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Herlufsholms fortid som Skovkloster er blandt andet fastholdt gennem det såkaldte Calenda- 
rium Nestvediense. Hefe middelalderen igennem førte benediktinermunkene dette håndskrift, 
som også rummer en række smukke håndkolorerede miniaturer. Omslaget viser hvordan ab
beden prædiker for en forsamling af munke.
Herlufsholms nutid: Elena Daltorn har med sit blandede hold til rytmisk gymnastik er
stattet munke og abbed.
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Forældre-konsultation.

Når en skole idag skal fastholde kontakten med elevens hjem, er 
der tit ændringer i familiemønstret at tage hensyn til. Det gælder 
ikke mindst for en kostskole. Flere og flere elever har skilsmisse 
som en del af familiebaggrunden, mange af kosteleverne har ét 
hjem i udlandet og ét eller flere reservehiem i Danmark. Endelig 
flytter en del elever hiemmefra inden de er færdige med skoleud
dannelsen (loven giver faktisk den unge selv ansvaret for fra 18- 
års alderen at overtage al kontakt til skolen angående undervis
ning).
Den kontakt der her er tale om. finder mange kanaler: forældre
konsultationer og orienteringsmøder, karakterblade og vidnesbyrd 
samt andre brevmeddelelser, individuel kontakt via studievejleder 
og faglærer, rektor og administrativ inspektor, sygeplejerske, læ
ge. oldfrue - og ikke mindst sovesalslærer. Kontakten kan også 
skabes ved deltagelse i skolens festligheder som Fugleskydning, 
juleafslutning. Trollemorgen, komediebal og Gøyebal. konfirma
tion og dimissionsfest. Og endelig forsøger vi med Kontakt at 
supplere billedet, så også hverdagen bliver dækket ind. En del af 
kontakten sker omkring specielle kostskoleforhold, og for det 
meste mødes skole og hjem på skolens initiativ, dvs. inden for 
skolens rammer og på skolens præmisser. Det er praktisk når de 
mere generelle behov skal dækkes.
Der kan imidlertid være mere specielle forhold at tage i betragt
ning. og da erfaringer viser at jo bedre støtte og forståelse den 
enkelte elev får fra hjemmet og forældrene, jo bedre lykkes sko
lens arbejde, så må forældre gøre sig klart at også de må tage 
initiativ til kontakt. Har en elev forældre som ikke bor sammen, 
eller har en elev af andre grunde flere hjem, så bør forældrene 
overveje hvordan barnets forhold til skolen kan støttes gennem 
den mest hensigtsmæssige og alsidige kontakt til skolen. Med 
barnets »forældreret« bør følge retten til at begge forældre og 
enhver der er i forældres sted kan holde sig orienteret om det 
vigtige arbejde barnet laver i skolen - og ikke mindst det væsent
lige liv en kostelev lever i sit andet hjem på skolen.
I praksis er det nødvendigt for forældre at henvende sig til sko
len. f.eks. hvis man ønsker kopi af karaktermeddelelser sendt ti I 
alternativ-adresser - hvis man ønsker at bedsteforældre skal 
overtage ens plads ved en fest - hvis man ønsker Kontakt sendt 
ti! et hjem både i Danmark og i udlandet. Variationerne giver bro
gede muligheder, og her må forældrene tage initiativet til at skaf
fe deres børn den kontakt-støtte de har krav på.

.... Redaktionen.



TROLLETALEN 1983

Civ. ing. Klaus Aarup.

