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Herlufsholms forlid som Skovkloster er blandt 
andel fastholdt gennem del såkaldte Calenda- 
rium Nestvediense. Hele middelalderen igen
nem førte benediktiner munkene dette hånd
skrift, som også rummer en rakke smukke 

håndkolorerede miniaturer. Omslaget viser 
hvordan abbeden prædiker for en forsamling al 
munke.
Herlufsholms nutid: 6. klasse på week-end.



Sept. 
1982

JDGIVER
Herlufsholm Skole. Bla
dets formål er at styrke 
orbindelsen mellem sko
en og hjemmene, og dets 
spalter står åbne for læ- 
serindlæg som skønnes at 
'ære af almen interesse 
or læserkredsen. Redak- 
øren vælges af lærerrå- 
iet. Kontakt udkommer 
re gange i løbet af et sko- 
eår og uddeles gratis til 
skolens elever og deres 
ijem.

REDAKTION 
tegn Andersen 
lans-Jørn Bentzen 
ørgen Hvidtfelt Nielsen 
/lads Nielsen-redaktør 
’oul Bentzen-foto.

<DRESSE 
lerlufsholm Skole, 
700 Næstved.

Herlufsholm, sept. 1982. 
Årets første nummer af KONTAKT bærer som sædvanlig præg 
af de planer vi har for skoleåret på Herlufsholm: hus-K-alen- 
deren minder om forældremøder, komediebal, vyrd (karakter
bog) osv. for nogle bliver dette året hvor de går til konfirma
tionsforberedelse - eller det år hvor de lavede prisopgaven! 
Hvad skolens sigte er med alt dette fremgår vel i det mindste 
indirekte af KONTAKT. To pædagog-gloser vil imidlertid sæt
te det yderligere i relief: stimulanser og stimulation.
Stimulanser præger meget af den danske hverdag anno 1982, 
også på skolen: kaffe, the, tobak. Slik og Dallas og andre 
tomme kalorier! Piller? Alko og narko ? - Næh, ikke hos os na
turligvis. Idag erkender såvel røgede som spegede hashve
teraner at hampen i hvert fald ikke er pædagogisk og mere 
må betragtes som problem flugt end problemløsning. Og det 
gælder i det store og hele om »stimulanser« sådan som ordet 
bruges idag, at en gibbernakker er noget man tager når skoen 
trykker og krisen kradser. Derfor skal de mange aktiviteter 
som Herlufsholm præsenterer heller ikke bruges som stimu
lanser og beskæftigelsesterapi, som en hilsen fra os travle 
voksne til eleverne: Lav noget fornuftigt og forstyr ikke vores 
seriøse travlhed. Dyrk ballet eller basket - rend og hop! 
Disse tilbud er ment som stimulation, det vil sige impulser og 
igangsættere med sigte mod selvvirksomhed. Den som kaster 
sig over komedie eller ballet, over præfektarbeidet eller pris
opgaven, skal møde en udfordring til den personlighed, der 
ligger gemt i hver enkelt.
Den virksomhed som sættes igang resulterer måske ikke i 
højere karakterer; men bliver den en vækst indad, så vil en 
herlovianeruniform også komme til at rumme noget andet og 
mere end - form.
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Samtale med Niels Toft or 
præstens arbejde og speciel 
om konfirmationen.

AT GÄTIL PRÆST - 
AT BEKRÆFTE

Herlufsholm har fået ny sognepræst. For 
et halvt årstid siden rykkede Niels Toft med 
sin kone Ulla Anette ind i præstegården i 
Alleen; provst Krarup Hansen indsatte selv 
sin efterfølger i embedet, og skolens elever 
har haft lejlighed til at hilse på den nye 
præst bl.a. ved en aftengudstjeneste for 
skolen i foråret. Og endelig er her efter 
sommerferien et nyt hold konfirmander 
begyndt forberedelsestimerne i præste
gården.
I et pusterum i denne periode af hektisk 
travlhed har Niels Toft inviteret Kontakt in
denfor til et par timers rolig samtale, hvor vi 
kan pejle os ind på nogle væsentlige for
hold, væsentlige ved præsten og hans hold
ninger, væsentlige ved hans gerning.
Der er noget betryggende ved at blive be
kræftet i sine konventioner: præstegården 
er faktisk lige så gæstfri som præstehjem 
skal være - Vi er til eftermiddagsthe med 
hjemmebagt kage. Men for øvrigt synes rol
len som præstekone hverken kliche eller 
spændetrøje for Ulla Anette Toft, hun nåede 
det hjemmebagte ved siden af sit job som 
talepædagog, og mens hun serverer, for
tæller hun livligt om arbejdet med talehæm
mede ældre på Ny Holstedhjemmet. Koge
bogen er lukket i og vi får et kik ind i en 
verden med pædagogiske og sociale enga
gementer. Vi er blevet lukket ind i præste
gården - men ikke lukket inde.
Den selvfølgelighed hvormed præsterollen 
falder, er delvis arv, tilstår Niels Toft. Jeg er 
selv præstesøn, opfødt i Vallensbæk præs

