
Dansktimen var begyndt.
Jeg var igen den kedelige og altid trætte
Jesper Christensen. Til ingens overraskelse
var jeg igen den sidste der arriverede.
Hun lagde hårdt ud, det var en erfaren læ
rerinde: hun vidste, at man kunne paralyse
re eleverne ved at starte med at give dem
næste times lektier for inden de havde nået
at opbygge et forsvar.
Men heldigvis var det i begyndelsen af sko
leåret, så derfor var det tvingende nødven
digt, at hun øvede sig på elevernes navne.
For at undgå at vi skulle vågne af vores for
virrede paralyserede tilstand mens hun ar
bejdede med at lære navne, skulle vi læse
kapitlet om »Beskrivelse* i vores bog. Jeg
var åbenbart blevet færdig før de andre for
de så ud, som om de stadig læste, så jeg
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Citatmosaik fra årets eksamensopgaver i skriftlig dansk fra 1 .g til
studentereksamen. Retskrivningen er helt originalernes (!) ligesom
tankerne og formuleringerne. Dansklæreren slipper for en stund
den røde blyant og intimsfæren og iler med at videregive disse vid
nesbyrd om generationens nationale sindelag, samfundssind og
moral. Skade at vi ikke har plads til de 99% af opgaverne som viste
både bevidst engagement og sproglig formåen.
Eller sagt på en anden måde:
»Han prøver at holde tråden varm-. (2.g)

»SIG MIG LILLE KAREN,
HVAD MENTE DU DA?«

Men Danmark er ikke hvad den har
været:
»Hvor vidt det for den enkelte er lykkes at
give livet mening, er op til dem at vurderer.
Ånden om ikke andet hviler stadig over os,
vel og mærke hvis det ikke regner eller
blæser og er koldt. Første maj er et godt
eksempel: det regnede stærkt i 20 minutter
og derefter var Fælleparken næsten ryd
det-. (3.g)

Oh, Danmark, er du rundt på gulvet?
»Det må være muligt at give Danmark nye
kræfter så vi ikke fortsætter i denne ring af
en cyklus-. (3.g)
»Vi skal arbejde mere danskt. Hvad nytter
det at der arbejdes med udenlandske pro
jekter og glemmes nationalitetsfølelsen. Det
kan da ikke være meningen at man ser bort
fra skolesituationen-. (3.g)
»Det ubevidste sjæleliv sammenholdt med
samspillet mellem virkelighed og fantasi,
har i eftertiden spillet en stor rolle i sam
fundsudviklingen-. (3.g)

Og det er evigheden nok heller ikke:
»Høje, monotone og intetsigende står disse
kolosser, betonbyggerierne, og skærmer for
kontakten med omverdenen, med det time
lige liv-, (3.g)

Anden fra 1848?

En dansk students eventyr ukendt oprindelse.

»»Pindsvinet- mener, at freden kun kan sik
res ved stadig større oprustning, da man så
er bange for at starte en krig, fordi man ik
ke kender følgerne-, (1.g)

»År 1836 - eventyrets velmagtstid. Alligevel
træder en fyr som P.M. Møller hvis status
eller geschæft der i øvrigt intet vides om,
frem og udtaler at eventyr er skadelige for
børns udvikling-, (3.g)

Men hvad med de stakkels læsere?
»Hermen Ban, som bl.a. har skrevet Tine,
har ikke altid haft det sjovt-, (1.g)

Billedfortolkning, så er alle onde ån
der M/K løs.
»Friedrich har i 1818 sikkert ikke blinket en
eneste gang inden han malede en mand. At
det så på Helen Lait Kluges collage af idag
er en svævende kvinde skyldes, at man
desværre er kommet til at nøjes med at
regne mænd for mennesker, således at
kvinderne først i 70-erne kan svæve som
frie fugle blandt »lammeskyer-.- (3.g)

