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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

EGMONTGÄRDEN 72 03 71
Lærer Bent Zwergius

VUEN 72 10 98
Adj. Lars Bardram

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

SKOLEBYGN. VEST 72 76 13
Lærer Sten Løth

MUSEET 2 72 04 98
Adj. Gunnar Værge

SKOLEBYGN. ØST 72 00 20
Gymovl. Tage Aamodt

LASSENGÅRDEN 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
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
Jens Krogh-Madsen, adj. 72 61 18

Ole Vincent larsen. kunstmaler 72 07 04
Bjarne Levin, lærer 74 74 46
Carsten Levinsen, lektor 72 26 13
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.
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Herlufsholm Skole. Bla
dets formål er at styrke
forbindelsen mellem sko
len og hjemmene, og dets
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Fra Redaktionen
Klosterbygningen atter i funktion.
Birgitte Gøye. Hendes liv - hendes valgsprog
Piger som diple på Herlufsholm fra 1985
Video- og EDB-udstyr
Trolletaler 1982
Døgnet - Døren - Telefonen
Kommentar. Kønsroller og vejledning
Fra Boghylden: Morten Bo, Folkets skole.
Costa del Sol. London eller Fejø. Aktiv ferie.
Trolleaften: Den Gerrige.
Skolekomedien 1981 anmeldt og illustreret.
Herlufsholms samlinger, fysik og kemi.
Lidt om skolekemien ved århundredskiftet.
Skoletaskens byrder.
Hvem er vi? 3.g om Identitet.
Men mening om.. .Fællesarrangementer.
Folk og Fæ. Afsked med provst Krarup-Hansen.
Fællesfag i erhvervsuddannelserne.
Sport og idræt.
Set og Sket.
Skære skære kage. Hvad koster undervisningen.
Ved rejseweekends
Kalender.

Fra Redaktionen

Et tema - eller lidt der ligner.
Skolen, familien, ungdomsmiljøerne og kammeratskabsgruppen er af afgørende betyd
ning for de unge i deres udvikling (i omvendt rækkefølge efter deres vigtighed, hvis man
skal tro nogle af de unge selv). Specielt i disse år er opbrud i kønsrollemønstre, uddannel
sesmønstre og erhvervsmønstre med til at gøre unge endnu mere usikre i deres søgen ef
ter en identitet - nogle af indlæggene på de følgende sider sandsynliggør at det specielt
gælder pigerne. Og det ville være naivt af forældre og lærere at skubbe problemet fra sig
og forlade sig på »naturen, som plejer at udvikle alt til det bedste i tidens fylde«. De ram
mer man byder de unge, de identifikationsmuligheder de præsenteres for, de impulser vi
formidler kan aldrig gennemtænkes nok, aldrig blive lødige nok. Det gælder ikke mindst på
en kostskole.
Det historiske blik bagud over skulderen (som Kontakt også rummer denne gang) afslører i
denne sammenhæng et interessant perspektiv: Billedet af Birgitte Gøye og hendes stærke
kamp, først for sin personlige integritet, senere for sine og Herluf Trolles ideer om Herlufs
holm, bliver ikke mindre aktuelt i relation til vor tids unge piger. Herlovianerbegrebet har
igennem talrige generationer været knyttet til mænd og drenge.
Fremtiden skal nok vise at det både kan udvides og beriges når det kommer til at omfatte
kostpiger.
Når man ser sig omkring blandt eleverne i gymnasiet idag, kan man ikke undgå at lægge
mærke til to ekstreme pigetyper: der er dels den alt for stille, usikre og jeg-svage, som sy
nes at udslette sig selv og derfor heller ikke får noget fagligt udbytte af skolegangen; men
der er også den overfladesikre, som stiver sig af i velklædt voksenstil (»dame-syndromet«),
ofte fagligt på frihjul, men ivrig efter at blive accepteret at være in, særlig hos drengene i
kliken af kække, raske og gerne rige; det sker efter devisen: Hold kæft og vær smuk!
Begge er de naturligvis udtryk for usikkerhed og konformitet - og langt fra de egenskaber
som prægede B.G. Men det må også være skolens opgave at støtte de elever, særlig de
piger, som ikke vil acceptere disse roller, som vil være åbne og naturlige, frie og sig selv med det mod. dét nu kræver. Vi er nok gode til at række de faglige tilbud frem; men er vi
gode nok til at række de menneskelige tilbud frem? Dem som betinger de unges personlig
hedsudvikling og sætter dem i stand til at vurdere, at tolke og styre på vejen gennem en
usikker tid, personligt og historisk.
Birgitte Gøyes mod og integritet er idealer vi alle gerne hylder, eventuelt sætter over døren
på et kommende pigekollegium. Men bliver de til moralpræk har denne imidlertid tit en util
sigtet virkning: den er mest opbyggelig for prædikanten og jager »forbrugeren« langt væk.
Så måske skulle vi voksne, lærere som forældre, modificere den moralske glideflugt ved at
focusere på to andre vigtige elementer i Gøye-identiteten: hendes fromme tro og trofaste
pligt. De er ikke udtryk for en slags blindhed, som nogle synes at mene idag, snarere for et
syn som kan udpege mål der kan være af fælles værdi for både den unge og den ældre
generation.
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Klosterbygning, sydfacade.
Tegn.: Arkitekt m.a.a. Jørgen Stærmose.

Klosterbygningen atter
i normal funktion
efter ombygningen.
geså god før ombygningen - den kan ikke
blive bedre!
Næ, men arbejdsprocessen går dog noget
lettere i 130 kvadratmeter køkken plus rum
melige depotrum - tænker Økonomaen frk.
Jensen.
Og elevatorer og løftegrej gør nu renlighe
dens byrder lettere, tænker fru Braae og
hendes damer i vaskeriet.
Og hvad tænker økonomidirektøren? På en
vel overstået fase i forretningsforbindelsen
med brandmyndighederne og arbejdstilsy
net? Og på mange travle timer med tilsyn?
Forstanderen tænker højt: »Dette projekt er
blevet heldigt gennemført takket være me
get velvillige fonds. Nok blev det dyrt, men
de 10 millioner har heldigvis ikke påvirket
skolepengene«.

Den store ombygning af Klosterbygnin
gens køkken, spisesale, linnedstuer og vas
keri, hovedtrappe, toiletter, kældre og ele
vatorer etc. etc. er nu lykkeligt afsluttet.
Vi har tidligere fulgt og kommenteret detal
jerne, mens diplene og specielt bygningens
personale har oplevet og gennemlevet æn
dringsfasen på egen krop. Så Kontakt skal
afstå fra en større teknisk-historisk-økonomisk redegørelse og i stedet vise arkitekt
Stærmoses kønne facadetegning af Klos
terbygningens sydside: Som Hjelm fik horn,
har Herlufsholm fået bryn! Bygningen er
blevet udstyret med kønne, og praktiske,
hvide markiser som tegner sig smukt mod
de røde munkesten. Og så skal vi tillade os
at »tankelæse« hos nogle af de ansvarlige.
Rektor smiler mæt; Men, maden var nu li
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På Trolledag står Herluf Trolle
naturligt i centrum, men ingen
glemmer idag hans frue Birgitte
Gøye og hendes betydning som
Herlufsholms første forstander.
Den
nuværende forstanders
frue, Bente Wolff-Sneedorff,
Engelholm, har på opfordring
nedskrevet nogle af sine per
sonlige indtryk af Birgitte Gøye.

BIRGITTE GØYE
Hendes liv Hendes valgsprog.
Begge dele er der skrevet om og forsket
i, ikke mindst af gamle herlovianere - især
valgsproget er blevet vendt og drejet.
Dagens dipel og dapel og de unge piger,
der går på Herlufsholm, vil nok finde de
mange kilder og udlægninger lidt vanskeligt
tilgængelige - hvis de ikke bare slår bremserne i, når de kommer til valgsproget.

De historiske kendsgerninger er at - vi ikke
ved, hvornår hun blev født! Man gætter på
1511. Hendes far var den kendte og indfly
delsesrige Mogens Gøye; hendes mor den
rige Mette Albrechtsdatter Bydelsbach.
Birgitte var den yngste af en børneflok på
otte og mistede sin mor i 2 års alderen.
Mogens Gøye sendte datteren til Ring
Kloster for at få den lille pige opdraget, dels
i den katolske tro, dels - som man gjorde
det på de tider i indflydelsesrige familier for at give hende en passende opdragelse.
Hendes lærerinde Mette Ovesdatter var en
streng opdrager, der ikke sparede på riset;
men den robuste lille pige synes ikke at ha
ve taget skade af den - set med vore øjne noget glædesløse barndom.
Mogens Gøye giftede sig igen, og Birgitte
vendte hjem sammen med sin lærerinde,
hjem til en stedmoder, som hun synes at
have frygtet.

Frygt Gud,
gør ret
og forlad dig ikke på mennesker.

Det er ret så barsk! Men det ville være
synd for B.G. og ikke mindst for skolens
elever, hvis bekendtskabet sluttede her.
Derfor vil jeg prøve om jeg - på baggrund
af de forskellige kilder ■ kan give en for
nemmelse af kvinden Birgitte Gøye.
4

Hendes år som teenager var ingen dans på
roser. Der var stedmoderen og lærerinden;
men først og fremmest var der trolovelsen
med Jesper Daa! Et udmærket, passende
parti, arrangeret af faderen - men det faldt
ikke i den 14 åriges smag.
Imidlertid måtte den viljestærke unge pige
give op over for den frygtede stedmoder.
Tre år senere døde stedmoderen, og Birgit
te Gøye tilbragte de følgende år hos sine to
gifte søstre, indtil hun kom »i huset« hos
Dronningen, en naturlig konsekvens af hen
des position.
Dronning Dorethea og Birgitte Gøye var
jævnaldrende og havde fælles interesser,
ikke mindst interessen for den lutherske tro!
Venskabet med Dronningen hjalp Birgitte
Gøye til at få ophævet sin trolovelse til Jes
per Daa. (Det må have været en virkelig
skandale!).
Ved hoffet har Birgitte Gøye mødt mange
mennesker, sikkert også Herluf Trolle. De
blev gift 1544.
Forgyldte unge. Men helt klar over de
»Gyldne kæder de bar« - og de forpligtelser
de indebar! 21 år fik de sammen. Lykkelige
og travle år. ser det ud til. Der var Birgitte
Gøyes store godser, der skulle bestyres!
Begge var interesserede i og bekendt med.
hvad der foregik indenlands og udenlands.
Begge var meget fromme og godgørende.

Begge interesserede i ungdommens uddan
nelse!
Men der var ingen børn i ægteskabet!
En naturlig tanke for dem, at bruge en del
af deres store formue til godgørenhed. Det
mest kendte eksempel er skolen på Herlufs
holm. stiftet 1565. Hvorfor en skole, spørger
man sig?
Vi er i årene lige efter Reformationen. Sko
levæsen og social forsorg, som før var un
der kirken, blev nu underlagt Kronen. En så
dan omlægning tager sin tid, inden den fun
gerer - derfor var der brug for nye skoletan
ker.
I dag mere end 400 år senere er der stadig
en skole på Herlufsholm, der stadig synes
at opfylde et behov.
1565 blev skolen stiftet, og samme år døde
Herluf Trolle. Birgitte Gøye levede ni år som
enke - ni besværlige år. Hun måtte kæmpe
for skolens beståen: hendes familie ønskede
ikke frivilligt at give afkald på noget jordisk
gods de mente at have ret til.
Samtidig måtte hun flytte fra sted til sted på
grund af Kongens uvilje imod hende. Men
endelig fik hun fast bopæl på Sortbrødre
klosteret i Næstved, hvor hun døde to år
senere i 1574.
Et meget kort sammendrag af B.G.s virk
somme liv.
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Piger som diple på Herlufsholm fra 1985.

»BIRGITTEGÄRDEN«

EN SOVESAL TIL »PIPLENE«.
Herlufsholm-fonden tager initiativ til
at bygge kostafdeling for piger.
lufsholm til gode og en af hovedopgaverne
har været og er stadig den meget kræ
vende: at skaffe tilskud til opholdet for vær
digt trængende. Derved forfølges et oprin
deligt mål sat af Herluf og Birgitte og et ak
tuelt mål: at undgå social slagside i en mo
derne skole. Men Herlufsholm-fondens be
styrelse har længe været opmærksomme
på problemet: Herlufsholms manglende til
bud til kost-piger. Fondens bestyrelse med
civilingeniør Klaus Aarup som formand er
imidlertid ikke skolens ledelse, ja hverken
Rektor eller Forstanderen er faktisk med
lemmer. Planen om at bygge også for piger
er altså et økonomisk initiativ fra Fondens
side: idemæssigt og pædagogisk har man
fortsat med at gætte »Hvad Herluf Trolle ik
ke kunne gætte...« og har her uden tvivl
koordineret planen med Rektors og For
standerens tanker om skolens fremtid. Fon
den mener der er økonomisk mulighed for
at realisere planen og samle de 7.4 mill (iflg.
1981 priser) som en kollegiebygning vil kos
te: Rektor og Forstanderen er enige i at det
vil være godt at få en pigekostafdeling.