tegård, altså på landet. Men dog københav 
ner, for studentereksamen som klassisk 
sproglig blev taget på Johannesskolen, o 
studiets første del foregik i København. All 
sammen meget planmæssigt, meget trad 
tionsstyret, udramatisk indtil det selvfølge 
lige. På den baggrund blev studiets sidst 
del ved Århus Universitet også en særli 
spændende konfrontation med udfordrend 
lærere, Lindhardt, Løgstrup, Sløk. Forskeil 
ge indbyrdes og derfor inspirerende til ikk 
at dukke ned i nogen af de mere speciell 
grupperinger omkring fx menighedsfakulte 
tet, det økumeniske arbejde eller den karis 
matiske bevægelse. Jeg har været praktiks 
på en masse felter, fortæller Niels Toft. De 
er blandt andet blevet til et konstant o 
travlt engagement i KFUM, hvor både spe 
der- og idrætsarbejdet har trukket. O 
grupperne omkring Kristelig Gymnasiastbe 
vægelse og senere Studentertjenesten va 
et åbent ungdomsarbejde, som optog mig. 
1970 var ti års studietid forbi, inklusive tje 
nestetiden i marinen som værnepligtig tec 
log.
Ind imellem havde jeg prøvet at være læ 
rervikar i København og havde erkendt a 
lærer skulle jeg i hvert fald ikke være. M 
første embede blev et stort landsogn p 
den jyske hede tæt ved Karup flyvestatior 
Det betød en stor overgang med meget n> 
at lære - bl.a. at være dus med alle folk 
sognet og at sameksistere med hele tr 
missionshuse. Og i tilgift startede jeg ogs 
her min karriere som »flyverpræst«. Ja. de 
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gtyder at jeg er tilknyttet forsvarskomman- 
oen og skal fungere som præst ved luft
åbnet I fredstid er det en ekstratjeneste i 
>rm af gudstjenester og undervisning, i 
'igstid ville det være fuld tjeneste, og man 
r da også formelt officer af reserven. 
iu er også stadig engageret i det jyske? 
a, selv og jeg i mellemtiden har været om
ring Lolland i mit forrige embede, så har 
:g en særdeles aktiv tilknytning til Jylland 
om formand for bestyrelsen af Hellebjerg 
Jrætsungdomsskole ved Juelsminde. Det 
ar nu stået på gennem 8 år, og arbejdet 
ar været meget givende, også fordi jeg sy
es det drejer sig om noget helt centralt: en 
risten uddannelse af unge, der skal ud i en 
aligionsfremmed, en sækulariseret verden. 
Ivordan opfatter du i øvrigt udfordringerne 
sognearbejdet - med unge, med gamle, 

lissionskredse osv?
)et traditionelle arbejde for ydre mission fx, 
om mange steder foregår t kredse, ser jeg 
rke specielt som præstens felt. Kan han bi
lrage til at det kan stå alene, så er det 
lodt. Sognets ældre og gamle har der væ- 
et arbejdet for her i Herlufsholm i mange 
ir, og det arbejde har jeg allerede haft den 
ilæde at kunne tage op og fortsætte: præs- 
egården og haven her er en fortrinlig ram- 
ne om møder med sognets ældre. Og for 
ivrigt kan jeg personligt godt lide at fort
ætte mine forgængeres indsats, både med 
lavearbejdet og med disse møder.
øvrigt er hjemmebesøg noget meget, me

jet væsentligt. Det at banke på en dør er i 
iig selv at give et signal til mennesker om 
it kirken og præsten vil dem noget. Det bli- 
'er som oftest ikke høje teologiske diskus
sioner eller from snak der kommer ud af be
søget, men en menneskelig naturlig kontakt 
ipstår.
Jngdomsarbejde som sådan har faldet mig 
nest naturligt i sammenhæng med sport og 
selvfølgelig med kontakten omkring konfir- 
nationen. Men præster skal ikke hoppe på 
nodestrømninger og føre sig frem som un
derholdere i ungdomsklubber, når andre er 
ledre til det.
Hvilken rolle mener du konfirmationen kan 
lave idag?
Konfirmationen er en bekendelseshandling 
Det lyder måske noget højtideligt, men at 
Jet er en »handling« betyder bl.a. at man 

passer sin forberedelse, lærer de ting om 
kirken og gudstjenesten, der bliver gennem
gået når man går til præst. Og så skal man 
selv gå i kirke - ved selvsyn og aktivt lære 
kirken at kende! Man må jo sætte sig ind i 
kirken, både Herlufsholm kirke og folkekir
ken, før man kan tage stilling uden vane
tænkning. Man går ikke til præst for at blive 
gjort from, men for at få viden - i direkte 
forlængelse af folkeskolens kristendomsun
dervisning.
Konfirmation betyder jo »bekræftelse«?
Ja, og hvis konfirmanderne på deres side 
bekræfter deres ønske om en forbindelse 
med kirken ved at passe deres kirkegang, 
jeg regner med en halv snes gange under 
forberedelsen, så bekræfter kirken på den 
anden side dåbspagten ved konfirmations
ritualet. Hvad jeg derimod aldrig kunne 
drømme om, var at aflokke den enkelte 
konfirmand noget løfte - at lade de unge si
ge ja til at de tror. Den form for væbnerløfte 
bliver let til et åndeligt overgreb og kan få 
den helt modsatte virkning af det tilstræbte. 
Falder konfirmationen så på det rigtige tids
punkt i de unges udvikling?
Nej, det mener jeg helt klart ikke den gør. 
Men det er det mest praktiske arrangement 
for øjeblikket. Egentlig var konfirmationsfor
beredelse noget mennesker kunne få langt 
større udbytte af senere, når deres person
lighed kunne betragtes som udviklet. Det 
sker bare så sent at man da forlængst har 
forladt folkeskolen. Men det understreger 
også hvad der for mig at se er folkekirkens 
største aktuelle opgave; at nå til en kontakt 
med de 25-40 årige. Det er den mest kirke
fremmede gruppe i Danmark idag, og i for
bindelse med dem er der virkelig uhyre rea
litet i at tale om religiøs fremmedgørelse og 
sækularisering. Det er mennesker med 
næsten intet kendskab til kirken, det er fx 
de forældre som ikke ser noget formål i at 
værne om vores skat af salmer og for hvem 
konfirmationen først drejer sig om en aftale 
med kogekone eller restaurant. På den bag
grund finder jeg det vigtigt at man som 
præst rækker hånden frem, tager en samta
le op, fx med dåbsforældre og med konfir- 
mandforældre.
Der skal efter dåben falde en »kvittering« på 
den måde at præsten opsøger forældrene, 
taler om dåben og afleverer dåbsattesten.
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PROJEKT TROLLE-PRISEN. Med introduktion af Trollepris-projektet ønsker Herlufs
holm at åbne muligheder for at I som elever kan engagere jer på en måde som sup
plerer det daglige skolearbejde og forhåbentlig bringer nye udfordringer og ny inspi
ration.
Projektet er åbent for alle aldersgrupper, og deltagelse er helt frivillig. Selv om vi ta
ger udgangspunkt i et fælles tema »TRÆ« og den første inspiration har været vores 
nærmeste virkelighed, Herlufsholm og naturen her omkring, så ønsker vi at give jer 
den størst mulige frihed i valg af emne, samt mulighed for virkelig at gå i dybden 
med en speciel side af stoffet, og for at arbejde mere kreativt så både opgaveformu
lering og besvarelse kan få jeres personlige præg.
Mens vi til daglig i skolearbejdet som bekendt er styret af bekendtgørelser og sigter 
mod prøver og eksamen, vil I her kunne kombinere arbejdsfelter på en ny måde, li
gesom projektet vil kalde på (sam)arbejdsformer som normalt ikke får så stor en 
plads i skolen. Endelig opfordres I til ved fremstillingen af stoffet at inddrage mere 
utraditionelle former som modelbyggeri, fotos, dramatisering, collager osv.
ARETS TEMA: TRÆ. Alle skolens elever fra den ældste til den yngste har ét tilfælles: 
Herlufsholm og naturen her omkring. Et væsentligt træk i vores fælles miljø er træ og 
træer. Måske synes du det kunne være interessant at studere træerne eller skovdrif
ten og træets anvendelse nærmere. Eller frister det dig mere selv at gå i gang med 
at lave en smuk ting i træ, et møbel f. eks. En sådan fascination af træ og træer har 
mennesker altid kendt og fulgt. Du kunne også nærmere undersøge hvordan andre 
gennem kunsten og litteraturen har ladet sig inspirere af dette emne. Både i kunsten 
og religionerne har træer jo spillet en rolle som symboler - så også her ligger der 
stof og venter på at blive udforsket.
Og vil du uden for den nære virkeligheds rammer og studere praktiske problemer i 
et globalt perspektiv, så står træet, f.eks. centralt mange steder i energiproblematik
ken og i økologiske sammenhænge: vores civilisation synes her at have skabt store 
problemer, kan den også løse dem?
Vi synes emnet træ er umådelig alsidigt og udfordrende. Men husk først og frem
mest: du skal finde ud af hvad det er ved træ og træer der interesserer DIG mest - 
så vil du også kunne lave den bedste besvarelse af prisopgaven.