-og stanken fra 1981.
»Miljøforurening er kun et fattigt ord. der ta
ger til i stigende takt- (3.g)
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»Det er en mand der er malet, dette hæn
ger sandsynligvis sammen med at man den
gang sjældent så en kvinde stå og spejde
ud over et naturområde i lighed med det på
billedet. Det nye billede indeholder en kvin
de, måske fordi det er en kvinde der har la
vet det eller også fordi M/K-tiden er over
os-«. (3.g)

Dusinet fuldt?
»Da så præsten døde, ville hun være Moder
Therese og hjælpe pigen Karen, som også
senere blev gravid. Dette var gebyndelsen
til en udvikling, der senere tog fart, og som
hun ikke kunne styre-'. (1.g)

Først arvesynden, så moralen.
»Det frie og åbne forhold og også det at
man åbenlyst kunne vise sine føelser men
nesker imellem, har selvfølgelig sat sine
spor på folks moralske holdninger-«. (2.g)

Sproget slutter som en handske....
»Han giver drengen en endefuld, der længe
har ligget og ulmet«. (1.g)

Ikke kun for skolen det er da helt klart.
»Adgangsbegrænsning højner selvsagt kon
kurrenceforholdene indbyrdes eleverne
imellem, - hvilket igen betyder at emner der
blev taget op til diskution under og lige ef
ter ungdomsoprøret nu i større grad har en
tendens til at fluerer blandt entelektuelle
end mellem skolesøgende unge-«. (3.g)

Frisk mod Antonius!
»Jeg tror mange forældre stadig har svært
ved at forklare børnene, hvordan de er ble
vet til. Jeg selv kan kun se en måde at løse
problemet på og det er at gå på med krum
hals! I øvrigt er der et gammelt ord der si
ger at øvelse gør mester, og selv i sådan en
situation tror jeg det er rigtigt-«. (2.g)

Selv sproget kan blive lidt stift.
»Derefter kommer difanationen af gennem
førelsen af sammenleget med nødvendighe
den af penises stivhed forklaret osv.«. (2.g)

De pokkers unger!
»Det er en god pædagogisk måde at holde
børnenes interesse stangen på-«. (2.g)

De kom helt bag på hende

Det var på tide!

»Man har lagt mærke til at Mor pludselig
har fået bryster-«. (2.g)

»Med ungdomsoprøret opstod en kærlighed
og erotik blandt menneskene. (2.g)
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Blandt den litteratur på marke
det som handler om skole og
skoleproblemer og derfor må
formodes at have speciel inte
resse for KONTAKTS læsere har
vi plukket nogle titler til »omta
le«. Se i øvrigt på DEKs hylder læs selv.
Altså i mange tilfælde ideer som mere eller
mindre direkte har haft inspirationskraft for
Herlufsholm. Forfatteren kender selv denne
verden indefra og forfalder hverken til kost
skoleromanens glorificering eller unuance
ret kritik.
Bogen kommer desuden ind på konkrete
skildringer af en række af de kendteste sko
ler og af de personligheder der har præget
dem. Det gælder således Rugby, Eton og
Harrow for at nævne nogle blandt klassiker
ne, men også mere kontroversielle som
Summehill under A.S.Neill.
Et særdeles interessant perspektiv danner
bogens sidste kapitler, hvor de seneste ten
denser fremstilles: her skildres de stigende
krav, man på kostskolerne stiller til akade
miske færdigheder, og som har været en
væsentlig forudsætning for at private kost
skoler har kunnet holde skansen med ry
som de bedste. Typisk er det således at de
væsentligste faglige eksperimenter er ble
vet investeret i udviklingen af lærebogssys
temer, sproglaboratorier og -programmer,
pædagogisk forskning af »new math» og
edb. i skolen. Efter bogens fremstilling kan
det ikke undre at public schools stadig lig
ger i spidsen, det kan snarere bekymre at
de fine resultater herfra ikke effektivt kan
formidles videre til et ensartet effektivt na
tionalt uddannelsessystem.
Det skal til slut nævnes at kostskolerne
med deres full-time engagement af elever
og lærere også i de sidste årtier har ydet
fremragende præstationer i udvikling af de
kreative fag, samt at »guidance» (skole- og
studievejledning), social studies og social
projects prioriteres højt. Men netop på dis
se områder har den offentlige engelske sko
le som helhed også nået gode resultater.
For Herlufsholm vil der stadig være inspira
tion at hente i »The Public School Pheno
menon».
i^i |yj