Midt i en periode med økonomisk krise i
almindelighed, vanskeligheder for byggeriet
i særdeleshed, store udgifter for kostskolen
i forbindelse med ombygning af Klosterbyg
ningen. og endelig en vis usikkerhed om
kring gymnasieuddannelsens fremtid kom
mer en fejende optimistisk pressemeddelel
se: Herlufsholm bygger pigekostafde
ling i 1985!
Kontakt har spurgt sig for og lyttet sig frem
for at finde ud af hvad der er fakta og hvad
der er »overskrifter« på nuværende tids
punkt. Vi har stillet spørgsmål, vi har fået
svar - men ikke alle spørgsmål kan besva
res endnu, og ikke alle spørgsmål kan stilles
endnu. Så disse linjer bliver nok bare ind
ledningen til behandling af emnet: piple på
Herlufsholm.
Herlufsholm-fonden stod bag udsendelsen
af pressemeddelelsen og har i øvrigt udfær
diget en appetitvækkende lille tryksag for at
introducere projektet: »Hvad Herluf Trolle
ikke kunne gætte.. .« Herlufsholm-fonden
blev grundlagt i forbindelse med 400-års ju
bilæet i 1965, dens midler skal komme Her
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Hvor skal eller kan en kollegiebygning pla
ceres? En indledende overvejelse om at in
tegrere ved at bygge »tæt på« (fx i nærhe
den af Dek og kirken) er droppet igen, og
den situationsplan arkitekt Stærmose,
Odense udarbejdede i tresserne tager høj
de for placering af flere kollegier. Foreløbig
tænker man sig den nye bygning placeret
på plænen syd for Vuen, ned mod Susåen.
Om bygningens udformning kan foreløbig
siges at den i høj grad bliver en kopi af de
seneste bygninger. Dels, har Rektor oplyst,
har der været tilfredshed med den ydre ud
formning af Stærmoses byggeri, dels regner
vi med en belægning på 30 elever ligesom i
de nuværende bygninger. Der kan nok tæn
kes indrettet større køkken og anderledes
fællesrum, evt. mindre sovesale. Men stort
set skal pigernes tilværelse forme sig som
drengenes idag.
Det er altså planen at bygge for 30, som
tænkes fordelt med ti på hvert gymnasie
klassetrin. På den måde får man dem ikke
for unge, de vil være så jævnaldrende at de
naturligt vil kunne bo i samme enhed, og til
sammen vil de ikke udgøre en større grup
pe end at den kan indpasses og rummes i
kostskolens »apparat« af spisesale, køkken
kapacitet, vaskeri etc.
Er der overhovedet behov for kostskoleka
pacitet til piger? Statens kostkollegier og afdelinger for piger har så vidt vides haft vi
gende tilgang sidste år!
Svaret på denne indvending synes at have
noget med tro at gøre. Tro baseret på de
forældreudtalelser vi kender gennem snart
mange år: Bare vi også havde haft mulig
hed for at sende vores piger på Herlufs
holm. Og selv om der ikke så vidt vides fo
religger nogen eksakt behovsanalyse, så
har erfaringen fra kostskolen gennem alle
årene været at hvis vi kan gøre skolen til et
tilstrækkelig attraktivt uddannelses- og op
dragelsestilbud, så vil der være ansøgere
nok.
Uden at gå i detaljer har Rektor udtalt sig
for en fuldstændig integration af pigeafde
lingen som en del af kostskolesystemet helt
på linje med drengenes. Den mere løst or
ganiserede kollegiedrift vil sikkert ikke virke
tillokkende eller betryggende for forældre
ne.
Og skulle tilgangen i løbet af nogle år så vi-

Herlufsholm Kostskole skal nu have en bygning til kvindelige kostelever.

Ønskedrømmen går i opfyldelse
Tegninø af Jens Hage

se sig for ringe, ja så er der jo mulighed for
at bruge en nybygget afdeling som aflast
ning for de fulde sovesale vi har idag.
Når færdiggørelsen er berammet til 1985 om alle gode givere vil - så er det fordi
Skovkloster d. 29. november dette år fylder
850 år. Og vil så alle gode givere? Hvordan
er planerne blevet modtaget?
Forstander Wolff-Sneedorff oplyser at han
personlig har mødt megen interesse blandt
gamle elever, og Kontakts redaktion kan
berette om ligefrem begejstring hos tidlige
re elever. Forstanderen peger i den forbin
delse på at pressen kan have forvirret læ
serne noget ved at blande omtalen af byg
geplanen sammen med omtale af de stort
opslåede Lindberg-midler. Ingen skal få det
indtryk at alt er klaret med lænestolsbegej
string, mens Lindberg-fonden tager sig af
de økonomiske problemer. »Birgittegår7

dens« enkeltværelser kunne fx tænkes
financieret af direkte givere således at et
navngivet hummer eller rum blev en værdig
erindring om en enkeltperson, en gruppe el
ler institution, foreslår Forstanderen.
At ideen om piger på Herlufsholm ikke har
været lige vel modtaget alle steder, skal ik
ke være nogen hemmelighed: Nuværende
diple synes næsten at have opfattet planen
som »sagen der bør bekæmpes«, og tegne
ren Jens Hage, selv gammel dipel. må en

ten have ramt ved siden af eller dybt i un
derbevidstheden. Lærerne, fornemmer vi.
ser nok mere nuanceret på fordele og
ulemper. Foreløbig siger stemmen fast og
principielt ja! Men en lille tvivl hvisker om
praksis ... kan vi leve op til det ansvar?
Som antydet: et emne med mange ubesva
rede spørgsmål. Og sikkert med mange si
der der endnu venter på at blive belyst.
Gerne i Kontakts spalter.

VIDEO- og
EDB-udstyr
»Undervisningsmidler« er en rummelig be
tegnelse. som dækker over alt fra farvekridt
til TV-udstyr, fra trillefløjte til grammofon
o.s.v. - en broget tingsverden, som lærere
under deres uddannelse føres ind i, og som
de aldrig finder ud af. Stadig dukker nye.
vidunderlige apparater op, mens andre for
svinder eller ældes uden synlige tegn på sli
tage. Ved mødet med de nye apparater
melder spørgsmålene sig: Kan de få dén
betydning for undervisningen, som der står i
brochuren? Skal man vente og se de for
bedrede modeller til næste år? Skal man
købe stort og dyrt - med risiko for fejlinve
stering: eller skal man lade andre skoler gø

re erfaringerne - med risiko for at blive be
tragtet som stivnet i forældede undervis
ningsmetoder? Hertil kommer selvfølgelig
sprøgsmålet, om man overhovedet kan til
vejebringe de økonomiske midier til nyan
skaffelser i en tid, hvor budgetterne er
stramme.
Det mest spændende apparatur er ofte og
så det mest kostbare, således f.eks. videoog EDB-udstyr. På Herlufsholm Skole har vi
i de sidste 4-5 år forsøgt at opbygge tids
svarende anlæg inden for disse to områder,
og det følgende er en status over maskin
parken.
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bare lommeregnere eller større elektroniske
regnemaskiner, og det har derfor været et
længe næret ønske hos lærerne, at elever
ne kunne tilbydes undervisning i datalære
og brug af regnemaskiner (computere).
Indtil for få år siden var dataanlæg til un
dervisningsbrug så kostbare, at kun ganske
få skoler i landet kunne tilbyde datalære.
Men med udviklingen af minidatamater mini både i størrelse (som en stor skrivema
skine med en lille TV-skærm ovenpå) og i
pris (10.000 - 15.000 kr.) - blev der åbnet
muligheder.
Herlufsholm Skole indkøbte over skolens
normalbudget for ca. 3 år siden sin første
minidatamat, kaldet Commodore PET. Kort
efter blev der til den sluttet en »Skriver“,
hvormed programmer og resultater kunne
udskrives på papir. Der kunne nu oprettes
studiegrupper i datalære, og interessen
voksede støt. Anlægget havde imidlertid et
par svagheder; dels kunne kun 3-4 elever
se TV-skærmen samtidig, og dels var søg
ning efter programmer, som blev lagret på
almindelige kassettebånd, en langvarig pro
ces. Dette blev der rådet bod på, da skolen
for midler (17.818 kr.) fra Krista og Viggo
Petersens Fond anskaffede en Diskette-sta
tion, hvormed programmer meget hurtigt
kan lagres, og ligeså hurtigt findes frem
igen. Desuden kan den tilsluttes flere com
putere samtidig, og inden for det sidste år
har skolen derfor indkøbt tre nye minidata
mater, alle af typen CBM-computer. Den
første af disse blev bevilget over skolens
budget, mens de to andre til et samlet be
løb på 29.597 kr. blev givet fra Professor J.
Aug. P. Lunds Legat.
Med den seneste udvidelse af anlægget
kan der nu foretages klasseundervisning
med computere - omend pladsen er trang i
matematikdepotet.
Maskinernes krav til stringens i brugerens
udtryksform og problemløsningsmetoder
gør dem til velegnede undervisningsmidler,
som vi kan nyde stor gavn af - ikke kun i
matematik- og fysikundervisningen, men
også i andre faggrupper, hvor man arbejder
med store talmaterialer. Også skolens ad
ministration vil med fordel kunne benytte
anlægget.

Skolen råder i øjeblikket over fem videoanlæg. Det første, som vi fik i 1977. blev sup
pleret med en nyere model, og senest har
skolen over en to-årig periode anskaffet tre
helt nye apparater over det normale under
visningsbudget.
Ligesom andre skoler har vi mulighed for at
låne indspillede videokassettebånd på
Amtscentralen for undervisningsmidler, som
har en afdeling beliggende i Næstved
(amtscentralerne udlåner film, bøger i klas
sesæt. bånd m.m. til skolebrug). De mange
forskellige videofabrikater bygger ofte på
forskellige kassettetyper, og bl.a. på grund
af den hastige tekniske udvikling på dette
område har amtscentralerne først for nylig
lagt sig fast på én type og opbygget kasset
tebåndcentraler - og derved givet skolerne
den længe ønskede vejledning til indkøb af
nyt videoudstyr. Desværre svarer den fore
trukne kassettetype ikke til skolens to æld
ste videoapparater, hvorfor disse i denne
forbindelse må betragtes som forældede,
og de må derfor køre tiden ud med de gam
le bånd, vi selv har liggende.
Video er ikke blot et underholdningsmedie.
Med de øgede muligheder for lån af bånd,
og med den erfaring, som lærerne efterhån
den har fået i at betjene udstyret og i at
indpasse film i en afvekslende lektionsplan,
er video kommet til at spille en stadig større
rolle som undervisningsmiddel. I et flertal af
skolens fag vises der jævnligt videofilm udenlandske spillefilm, nyhedsudsendelser,
dokumentarfilm, undervisningsserier m.v.
Især sproglærerne er flittige brugere. For
uden oplevelsen af det talte sprog, giver
filmforevisning eleverne et visuelt indtryk af
f.eks. tidsepoker og miljøer - et indtryk, som
kan være et værdifuldt supplement til gen
nemgang af litterære værker.
EDB. Med de mange offentlige diskussioner
omkring Elektronisk Data Behandling, og
med det overvældende udbud af avancere
de lommeregnere til rimelige priser, har
mange elever fået lyst til at udforske data
maskinernes muligheder. Ofte er matema
tiklærerne blevet spurgt til råds angående
problemløsninger ved hjælp af lommereg
nere. Mange problemer kan faktisk løses
meget behændigt ved brug af programmér
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dyrket flittigt siden. Det er dog stadig en
skole med kontinuitet, GrevAhlefeldtkan un
der besøg på Herlufsholm endnu træffe læ
rere fra sin skoletid: Levinsen, lektor Ilium
og Gnisten. Med særlig varme nævnes ud
byttet af litteraturundervisningen og ikke
mindst musik og korsang. »Jeg har faktisk
sunget alle stemmer fra sopran i 6. til bas i
3.g, og jeg lærte da også i de år hele det
traditionelle repetoire af fædrelandssange
og salmer så godt at jeg kan forbavse mine
børn - uden sangbog«.
GrevAhlefeldthar holdt kontakt med sin år
gang ved hele fire jubilæer, med stigende
tilslutning og ditto fornøjelse. Selv om disse
skolevenskaber aldrig har været private,
har de dog betydet at kammeratskabsbån
dene faktisk er blevet styrket med årene.
Den travle karriere har hele tiden sigtet
mod landbruget: stationer på vejen var HHuddannelsen fra Niels Brock, forsvaret som
førte til løjtnantsrang, Landbrugsskole oven
i den praktiske tjeneste som landvæsens
elev. I -63 overtog han godsforvaltningen
på Tranekær og tæller idag blandt tillids
poster formandsstillingen i Foreningen af
skov- og landejendomsbesiddere i Dan
mark. Også politisk engagement har Grev
Ahlefeldt fundet tid til idet han i 8 år var
konservativt medlem af kommunalbestyrel
sen i Tranekær.
Vores samtale drejer sig dog mest om sko
leliv og opdragelse. »Herlufsholms åbning
for dagelever, og efter planerne nu i 80-erne for kostpiger, er helt klart positive træk synspunkter hos Farmand som dog skaber
livlig diskussion med mine sønner i rejse
weekender. Men åbenhed er efter min op
fattelse ikke lig med svingende principper,
og det er mit indtryk at skolen stadig formår
at fastholde nogle af de gamle dyder i op
dragelsen«.
»Såsom?«
»Selv sætter jeg pris på høflighed og hen
synsfuldhed. Dernæst mådehold i forbrug.
Specielt må jeg fremhæve at hverken en
baggrund eller en fremtid i dansk landbrug
kan motivere til stort forbrug. Så jeg håber
Herlufsholm vil stræbe efter fortsat at hånd
hæve en konsekvent praksis med lomme
penge - og at forældre vil bakke denne linje
op«.