Gode traditioner er gavnlige. De giver folket ryggrad. Jo ældre traditionen er, jo større 
er dens styrke. Traditionerne forbinder os med den fortid, som vi alle bygger på. Traditio
nerne leder vor færd, hvadenten vi erkender det eller ej.
På intet sted - til ingen tid - virker traditionerne mere nærværende end Trollemorgen i den
ne kirke. Vi har ikke blot traditioner. Vi har traditioner for traditioner. Det nærmer sig ritua
ler. Det er en tradition at hædre Herluf Trolle ved at minde om, at gyldne kæder forpligter. 
Det er en tradition, at herlovianere samles denne morgen for at hædre Herluf Trolle.
Derfor er de gyldne kæder traditionernes tradition. Og denne morgen skal ikke være en 
undtagelse. De gyldne kæder kom jo - som også rimeligt er - helt frem i rampelyset den
gang under sidste høst, da rigets fjernsyn indskrev os med en time i Danmarks historie! 
Men er ordet om de gyldne kæder nu også helt korrekt? Hvor kommer traditionernes tradi
tion egentlig fra? Niels Hemmingsen holdt ligtalen over Herluf Trolle, Han citerede stifter
nes ord. Han sagde: »Ved I, hvorfor vi bærer GULD KÆDER?« GULD KÆDER eller kæ
der af guld er da vist noget helt andet end bare gyldne kæder!
Gyldne kæder klinger tæt ved forgyldte kæder. De skal ses på afstand. De er beregnede 
til at forblænde beskueren. Forblænde på afstand! Kæder af GULD er noget helt andet. De 
er sande - de er ægte - de er tunge - de kan aldrig skilles fra den pligt, som guldets karat 
lægger på bærerens skuldre. Og det er helt ligegyldigt, om kæderne kan ses eller ej. 
Herlufs kæder VAR naturligvis af guld. Han bar pligten uden hensyn til, om omgivelserne 
kunne se kæderne eller ej. Han bar dem i stolthed og med ære. Han kendte pligten overfor 
gud, konge og fædreland. Han kendte faren og han betalte med livet.
Men der er vel også en anden, der bar kæder. Birgitte bar kæder. Maleriet på Frederiks
borg Slot viser Birgitte i sit 39. år. Kæderne er overdådige, nærmest prangende. Kæder af 
guld. I sin enkestand blev Birgitte atter portrætteret. Men da viser maleriet kun een kæde. 
Den var til gengæld tung, svær, gedigen - den toner som det pureste og ægte guld. For
andringen skyldes næppe årene alene. Jeg forestiller mig, at Birgitte da bar et smykke me
re dyrebart end alle andre. Guldet var pligten. Pligten var HERLUFSHOLM.
Guldet havde forpligtet HENDE til en gerning derhjemme og til et mål i fremtiden. Resulta
tet blev lige så betydningsfuldt for os i dag. som Herlufs indsats var for riget, da han ofrede 
sit liv i kamp mod fjenden i det fremmede.
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Herlufsholm blev oprettet af Herluf og Birgitte i fællesskab. Men Herluf døde tidligt. Uden 
Birgittes ihærdige indsats var stiftelsesdokumentet ikke blevet til andet end det. som Bir
gitte stod alene tilbage med - nemlig et stykke papir. Birgitte stod alene i konflikt mod 
mange og stærke kræfter. De stredes om de betydelige jordegodser, som var bestemt til 
en ny skole.
Birgitte bar sin kæde af guld. Skolen var hendes hjertesag. Hun kæmpede for den - hun 
vandt - hun satte skolen i gang. Hun blev spurgt, om hun ikke fortrød at have bortgivet alt 
sit gods til en skole: »Nej, dette er aldrig kommet mig i tankerne, men jeg ville endnu gerne 
give to gange så meget bort, om jeg havde det- Hun bar ikke blot en kæde af guld - hun 
vidste også, at eet af kædens’ led af guld betød, at det er saligere at give end at tage. 
Et andet led af guld betød, at det ikke var nok at stifte skolen og sikre dens økonomi. Bir
gitte ville også præge skolens dagligdag med DEN hellige skrift og DE bønner, som var 
HENDES liv og kærnen i HENDES hjem. Hun var skolens første forstander. Diplene var al
le drenge - det var vel tidens stil. Fundatsen siger faktisk noget andet, nemlig: »menige ed' 
linge og andre ærlige mænds børn«.
Historien mere end antyder, at Birgitte optog jomfruer i sit hjem, først på Herlufsholm og 
senere på Sortebrødrekloster i Næstved. De lærte huslig tjeneste og deltog i den daglige 
andagt. De lærte at læse bibelen. De piger, som fik et par års ophold i Birgittes hjem, skal 
nok være gået ud i livet med et ekstra forråd af viden, ånd og karakter. Pigerne fik et privi
legium, som de ALENE kunne takke Birgitte for. Det tredie led af guld var måske grunden 
til, at Birgitte tog sig af pigerne.
Herlufs og Birgittes Herlufsholm skal udvikles. Pigerne skal nu kunne bo på Herlufsholm. 
Bygværket skal kaldes ved Birgittes navn. Mange af stenene til værket kommer i nutiden, 
fordi Birgitte bar en kæde af guld i fortiden. I dag for 19 år siden bar vi en gammel herlovi- 
aner til graven. Han havde med sin hustru bestemt, at HANS jordiske gods skulle gå til 
Herlufsholm. Enken værnede alene i 15 år værdierne mod nutidens farer og rænker. Birgit
te bar en kæde af guld. Måske har et fjerde led af kæden vist vejen til at værne disse vær
dier. De er i dag et afgørende bidrag til, at Herlufsholm om få år gør Birgitte vision til virke
lighed.
Herlovianerne fejrer den 14. januar i dag, fordi det er Herlufs 467 års dag. Vi fejrer og 
hædrer Herluf hvert år. det er vor måde at hylde stifteren og hans værk. Det er vor måde 
at hylde Herlufsholm. Derfor er DENNE dag samlingspunktet for os. Men historikerne har 
aldrig kunnet finde Birgittes fødselsdag. Der er jo.365 muligheder. Den 14. januar er der 
kun een chance mod 365 for, at det netop er i dag. Men nu har vi sagt det 467 gange! Så 
længe historikerne fortsat er i tvivl, kan det vist ikke være rimeligt at glemme Birgitte hele 
467 gange i træk!
Alligevel skal traditionen i dag - som altid - være den, at Herlufsholms Forstander og jeg 
bærer kransen til stifternes sarkofager. Vi gør det på Herlufs dag, og vi gør det i respekt og 
taknemmelighed for Herlufs indsats, for stifternes minde, for de gyldne kæder, for dagens 
højtidelighed og først og fremmest i taknemmelighed for Herlufsholm!
Men skulle min arm føle kransens vægt særlig magtfuld, da vil EEN af mine tanker bag al
teret gå til Birgitte og til HENDES KÆDE AF GULD.
Lad denne morgen slutte med tak til den kirke, som rummer OS i dag, og som i svundne ti
der gav begge stifterne lykke til at grundlægge det Herlufsholm, som er vort i dag.
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MERE OM KÆRLIGHED
Helle Slottved