historisk og aktuelt.
J. Gathorne-Hardy: The Public School
Phenomenon (Penguin, 1979)
Dette historiske værk er vel ikke sværtefrisk fra forlaget, men formodes dels at væ
re af speciel interesse for Herlufholms ele
ver og deres forældre, dels at skulle ses un
der evighedens synsvinkel, da det dækker
de engelske kostskolers historie fra 597 til
1977! Her skal bogen nævnes, ikke omtales
dækkende, hvilket ville være halsløs ger
ning i forbindelse med de godt 500 sider,
som er en guldgrube af information, inklusi
ve tillæg med statistikker og tabeller. Det
lykkes forfatteren at give et klart indtryk af
pædagogiske retninger og tendenser, ofte
skildret både med historikerens overblik og
humoristens distance. Både dette værk og
forfatterens tidligere (lovpriste) »The Rise
and Fall of the British Nanny» er centrerede
omkring problemet: hvordan går det gene
rationer af specielt drenge som gennemgår
en opdragelse uden nær kontakt til foræld
re - først i hænderne på Nannies, dernæst
overgivet til prep- og public schools? Det er
nemlig det mønster som pædagogisk har
tegnet sig for de mest indflydelsesrige en
keltpersoner i England gennem de sidste
par århundreder, og det er disse lag i »up
per-middle» til »upper» classes hvis værdi
normer afspejler sig og analyseres i værket.
Det indeholder gennemgang af en række
centrale begreber som gentleman, sports
manship, fair play, følelser og sexualitet,
kønsroller samt borgerdyd og samfundsplig
ter.
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les om. Bogen giver ikke nogen ideologisk
facitliste, dens værdidomme er spredte og
uprætentiøse, men tilbage efter læsningen
står noget i retning af: fællesskabet i samta
len er værdifuldt - den erkendelse og ikke
mindst de positive følelser der opstår heraf
kan betragtes som væsentlige sider af gym
nasietiden.
De unge har ordet - lærere og forældre må
gerne lytte med og blande sig.

Gymnasiet set med
elevernes øjne.
Marianne Kristiansen og 3.c:
»Helt ærlig ...« (Informations Forlag,
1981)______________________________
En gymnasieklasses elever og deres lærer
har her skrevet bogen om de tre år - eller
rettere: deres bog om deres tre gymnasie
år. Ukunstlet og med båndoptageren som
medium for en sproglig realisme virker bo
gen ægte og ærlig. Og selv om klassen er
speciel (klassisk-sproglig, med stor over
vægt af K. fra Københavns omegn, og uden
akademisk uddannelsestradition) ja, så vir
ker bogen vedkommende for andre.
I en krisetid med splittelse i miljøer og hold
ninger kom de unge til gymnasiet med
drømmen om noget at samles om. At sko
len blev mere end lektier og pligtarbejde
skyldtes netop dette bogprojekt, som orga
niseredes i forbindelse med tre emnegrup
per (omkring »familie-', »det andet køn« og
»fritidsaktiviteter--). I løbet af gymnasietidens
modningsår gennemførte klassen diskussio
ner og formulering i skriftlig form af de fæl
les erfaringer man delte på disse felter (og
mange andre). Det er blevet til en erkendel
sesproces og en frigørelse, som virker livs
bekræftende og til tider overraskende. Bo
gen vil således kunne sige gymnasieelever
meget positivt om, hvad man kan forvente
af sin gymnasietid, og hvad man må yde
selv! Lærere kan i bogen overraskes af tan
kevækkende kritik. Og inspireres: eleverne
giver en klar understregning af, hvad skolen
som miljø kan betyde for deres udvikling.
Og i dette miljø synes lærerne at spille en
ganske dominerende rolle (på godt og
ondt).
Skulle forældre gå rundt med den vrang
forestilling at gymnasieskolen er deres
(næsten) voksne børns eget problem, som
de helst ser andre blander sig uden om, så
bliver den kraftigt dementeret i bogen. Bå
de skolen og den enkelte elev føler at for
ældre svigter, hvis de forholder sig passive
og uinteresserede.
Projektet og enkeltudtalelser fra elevernes
side viser helt tydeligt, at der blandt dagens
unge er et enormt behov for noget at sam