Trolletaler 1982
Arets trolletaler Preben Greve Ahlefeldt
Laurvig er ikke alene gammel elev fra Her
lufsholm (nysproglig student 1955) som sig
hør og bør. Han er også dipelfader, og i de
cember kunne Kontakt derfor træffe ham
under en af de ret hyppige ture fra Trane
kær til Sydsjælland, denne gang i anledning
af forældremøde for 1.g.
Grev Ahlefeldt tilstår og fastslår straks med
charmerende åbenhed, dels at han i sin
skoletid ikke var nogen entusiastisk herlovianer, dels at han efter sin skoletid har væ
ret en trofast herlovianer. Så meget på sko
len har udviklet sig til det bedre siden den
tid i 50-erne at skolen idag er en virkelig
god og åben ... kort sagt, han og hans kone
har overladt Herlufsholm deres to drenge.
Den skole Grev Ahlefeldt lærte at kende i
50-erne - uden at der i øvrigt var nogen fa
milietradition for kostskole - var et ret luk
ket miljø, ofte sig selv nok og uden den ud
advendte kontakt til det omgivende sam
fund og dets problemer, som han selv har
10

Læserne får herved lejlighed til at kikke over skulderen på en travl
sovesalslærer - Gulle Aamodts »logbog« registrerer et døgn med 9.

DØGNET - DØREN - TELEFONEN
Fredelig rejseweekend, søndag d. 25. januar 1981.
16,00 Elev fra anden sovesal låner min håndmixer.
17,05 Kommer tilbage med håndmixeren.
17,45 To elever får penge til bio.
19,00 Viggaard vil til 21-forestillingen. - Det må han ikke.
19.10 Lau Dybbro ringer: er kommet f.s. til bussen, kommer senere.
20,10 Fru Østergaard ringer at deres drengegæster nu er på vej hertil, men at Castenskjold
muligvis har influenza.
20,30 Tage ringer til SUS for at høre om de muligvis kan tage ham i aften. Hvis feber, ja!
20,30 Jeg ringer til Vibeke.
21,30 Østergaard tilbage fra SUS med seddel: Castenskjold 39,5.
21,31 Tage ud på gangen, beder Skeel om at senge kl. 22,00.
22,05 Malling & de Haas vil lave spaghetti! Dumt. Så må de spørge Skeel. Tage med ud.
Diskussion - afsluttet 22,15.

Mandag d. 26. jan. 1981.
Tage ned for at vække de hårdtsovende. Jager mange ud.
Bjarne om han kan få penge. Ja, efter middagsbordet.
Bjarne får lommepenge.
Hank om hans Mor har ringet? Nej.
Oliver får penge til klipperen, for han får fri kl. 13,00.
Eilersen får penge til klipperen, han får også fri kl. 13,00
Underskriver 3 bledler, de får også fri 13,00!
Steen C. får 130 kr. til et par svømmefødder.
Herefter skulle vi have fri-eftermiddag.
13,30 Tre mand (idioter!) henter penge til grønne planter.
13:40 Den ene ind igen for at aflevere en billet som bilag for rejseudg.
13,45 En der stemplede over 100 bledler ind med dem. Tak!
13,50 En der luftede Timmie, ind med den. Tak!
14.25 Ukendt person ringer og vil tale med en elev - som ikke bor hos os mere. Lover at
skaffe beskeden videre kl. 18.00 via en af vores elever.
16,00 To efter el-pærer.
17,55 Tage ud med beskeden, så den kan komme med til bordet.
18.25 John L. efter pære.
18.27 Hank ind efter min opfordring: hvor mange penge skal han have med i morgen til rejse
til læge?
18.30 de Haas ind med hummerønsker fra nogle 8. kl.
18,30 Tage ud: be'r om ro på lal.
18.35 Tor Friis & Stig Haldan melder fra til »forældremøde».
18.40 Peter Møller efter nøgle til klasseværelset.
19,45 Lau Dybbro beder om lidt smørrebrødspapir, får det.
20,35 Peter Møller afleverer nøglen.
20.45 Eilersen kommer med noget dansk. Ser TV med.
21.00 Tage ud på gangen til drengene.
21,05 Efter at have set TV drøfter E. og jeg et forslag til danskundervisningen.
21.20 Viggaard ind. Har misforstået noget med en eng. opg., beder om udsat sengning.
21,32 Tage ud for at tale med Høffner. - Larm (golf!) på et hummer stoppes.
21,50 Hr. Flensborg ringer: må Frandsen komme hjem med hans søn?
21.51 Larm og løben på gangen - Tage ud!
22.00 Sengning.

7.10
10.50
11,55
12,00
12,03
12,05
12,55
13,05

»Hvad skal du være, når du bliver stor?«
Anna Sofie Hansen, studievejleder
Eks. 1:
-Hvad skal Deres søn være?
- Han taler om ingeniør, noget med data, el
ler måske jura - kemi var såmænd også en
mulighed. Der er jo blot det med militæret,
men han søger nok udsættelse. Han er inde
i sådan en god udvikling og længes blot ef
ter at komme i gang.

denne og være lidt grum, så kunne man
spørge: - Oprigtigt talt, hvorfor er det altid
med hensyn til døtrene, at forældrene har
den forbløffende forståelse af nytten af et
sabbatår? Men straks skammer sig ved at
tilstå, hvis deres søn måske ønsker sig et
sådant.
I praksis vil man naturligvis aldrig søge at
stoppe den unge mand i den gode udvik
ling, men man kunne godt - stadig ud fra
den førnævnte synsvinkel - drømme om at
gøre det: Konkurrencen på uddannelses
markedet ville blive mindre hård for piger
ne.
Men det bliver kun til drømme. I virkelighe
den kan man som studievejleder hverken
påvirke 1. eller 2. eksempel ret meget. Her
røres nemlig ved noget fundamentalt, som
har sin rod i den opdragelse, vi giver vore
sønner og døtre, dvs. i påvirkninger og nor
mer, de har modtaget og indlært helt tilba
ge i før-skolealderen. Tænk bare på spørgs
målet: Hvad skal du være, når du bliver
stor? Et spørgsmål, der oftest knyttes de
største forventninger til. når det stilles til
sønner. Vi har stadig, og det er også studie
vejlederens dilemma, drengeuddannelser
og pigeuddannelser, og den mest problem
atiske i sidste kategori er den, der hedder
»at få den hvide hue«, - og så er vi tilbage
ved 2. eks., pigens.
At formidle au pair-pladser eller andet ar
bejde her som i udlandet hører egentlig un
der arbejdsformidling og erhvervsvejled
ning, dvs. det ligger uden for studievejlede-

Eks. 2:
- Hvad vil Deres datter, når hun er færdig
her?
- Ah, hun har så svært ved at bestemme
sig, men lad hende nu først få huen. Det er
jo et ræs. Vi taler lidt om et sabbatår i ud
landet, evt. kibbutz eller au pair. Hun har
også hørt om nogen, der plukker druer i
Frankrig. Ja, hun trænger til at komme lidt
væk. Og hvad, de er jo også kun unge en
gang.
Ekstreme eksempler? Måske. Men replik
ker, som kan samles op ved Komedieballet,
forældremøder eller i en lidt anden udform
ning høres hos studievejlederen i kontorti
den.
Hvis studievejlederen bliver konsulteret i
forbindelse med eks. 1. drengens, er opga
ven let: Vi kigger på karaktergennemsnittet,
slår op i tabeller angående adgangsbe
grænsning: og det går, for han er som sagt
inde i en god udvikling. Færdig med ham.
Dette nummer af Kontakt står på en måde
temamæssigt i pigernes tegn. jfr. al snakken
om pigekollegiet osv. Derfor vil uddannel
sesproblemerne i denne artikel blive set ud
fra en pigesynsvinkel. Og skulle man spidse
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rens område, der kort kan karakteriseres
ved at angå det daglige arbejde på skolen
samt den kortere eller længere uddannelse,
der kommer efter gymnasiet. Men det er
sandelig studievejlederens opgave at oply
se om, hvordan man sikrer sig. at sabbat
årets muligheder for at optjene points ud
nyttes. da disse points jo enten er nyttige
eller nødvendige ved en evt. senere uddan
nelse.
Når nu eks. 2. pigen, har fået disse oplys
ninger, kan man igen drømme om at blande
sig. Det bør og må man ikke gøre. Men re
daktionen har spurgt, hvad jeg siger til mine
egne døtre, ikke fordi den tror, at jeg har
nogen universalidé, men alene for at det
kan understreges, at forældrenes vejledning
stadig er en betydelig, ofte altafgørende
faktor på godt og ondt. Det er ikke ene
samfundets, eller skolens eller forældrenes
skyld, hvis vore børn er blevet fremmed
gjorte for den arbejds- eller uddannelses
situation. de skal møde, når de forlader os.
Til piger, eller »Sidser« i disse tider prøver
jeg at sige:
- Hvis du ved, hvad du vil, og karaktergen
nemsnittet passer, så se at få begyndt. Har
du hidtil følt, at du konkurrerede med piger,
måske især med hensyn til tøj og drenge,
så er det slut nu. Fra nu af skal du både
konkurrere med piger og især med drenge,
og de sidste har kun en hurdle, nemlig mili
tærtjenesten, som endda giver gode points.
- Hvis du ikke rigtig ved, hvad du vil, og
snittet ikke rigtig passer, så se alligevel at
komme i gang med noget. Først ved at prø
ve noget, bliver du klar over, hvad du kan
li', eller hvad du er god til. Når du alligevel
ikke ved hvad du elsker, kommer du måske
til at elske det, du får.
Den næbbede »Sidse« vil nu replicere: ■ Ja
men. der er jo intet at få1
Her bliver jeg selvfølgelig et ordentligt svar
skyldig, men får så lejlighed til at sige det.
der virkelig ligger mig på sinde i denne for
bindelse. - Prøv, og prøv, og prøv alligevel.
Det gør drengene nemlig. Går du ud af
gymnasiet som 19-20-ång. og vil du have
sabbatår, uddannelse og evt. børn i nævnte
rækkefølge, så gælder måske nok historien
om. at man kun er ung en gang, men du bli
ver grumme gammel, inden du kommer i er
hverv Så kære, lille »Sidde«, gem dit sab
batår - kan hænde, du får langt større brug
for det senere.

Folkeskolen min skole?
Morten Bo: Folkets Skole
(Albatros)

Da man tilbringer ca. 10 år af sit liv i
folkeskolen, er det ikke sært, at den så ofte
bliver taget op til debat. Er der for mange
boglige fag? for mange praktiske ..? Er lek
tionerne for lange? for korte....? Er discipli
nen forsvundet? Er det hele ét karakterræs?
Skal eksamen afskaffes? - og en hel del
andre spørgsmål, som jeg ikke her skal
komme ind på. Her vil jeg beskrive mine eg
ne erfaringer fra folkeskolens 6.-10. klasse.

Men først Morten Bos bog - eller rettere
det givne uddrag af den - »Folkets skole«
om folkeskolen set gennem en linse. Bogen
består af en række tekster - digte, inter
views, beretninger som understøttes af nog
le fotografier (eller vise versa).
Idet jeg går ud fra at det udleverede mate
riale er et repræsentativt udsnit af bogen
og gengiver dens tone, vil jeg kommentere
Morten Bos opfattelse af folkeskolen.
Det lader til at være hans indtryk at elever
ne i de øverste klasser er de rene djævle!
De kører lærerne ned og snyder dem efter
noder, de er imod de boglige fag. de vil
have afkortet lektionerne, de kan ikke følge
med i timerne, er skoletrætte og laver lekti
er på % time, de dagdrømmer i timerne.

släs på gangen, øver hærværk, pjækker,
stjæler, og tænker kun på fornøjelser (fes
ter) i stedet for lidt virkelighed (politik). De
er jo lutter problembørn!
»Hans« børn kommer så vidt jeg kan udlede
ikke fra Hellerup eller Gentofte... Under
»Det virkelige liv« står der: Og Ruth går vi
dere ned ad de gamle gader, mellem høje
kareer og overmalede plankeværker. Forbi
byggetomterne og den lille købmand, der
synger på sidste vers«. Der er også et bille
de. som viser Ruth på vej til børnehaven.
Der ser man de høje huse og den lidt trist
udseende gård, hvor børn skal lege. Jeg
kommer til at tænke på Nørrebro og Den
Sorte firkant, selvom dét vist er lidt langt
ude.
Annelise fra 9. klasse, som er interviewet,
lyder ikke altfor intelligent! Hun er imod de
boglige fag, bryder sig kun om gymnastik,
vil efter 9. kl. enten i huset, i forretning eller
på husholdningsskole ■ og er »helt bestemt«
skoletræt. Hendes forældre er henholdsvis
fisker og sygeplejerske med nattevagter, så
dem ser hun aldrig, siger hun. Hun får altså
ingen stimulation hjemmefra. Et typisk »bag
gårdsbarn«... Allan fra 7. klasse er forøvrigt
også et problembarn - pjækker, stjæler,
øver hærværk o.s.v.

af »Folkets Skole« virker det som om Mor
ten Bo kun har taget det negative med.
Som om folkeskolen er et sted, hvor man
sender adfærdsvanskelige børn hen og la
der dem passe sig selv. Selvfølgelig er der
mange, der gør som f.eks. Allan - pjækker,
øver hærværk og »stjæler i centeret«. Jeg
har selv gået i klasse med temmelig mange,
der desuden ikke gad lære noget og var
skoletrætte Jeg har da også været med til
at »hærge« lærerne flere gange - hvem har
ikke det? Dér har Morten Bo ret!
Et andet sted jeg vil give ham ret er der
hvor han gennem interviewet med Annelise
får frem, at hun ikke ved spor om politik.
Det tror jeg er meget almindeligt for 6. ■ 9.
klasser. Det er først efter folkeskolen,
hovedparten bliver politiske bevidste.
I 6. - 9. kl. gik jeg på en stor skole (800-900
elever), hvor der var temmelig mange pro
blembørn. Sammenholdet var dårligt, det
var der faktisk slet ikke! Mange ville være i
toppen m.h.t. karakterer og da vores lærer
gjorde alt for at trække enkelte frem som
eksempler for de andres florerede misun
delsen som den vist kun sjældent gør. Der
for blev de fire - fem år dér ikke særlig rare.