14



OPGAVEFORMULERING. Hvis du har lyst til at deltage - alene eller i samarbejde 
med nogle kammerater udtænker du selv et forslag til opgaveformulering. Forslaget 
forelægges og diskuteres med en af faglærerne eller, for hovedskolens vedkommen
de, din sovesalslærer. Den endelige opgaveudformning nedskrives på en speciel 
blanket og forsynes med begge parters underskrift for senere at afleveres sammen 
med opgavebesvarelsen. Hver enkelt deltager eller gruppe arbejder således ud fra 
sin egen godkendte opgaveformulering.
KONSULENTER. Faglærere og sovesalslærere fungere således som hjælpere ved 
opgavens fastlæggelse og vil endvidere i et vist omfang være parate til at støtte i det 
selvstændige arbejde, både som konsulenter og med praktiske problemer, kopiering 
osv. Konsulenterne får ingen indflydelse på dommerpanelet.
OPGAVEFELTER - ILLUSTRERENDE EKSEMPLER. Den enkelte faglærer vil natur
ligvis kunne hjælpe dig inden for de fagområder du kender fra skolearbejdet. Ofte vil 
du imidlertid komme til at gå på tværs af eller uden for kendte faggrænser, og vi ap
pellerer direkte til fremstillingsformer af mere praktisk og kreativ karakter end i sko
learbejdet. Opgaver kunne Keks, tænkes formuleret som følger:

TRÆ SOM RÅSTOF. Beskriv den industrielle udnyttelse af træ (tømmer, krydsfiner, 
cellulose o.s.v.) og lav nogle beregninger over udnyttelsesgraden.
VIKINGESKIBET. Gør rede for dets konstruktion, forhistorie, videreudvikling i middelal
deren. differentiering i forskellige typer, og beskriv hvilket værktøj og hvilke træsorter, 
der blev anvendt. Lange beskrivelser kan nemt erstattes af modeller. Man kan også fo
retage beregninger over skibenes lasteevne og sødygtighed.
PINETUM. Beskriv Pinetums historie. Hvilke træer indeholdt beplantningen oprindeligt. 
Registrer, hvilke der endnu findes og beskriv deres sundhedstilstand.
BINDINGSVÆRK PA NÆSTVEDEGNEN. Vi har både bøndergårde, købstadshuse og 
herregårdsbygninger. Beskriv konstruktion og udvikling. Hvilke træsorter blev anvendt 
og hvilket værktøj.
TRÆ SOM ENERGIKILDE. Hvilke mulige nutidige udnyttelser af træ som direkte ener
gikilde kender vi i dag. Kunne du finde på flere?
TØMRERE OG SNEDKERE. Beskriv håndværkets udvikling gennem tiden. Både med 
hensyn til værktøj og teknik og med hensyn til forholdene på arbejdspladserne (mestre, 
svende, lærlinge og arbejdsfolk). Eventuelt også noget om traditioner og festligheder 
og om at rejse på professionen (at gå på valsen).
SKOVEN OMKRING OS. Der findes 3 skovparter lige rundt om skolen: Kohaven. Fri
heden og Rådmandshaven. Hvorfra stammer navnene? Hvad er karakteristisk for hver 
af de tre skove? Hvordan drives de. og hvor stort udbytte regner man med? Redegør 
for hvilke træsorter, der er de bedste at plante for tiden, og hvilke der er de bedste at 
fælde.
BILLIGTRYK OG KUNSTVÆRK. Om træsnittet, dets historie og anvendelsesmulighe
der gennem tiden. Opgaven bør tage udgangspunkt i egne forsøg med forskellige træ
tryksteknikker
TRÆ SOM MANGELVARE. Om anvendelsen af træ i den oprindelige eskimoiske kul
tur. Hvor fik man i det hele taget træ fra. og hvad brugte man i stedet for træ. Eventuelt 
sammenligninger med nordbokulturen på Grønland.
KONSTRUKTION AF TRÆMØBEL Tegn og fremstil et møbel med henblik på de 
bedst mulige siddestillinger for arbejde og hvile. Tag også højde for, at arbejdsproces
serne bliver så enkle, at møblet kan fremstilles industrielt til en konkurrencedygtig pris. 
PAPIRFORBRUG OG FORBRUG AF TRÆER. Ved en international kongres blev der til 
260 deltagere i løbet af kongresdagene uddelt 50 ark A4-papir med noter. Hvor mange 
m3 blev der brugt til fremstilling af dette papir Hvor mange ha. skov svarer det til? 
(researchkilder: Papirfabrikkerne, skovrideren).
TRÆLASTHANDELEN I FORTIDEN. F.eks. Egyptens import fra Libanon. Cedertræ til 
Salomons tempel, norsk eksport til England i middelalderen, handel med ædeltræ og 
farvetræ.
TRÆ I DET GAMLE. DANSKE BONDESAMFUND. De forskellige træsorter man rå
dede over fra naturens side og hvad man anvendte dem til og hvorfor?
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Rækken af opgaveformuleringer kan sikkert blive meget længere og mere fantasifuld. 
Det er imidlertid vigtigt for os at pege på de direkte kreative udtryksformer. Vælger 
du at koncentrere dig om billedet eller bare inddrage billeder, kan du frit benytte dig 
af maleri, tegning, tryk, foto, collage osv. Ønsker du at udtrykke noget inden for te
maet gennem musik, må opgaven besvares i form af en komposition og en fremførel
se - og der kan sagtens tænkes en tilknyttet tekst. En sådan besvarelse indleveres i 
form af et bånd, evt. med tekst og noder vedlagt.
Også fiktionstekster kan du benytte, og tekster må du forstå i videste forstand: som 
novelle, drama, smalfilm, video, bånd, digte osv.
AFLEVERING. Besvarelser af opgaven afleveres sammen med blanketten med op
gaveformuleringen på inspektionskontoret senest d. 1. dec. kl. 14.00. Alle dele skal 
være forsynet med mærke og angivelse af deltagernes alder. Alle skriftlige dele af 
en opgave bør afleveres på A4 format, maskinskrevet eller med så klar en håndskrift 
at kopiering er mulig. Illustrationer udføres i en lige så klar form, idet opgavekom
iteen nemlig gerne vil have mulighed for at trykke uddrag af besvarelser. Ligeledes 
er det hensigten at lave en udstilling af kunstneriske arbejder, modeller og større 
plancher i forbindelse med bedømmelsen.
BEDØMMELSE OG PRÆMIERING. Dommerkomiteen vil bestå af to lærere og tre 
medlemmer valgt uden for skolen og vil blive udpeget af lærerråd og elevråd i for
ening.
Ved bedømmelse af de indkomne bidrag vil der blive taget hensyn til deltagernes al
der, mens deres navne vil være dommerne ubekendt. Konkurrencens resultat vil bli
ve offentliggjort på Trolledag, d. 14. januar. Trolleprisen er konkurrencens hovedpræ
mie udsat af skolen. Inden for et beløb på kr. 3.000,- vil prisen blive uddelt samlet el
ler delt efter dommerkomiteens skøn. Udfaldet af dommervalget samt meddelelser 
om yderligere præmier vil blive givet ved lovsang og gennem opslag.

Opgavekomiieen: Nils Aarsø, 
Hans Hansen, Mogen Jensen, 
Mads Nielsen, Marianne Olsen.
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FOLK og FÆ

Adjunkt Gunnar Værge har fået bevilget 
st års orlov fra skolen og er med sin familie 
'ejst til Kashmir for at tiltræde en stilling 
som FN-observatør.
Som sovesalslærer på Mygningen II.sal er 
ansat adjunkt Carl Bruhn, som underviser i 
<emi og fysik.
Adjunkt Ulrichsen er flyttet til Lassengården 
ag Mygningen l.sal er overtaget af adjunkt 
Niels Christian Koefoed, som underviser i 
:ysk og musik.
Segge de nyansatte sovesalsiærere er 
samtidig pædagogikumskandidater på 
Næstved Gymnasium.
Som. årsvikar er ansat adjunkt Elena Dal- 
om med fagene idræt og fransk, og bopæl 

København.
\djunkt Nils Meyer Aarsø med fagene 
fansk og kunsthistorie , og bopæl i Køben- 
lavn og adjunkt Bjarne Hagbard Christen
sen med fagene russisk og engelsk og bo
sæl i Næstved.
Då grund af et stigende antal hold i frisløjd 
lar skolen ansat lærer Henning Andersen 
som timelærer.
zru Ingrid Mørk Smidt er for tiden pædago- 
jikumskandidat i fransk.
sommerferien har adjunkt Hans Jørn Bent

en og fru Bente Kock forøget familien med 
;n velskabt datter.

.ars Bardram har sammen med kollegaen 
Sent Lantow udgivet Bent Wickis dialoglis- 
e til filmen Die Brücke (efter Manfred Gre- 
jors roman). Der er tale om et fyldigt kom- 
nenteret undervisningsmateriale suppleret 
ned baggrundsstof fra pressen. Samtidig 
sender forlaget (Gad) filmen på markedet 
iden danske undertékster, og med dette 
ekst- og videomateriale henvender man sig 
il videregående tyskundervisning under de- 
'isen »Læs en film«.