Åndelig krise
i miniformat._____________
Steen Andersen:
Skoledigte (Attika 1981)______
Med sine »Skoledigte« fortæller Steen An
dersen om elevers og sit eget syn på gym
nasieskolen og dens problemer. Tanker og
følelser man allerede tidligt lærer at kende
skildres i et af de 40 digte »Studentereksa
men«. hvor eksaminanden af bare nervøsi
tet ikke ved hvilken seddel det er bedst at
vælge. Men den røde tråd i Steen Ander
sens stykke knæk-prosa er hans evne til at
se gymnasieskolen gråt i gråt:
fra »Nervepiller«:
...princippet er survival of the fittest de er
parat til at hugge i hinandens struber op
muntret af en stadig strøm af nedskærin
ger og bekendtgørelser som gør arbejds
klimaet dårligere.
Det er sjældent de lader de svagere i
klassen se hvordan opgaverne skal løses
og fælles lektielæsning er fortid.
fra »Fælles«:
Af lærerne er der de fire yngste samt
kandidaterne, som altid formanes til at
deltage i skolens liv rektor listede, bort ef
ter to minutter og arbejder med vigtigere
ting på kontoret.

Fællesarrangement, siger du
fælles for hvem
fælles om hvad
Dette sortsyn er altså typisk for de 40 dig
te, og gør det svært for læseren at holde
dem ude fra hinanden; men selv om man
ved læsningen måske bliver grebet af tung
sind, kan man nok regne med at faren for at
blive revet ud i en åndelig krise af Steen
Andersen ikke er stor.

Casper Olsen, 2.g
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Som det vil fremgå, er der rige mulighe
der for beskæftigelse i fritiden; men selvføl
gelig kunne man ønske sig endnu mere.
Der går sikkert mange elever rundt med
gode ideer til aktiviteter - frem med dem!
Forhåbentlig kan der også pustes liv igen i
skakklubben og spejdertroppen, som for ti
den holder en meget lav profil.

FRITIDSAKTIVITETER
I VINTERHALVÅRET

Glasfiber-kursus: Alle er velkommen
til dette kursus, som Poul Bentzen afholder
på torsdage 15.00 - 16.00.

Fuglekursus:

Mogens Hall Jensen vil
på mandage (skoledage) kl. 19.00 - 21.00
give et kursus i fuglekending.
Bridge: Bridgeklubben, som holder til i
Sproglokalet (Klasse K), mødes hver tirsdag
kl. 19.00 - 22.00 under ledelse af Jens
Krogh-Madsen.
Frisløjd: Sløjdsalen er åben tirsdag
19.30 - 21.30, onsdag 18.30 - 21.30 og
torsdag 18.30 - 21.30, hvor Bent Ilium, Jør
gen Løwe og Mogens Niss står til rådighed
med vejledning i fremstilling og reparation
af næsten alt i træ og metal.

Jagt:

Undervisningen, som primært er for
9. + 10. klasse og 1.g, starter efter okto
ber-ferien. Der forventes oprettet to hold.
Jagtprøverne aflægges i april måned. Yder
ligere oplysninger kan fås hos Tage
Aamodt.
Astronomi: Hvis der er interesse blandt
eleverne, er Louis Nielen villig til at søge en
studiegruppe startet.