Så kom jeg i 10. kl. til en stor »lilleputskole«
(omkring 300 elever) hvor jeg med det sam
me faldt til. Sammenholdet i klassen var
godt på trods af at vi var 28 elever (dog til
to klasselærere)to-lærer-systemet er i aller
højeste grad noget jeg kan gå ind for. Især
hvis lærerne arbejder så godt sammen som
mine to dansklærere. De kunne supplere hi
nanden og var begge to fyldt med ideer til
hvad vi skulle lave. Vi lavede en TV-avis og
optog den på video, en fri årsopgave, vi
holdt foredrag hver uge o.s.v. I det hele ta
get var 10. kl. et virkelig hyggeligt år - uden
at vi derfor sjoflede fagene ved ikke at lave
lektier Sådan bliver 10. kl. jo ofte opfattet som et slappe-af-år. Dét var hverken værre
eller bedre end i 9. kl.
Rent generelt vil jeg sige, at man. hvis man
havde råd. enten skulle have en mindre
klassekvotient i folkeskolen eller lidt oftere
have mulighed for at prøve 2-lærer-systemet. vel at mærke med lærere af en sådan
kvalitet som dem. jeg havde i dansk i 10. kl.
Men da riget fattes penge og sådan noget
ikke er gratis, er sådan noget nok utopi - fo

Mit eget indtryk af folkeskolen (som jo i øv
rigt er mange forskellige ting alt efter hvil
ken skole man går på. hvilke lærere og
kammerater man har og hvilket miljø, man
kommer fra. En skole i den før omtalte »sor
te firkant« er nok noget anderledes en én af
Næstveds skoler, f.eks.) Mit indtryk er altså
ikke, at den består af lutter vanskelige børn.
Lad gå. der er en eller to i hver klasse men som sagt varierende efter bl.a. miljø som er lidt problematiske. Men i uddraget
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Man kan være uoplagt eller i topform, eksa
mensmenneske eller hunderæd for det
grønne bord. Det hele bliver for tilfældigt!
Arskaraktererne derimod er helt i orden,
dem kunne man så bruge som afsluttende
karakterer. Derved ville man også spare
noget, idet der ved hver eksamen skal sæt
tes mange vikarer på. Det ville ikke være
nødvendigt uden eksamen.
Normalt går jeg ikke og spekulerer så me
get over folkeskolen, nu da jeg går i gymna
siet, men engang imellem er det meget
godt lige at tænke tilbage på en periode i
ens liv, som nu er et overstået kapitel. Så at
sige at gøre status. Har man været tilfreds?
Hvad kunne have været bedre? Jeg må si
ge. at selvom jeg havde det sidste år som
kompensation er jeg glad for at have lagt
folkeskolen bag mig!

reløbig.
Derudover gär jeg ind for mere disciplin i
folkeskolen. Som det er nu. har læreren in
tet andet at gøre overfor en fræk elev end
at sige »fy, lille Peter-, »gå hen og skam
dig!« og evt. give en sveder. Tonen i skolen
er alt for fri efter min mening.
Så skulle eksamen afskaffes! Jeg er af den
overbevisning, at karaktererne ved den lej
lighed ofte bliver lidt for tilfældige. - Og

Camilla IMeuenschwander l.sb.

hvad viser det? Det viser at man kan så og
så meget dén dag af netop dét stof! Men
hvad med de andre dage, det andet stof?

Illustration fra Morten Bo's: Folkets Skole.
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I de senere år har flere og flere familier
valgt denne ferieform, dels fordi disse kur
ser giver mulighed for et meningsfyldt sam
vær, dels fordi der kan opnås pæne tilskud
fra stat og kommune.
På Ø-lejre i Danmark prioriteres det aktive
sociale samvær ligeledes højt. Der stilles
bl.a. krav til dig om at være med i diskus
sioner om en række forskellige emner. Lej
rene holdes på mindre øer, man bor sam
men i store fællestelte og laver selv mad.
Du kan få nærmere oplysninger om, hvilke
lejre, der afholdes og om, hvad der skal be
tales osv. ved at skrive til 0-Lejrbevægel
sen. Vendersgade 8, 1363 København K.
Hvis du bare vil deruda' og have lidt luft un
der vingerne, så er Interrail måske lige sa
gen! Gennem DSB kan du formedelst 121300 kr. købe et »partoutkort«, der giver dig
adgang til inden for en måned at rejse så
meget rundt i Europa, som du lyster.
Som sproglærer kan jeg varmt anbefale dig
at deltage i en af de såkaldte sprogrejser.
Jeg har talt med nogle elever, der har væ
ret på kurser i England med Tjareborg og
EACDen Europæiske Ferieskole), og der var
stort set enighed om. at arrangementerne
var vellykkede. Men man skal ifølge elever
ne ikke sætte næsen op efter nogen revolu
tionerende forbedring af sin sproglige
standard ved at følge den obligatoriske
undervisning, der ofte er for løst tilrettelagt.
Derimod følte eleverne, at de havde fået et
godt sprogligt udbytte af samværet med
værts-familierne, som deltagerne er ind
kvarteret hos på disse kurser. Det kamme
ratlige samvær og udflugterne fremhæve
des ligeledes som yderst positive elementer
i en sprogrejse, der iøvrigt prismæssigt nok
vil svinge sig op på ca. 5.000 kr.. incl. lom
mepenge (3 uger).

Costa del Sol,
London eller Fejø?
- sommerferietips i tide
Erik Anker Nielsen
Hvis dine hedeste sommerferiedrømme går
i retning af slap-af-ferie å la Mallorca og
Costa del Sol, behøver du ikke at læse den
ne artikel. Den handler nemlig om, hvordan
du med større eller mindre økonomiske
midler til rådighed kan få en aktiv ferie, der
giver dig en mere udbytterig social kontakt
og større personlige udfordringer end en
traditionel charterferie kan tilbyde dig.
En ferie i aktivt samvær med andre er først
og fremmest en investering i din egen per
sonlige velfærd, idet den kan udvide dit
kendskab til din egen personlighed samt
udvikle tolerance i dit forhold til andre men
nesker og dermed gøre dig selv til et mere
funktionsdueligt menneske. Specielt ud
landsophold vil kunne danne grundlag for
en mere nuanceret og konstruktiv holdning
til dit eget samfund. På kortere sigt kan en
sådan ferieform give dig et personligt over
skud til at takle de problemer, du skal be
skæftige dig med efter ferien.
En spændende og indholdesrig ferie behø
ver ikke at være særlig kostbar. I en inter
national arbejdslejr får du kost og logi
mod at stille din arbejdskraft gratis til rådig
hed. De eneste udgifter, du har, er til rejsen
samt lommepenge. Unge fra mange for
skellige lande samarbejder her om at løse
en konkret opgave til gavn for samfundet.
Det kan f.eks. være arbejde med handicap
pede, landbrugsarbejde, indretning af ung
domscentre. restaurering af gamle bygnin
ger. De fleste lejre i Europa afholdes i juli
august måned og varer tre uger. Er du
eventyrlysten og har du den fornødne mo
denhed. må dette være den helt store
chance! Men gør det nu, inden familien og
parcelhus sætter bom for slige udskejelser.

Også Eurocenter tilbyder undervisning med
familieindkvartering. Selvom dette er en
»non-profit« organisation, støttet af Europa
rådet. og selvom det hævdes, at priserne
takket være hjælp fra donatorer er holdt på
et rimeligt niveau, synes jeg ikke, at en
sammenligning med f.eks. Tjæreborg hver
ken pris - eller kvalitetsmæssigt falder ud til
Eurocentres fordel.
Nævnes skal også den højt estimerede or
ganisation Tasis, der ud over sin normale

En anbefalelsesværdig feriemulighed her i
landet er et ophold på en af vore folkehøj
skoler, der i sommermånederne arrangerer
kortere kurser of 1. 2 eller 3 ugers varighed.
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skolevirksomhed arrangerer sommerkurser
i intensivt engelsk, fransk, tysk og italiensk
for elever mellem 12 og 18 år. Undervisnin
gen gives i England og i Schweiz og der er
under samme kursus mulighed for at kombi
nere opholdsstederne. Fru Lise Treschow
har sendt os en anbefaling af dette kursus,
engelsk afdeling, som hun iøvrigt mener er
bedst egnet for unge mellem 14 og 16 år.
Et effektivt og krævende »engelskkursus«
afholdes fra 27. juni til 16. juli på Atlantic
College, der ligger i Cardiff i det sydlige
Wales. Kurset er ikke primært et sprogkur
sus. men dækker den internationale studen
tereksamens pensum i faget »Theory of
Knowledge«. På grund af sin høje standard
er dette kursus blevet meget eftertragtet,
og hvis du vil være blandt de ca. 50 elever
fra hele verden, der optages på kurset, skal
ansøgningen indsendes hurtigst muligt. Ud
over et rigt varieret tilbud af studieemner
reklameres der med lødige fritidsaktiviteter
og ekskursioner. Lisbeth Brinth, student fra
Herlufsholm 1981, siger flg. om kurset:

kan fra ultimo marts rekvireres hos hr.
Wohlfahrt Andersen.

P.S. Ang au pair-jobs efter studentereksa
men: Studievejlederne har mange kontakt
adresser. Endvidere kender Christina Obel
3. sa. to franske familier der er interesseret
i at få danske piger til at »knokle for sig«.
Og så iøvrigt: God sommerferie!!

»Den Gerrige«

»Jeg kan anbefale kurset af hele mit
hjerte. Jeg fik virkelig meget ud af
det bl.a. en forståelse for at folk fra
f.eks. Argentina har helt andre nor
mer og opfattelser end Europæere,
- og at dette er noget man må re
spektere og se som noget positivt....
Kurset som sådan var fantastisk
godt, da man lagde op til mange
emner ved hjælp af film og teater...
Lærerne var alle fantastiske. Dygti
ge, inspirerende og meget varme
mennesker. .. Men når dette er sagt
vil jeg ikke lægge skjul på, at det
kan være hårdt med sådanne 3
uger. Der er 8 timers daglig skole
gang + lektier, etc., og hvis man er
15-16 år kan man ganske simpelt
ikke følge med. hvis man da ikke har
engelsk som andet hovedsprog«.

Årets teaterforestilling Trolleaften bliver
Molieres »Den Gerrige«. Forestillingen spil
les af Teatergruppen Artibus, der har hentet
den tyske instruktør Peter Kupke til Dan
mark for at iscenesætte forestillingen.
At ville spille en klassisk tekst i dag kan vol
de problemer, hvis man ikke blot vil lave en
»museumsforestilling«. Nogle af de tåbelig
heder. Moliere gør grin med, er ukendte i
dag og derfor ikke længere morsomme - til
gengæld er der siden Molieres dage kom
met mange nye til. Balancekunsten består
derfor i hverken at modernisere for meget for så er det ikke længere Moliere. - eller
for lidt - for så er det måske ikke længere
morsomt.
Vi håber, Artibus har haft succes med ba
lancegangen, og at der venter os en mor
som og spændende oplevelse.

Også i Tyskland har du mulighed for at
komme på 3-ugers kurser af meget høj
standard. Der er tale om statsstøttede kur
ser og disse er derfor også prismæssigt
særdeles konkurrencedygtige. En første
håndsvurdering kan indhentes hos Joachim
Castenskjold, 2.g., og ansøgningsskemaer

/^oliere
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En elev fra sidste års komedieklasse anmelder traditionen tro den
efterfølgende klasses komedie:

»Den herskende klasse«
- skolekomedien 1981.
Frederik Lüttichau.
Da man d. 4. december om aftenen gik
ind i Helen-hallen for at se 2.g opføre Den
herskende Klasse af Peter Barnes, oversat
til dansk af instruktøren Gunnar Værge, var
det med store forventninger. De som ken
der stykket fra engelskundervisningen, ken
der det som et meget humoristisk stykke
med en kompliceret handling, der stiller sto
re krav til skuespillerne. Man kom ind i Hal
len og blev bekræftet i sin teori om at me
get var lagt op til skuespillerne: stykket

Anders Kloster i skotsk højspænding.

Levin ser skeptisk ti! mens Anne Schiebel
overtaler Slott ved. I baggrunden skimtes
Birthe Jorgensen.