Elena Daltorn har sammen med Hanne 
Christensen fået trykt speciale opgaven 
»Lokalbelastning i ryg og knæ hos brevbæ
rere«, Gymnastikteoretisk laboratorium, 
Københavns Universitet sept. 1981.•
Per Jensen: Den nødvendige matematik er 
et forsøg på at hjælpe eleverne ved over
gangen til gymnasiet.
Efter ændringen af folkeskoleloven i 1975, 
hvor indholdet af faget matematik blev kraf
tigt ændret, har der vist sig at være et be
hov for at starte matematikundervisningen i 
1.g med et introduktionskursus inden den 
normale undervisning med de gængse læ
rebøger.

Ole Vincent Larsen har udsendt sin 6. bog: 
Fra de halve 60'ere (forlaget Attika) - som 
titlen siger, et tidsbillede: mere præcist dre
jer det sig med undertitlen om »Genspejlin
ger- af det let genkendelige Næstved og 
kunstneren VL i svøb (let genkendelig?)•
Kristian Olsen: Per medium aevum in me
dias res og Peregrinatio Romana er to sæt 
undervisningsmateriale for latin i 1.g, udar
bejdet under indtryk af fagets nye situation 
- den nemlig at folkeskolens begynderun
dervisning er faldet bort (officielt). De vil 
måske også blive tilløb til en virkelig be
gynderbog. Den første lægger vægten på 
middelalderen, ikke mindst Skovkloster, den 
anden på romersk topografi (jf. elevrejser til 
Rom). Sprogligt er hovedprincipperne: kon
centration om de vitale dele af grammatik
ken, appel til selvtænkning - og tekstlæs
ning som det bestandige mål.•
Marianne Olsen har på forlaget Systime i 
aug. i år udsendt Dreyfus a File du Diable. 
Bogens hensigt er at imødekomme den nye 
eksamensordning i faget fransk, hvor man 
nu skal opgive ca. 90 normalsider fordelt på 
fire emner eller fire forfattere. Således kun
ne et af emnerne være at hente inden for 
dette lille hefte, der belyser justitsmordet på 
Alfred Dreyfus i slutningen af forrige år
hundrede og begyndelsen af dette.
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Årets studenter om

- KÆRLIGHED -
Det forsømte forår var for Scherfig ele
vens skæbne - men læseren må udfra føl
gende autentiske klip fra årets studenter
eksamensopgaver i skriftlig dansk afgøre 
om ikke det lige så fuldt dækker censors 
maj-juni skæbne. Foran studenterne lå et 
trykt oplæg med tekster og billeder om em
net kærlighed, så ingen måtte nøjes med 
Wessels visdom: ...at kærlighed er ikke had 
- og smørrebrød er ikke mad. Det er for ti
den hvad jeg ved - om smørrebrød og kær
lighed!
I en burger-tid dropper vi smørrebrødet og 
citerer om resten af det store emne: 
»Karlighed kan også antage skikkelse af 
had, man hader en person fordi man ikke 
kan få ham /hende, spe. blandt unge som 
er knapt så modne som de selv tror«. 
Sund selvkritik og tidlig skepsis får en an
den til at mene at »Man skal ikke hoppe på 
den første den bedste limpindI«. Eller som 
det mere pompøst kan lyde: »Kødets lyster 
til det sexuelle afgør tiltrakningen af 
mennesker i mellem, men da agteskabet 
havde stået på i fem år var del kun man
dens behov der tilfredsstilledes og hvad 
dertil hører!«.

»Kærligheden kan opstå blandt mennesker 
og dyr og imellem de lo grupper. Den kan 
forekomme i forskellige mængder og vare 
renet mod ens partner, husdyr el. lignen
de«.
....og hvad dertil hører, eller lignende! Ja, 
når det er så svært at generalisere, er det 
nærliggende at søge kærligheden belyst hi
storisk. Recepten ...Lige siden Adam og 
Eva.... er velkendt. Mere overraskende er 
følgende udsagn: »I midlen af det 19. årh. 
var fallesskab og tryghed symboler på 
kærlighed, idel det var hårdt at være land
mand. De unge skulle gifte sig med hinan
den og ikke med en anden som var plan
lagt af familien p.g.a. traditioner«.
Åndelige guruer som Friederich Engels og 
Hanne Reintoft er citeret i tekstoplægget, 
og Engel bliver da den historiske støttestav 
for mange:
»Engels nævner, al den kærlighed mellem 
to individer man kendte på hans tid, ikke 
kan have udfoldet sig i oldtiden. Derefter 
leder han samlivet over i middelalderen, 
hvor del skulle være foregået ud fra hen
synet til den pligt ægteskabskontakten 
med før le«.
Det var ganske vist en ægteskabskontrakt, 
Engels omtalte, så måske er det følgende 
referat heller ikke helt dækkende for meste
rens tanker:
»Selv om købsægteskabet var ved at for
svinde, gennemførtes del i stigende grad. 
Da kærlighedsægteskabet endelig blev ind
ført som menneskeret, skulle man synes 
det ikke kunne være bedre, men borger
skabet fortsatte dog med at bide sig selv i 
halen. Kvinden kom mere med i forholde
ne, dog var hun ikke så vigtig som man
den, men hjalp på del«.
Ikke så få studenter mener i øvrigt at »kvin
den hjalp på det« og de har alle lettere ved 
at tage Hanne Reintoft til deres hjerte. En 
gør det med følgende salut: »Engelsk er ik
ke nået så langt som Hanne Reintoft i sin 
tænkning«.
Nu rummede opgavehæftet imidlertid også 
inspiration i form af billeder (Th. Lundbye og 
Fritz Syberg):
»Lundbye vil med sil billede vise del 
smukke ved kærligheden, livsglæden og i 
dylen. Sammenlidig skal man passe på ik
ke al leve over evne: Rundt om i dylen 
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truer alle farerne, her symboliseret i sorte 
skyer og dunkle farver. Uvejret truer livs- 
lykken. Og det er børn i kølvandet på kær
lighedsaffærer (storken lurer i gadekaret). 
Sybergs billede viser at manden med strå
hatten der holder om de to piger i midten 
er kendt med karlighedssituaiionen. Der 
er noget der tyder på at han bare er ude 
på at få noget på den fjollede«.
Fremtiden tilhører som bekendt ungdom
men, som da også i stilene frejdigt vender 
blikket fremad:
»Engelsk kunne jo ikke i forrige århundre
de sige at vi ville blive så frigjorte at vi 
kunne gifte os uden karlighed. Angående 
parforhold bygget op omkring agte kærlig
hed må jeg dog sige at det godt kan lade 
sig gøre uden revolution, som Engels me
ner. Hanne Reintoft siger nemlig at vi skal 
væk fra al den kar lighed som ligger til 
grund for dannelsen af agteskaber«.