Dans: Efter flere års pause bliver der nu igen danseundervisning på skolen. Dansen
finder sted i Festsalen i tidsrummet 16.0020,00 på onsdage. Undervisningen bliver
obligatorisk for diple i grundskolen, mens
ældre elever vil få det som tilbud.

Film: Igen i år blænder Vue-bio op for
en række film, som Lars Bardram har ud
valgt fra Næstved-scenen.
Skuespil: Komedieforberedelserne er al
lerede i gang, og i år har 2.g.erne bedt
Gunnar Værge om at instruere. Stykket
fremføres ved Komedieballet den 4. decem
ber.
Korsang: Karsten Ramsgaard Thomsen,
starter korsang i ugen før efterårsferien.
Der vil blive tale om en ugentlig prøve og
tilbudet vil være åbent for alle. Nærmere
detaljer om repertoireplaner og prøvetid se
nere.

Navigation:

Poul Bentzen giver kursus i
navigation på onsdage kl. 18.30-21.45.
Kurset henvender sig til alle interesserede.

Sport:

(Skemaer)

GALEN
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VED ORDINÆRE REJSEWEEKENDS OG FERIER.
Bustransport: Afg. Herlufsholm ca. 14,15-ank Kbh. Hovedbanen ca. 15,45
Afg. Herlufsholm ca. 14,05-ank. Korsør til forbindelse FynJylland.
•
Afg. Kbh. Hovedbanen 19,30 Afg. Korsør afpasset efter forb. Nyborg-Korsør.

Bussernes holdeplads i København ved Hovedbanen.
EKSTRA REJSEORLOV
kan tildeles efter skriftlig henvendelse til Rektor senest torsdag i 2. frikvarter.
Med skolens weekendordning vil det dog være selvfølge at hveranden lør
dag.mandag respekteres som fulde arbejdsdage.
I forbindelse med diples hjemrejse til udlandet ved efterårs- og juleferie modta
ger skolen ofte forespørgsler ang. forlænget ferie. Som hovedregel kan anføres
at udlandsdanske kan påregne at få skolefrihed til ud- og hjemrejse, således at
diplen vil få den samme ferieperiode i sit hjem som kammerater bosat i Dan
mark.
OPHOLD PÂ 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 rejse
weekends kan give, og gør opmærksom på at en dipel i de lange rejseweek
ends 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
gæstfrihed. Vi beder dog både værtshjemmet og den inviteredes hjem (for så
vidt gælder weekends eller ferier) bekræfte arrangementet ved henvendelse til
sovesalslæreren.
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okt. Fodboldkamp mod gamle elever .
okt. Blebal. Forældre til diple i 6. + 7. kl samt nye i 8 kl. inviteres
dec. Komediebal Forældre til elever i 2 g inviteres.
dec. Juleafslutning på sovesalene
dec. Juleafslutning i kirken.
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ELEVKONS. 2.+ 3. g

TROLLEDAG
FORÆLDREMØDE 2. + 3.g

WeeK-eND

FORÆLDREMØDE 7. +8. kl

-H
Klosterbygningens ombygning 1980-81
Hovedtrappen:
1. Den gamle trætrappe i to løb opmålt og der
næst nedrevet.
2. Trappen genopbygget i brandsikret beton i nyt
trapperum.
3. Den nye fire-løbs konstruktion beklædt med
træ og udført i detaljer som kopi efter den oprin
delige trappe.
4 Materialer: Trin og reposer udført i egetræ fra
Herlufsholms skove. Øvrige arbejder i fyrretræ.
»Mæglerne' (de fire store hjørnesøjler) dog i
speciel amerikansk fyr.
5. Arbejdet udført af tømrermester Ejner Han
sen.

Illustrationer: Forside: Trappen bemandet af ele
ver fra 1. mx, fotograferet fra trappeskaktens
bund. (Foto John Hansen).
Omslagets sidste sider: Detailopmålinger og
trappeforløbets helhed efter tegninger fra Arki
tektfirmaet Jørgen Stærmose. Odense.