Illustrationer:
Inger Wohlfahrt Andersen
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skulle spilles pä en rä scene med skolens
sædvanlige kulisse (malet elegant op til lej
ligheden) sä der skulle trækkes meget på
skuespillerne og successen ikke hentes
hjem pä overdådige kulisser
Tæppet gik fra og åbnede for årets skoleko
medie. hvis handling jeg her vil prøve at rid
se op kort, hvilket kan være svært med det
over to timer lange stykke. Udgangspunktet
for stykkets forvikling er Den 13. Jarl af
Gurney s død. han har nemlig testamenteret
familiegodset til sin sindssyge søn Jack
Gurney, til stor fortrydelse for Sir Charles,
hans kone Lady Clair og deres søn Dinsda
le. Disse tre forsøger gennem en række in
triger at sikre familiegodset, blandt andet
får de ham gift med Grace Shelley og det
lykkes under megen humor at sikre familien
endnu en arving Til helbredelsen af Jack
Gurney er tilkaldt en dr. Herder, som sam
men med U. C. Kyle får bragt Jack i en til
stand. som i højere engelske kredse karak
teriseres som normal. De mener i hvert fald
at have bragt Jack bort fra sine høje tanker
om egen guddommelighed - senere viser
det sig at normaliseringsprocessen har væ
ret knap så succesfuld som først antaget.
Jacks tidligere Jesus-fantasier har nu udvik
let sig til en Jack the Ripper inspireret per
version. der lader ham være retfærdighe
dens og dommens gud Han dræber under
en intim seance Lady Clair. og netop anta
gelsen af at han er blevet normal, redder

ham fra enhver form for mistanke. Detekti
verne kaster straks mistanken på Butleren
Tucker, som for første gang i stykket ikke
har en passende bemærkning til situatio
nen, og da man finder ud af at Tucker i vir
keligheden er en revolutionær bolchevik er
der ingen tvivl i sinde; han føres bort som
den skyldige
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Jack, den 14. Jarl af Gurney finder det nu
passende at indtage sin plads i overhuset.
Efter en yderst vellykket debuttale er der
lagt op til en frydefuld og intim afslutning
med Jack og Grace, og denne scene indle
des da også, men med de vanlige tegn på
at Jarlens sindssyge er på randen til ud
brud: scenen ender med at han myrder sin
kone!
Denne komedie adskiller sig fra andre af de
skolekomedier vi har set ved at stykkets
pointer i højere grad har været afhængige
af hver enkelt skuespillers kælen for de små
detaljer. Detaljer der også krævede et vå
gent publikum. I år var der gennem Næst
ved Lions Club inviteret et publikum af pen
sionister (overskud til godgørende formål),
og desværre blev dette arrangement ikke
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nogen oplagt publikumssucces, bl.a. også
fordi instruktør og oversætter havde kædet
en masse fikse herlovianer jokes ind som
kun kunne forståes af indviede. Selve
hovedforestillingen derimod blev spillet af
meget velspillende skuespillere for et sær
deles veloplagt publikum og alle forventnin
ger blev indfriet.
En skuespiller må fremhæves som en ikke
uvæsentlig grund til en lykkelig afslutning
på manges indsats af blod, sved og tårer
gennem måneder: David Slottved som
Jack. Han gjorde en yderst professionel og
meget indfølende indsats med rollen; som
eksempel skal kun nævnes en episode hvor

han er alene på forscenen under et af sine
anfald. Scenen tog flere minutter og ville
uden Davids suveræne spil let være blevet
en underlig pinlig affære.
Også hans kone Grace spillet af Anne
Scheibel, synes jeg havde fundet en mor
som og levende fortolkning. Velspillende og
skæg var helt klart Glud som Gamle Tueker, en rolle som syntes skabt til hans per
son. Også Jens Tomas Levin gjorde sig
som Charles, man tør vel ikke sige at rollen
passede til hans person, men hans indlevel
se var i hvert fald perfekt.
Alt i alt var hovedrollerne virkelig godt spil
let, mens enkelte biroller blev lidt for meget
bi-; lettere og mere taknemmelige bliver
disse jo heller ikke af at Helen-hallen er så
svær at råbe op. Lidt forvirrende var dog
Suså-rockerens pludselige fremtræden.
Nok er rockere »tidligt på den«, men denne
var vel godt et århundrede for fremmelig.
Alt i alt en usædvanlig komedie som in
struktør og 2.g kan rose sig af - mange tak!
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Historisk lys på Kemikum og Fysikum

Planetarium. konstrueret 1688 i England. Anskaffet 1850. Rep. 1896

Herlufsholms samlinger
Fra artiklen »Et tilbageblik over fysik- og ke
miundervisningen ved det danske skolevæsen«
(Danmarks Tekniske Museums Arbog 1971).

skitsere samlingens historiske udvikling.
1799 blev Herlufsholm Skoles fysiske kabi
net grundlagt af H B Melchior, samtidig
med at fysik blev indført som fag ved sko
len. Melchior indkøbte en del apparater,
forarbejdede også en del selv, og frembrag
te derved en samling, som var enestående
for sin tid. Det første år anskaffedes 28 in
strumenter. bl.a. en cylinder-elektrisermaskine og en tostøvlet luftpumpe. Fem år se
nere var samlingen vokset til 86 instrumen
ter.
1831 døde Melchior, og derved ophørte un
dervisningen i fysik igen. Samlingen førte nu
en kummerlig tilværelse. Den blev blandet
sammen med naturaliekabinettet. flyttet fra
det ene rum til det andet og gik stærkt i for
fald.
1850 indførtes fysikundervisningen igen
Adjunkt Mossin ansattes til at bestride un
dervisningen. Samlingen blev restaureret af
instrumentmager Julius Nissen fra Køben
havn. og gennem samme anskaffedes ialt
77 nye apparater Der blev indrettet et lo
kale til det fysiske kabinet hvor samlingen

Rektor Gert Olsen
De fleste gymnasier og seminarier er i dag
udstyret med store moderne samlinger. Det
er imidlertid meget få af landets skoler, der
er i besiddelse af større mængder ældre
øvelses- og demonstrationsapparatur. Der
har tidligere været store samlinger ved sko
lerne i København (Metropolitan), Roskilde.
Frederiksborg, Nykøbing. Odense, Ålborg,
Viborg, Århus, Ribe. Randers, Horsens, So
rø og Herlufsholm, men tidens tand og
manglende viden om apparaturernes histo
riske og kulturelle værdi medførte, at meget
gik tabt, inden Danmarks tekniske Museum
indledte en systematisk indsamling på sko
lerne. Bortset fra, hvad Teknisk Museum
har reddet, findes der i dag kun Hauchs
samling på Sorø Akademi og Melchiors
samling på Herlufsholm Skole.
Da samlingen på Herlufsholm formentlig
har været typisk skolesamling, skal jeg kort
22

fik plads i egnede skabe og reoler.
1856 blev samlingen underkastet et nyt ef
tersyn. Arbejdet blev udført af konservator
ved den polytekniske læreanstalt i Køben
havn Chr. Sørensen i løbet af 2 år. Samlin
gen bestod da af 184 apparater.
1871 blev der oprettet en matematisk na
turvidenskabelig linie ved skolen. For at
imødekomme kravene om bedre lokaler op
førtes en helt ny bygning. Adjunkt Julius Pe
tersen blev ansat som fysik- og kemilærer,
og konservator Hornung fra den polyteknis
ke læreanstalt i København gav samlingen
et tiltrængt eftersyn.
1877 var de nye fysik- og kemilokaler fær
dige. og samlingen blev under ledelse af in
strumentmager Weitzmann fra Frederiks
borg flyttet til de nye fysik- og kemilokaler.
Fra denne periode stammer de ældste ap
parater til elevøvelser. Øvelsesvejledninger
hertil er endnu bevaret, og de giver indblik i
hvilke forsøg eleverne udførte.
Der skaffedes mange nye apparater i disse
år. I 1871 bestod samlingen af 238 appara
ter og i 1877 af 294.

1903 indførtes der efter den nye skoleord
ning obligatoriske elevøvelser med tilhøren
de rapporter. Samlingen var nu opbygget af
526 enkelte instrumenter.
1927 blev der indlagt elektricitet til afløs
ning af gas- og petroleumslamper, og sam
lingens galvaniske batteri fra 1856 blev
nedtaget.
1931 opførtes et observatorium under bi
stand af Luplau Janssen. 1961 var de gam
le undervisningslokaler udtjente, og nye lo
kaler'blev indviet af Niels Bohr. De gamle
fysiklokaler har siden tjent som museum for
den del af den fysiske samling, der er an
skaffet før 1920. Denne såkaldte gamle
samling indeholder ca. 800 dele foruden de
historiske og naturvidenskabelige appara
ter, der er opkøbt fra den Weitzmannske
samling i 1925. Den Weitzmannske samling
er fra årene 1860 - 1910 og består af:
Kong Christian d. Vlll’s fysiske kabinet, en
gammel fysik samling der har tilhørt grevin
de Raben, visse gamle apparater fra lan
dets ældste skoler bl.a. Odense latinskole
samt en gammel fysik samling fra en ham
borgsk videnskabsmand og samler.

Lidt om skolekemiens stilling
ved århundredskiftet.
Louis Nielsen

des en uforholdsmæssig stor Tid derpå, ja
når vi betænke i hvor høj Grad mange for
skellige Ting næsten altid gribe ind i hinan
den, saa er det vel det rimeligste, at Forstaaelsen først indfinder sig, når vi ere kom
me til Ende med det hele. Her på Herlufs
holm har der stadig siden 1871 været un
dervist lidt i kemi i 3. og 4. Kl. og Disciplene
ere altid straks meget optagne deraf, så
længe det kun drejer sig om at se nogle
morsomme Forsøg, men så snart det kom
mer til stykket, at de virkelig skulle lære no
get og forstaa Sammenhængen mellem de
forskellige Ting, der gaa for sig, så bliver
vanskeligheden for stor, Lysten svækkes og
Udbyttet bliver kun ringe. Jeg har Aar for

Omkring århundredskiftet foregik der en
diskussion om en ny plan for undervisnin
gen ved den højere skole.
I »Nyt Tidsskrift for Fysik og Kemi« (der var
en forløber »Fysik Tidsskrift«) foregik der en
debat om undervisningen i fysik og kemi. Til
denne debat bidrog bl.a. en af Herlufsholms
lærere, Overlærer Julius Petersen. Følgen
de citat fra ovennævnte tidsskrift, årgang
1896-97 viser, hvilken holdning Overlærer
Julius Petersen havde til kemi som skole
fag.
»Derimod mener jeg. der er grund til at ad
vare imod at optage Kemien igen som Un
dervisningsfag i Skolen. Dette fag er nemlig
så vanskeligt og i sine mange Enkeltheder
så forvirrende for Begyndere, at Disciplene
ikke kunne bringes til nogen ordentlig Forstaaelse og Indsigt deri, uden at der anven

Julius Holger Petersen: Cand mag. i matema
tik og fysik 1869.
Adjunkt på Herlufsholm 1871. Overlærer 1889.
R. af D. 1898.
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(forts, s. 39)

SKOLETASKENS

BYRDER

med kamera og fjedervægt
på en tilfældig dag
i december.
Det er ofte hørt, at der hviler et tungt
læs på skoleelever, og her tænker de fleste
vel på lektiebyrden; men der kunne også
tænkes på den helt konkrete byrde, nemlig
vægten af skoletasken med dens indhold af
bøger, madkasse, idrætstøj, strikketøj, lege
tøj m.m.
Hvor mange kilo slæber eleverne egentlig
rundt med?
Og hvordan bæres byrden?
Hvad bæremåder angår, må de følgende
billeder tale for sig selv, men det kan oply

ses, at opfindsomheden er stor, og variatio
nerne løft og bæren er adskilligt flere end
de her viste.
Med hensyn til vægten viste målingerne, at
eleverne i 7. klasse bærer på 6,5 - 9 kg
(tænk på en pose med 9 liter mælk!).
Den gennemsnitlige vægt af en grundskole
taske er ca. 7,5 kg, og gennemsnittet for en
gymnasietaske er ca. 8,5 kg.
Rekorden den pågældende dag blev målt
på en 1.g-taske - 11,25 kg.

Er skolevejen lang,
er en god rygs ak
med stativ formet
efter ryggen abso
lut at foretrakke
- men man må ikke
falde for denne
fristelse!!

»Kan del mon gø
res mere elegant?«

Et stykke mere i
madkassen.
og
skuden kamrer.

»Jeg har fundet
løsningen på trans
portproblemet - og
bivant og papir lå
ner jeg hos dapie ne«.
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Den samlede nole- og bogbestand hos en 3.g'er
veier over 30 kg.

En hensigtsmæssig fordeling af byrderne er et
godt princip.

I midten ses en af de mest populære måder at bære
lasken på.

Måske blot en spøg:
men emnet er alligevel en ekstra overvejel
se værd, for det er en kendsgerning, at for
uroligende mange unge i en tidlig alder får
deformiteter i rygsøjlen - og antallet er sti
gende. Skavanker og smerter i led. muskler
og ryg kan nu eller senere føre til meget al
vorlige gener og måske handicaps.
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7. klasse har for vane at bringe alle bøger
med i skole: men vejen er jo heller ikke så
lang.
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IDENTITET

Citaterne er brudstykker af indtag fra elever i
J.sb - en klasse som rummer ca. 25 individua
lister, derfor variationen mellem synspunkter
ne!

At sætte angsten som det centrale i de un
ges krisefornemmelse er almindeligt, selv er
jeg dog i tvivl om det egentlige er det der
er det centrale. Nok er de unge bange, hvil
ket efter min mening er ret forståeligt. Dog
tror jeg at angsten efterhånden har udviklet
sig til et »nå-, hvad der er meget værre.
Blandt mine venner har jeg ofte hørt replik
ken: Vi kan jo ikke stille noget op alligevel! Det synes jeg er en farlig holdning, for
angst resulterer dog ofte i modstand og op
rør, mens ligegyldighed bare resulterer i
passivitet.

Den overhængende fare: at mennesket ud
sletter sig selv! Det klarer vi nemt på man
ge måder, jeg behøver bare at nævne to:
atomvåben og ressourceknaphed. Tit føler
jeg at jeg selv er ved at give op over for de
overmøgtige samfundskræfter. Men jeg er
en af de heldige, der har lært at sætte pris
på, nyde - og frygte - naturen. Det kan jeg
takke min farfar for. Folk tror nok det er
løgn når en ung pige kan sige sådan idag,
men faktisk hjælper det mig på gled igen at
gå en tur i skoven, løbe hen over markerne
hos min farfar, eller tage ud på havet, hvor
man hverken kan se land til højre eller ven
stre. Det får mig til at føle at jeg lever, selv
om folk synes det er noget romantisk slud
der.