»Vil man en dag tale om genera
tionen uden tro, håb og kærlig
hed? Og vil man da tænke på 
os? Eller på vores børn?« spør
ger artiklens forfatter - diple- 
mor - i sin meget personlige 
reaktion på sidste nummer af 
Kontakt. Joan Walsh Ang/und: Christmas is a blessed 

time ... of i ove.

KONTAKT bragte i sidste nummer, under 
overskriften KÆRLIGHED, uddrag fra årets 
studentereksamensstile om emnet. Det var 
snurrig læsning og på sine steder kongelig 
morskab. Men var det KÆRLIGHED det 
handlede om?
En ældre veninde sagde for nogen tid siden 
til mig: - Kærlighed er i virkeligheden ikke i 
kurs i dag. Og det kan så muligvis være der
for man som læser syntes man i nogen 
grad blev spist af med stene for brød.
For hvad er kærlighed? - Kærlighed er, som 
en fransk dominikanermunk skrev engang, ■ 
OGSÅ lidelse. Det vidste foregående slæg
ter mere om end vi i dag, der først og frem
mest mener, at det er os der skal ordne det 
hele. Kan vi måske ikke flyve til månen! Nå. 
Så kom ikke her og tal til os om at vi skal 
gå på jorden selvom den er gloende. Eller 
for den sags skyld iskold. Men begge dele 
er uløseligt forbundet med livets grundte
ma, der som Chaplin siger_ et sted i sine 
erindringer, er Konflikt og Smerte. Og der 
gælder ikke særlige regler for kærligheden, 
selvom vi lever i en verden, der mere end 
nogensinde forsøger at bilde os det ind. 
Jeg har derfor for min egen part, og i min 
søgen efter forståelse af begrebet kærlig
hed, foretrukket at gå et godt stykke til
bage, fremfor at begynde min tidsregning 
ved Friederich Engels og Hanne Reintoft. 
»Engels er ikke nået så langt som Hanne 
Reintoft i sin tænkning«, skriver en af stu
denterne. Næh. det skal såmænd nok pas