Eller med andre ord (?): »Tabuet omkring 
sex og parforhold skal ændres ved fjernel
se af disse«.
De skønlitterære oplæg i tekstheftet sætter 
i hvert fald kvinden i centrum af betragtnin
gerne. idet »den største del er overvejende 
kvinder«, og mange referer case-histories: 
»Kurt udførte den såkaldte sexuelle til
trækning på Sally, men senere viste han 
sin aggressivitet overfor en tidligere kvin
de hvilket gav Sally bange anelser«.
»Hun kan ingen børn få som volder hende 
store problemer. Hun tør ikke idealisere 
sine drømme. Hun indlader sig på en lille 
affaire, men erkender at del ikke er på de 
rigtige prom isser. Novellen er skrevet så
ledes at alting afhænger af alting og den 
direkte tale fremstår ved hjælp af replik
ker. Opløsningen af narkotikaligaen sker 

ved at Kurt Warse står og omfavner Sally 
i det øjeblik hvor hans veninde Lydia træ
der ind i lokalet«.
Men der fældes hårde domme over trivien, 
både som novelle og som ægteskab: »I 
denne trivialnovelle er frigørelse en by i 
Rusland, som kvinden brænder nallerne 
på. Kærlighed er lig ejendomsret. Og 
drømme - ja, det er noget man har sam
men og om hinanden. Ægteskabet må være 
som at se verden gennem lommeulden i 
mandens bukser!«.
Almas Sonetter var en klassisk inspirations
kilde som det faldt mange svært at kvæge 
sig ved: »Sonetten har fem fods jambiske 
linjer, dvs al hvis man jamber el digt, læ
ser del på da-dum meloden, får man fem 
ud af det«.

Næ, Lola Baidel fra vor egen tid er mere til
gængelig, der jamber man lige til makroner
ne: »Hendes digte viser hvor lidt der skal 
til af kys og kram før man er helt opslugt 
af kærlighed til den udøvende person«.
Lad os runde af med de mere almengyldige 
betragtninger af ofte dyster, ja endog dun
kel karakter:
»Flere og flere ægteskaber lider skibbrud 
før tiden«. (I?) »Mennesket har i flere rela
tioner passiviseret sig ved at fylde tilvæ
relsen med surrogater - børn og børneop
dragelse er et eksempel herpå. Kærlighe
den synker langsomt ned i forbrugersam
fundets grund«.
»Vi er nået til et vejskel og må lægge kur
sen om for menneskehedens fartøj, som nu 
er på vej mod et foranliggende Niagara - 
vandfald«.
Måske har den følgende og sidste skribent 
egentlig haft skriveprocessen og sit forhold 
til dansklæreren i tankerne: »De fleste gan
ge udvikles forholdet til noget sundt og 
bæredygtigt, uden at det bliver for meget 
for begge parter.
(Men for den ene måske?) Men forholdet 
kan enkelte gange blive ganske lidenska
beligt«, fortsætter han, »og så kan del bli
ve farligt da folk så ikke vil se tingene i 
øjnene, hvis det går fra hinanden«.
- Det sker jo desværre ikke sjældent, at 
»det går fra hinanden«.
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A sailingship has 
a destination....

Poul Bentzen.

Efter at have sejlet hjemme i vore egne 
farvande i 6-7 år. følte jeg atter trang til at 
få dybt vand under kølen, så allerede sidste 
efterår planlagde jeg at året 1982 skulle 
være året hvor jeg igen tog Frisco ud på de 
salte vande, væk fra det vi i spøg har kaldt 
»kloakken«. Jeg ville finde vort gamle spor 
fra 1969, dengang vi stak sydpå til de var
mere himmelstrøg. Som sagt, så gjort, næs
ten da.

Problemet var som altid at finde den rette 
besætning, både hvad angår erfaring og ik
ke mindst menneskelige kvaliteter. De fire 
drenge som stod på i Vordingborg den 4. 
juli skulle vise sig på ingen måde at gøre 
kravene til at deltage i en sådan langtur til 
skamme - tværtimod - jeg kunne ikke have 
ønsket mig et bedre mandskab. Det var 
Thomas Nielsen, Hans Henrik Roland. Sten 
Christensen og Joachim Castenskiold.
Målet var London via Tyskland, Holland og 

eventuelt Belgien. Vi startede i typisk dansk 
sommervejr, regnbyger og rigelig med 
blæst. Well, efter få dage var vi igennem 
Kielerkanalen og ude i Nordsøen. I stedet 
for at vippe og vugge sejlede vi nu op. og vi 
sejlede ned ad søerne, lange og store - 
pragtfuldt. Vi gik til øen Helgoland, hvor vi 
lå en enkelt dag. Derefter skulle vi langt - 
ca. 350 km i ét stræk, rundt om Holland og 
ned i den engelske kanal. Få timer efter vi 
havde lettet fra Helgoland, blæste det op 
fra nordøst, vindstyrke 6-7, så efter kun 24 
timer var vi i Holland. Den Helder hed hav
nen, en stor Nato-flådebase. Det var en 
barsk sejlads, med søer på 14-15 fod, d.v.s. 
4-5 meters højde. Næste dag sydpå langs 
Hollands kyst til havnebyen Scheveningen, 
havn for Haag. Her lå vi og gjorde klar til 
turen over til Harwich, ca. 380 km i verdens 
mest trafikerede farvand.
Dagen kom og vi lettede med kurs moc 
vest, men endnu engang var vejrguderne os 
ikke venligt stemt. Efter 35 sømil (65 km 
blæste det op lige imod til vindstyrke 7, oc 
søerne voksede til en størrelse af 6-7 me 
ter, vind og tidevand gik nemlig mod hinan 
den. Jeg mente det var bedst at vende orr 
og gå tilbage til Holland. På denne tur ople 
vede vi bølger så store, at vi lå i vindstill« 
når vi var nede i bølgedalene men befand 
os i et forrygende blæsevejr når vi var opps 
på toppen af bølgerne, spændende, mer 
frygtindgydende. Vi var først tilbage i Sehe 
veningen ud på natten. Næste gang vi af 
sejlede mod England gik det bedre. Efte 
ca. 30 timers sejlads nåede vi Harwich 