Et yderst almindeligt samtaleemne blandt
unge: frigørelse fra forældrene. At gøre sig
uafhængig af forældrene er ikke specielt
beundringsværdigt, da vi alle skal arbejde
os igennem denne proces. Derimod er fri
gørelsen fra kammeraternes meninger og
bedømmelser i mine øjne et modigt og ini
tiativrigt skridt. At turde være mindretal
blandt masserne på et for de fleste psykisk
svært tidspunkt!
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Man kan faktisk godt inden for en gruppe
pleje samværet og samtidig gennem grup
pens diskussioner hjælpe den enkelte til at
afklare sit valg. Jeg mener selv at jeg lærer
meget gennem diskussioner med min om
gangskreds. specielt da holdningerne til de
forskellige emner er så forskellige som de
er blandt mine venner. Faktisk tror jeg at de
unge som bare slår sig sammen i grupper
og følger med strømmen, hører til en lidt
yngre aldersgruppe. Selv har jeg da oplevet
det som 14-15 årig: der var kun en ting som
holdt os sammen: vi flygtede for ensomhe
den og det at være »out«. I den gruppe hav
de vi også hvad jeg vil kalde et mer-forbrug, som kun drejede sig om at bruge pen
ge-

skal gribe chancen. Men ved vi hvad der er
bedst for samfundet og os selv? Det ved vi
naturligvis - med vores ringe indsigt og er
faring - ikke, hvilket vi ofte får at vide. Men
jeg har derfor valgt at »bevise« at jeg trods
alt har en mening, en identitet, og derfor
render jeg til vælgermøder og ser valgpro
grammer. Er man ung, må man slås for sin
identitet. Ofte beskyldes man for at have
samme mening som sine forældre, hvilket
jeg bare ser som en naturlig følge af ens
opvækstvilkår, ens opdragelse og et godt
forhold til forældrene. De unge der går stik
modsat forældrene, tror jeg har haft en dår
lig opvækst, dvs. et dårligt forhold til for
ældrene - hvorfor de søger deres identitet
uden for hjemmet.

Stort set er jeg enig i at de unge befinder
sig i en identitetskrise, præget af angst for
fremtiden, mangel på selvforståelse og mod
til at bryde de rammer som synes at styre
os.

Som du jo ved tilbragte jeg 1.g på et andet
gymnasium. Der gik de meget op i at ele
verne skulle beriges med andet end den
teoretiske og boglige viden, så vi blev i flere
tilfælde tvunget ind i enten politiske eller
»jeg-bevidste« diskussioner og stillingtagen
til ting vi egentlig ikke havde forstand på.
Paragraffen om elevernes medbestemmelse
skal også anvendes på et rimeligt lavt plan,
for det er meget begrænset hvad vi kan vi
de om hvilke undervisningsformer og emner
der er mest hensigtsmæssige. Det irriterede
mig meget at skulle »frigøre mig« på den
måde. Det værste jeg var ude for var dog
»introduktionsugen«. Da vi stakkels uselv
stændige og usikre folkeskoleelever ankom
i 1.g den første dag blev vi mødt af en be
gejstret klasselærer og to 3.-gere som for
talte os at i den første uge skulle vi slet ikke
tænke på de slemme timer og lektier, men i
stedet lære hinanden rigtig godt at kende.
Så vi blev placeret i en stor klump på gulvet
og skulle fortælle om os selv til vildfremme
de mennesker. Således gik resten af ugen
med forskellige lege, indtil vi i weekenden
skulle på »hyggetur«. Tre klasser blev sam
men med et par lærere og ældre elever stu
vet sammen i en hytte med besked på at
komme hinanden ved! Jeg kan godt love
dig at efter den uge stod man ti gange me
re usikker og forvirret over for gymnasiet.
Så det kan være meget godt med at den
snak om frigørelse og selvbevidsthed, men
det er skridt man selv må gøre, og ét ad
gangen.

Det er nok rigtigt at unge i vid udstrækning
gennem psykologiske teorier søger at finde
en udvej, der kan hjælpe dem i løsningen af
deres problemer. Selv synes jeg at jeg har
haft ganske stor hjælp af at læse om så
danne teorier, selv om de kan være svære
at fordøje. På den anden side kan man jo
ikke vente at få de vises sten serveret, men
hvis psykologiske teorier i videre udstræk
ning kunne inddrages i undervisningen kun
ne det være en hjælp til de unge, som end
nu ikke har »opdaget« at der muligvis her
kunne ligge en mulighed for at se egne
problemer i et lidt videre perspektiv.
Unges udvikling af en personlighed, en
identitet, er noget meget centralt som jeg
ikke synes de ældre generationer har sær
lig stor forståelse for. Denne manglende
forståelse bunder nok i den ofte omtalte til
lidskrise. Jeg tror der er tale om en gensidig
krise, og at det er en slags ond cirkel, der
bliver gjort alt for lidt for at bryde. Helt per
sonlig ville jeg gerne tilbage til den tid da
flere generationer levede sammen og da
der var en langt mere naturlig og personlig
kontakt. Det lyder måske nok noget idealis
tisk. men ikke desto mindre føler jeg at det
er et helt nødvendigt grundlag, hvis man
skal løse de problemer, som især de unge
har.

Et usikkert samfund fostrer usikre unge.
Særlig den situation vi står i nu, hvor fremti
den ser sort ud m.h.t. arbejdsløshed, beta
lingsbalance. kriminalitet o.s.v. føler jeg,
man må bidrage til at finde en løsning på.
som dels gavner samfundet, dels os selv.
Når vi samtidig står med vores stemmesed
del for første gang, synes jeg bestemt man

Mange unge er i en tillidskrise og savner
nære venner. Det får man ikke ved at gå på
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discotek. hvor man jo ikke kan tale for larm.
Man tager på discotek med de venner man
har i forvejen, får lidt at drikke, for at det ik
ke skal føles helt tomt bare at »lalle rundt
og flippe ud«, eller hvad man ellers kan tage
sig til uden egentlig samtale.
En af de væsentlige årsager til sjælelige
konflikter hos unge er sikkert manglen på
nær kontakt unge imellem; nære venskaber
er ligesom blevet afløst af mere overfladis
ke bekendtskaber, hvor det primære synes
at gå ud på »at more sig« ved diverse fester
etc. Det betyder uendelig meget at have
virkelig gode venner, måske mere end man
umiddelbart kan forestille sig. Og jeg føler
selv at jeg i min personlige udvikling er nået
et langt stykke videre sammen med mine
nuværende venner. Det er så uendelig vig
tigt at føle sig accepteret og at vide at selv
om ens venner kender ens gode såvel som
ens dårlige egenskaber, er de alligevel i
stand til at holde af en.

stor betydning for den unge. Det oprør som
sætter ind over for forældrene, ses meget
sjældent mod kammeraterne og deres me
ninger om mode, moral etc. Unges mening
er gerne en fælles erklæring i stedet for en
individuel opfattelse.

Selv om unge er noget mere kritiske over
for fremtiden end de foregående generatio
ner. og selv om mange nok godt kan sætte
sig ind i de unges følelser for det samfund
de skal overtage, ja så mener jeg ikke man
skal være alt for med-lidende. Mange unge
svælger i selvmedlidenhed, det er ynkelig
og ganske ubegrundet. De fleste glemmer
at de trods alt er vokset op i et velfærds
samfund. at det ikke er fattiggården der
venter, hvis de ikke får arbejde. De fleste af
os er så forvænte at der er særlige jobs vi
ikke vil have, de fleste gymnasiaster tager
det som en selvfølge at de skal læse videre.
.... vi skal ikke ud at tjene som 14-årige, vi
kan bare studere hvis vi har lyst: en uønsket
graviditet kan ikke ødelægge en ung piges
tilværelse, hun kan få det fjernet: vi har in
gen besættelsesmagt i landet som under
anden verdenskrig. Mon ikke de problemer
har syntes forfærdelig store for nogle andre
unge engang?

Et vigtigt fænomen er det pres der ligger på
den enkelte unge for at leve op til nor
mer som han måske slet ikke bryder sig
om. Hvis man ikke har et særlig godt for
hold til sit hjem, vil man uvægerligt søge
andre græsgange, andre kredse, for at und
gå ensomhed. Også selv om det måske er
nødvendigt at lægge sin stil om. Men denne
fjernelse fra forældrene finder under alle
omstændigheder naturligt sted under pu
berteten. hvor man ofte knytter sig stærke
re til andre unge. Når jeg ikke selv har
mærket noget til pubertetens mere proble
matiske sider, tror jeg det skyldes kostsko
lemiljøet og dets påvirkninger. Jeg tror for
det første det er sundt at have en kamme
ratskabskreds som har de samme præmis
ser at leve under med faste regler, som ikke
skal fortolkes. For det andet tror jeg det er
godt ikke hele tiden at skulle være tvunget
sammen med sine forældre i den såkaldt
problemfyldte tid.

I forbindelse med oplevelsen af egen identi
tet - og især usikkerhed omkring ens eget
identitet, så har jeg selv været igennem
nogle manio-depressiv lignende tilstande,
vekslende mellem perioder med overvæl
dende godt humør, sprængfyldt af energi
og aktivitet og fuld af selvsikkerhed - og så
det modsatte hvor der i den grad optræder
en ubehagelig følelse af utilstrækkelighed
og usikkerhed samt følelsen af at være ude
af stand til at tage en eneste fornuftig be
slutning.
Samtidig bliver man i tvivl om hvordan om
givelserne helst vil se en og prøver så efter
alle kunstens regler at efter leve nogle nor
mer. som for mit vedkommende gik ud på
at være en meget sød. pæn. hjælpsom og
dydig pige. Det var vel nok svært!

Det ville løse mange problemer hvis de un
ge fik større kendskab til deres egen psyke,
idet det jo ofte er søgen efter ens egen
identitet, der er den unges største problem.
Kammeratskabsgruppens holdninger er af
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Min mening om....

»Livet er en Svingdør«.

FÆLLES
ARRANGEMENTER

Livet er en svingdør var titlen på den ka
baret, som blev opført på Vildtaftenen
1981. Udbyttet af underholdningen var efter
manges mening lige så stort som værdien
af den intetsigende titel. For mange var det
første gang de blev præsenteret for en ka
baret, og hvilken synd og skam at introduk
tionen til denne form for kultur skulle fore
gå på den måde. Enkelte som aldrig har
været præsenteret for diverse vittigheder
som cirkulerer blandt skolens elever, fik af
og til mulighed for at trække på smilebån
det (afhængigt af hvor udviklet deres humo
ristiske sans var), men det kom desværre
ikke flertallet til gode. Jeg vil sætte min lid
til at .... rette vedkommende?... næste gang
vil sørge for bedre underholdning, jeg er
overbevist om at vi er flere der krydser fing
re for det.

Elever og klasser »anmelder«
på opfordring nogle af de kultu
relle fællesarrangementer pe
rioden har budt på.
Politimesterens
nov.

besøg

d.

17.

Den 17.11 besøgte Næstveds Politimester
skolen for at orientere om politiets arbejde.
I begyndelsen fængede hans foredrag knap
så meget, men da han blev »varmet op« og
kom ind på aktuelle emner, steg interessen
i salen. Det lod til at han havde lavet et
særdeles grundigt forarbejde, hvilket gjorde
sit til at foredraget blev relevant og vellyk
ket. De mange spørgsmål fra salen blev be
svaret tilfredsstillende; de omhandlede bl.a.
isolationsfængsling, politiets anvendelse af
tåregas, Christiania etc. Desværre var der
på arrangementet et tidspres, der forhindre
de eleverne og politimesteren i at få en sid
ste debat igang.

3.g z

Amnesty International.
Den 6 10. havde skolen besøg af hr.
Mertz fra Amnesty International. Hr. Mertz
startede med at holde et langt foredrag,
hvor han faktisk kun fortalte om tal.
Jeg havde personligt håbet at få noget me
re konkret at vide, og det ved jeg også gjalt
mange andre. Desværre voldte det besvær
for de nederste rækker at høre, hvad fore
dragsholderen sagde, og under den følgen
de spørgerunde kunne ligeledes kun de
nærmeste til spørgeren høre, hvad der blev
sagt. Der blev også givet en del undvigen
de svar på de interesserede spørgsmål
men jeg ved fra en kvinde som arbejder ak
tivt for Amnesty Internationalt at der er vis
se emner man ikke må udtale sig om Vi
har åbenbart været heldige at ramme plet
hver gang.

Jens Ostergaard, 1.g.
To-night's Guest Star:

POUL DISSING.
Poul Dissing besøgte skolen d. 15. decem
ber, ledsaget af Egon Aagaard og hans
trækharmonika. Da Dissing havde lidt start
besvær. varmede Aagaard publikum op
med »Kaiinka“. Dissings første afdeling - ef
ter at mekanikken var fixet - bestod af nog
le Halfdan Rasmussen sange; men dernæst
kom så hvad vi alle (næsten alle) med
spænding havde ventet på; Benny Ander
sens tekster og Poul Dissings musik, først
en poetisk forårssang og så Svantesangene. Ja. Svante Svenson er en svensker,
som »Benny« kender, men ingen andre no
gen sinde har set eller talt med, et af dette
lands større gåder. Senere holdt Dissing en
lille pause i Svanteviserne med nogle erin
dringsviser fra sin tid i Grønland, bl.a. »Kra
keleret konfus kruke-mut-mat blues« ■ hvis
jeg har hørt rigtigt. Men så havde vi også
undværet Svante længe nok. og Dissing
sang »Livet er ikke det værste man har« og det har han ganske ret i. Ind imellem be
kendtgørelsen af Svantes fortrædeligheder
m.h.t. at komme til Sverige spillede »Egon«
et fremragende mellemspil - kun virkede
belmernes opførsel meget skuffende på

Helle Johannesen, 1.g.