se, og spørgsmålet er, om han overhovedet 
er nået ret langt. Bliver han ikke i nogen 
grad, som vi børn af det tyvende århundre
de, stikkende i det materielle?
Det første jeg stødte på var »verdens beds
te bog«. Biblen. Ah! skal vi nu trækkes med 
den igen? Ja, for der er intet nyt under so
len og den er god nok til at slå det fast. 
Kærlighed er stærk som Døden, står der i 
Højsangen. Og i Det ny Testamente: Gud er 
kærlighed.
Men jeg mødte også en anden bog, KÆR
LIGHEDENS GERNINGER, af Søren Kier
kegaard, og i den fandt jeg i én lille sætning 
stof til megen eftertanke:
Den kærlige forudsætter bestandigt at kær
ligheden er tilstede.
For hvad er det egentlig han taler om. 
Kierkegaard? Han taler om TROEN som 
nødvendig forudsætning for kærligheden. 
Nå, men hvis man nu ikke er »gudelig«, hvis 
man ikke tror på Gud? Ja, så kan man gå til 
vor tids præsteskab, psykoanalysen, for der 
siges det endnu engang. Der siges endda 
mere, og smukt og vægtigt af Erich Fromm 
i KUNSTEN AT ELSKE:
At have tro kræver MOD. Man må være i 
stand ti I at tage en risiko og villig ti! at bære 
smerte og skuffelse. Den. der anser tryghed 
og sikkerhed for det hø/este i livet, kan ikke 
have tro. (H) Den. der lukker sig selv inde i et 
forsvarssystem, hvor afstandtagende besid
derglæde er midlet til sikkerhed, gør sig selv 
ti! en fange. At blive elsket og at elske forud
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sætter mod. nemlig modet til at anse be
stemte værdier for vigtigere end alle andre 
og ti I at sætte alt på spil for disse værdier. 
Er der nogen, der på nuværende tidspunkt 
er i tvivl om, hvad kærlighed er, så skal jeg 
sige det ligeud. Kærlighed er krig. Derfor er 
det ikke tilfældigt, når man kan søge støtte 
for Erich Fromm's ord, hos en af vor tids 
største krigere, der efter sigende satte føl
gende som motto for sine unge år:
He either fears his fate too much 
Who fears to put it to the touch 
To win or lose it all.
Hvem citatet i øvrigt er af, skal jeg ikke kun
ne sige, men at Churchill - for det er jo na
turligvis ham - var præget afgørende af det 
også i forhold til sin Clementine, kan ingen, 
der har læst bogen om hende, skrevet af 
datteren Mary, være i tvivl om. Der er gen
givet utallige af forældrenes breve til hinan
den og Churchill siger et sted ligeud til Cle
mentine, at hans største skat er hendes 
kærlighed. Man kan ikke lade være med at 
tænke det. Hvor meget har vi ikke allesam
men at takke hende for! Uden hende, hvor 
havde da Churchill været, og dermed alle 
os i hele den vestlige verden?
En ung pige skrev for nylig til mig noget om 
»risikoen for at blive forladt og stå der med 
alle sine følelser, planer og gode hensigter 
og være tilovers . . .« og jeg forstår hende 
godt. Der er nogenlunde en skæbne »værre 
end døden« og den er tit tilfaldet kvinder. 
Om den endnu tiere er overgået manden 
skal jeg ikke kunne sige, men jeg har hos 
den kloge Edith Rode fundet noget, der si
ger lidt om, hvorfor det er så svært at være 
kvinde i et kærlighedsforhold. Hun skriver i 
sin lille bog LIVSKUNST UDEN FILOSOFI: 
Min følelse holder med kvinden, fordi jeg fø
ler som en kvinde. Jeg ved. hvad de mener, 
selv når de ikke forstår at udtrykke det. Lige
som vi er mere sejlivede end mændene. er vi 
også mere sejlivede i vort følelsesliv. Vi har 
så svært ved at slippe drømmen eller idealet, 
eller hvad De nu vH kalde det. Vi bliver så 
grusomt skuffede. Husk, vi blev båret så højt 
af elskoven - det var så hårdt at falde! Der 
var noget med. at vi skulle bæres på hæn
der. - Jamen vi kom til at slæbe fragtvognen. 
Vor elskede pålagde os svære byrder, og 
forelskede sig også i det lette kavalleri. En
gang var alt, hvad vi sagde og gjorde, så rig