20



/o rf r a vi gik til en lille hyggelig lystbåde
avn på floden Orwell. Herfra videre til Tha- 
lesmundingen næste dag. Thamesmundin- 
an er et berygtet farvand p.g. af sine man- 
a sandbanker, tidevand og vrag. Det blæs- 
! hårdt allerede fra morgenen, da vi afsej- 
de kl. 4, men vi var fast besluttet på at nå 
ondon den dag. og det gjorde vi. Klokken 
a. 21 om aftenen tonede Towerbridge frem 
aftenlyset efter mere end 100 sømil (185 
n) sejlads på een dag. De så temmelig 
irbavsede ud da vi fortalte hvorfra vi kom 
an dag. Nu fulgte dage i London med op- 
velser af mange slags, de mere festlige og 
a mere kulturelle, alt i én skøn forening. På 
sjen ind i lystbådehavnen i London, Set. 
atherines Dock, knækkede vi det ene sa- 
agshorn (et kort stykke træ der går ud fra 
asten halvvejs oppe) men det fiksede en 
>mrer for os alleredé'dagen efter, så vi at- 
ir var »shipshape and Bristplfashion« som 
a gamle engelske søulke siger. Tiden gik, 
g vi måtte atter hjemad.

Fgang London 0500, diset, halvkoldt, ingen 
är lyst - men vi skal! Udturen er altid sjo- 
:re end hjemturen, men det er måske net- 
5 her det viser sig om man er gjort af det 
gtige materiale. Den dag løber vi ned ad 
lemsen og ender i en lille biflod ved navn 
A/ale, lige i selve Themsmundingen. Da vi 
este dag vågner op parat til at sejle vide- 

mod kontinentet ser vi at det er blevet 
set - nå - det letter nok, så vi letter anker 
J går ud af Themsen for maskine. Alt går 
)dt i ca. to timer, til tågen kommer som et 
skelæder henover en blyantsstreg, sekun- 
;r - og vi kan INTET SE. Vi har heldigvis li

ge passeret en bøje, og ved hjælp af stopur, 
nøjagtig navigation (og lidt held) finder vi 
den igen. Sigtbarheden er nede på mindre 
end 10 meter (ti meter). På visse tidspunk
ter kan jeg ikke engang se vor egen stævn, 
som dog kun er 12 meter væk - føj hvor har 
man det skidt!!! På hver side ude i tågen hø
res kun de store skibes tuden, ellers er alt 
hvidt, klamt og koldt. Havde man ikke kom
passet, ville man ikke ane om man sejlede 
mod nord, syd, øst eller vest. Ved hjælp af 
tro, håb og blindflyvning kom vi tilbage til 
vor ankerplads på floden Swale, sammen 
med 20-25 andre fartøjer der havde lidt 
samme skæbne. Vi var på dette tidspunkt 
Thomas Nielsen, Joachim Castenskiold og 
undertegnede. Sten Christensen og Hans 
Henrik Roland havde ment det nødvendig 
at tage hjem før vi afsejlede, de havde beg
ge arbejde at se til. Nu fulgte 1% uges op
hold på denne ankerplads, hver dag i tåge 
og med særdeles dårlige vejrmeldinger. I 
denne periode mødte vi to prægtige eng
lændere ombord i deres egen båd, forbere
dende en tur til Middelhavet. Den ene var 
tidligere ingeniør fra racerfabrikken Lotus, 
den anden havde 12 års karriere bag sig i 
Scotland Yard. De tilbød nu at sejle med 
Frisco hjem til Danmark og få en tur plus 
lidt erfaring ud af det. Vi takkede med glæ
de, det var velkomment, især fordi Joachim 
skulle hjem og starte som præfekt, noget 
jeg absolut støttede. Endelig kom dagen 
hvor vi kunne sejle - ikke fordi sigtbarheden 
var meget bedre men vejrudsigten havde 
ikke sagt noget om tågebanker o. lign. Vi 
lettede som sidst, og kom for motor ud af 
Themsen. Selve Themsmundingen er ca. 70 
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x 70 km = 4.900 km2, men kun halvdelen 
er vand - resten er sandbanker. Vi passere
de gamle antiluftskytskanontårne fra 2. ver
denskrig, vrag, eller blot master fra vrag, 
altsammen ting som talte deres tydelige 
sprog om forsigtighed og omhu i navigatio
nen.
Ikke så snart var vi kommet ud i kanalen, 
før tågen kom igen, og nu fulgte 2 døgn 
med den gammelkendte »blindflyvning«, tu
dende skibssirener, af og til en silhouette af 
en tanker på 200.000 tons som netop hav
de passeret vor kurs. Da vi nærmede os 
den hollandske kyst, kaldte vi den holland
ske coastguard og bad om en position. De 
ledte os til en sikker ankerplads 3 sømil fra 
land - men på åben kyst. De sendte endog 
et stort lodsfartøj ud for at hjælpe os ind om 
nødvendigt. Fra nu af gik det meget hurtigt 
hjemad, faktisk i een køre på nær et kort 
ophold i Nordholland for at reparere starte
ren, og i Cuxhaven for at vente på fordelag
tigt tidevand, som her løber med ca. 4 - 5 
knobs fart. Her måtte én af vore englænde
re på hospitalet p.g. af et alvorligt kødsår 
han pådrog sig, da han snublede over anke
ret. Efter at være blevet syet sejlede vi vi
dere. og kom til Vordingborg en blæsende 
eftermiddag, desværre nogle dage for sent 
da skolen var startet. Det var vi selvfølgelig 
kede af. men følte også, at vi havde gjort alt 
hvad gøres kunne for at være hjemme til ti
den. Selv med ugunstige vinde skulle vi ha
ve været hjemme mindst 8 dage tidligere. 
Vi havde som aldrig før i min tid som sejler 
været ofre for vejrgudernes ugunst, selv de 
engelske meteorologer fortalte os, at de ik
ke i de sidste 40 år havde oplevet en sådan 
vejrsituation. Dette er selvfølgelig ingen 
undskyldning for at møde for sent på arbej
de, men dog en forklaring.