Jakob Glud, 1 .g
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kvik replik. En ting der nok kunne glæde
drenge omkring konfirmationsalderen var
også at præstetimerne efter konfirmationen
blev henlagt til fodboldbanen, og at deres
præst hurtigt viste sig at have lige så godt
kendskab til fodboldlovene som til teologien
og også selv var mand for at spille med og
ramme sin bold.
Drengene vidste også godt at Krarup-Han
sen havde hovedæren for både Herlufsholmhallen og senere svømmestadions op
førelse. Det undrede derfor heller ikke at
han dukkede op til håndboldtræning i hallen
eller overværede samtlige Herlufsholm-opgør med andre skoler. Alligevel mindes jeg
et mellemskolehold for en halv snes år si
den der kom ud for en overraskelse nede i
hallen. De trænede ivrigt, men af en eller
anden grund måtte det ene holds målmand
udgå. Ingen havde lyst til at overtage plad
sen. for modparten havde et par meget go
de skytter. Krarup-Hansen var lige dukket
op og stod og kikkede på. Jeg kendte lidt til
hans fortid og sagde: »Kan De ikke gå lidt
på mål?“ Drengene lyttede spændt og da
provsten efter lidt modstræben gik ind på
spøgen så var der lagt op til at nu skulle
der skydes på mål. Men så kom overraskel
sen. Denne ældre herre tillod ikke een bold
at passere; ligemeget hvor de skød, der
stod han og parerede. Den eftermiddag
vandt, om ikke kirken, så i hvert fald præs
ten nye beundrere. Hvad drengene ikke vid
ste, var. at det var en gammel landsholds
målmand de havde for sig. Men selv Herlovianere behøver jo heller ikke vide alt.
Selv om Provsten nu hvor han er flyttet fra
sit hus og sin store have har sikret sig sta
dig at have arbejde nok ved at anskaffe
grund med fritidshus i Sverige, håber vi at
han må få tid til stadig af og til at aflægge
besøg på Skolen, på boldbanen, i hallen og
i kirken.

FOLK og FÆ
Afsked med
provst Krarup-Hansen

Sognepræst i Herlufsholm og provst for
Næstved provsti, Vagn Krarup-Hansen er
bevilget afsked fra udgangen af Januar
1982. Denne korte officielle meddelelse be
tyder at også Herlufsholm Skoles præst
gennem 34 år nu forsvinder ud af Herlovianerries dagligdag. Vi vil savne ham; man
traf ham ofte uventet overalt på terrainet.
og overalt syntes han umiddelbart at tone
ind selv om hans store skikkelse samtidig
fyldte sin plads godt. Ikke blot når han på
Trolledag lyste velsignelsen fra altret eller
holdt juletalen fra prædikestolen med stor
sans for den følelse af forventning hos diple
og dapie i kirken en sådan dag. Og Herlovianerne kendte ham jo mere personligt fra
konfirmationsforberedelsen i Præstegården
og mange af dem mindes at det der ikke
blot gik seriøst til, men at provsten heller ik
ke gik af vejen for en munter bemærkning
eller kunne komme med et rapt svar på en

Jens Krogh-Madsen har ønsket at fra 
træde som sovesalslærer (Egmontgården).
hvilket har kunnet imødekommes allerede
fra 1. jan. 1982. Sammen med sin kone Ka
ren Fanø og familiens fire børn er han flyttet
fra embedsboligen til Herlufsholm allé. De
to læreres undervisning på skolen berøres
ikke af flytningen.
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um«, som vil blive startet på forsøgsbasis til
sommer. Vi har bedt Jens Trandum oriente
re læserne om denne nyskabelse og dens
forudsætning i efg og Trandum har valgt at
focusere specielt på denne uddannelses
element af fællesfag, altså det mere almene
præg.

Bent Zwergius, hidtil sovesalslærer pä Sko
lebygningen Vest, overtager efter nytår so
vesalen på Egmontgården efter KroghMadsen/Fanø.

Sten Løth som har været ansat som lærer
ved Herlufsholm siden sommerferien, rykker
nu helt ind i systemet idet han med sin kone
Lizzie (lærer ved Jernbanegades Skole) og
deres børn flytter ind på skolebygningen
Vest efter familien Zwergius.

FÆLLESFAG I
ERHVERVSUDDANNELSERNE

3.sb har deltaget i Sparekassernes stilekon
kurrence som sigtede mod forslag til løs
ning af ungdomsarbejdsløsheden. Klassen
udformede først individuelle skriftlige be
svarelser som led i danskundervisningen.
Dette materiale blev dernæst bearbejdet af
klassen, opdelt i to grupper. Resultaterne
blev en slags emnekataloger, som blev
klassens bidrag til Sparekassernes Amts
konkurrence. De to opgaver placerede sig
som nr. 2 og 3 i konkurrencen, men som
nogle af klassens elever udtalte i et gruppe
interview med Næstved Tidende: Vores for
slag i sig selv var måske ikke så geniale, af
gode grunde; men diskussionerne med
kammeraterne var i hvert fald meget tanke
vækkende.
Præmiesummen blev anvendt til kultureltsocialt formål: en teateraften med en »kon
gelig forestilling« samt en afskedsfest for
Felicity.

Jens Trandum.

Da mesterlære uddannelserne siden mid
ten af 60-erne blev udsat for stigende kritik
og samtidig blev svigtet af unge der i stedet
søgte gymnasiet og H.F. startedes det nye
efg-uddannelsessystem. De faglige uddan
nelser blev opdelt i 8 hovedområder, og in
den for hvert af disse områder startede ud
dannelsen med et basisår på en efg-skole. I
basisåret skal eleverne introduceres til ho
vederhvervsområdets forskellige fag. Des
uden indgår der i basisåret et betragteligt
element af almene fag, i de fleste hoveder
hvervsområder blev det ca. 40% af den
samlede undervisningstid. Disse almene fag
skulle være fælles for alle områderne og
blev derfor kaldt fællesfagene i modsætning
til retningsfagene. Der blev fastlagt følgen
de fællesfag: Dansk, samtidsorientering,
virksomhedslære, samarbejdslære, frem
medsprog, matematik, datalære, naturfag
(herunder kemi) - samt musiske fag (idræt
m.v.) og tilvalgsfag.
Efter basisåret kan der inden for hvert ho
vederhvervsområde vælges mellem en
række 2.dels uddannelser. 2.dels studiet er
bygget op med skiftende skoleophold og
praktikophold i erhvervsvirksomheder. I
skoleopholdene indgår et betydeligt ele
ment af almene fag. Begrundelser for indfø
relse af almene fag findes i »Betænkning nr.
612 om erhvervsfaglige forsøgsuddannel
ser«. Et af argumenterne lyder i betænknin
gen: Det må imidlertid generelt antages, at
den enkelte vil have lettere ved at indstille
sig på vedvarende omskiftelser, jo bedre en
uddannelse af almen karakter han er i be
siddelse af«.

Felicity Beeson, har med udgangen af 1981
fuldendt sit år som rotary-stipendiat i Dan
mark, og dermed som elev på Herlufsholm.
Hun har taget en værdig afsked med kam
meraterne i 3.sb og vender tilbage til studi
erne på New Zealand fulgt af alle gode øn
sker.
Jens Trandum er pr. 1. september udnævnt
til fagkonsulent for kemiundervisningen på
efg. Stillingen medfører reduceret undervis
ningspligt på Herlufsholm og en udstrakt
rejseaktivitet. Arbejdsområdet er nemlig alle
landets efg-skoler med linjer hvor kemi ind
går (dvs de tekniske). Et særlig spændende
felt inden for Jens Trandums arbejdsområ
de er forberedelserne til »Teknisk Gymnasi

(fort. s. 33)
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SPORT og IDRÆT

Gymnasiets hold behøvede ikke så mange
kampe for at vinde land. Kun fire skoler var
tilmeldt turneringen for 1 .g-hold fra det syd
lige Sjælland samt Lolland og Falster; for
uden Herlufsholm var det gymnasierne i
Maribo. Nykøbing F. og Haslev. Vi var vær
ter ved stævnet, hvor skolerne spillede allemod-alle. De seks kampe blev afviklet i Helenhallen den 16. dec. Herlufsholm vandt
stævnet - velfortjent, men en smule over
raskende efter en svagt spillet indlednings
kamp. Basketballturneringen for 1.g ere fort
sættes ikke med finalestævner, men til gen
gæld er der nu lagt op til en spændende lo
kal dyst mellem 1.g-holdet og grundskolens
hold.

- en oversigt over
efterårets resultater.
ATLETIK
Regionsstævnet
i
Gymnasieskolernes
landsatletikstævner fandt i år sted i Maribo.
Herlufsholm stillede op med to drengehold.
Vores yngre drenge vandt sikkert deres
gruppe, mens de ældre drenge måtte nøjes
med en fjerdeplads - dog med samme
pointstal som nummer tre (20) og kun fem
points efter det vindende hold.
Forud for dette stævne havde Sorø Akade
mi indbudt os til det traditionelle trænings
opgør. Ligesom sidste år blev der kæmpet i
fire rækker: Piger, yngre og ældre drenge
fra gymnasiet, og drenge fra grundskolen.
Resultaterne blev således (med Sorø nævnt
først): Ældre drenge 71-62, Yngre drenge
52.5-79.5, Grundskolen 30-39, Piger 89-45.
Sammenlagt vandt Sorø. Ved stævnet blev
der sat to nye SKOLEREKORDER: I piger
nes højdespring klarede Suzanne Lassen
1.51 m, og i drengenes 1500 m løb forbed
rede Jesper Børsting sin egen rekord til
4.24,8.
I efteråret har 118 grundskoleelever erhver
vet Skoleidrætsmærket i atletik.
Nogle få drenge i gymnasiet er i færd med
at kvalificere sig til Herlufsholms fineste at
letikmærke - Gøjeskjoldet. De sidste prøver
aflægges i foråret.
Aja Steffensen har udarbejdet en tabel, som
gør det muligt for de dygtigste piger at ind
stille sig til Gøyeskjoldet (mærket har hidtil
været forbeholdt drengene).

FODBOLD
Grundskoleholdet har deltaget i to turne
ringer. I Ekstra-Bladets turnering nåede hol
det fem kampe, men tabte i kredsfinalen 5 ■
1 til Frederiksberg Skole fra Sorø. I Amts
turneringen blev det til et nederlag på 1 - 2
i den første kamp.
Om de øvrige udfoldelser på fodboldbanen
skriver Erik Anker Nielsen: Kostskoleturne
ringen har fået en ny og spændende dimen
sion. Pigernes stigende aktive interesse for
fodboldspillet har nemlig bevirket, at man
har besluttet at der skal afvikles pigekampe
samtidig med drengenes opgør. Til gengæld
mødes kostskolernes drengehold nu kun én
gang om året.
Til trods for en lidet opmuntrende start for
vores piger (store nederlag til vor egen 6.
klasse og til Haslev Gymnasiums umedfølende »mandskab«, der ydmygede os med
28 - 0!) har de ikke tabt modet, og de har
via ihærdig træning (også i regnvejr) for
bedret deres tekniske standard og bl.a. op
daget, at der er to mål på en fodboldbane.
Skolens drengehold er blevet væsentligt
styrket af en række talentfulde Lg'ere. og
efterårets resultater har været ganske til
fredsstillende: 22/9 Næstved-Herlufsholm
(hold 1) 1-0. (hold II) 3 - 1; 30/9 HaslevHerlufsholm 3 - 0; Herlufsholm - Vording
borg (hold I) 2-4. (hold II) 5 - 1: 11/10
Herlufsholm - GI. Heri. 1 - 3.
Til foråret spilles der kostskolekampe mod
Birkerød og Stenhus (hjemme) samt mod
Sorø (ude)

BASKETBALL
Som det fremgår af det følgende, huser
skolen i øjeblikket mange gode basketball
spillere. Således vandt grundskolens hold
deres tre kampe i et indledende stævne
mod skoler fra den nordlige del af Stor
strøms amt. Drengene blev derefter amts
mestre ved at besejre Nr. Alslev Skole med
26-19 og dernæst Rødby Byskole med 496. Holdets deltagelse i turneringen fik ende
ved et regionsstævne, hvor vi mødte vin
derne fra Vestsjællands amt og Roskilde
amt; vi tabte begge kampe.
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blive altafgørende for placeringen af de
mindre rutinerede løbere; men - som trøst
for dem som »bommede« - man lærer me
get hurtigt af sine fejl.

FÆGTNING
Foruden klubbens ugentlige træningsafte
ner har to af diplene været involveret i
weekendtræningsstævner for landsholds
fægtere på Forsvarets Gymnastikskole.
Dansk Fægteforbunds to polske landstræ
nere tager sig her af en særdeles grundig
og krævende instruktion. Blandt klubbens
mere ekstraordinære aktiviteter kan næv
nes deltagelse i propagandestævnet d. 10.
okt. i Helenhallen. hvor bl.a. Danmarks
mesteren 1980 på sabel. Patrick Howard
gav lektioner, samt ikke at forglemme den
årlige juleafslutning, som mere kræver en
kulinarisk indsats. Af stævner og resultater
kan nævnes: 14-15 nov. DM på sabel i Ar
hus hvor klubben deltog med 7 fægtere.
Klubben besatte en 3. plads for hold. 24. 25. nov. Nordiske mesterskaber for juniorer
(sabel) i Stockholm. Klubbens repræsentan
ter på landsholdet var Mogens Hauschildt
(nr. 9) og Morten Nielsen (nr. 4) som også
deltog i holdfægtning. Her måtte Danmark
nøjes med 2. pladsen (det er altid bedst at
have hjemmebane).
Da Philip Thorsen i sidste skoleår vandt
drenge-DM på sabel er også han udtaget til
landsholdstræning i København, og Philip
vil sikkert snart kunne gøre sig gældende i
»de stores rækker«.
Der vil være mulighed for at nye medlem
mer - også piger - kan starte i klubben efter
jul (tirsdag og torsdag. 18.00 til 21.00).