Og til slut - til de som ikke tror på spøgels
historier - kan jeg fortælle, at spøgelser 
åbenbart eksisterer! Da jeg mødte i skole 
den første dag, hørte jeg de mest fantastis
ke historier, som jeg og drengene skulle ha
ve oplevet: knækkede master, ødelagt ra
diotelefon, og sågar at båden var sunket!! 
Hvordan disse historier er opstået, er mig 
en gåde. Nok havde vi en spændende tur. 
men ikke halvt så spændende som disse 
»historier«.
Spøgelser eller ikke spøgelser ■ vi sejler 
igen næste år....... Skotland...... Helsing
fors....hvem ved...?
Et gammelt engelsk ordsprog siger: »A sai
lingship has a destination - but no time ol 
arrival«!!
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Skolens elever
Siden det første nummer af KONTAKT (august 1975) har vi mere eller mindre 
udførligt orienteret om antallet af elever på skolen, gjort op i forskellige kategorier, 
sammenlignet med tallene fra året før.
I år vil vi, så vidt som tallene tillader det, forsøge at give en oversigt over hele perio
den. Derved skulle eventuelle tendenser kunne træde så meget desto tydeligere 
frem:

75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83
elever i alt 327 362 371 424 446 459 467 480
gymnasiet 233 248 252 285 304 327 335 341
hovedskolen 94 114 1 19 139 142 132 132 139
kostskolen 163 190 194 221 217 212 217 227
dagelever 160 172 172 198 239 244 246 250
piger 85 97 101 126 142 137 142 138
antal spor i gymn. 4 4 4 5 5 5 5 5

(NB når tallet af kost- + dagelever ikke giver det samlede tal skyldes det »hørerbør- 
nene«, der ikke er placeret i nogen af grupperne).
Det siges jo at statistik kan bruges til alt, afhængig af hensigten. Dette gælder sik
kert også ovenstående tal, hvorfor vi helt skal undlade at fortolke dem.

hus-K-alenderen
Rejseweekend: Fred. d. 17. sept. - mand. d. 20. sept.
Rejseweekend: Fred. d. 1. okt. - mand. d. 4 okt.
Karakterblad og vyrd 6. - 10. klasse: 15 okt.
Efterårsferie: Fred. d. 15. okt. - søndag d. 24. okt.
Blebal med deltagelse af forældre til elever i 6. 7. kl.
+ nye elever i 8. kl.: Lørdag d. 30 okt.

Rejseweekend: Fred. d. 5. nov. - mand. d. 8. nov.
Vildtaften: Onsd. d. 10 nov.
Rejseweekend: Fred. d. 19. nov. - mand. d. 22. nov.
Karakterblad og vyrd 1,g fred. d. 3. dec.
Komediebal med deltagelse af 2.g. forældre: Fred. d. 3. dec.
Rejseweekend: Fred. d. 3.dec. - mand. d. 6. dec.
Terminsprøver 9. - 10. kl. & 3.g: 7.-11. dec.
Forældremøde 1. a,b,x.: Fred. d. 10. dec.
Forældremøde 1. y, z: Lørd. d. 11. dec.
Karakterblade og vyrd for hele skolen: 14. - 17. dec.
Juleafslutning i kirken lørd. d. 18. dec. kl. 11,30. Afrejse kl. 13.00.
Juleferie: Lørd. d. 18. dec. - torsd. d. 6. jan. (Skolegang fra fredag morgen).
Trolledag: Fred. d. 14. jan.
Rejseweekend: Fred. d. 14. - mand. d. 17. jan.
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KONTAKT HERLUFSHOLM

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)

SOVESALENE træffes bedst 16.30-17.30

VUEN 72 10 98
Adj. Lars Bardram

SKOLEBYGN. VEST 72 76 13
Lærer Sten Løth

SKOLEBYGN. ØST 72 00 20
Gymovl. Tage Aamodt

EGMONTGÅRDEN 72 03 71
Lærer Bent Zwergius

MUSEET 1 72 32 66
Adj. Niels Chr. Koefoed

MUSEET 2 72 04 98
Adj. Carl Bruhn

LASSENGARDEN 72 04 30
Adj. Nils Ulrichsen (boginspektør)

SUS 72 03 45
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

SKOLENS ØVRIGE LÆRERE: 
Nils Aarsø. adj. (01) 88 14 96 
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 
Bjarne Hagbard Christensen, adj. 72 80 58 
Bjørn Christensen, adj. 73 84 65 
Elena Daltorn. adj. (01) 58 46 59 
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. 72 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
Jens Trandum, adj. 72 71 28
Gudrun Aamodt, gymnasieoverlærer 72 00 20

VED ORDINÆRE REJSEWEEKENDS
Bustransport: Afg, Herlufsholm ca. 14,15-ank. Kbh. Hovedbanen ca. 15,45 

Afg. Herlufsholm ca. 14,05-ank. Korsør til forbindelse Fyn-Jylland. 
Afg. Kbh. Hovedbanen 19,30-Afg. Korsør afpasset efter forb. Ny
borg-Korsør.

Bussernes holdeplads i København ved TB-stationen i Ingerslevgade.
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