VOLLEYBALL
Den 15. dec. blev der i Helenhallen spillet
en række træningskampe mod hold fra
Næstved Gymnasium. Herlufsholms 1.g-pigehold besejrede Næstveds 1.g-pigehold.
mens gæsternes 3.g-pigehold vandt over
vores. Dernæst blev der spillet to kampe
mellem mixhold (piger og drenge på samme
hold), og også her blev der en sejr til hver
skole. Endelig mødtes 3.g-drengeholdene
fra de to skoler, og her vandt Herlufsholm.
To grundskolehold har deltaget i et kreds
stævne i Amtsturneringen, og de vandt
henholdsvis én og to kampe, hvilket ikke
rakte til fortsat deltagelse i turneringen.

(forts, fra s 31)

Den 27. marts 1980 fremsatte undervis
ningsministeren »Forslag til folketingsbeslut
ning om ungdomsuddannelserne«. Heri hed
der det blandt andet: »I samtlige uddannel
ser skal der således indgå en fælles kerne
af fag, der har til formål at give eleverne
baggrund for medleven i et demokratisk
samfund. Samtidig skal der som en væsent
lig del af de enkelte unddomsuddannelser
indgå fag, der giver eleverne de nødvendige
forudsætninger for at kvalificere sig til er
hvervsmæssig beskæftigelse og til videre
gående uddannelser«.
Med udgangspunkt i disse bemærkninger
er der påbegyndt planlægning af en to-årig
uddannelse efter basisåret, der skal give
adgang til ingeniøruddannelserne, visse ud
dannelser på Landbohøjskolen, og med
passende studieforberedende kurser skulle
blive adgangsgivende til en række uddan
nelser på højere læreanstalter og universi
teter. Dette »tekniske gymnasium« kan ses
som en parallel til »handelsgymnasiet« dets officielle navn de fem forskellige steder
i Danmark, hvor det tænkes startet som
forsøg til sommer, bliver HTX (højere tek
nisk eksamen).

ORIENTERINGSLØB
Efter 2X års samarbejde mellem o-løberne
i Sorø og i Herlufsholm er der nu skabt tra
dition for, at der arrangeres to fælles orien
teringsløb om året - et i Sorø-skovene og et
i Herlufsholms skove. I efteråret var det Sorø's tur til at lægge et løb ud. og det fandt
sted den 30. sept. i Sorø Sønderskov. Efter
året kan være barsk og koldt, men endnu
en gang var vejrguderne med os. 30 herlovianere (15 par) tog med på turen. At det
ikke er tilfældigheder, der bestemmer nav
nene i den øverste del af resultatlisten, ses
bl.a. derved, at de fire par (alle fra Herlufs
holm). som blev nr. 1-4 ved forrige løb. også
delte de fire første pladser ved løbet i Sorø
Sønderskov. Derimod kan fejlvurderinger
og uheld ved én eller flere poster meget vel
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SET OG SKET
September
15. Under NATO’s store efterårsøvelse på
Sjælland fik skolen besøg af officerer fra
NATOs Brandkorps: TV bragte en reporta
ge.
16. Danseundervisningen begyndte.
23. 9.a tog med deres lærer i samfunds
orientering, Bent Zwergius, i kriminalretten;
desværre blev retssagen udsat, idet den til
talte udeblev.
24. 1.g og 10. klasse holdt »ryste-sammenfest«, hvor der blev spist og danset i Hylen,
og hvor hver klasse bidrog til underholdnin
gen med en sketch.
3. a + b var med Mogens Hall Jensen og
Ole Pedersen på biologiekskursion til Ko
bæk Strand for at studere plantevækst.
25. 3. x + y med Sv. Krarup-Christensen
og Ole Pedersen tog på samme biologieks
kursion.
26. 6. klasse tilbragte weekenden hos Poul
Bentzen.

5. Klapjagt med 7. klasse som klappere.
10. Vildtaften; efter middagen opførte skue
spillerne James Price og Jan Gustavsen
»Livet er en svingdør«.
3. b modtog både 2. og 3. præmien i prisop
gaven »Ungdomsledighed« udskrevet af
Sparekasserne.
16. Den engelske ambassadør i Danmark,
Dame Anne Warburton besøgte skolen og
overværede sprogundervisning.
17. Politimester Peter Clausen holdt fore
drag om kriminalitet i et fællesarrangement
for gymnasiet.
25. 2.y var med Jørgen Hvidtfelt Nielsen på
ekskursion »Struensee«; turen gik til Natio
nalmuseets 3. Afdeling (Struensee-udstilling) og til forestillingen »Månekongen« i
Bådteatret.

December

1. Provst V. Krarup-Hansen tog ved mor
gensang afsked med skolen efter sit man
geårige virke.
4. Komediebal. Elever fra 2.g instrueret af
Gunnar Værge opførte »Den herskende
klasse« (anmeldt andetsteds). Efter komedi
en og det efterfølgende traktement for 2.g’s
Oktober
forældre, lærere og elever indtog jazz-or1. 3. y + z og Tom Nielsen drog som led
kestret »Københavns Fodvarmere« scenen,
i religionsundervisningen på kirketur til Kø
og de formåede at få både unge og gamle
benhavn. hvor målene var den russiskud på dansegulvet.
orthodokse kirke i Bredgade og moskeen i
Komedien havde forpremiere den 2.dec. for
Hvidovre.
300 betalende tilskuere, og den 3. dec. for
6. Fællesarrangement med orientering om
ca. 400 pensionister og handicappede fra
Amnesty International.
Næstved. Opførelserne gav et overskud på
8. Professor Brusila (kemi) fra Finland be
3.000,- kr., som efter 2.gernes ønske skal
søgte skolen.
gå til velgørende formål udenfor skolen.
10. Diple virkede som guider for gardehu
8. -12. Terminsprøver.
sarer, som på skolen holdt mindedag for
9. Danseundervisningen slutter med præ
Kaptajn Lassen.
mieuddeling for bedste lancier.
Dansk Fægte-Forbund afholdt propaganda
11. -12. Forældrekonsultationer om 1.g. For
stævne i Helenhallen.
første gang indledtes arrangementet med
Musikaften med den populære gruppe »Bus
fællesmøder, hvor hver klasses forældre og
Stop«.
lærere var samlet.
11. Skoleholdet i fodbold spillede kamp
12. P. Mikkelsen viste sin egen film om slæ
mod gammelherlovianerne. som vandt 3-1.
depatruljen Sirius optaget 1977-79 i Nord14. Teaterforeningen viste »Hair« i Helen
øst-Grønland.
hallen.
15. Fællesarrangement med visesang og
31. Blebal, hvortil 6. - 7. klasses forældre
spil af Poul Dissing akkompagneret af Chr.
var inviteret.
Aagaard.
18. Juleafslutning på sovesalene.
November
19. Juleafslutning i kirken efter 4. time. Sko
2. Kommandørkpt. Larsen fortalte 9. og
lens kor sang, og sognepræst Flemming
10. klasse om Dansk Skibsadoption.
34 Wichmann holdt prædiken.

»Skære skære kage«

gode ide at ville beskæftige sig med f.eks.
forskellige salmedigteres forskellige fortolk
ninger af det kristne budskab, kvindelittera
turens blomstring efter 1968 eller det kine
siske rige før revolutionen, hvis der ikke på
bogdepotet findes en vis basis for disse em
ner. Hvis ikke bogdepotet kan hjælpe, og
hvis elever og lærer fastholder ideen, ja så
hedder første fase i projektet normalt en
ansøgning til budgetudvalget.
Grundlaget for indkøb af bøger og inventar
og for brugen af papir og kopieringsmaski
ner består for gymnasiets vedkommende i
en såkaldt »kommunikationsskrivelse« fra
Undervisningsministeriet, og i følge den var
der for kalenderåret 1981 godt 298.000 kr.
til rådighed. Disse penge forvaltes og forde

Hvad koster
undervisningen?
I bekendtgørelsen af 16. juni 1971, der
fastlægger rammerne for undervisningen i
gymnasiet, hedder det i § 25, at »læreren
og eleverne i fællesskab planlægger arbej
det". Jeg skal ikke her komme ind på. hvilke
faglige og pædagogiske vanskeligheder,
der kan forhindre gymnasiedemokratiet i at
blomstre. Men det gælder i skolens lille ver
den som i den store, at mulighederne for at
realisere demokratiet også hænger sam
men med nogle økonomiske rammer. Det
kan ikke nytte noget, at en klasse får den
35

les af budgetudvalget, der består af rektor,
boginspektor, lærerrådetsformanden samt
repræsentanter for den naturfaglige og hu
manistiske gruppe.
I første omgang fordeles pengene i 3 grup
per: papir og kopiering fik i 1981 kr. 80.000.
bøger fik kr. 120.000, og inventar fik kr.
98.000 (disse tal vedrører alle i gymnasiet,
men de samme principper gør sig gælden
de for folkeskolens vedkommende)

Bøger 60

af 120 000 = 72 000

Dette beløb skal
stå til rådighed for 15 klasser i gymnasiet,
og da et klassesæt nemt koster kr. 3.000(30 bøger å 100), så betyder det. at 2 mås
ke 3 klasser ud af de 15 vil kunne gå i gang
med et projekt, hvortil der kræves indkøb af
bøger. For nogle af de fag. hvor der findes
og bruges deciderede lærebøger, kan situa
tionen være endnu vanskeligere, da f.eks.
supplering af det benyttede system kan slu
ge næsten alle pengene. Og ønsker et fag
at skifte lærebøger, ja så er det tildelte be
løb næsten altid alt for lille. Så må man i
gang med ansøgning om ekstrabevilling fra
de tilbageholdte 40%.
For inventarkontoens vedkommende er der
færre fag. der skal dele pengene, da ikke
alle fag jo har behov for decideret inventar
som gymnastikrekvisitter, fysikapparater
m.m., men heller ikke her er der inden for
budgettets rammer råd til større krum
spring, et enkelt videoapparat vil f.eks. stort
set koste alle de penge, der er på AV-kontoen (AV = audio-visuelle midler), og den

For bøgers og inventars vedkommende be
stemmer budgetudvalget endvidere, at de
forskellige faggrupper efter i forvejen tildel
te procentsatser selv kan disponere over
60% af de henholdsvis 120.000 og 98.000,
mens de 40% holdes i en slags reserve og
først kan bruges efter godkendelse fra bud
getudvalget.
Vender vi tilbage til det tænkte projekt og
placerer det inden for f.eks. dansk, så er der
altså her kr. 7.200, som danskfaggruppen
selv kan disponere over.
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vis hele tiden, at der kommer undervis
ningsmateriale, der kan være med til at gø
re undervisningen bedre og mere tidsvaren
de. Det er der ikke noget mærkværdigt i.
Mere mærkværdigt og glædeligt er det, at
det indtil nu er lykkedes budgetudvalget at
imødekomme alle rimelige ønsker. Når det
har været tilfældet kunne det skyldes, at
lærerne om ikke pålægger sig en vis selv
censur - man ved hvor få penge der er - så
i hvert fald føler sig ansvarlige over for, at
budgettet nu engang skal overholdes, i vor
lille verden som i den store.

meget store interesse, der de sidste par år
har været for at beskæftige sig med data
maskiner, har også tæret kraftigt på inven
tarkontoen. (For nu ikke at male billedet i
alt for dystre farver bør det tilføjes, at sko
len netop ved anskaffelsen af meget store
ting har kunnet glæde sig over gaver af for
skellig art). Ønsker om anskaffelse af bø
ger og inventar udspringer naturligvis ikke
kun af § 25s tale om demokratisk beslut
ningsproces. Inden for det meget levende
område, som vi selv synes arbejdet i gym
nasiet (og folkeskolen) er, sker det naturlig
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Illustrationer fra Morten Bo's: Folkets Skole.
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(forts, fra s. 23)

Aar måttet indskrænke Omfanget af det jeg
tog med, og jeg er kommet tii den Overbe
visning at Kemien ikke med Udsigt til noget
rimeligt Udbytte kan optages blandt Skole
fagene. Hertil kommer desuden, at kemiske
Forsøg ofte kræve en forholdsvis betydelig
Forberedelse, hvilket af let forstaaelige
Grunde er en stor Ulempe. Derimod mener
jeg rigtig nok, at det er forkert af en Fysik
lærer at slippe sine Elever fra sig uden at
vise og forklare dem de aller simpleste ke

miske Forhold. f.Eks. Iltens og Brintens
Egenskaber«.
Kemi forblev heldigvis skolefag også med
den nye skoleordning af 1903. En stor forta
ler for kemi som skolefag var bl.a. Professor
ved den Polytekniske Læreanstalt K. Prytz.
At kemien, som Overlærer Julius Petersen
siger, forekom meget forvirrende har natur
ligvis sin forklaring i det forhold, at man på
daværrende tidspunkt endnu ikke havde en
systematisk model for atomerne. Det mest
skulle læres udenad.

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 TB-stationen i Ingerslevgade.
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 PÅ 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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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.