tigt. at noget lignende aldrig var sagt og 
gjort før. Og så vendte det sig og blev helt 
forkert. - DET ER VORES SKYLD. AT JEPPE 
DRIKKER.
Ak ja, hvilken kvinde kan ikke nikke genken
dende til lidt af det? Var der noget så for
førende, som at være genstand for man
dens tilbedelse? Men at vågne op til hver
dagen, noget så SVÆRT?
Hvad råder hun os da til. den kloge kone 
Edith?
Bebrejdelser! Har de nogensinde hjulpet 
nogen til noget? Nej. jeg kan fortælle Dem 
sejrens hemmelighed. (Mark you that. Edith 
er også kriger!)
Man skal luge i sig selv, det kommer der er
kendelse ud af. og af den erkendelse bliver 
man en personlighed. Og man skal TIE, ikke 
surt og trist og langmodigt. Men muntert og 
uden anklage. Den. der kan tie. uden demon
stration. vH altid vinde.
Men det bedste for kvinden er alligevel at 
blive gift med Alfred Hitchcock. Eller en, der 
ligner ham til forveksling. I det mindste in
deni. Alfred siger:
Kærlighed er et spørgsmål om KONCEN- 
TRA TION. Jeg selv kunne da aldrig så meget 
som drømme om at se på andre, end min 
egen dejlige Emma.
Nu er Alfred død. Det kan man godt være 
lidt ked af, på det samlede kvindekøns veg
ne.
Men for nu at vende lidt tilbage til det med 
at luge. Det er måske fuldstændig omsonst. 
Man er blevet gift med Otello, og så bliver 
man slået ihjel. Eller med Leontes fra The 
Winters Tale, der nøjes med at putte en i 
fængsel. Der kan man så til gengæld teore
tisk set sidde og vansmægte i tyve år, om 
ikke det var for en behjertet medsøster, der 
holder en i live til angerens og ruelsens øje
blik oprinder for samme Leontes.
Men så er man i hvert fald også godt tos
set, om man ser til hans side når det sker. 
Og det er hun, Hermione, stykkets levende 
Desdemonia, og da prøvelsens tyve år er 
omme - eller var det kun tolv? Jeg har 
glemt det nu ■ vender hun tilbage til sin 
grumme husbond, for hvem det i parentes 
bemærket også er lykkedes at gøre hende 
barnløs, i hvert fald for så vidt, fuld af tilgi
velse og ømhed.
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Hun er ikke bare tosset. Hun må være gal! 
Men kan man være rigtig klog uden gal
skab? Shakespeare syntes ikke at mene 
det. Og han har et skarpt blik for hvad der 
sker, når kærligheden pludselig ikke længe
re formår at bygge bro over den aldrig 
standende strid mellem mandens og kvin
dens verden. Krigen mellem Oberon og Ti
tania i EN SKÆRSOMMERNATSDRØM, 
medfører som bekendt og mildt sagt, det 
rene kaos.
Vi ler, når vi ser det. og det er også me
ningen. Vi skal bare ikke glemme, at lat
teren, som al stor humor, er født af alvor. 
Kun kærlighed kan bygge bro mellem køn
nene, og uden denne kærlighed er livet 
FORFÆRDELIGT!
Alligevel synes det at være det. det moder
ne angstprægede - og selvretfærdige og 
selvmedlidende ■ menneske synes at fore
trække. Det er ikke bare forfærdeligt. Det 
er uhyggeligt. Fordi det til syvende og sidst 
også er naturstridigt.
Hos Blicher tales der, om den største sorg, 
det er at miste den man har kær. Men det 
er ikke den største sorg. Den største sorg 

er slet ikke at have nogen kær. Det det 
gælder om er, at elske. Så skal man så- 
mænd også nok en dag nå til at blive els
ket. Og det er jo det vi så gerne vil, alle
sammen, hvorfor skjule det. Men man må 
vide at tage tingene i den rigtige rækkeføl
ge. Der er vel ingen der smører brød på 
smørret for at få smørrebrød. Men det er al
mindelig anvendt og tilsyneladende en a- 
nerkendt fremgangsmåde i kærlighedslivet. 
Hvorfor man da også her som hisset kan 
være sikker på i det mindste én ting. Man 
får fedtede fingre, og det er noget værre 
rod.
Kæmp for alt hvad du har kært.- Ja, og med 
det in mente, at du kan risikere at dø af det. 
For Kærligheden fås. som alt af virkelig 
værdi i denne verden, kun til højeste pris. 
Det vil sige med livet som indsats. Hvad 
man skal sørge for, inden man kaster sig ud 
i kampen er, at man har truffet sit valg. Og 
at man er fast besluttet på at holde fast ved 
det. Dertil kræves modenhed. Ak ja. livet er 
ikke så ligetil. For hvordan være moden, før 
man er det? Men man kan jo altid forsøge 
at blive det. I tro, håb og KÆRLIGHED.

hus-K-alenderen
Januar
Onsd. d. 19. Orientering 1.g aspiranter. 
Fred. d. 21. - fred. d. 28. 2.a, 2,z + AN og 
KC til Paris. 2.b, 2.x + NU og HU til Rom. 
Fred. d. 28. - fred. d. 4. 2.y + ED til Paris. 
Fred. d. 28. - mand. d. 31. Rejseweek-end.

Februar
Lørd. d. 5. Forældremøde 9.-10. kl.
Fred. d. 11.-mand. d. 14. Rejseweek-end. 
Onsd. d. 16.-lørd. d. 19. 10. kl. 1,g- 
tyskhold + BM og EB til Berlin.
Fred. d. 25. - mand. d. 28. Rejseweek-end.

Marts
Fred. d. 4. 1.-3.g karakter.
Lørd. d. 5. Gøyebal, forældre 9. kl.
Fred. d. 11.-mand. d. 14. Rejseweek-end.
Tirsd. d. 15. - lørd. d. 19. Terminsprøver.
Torsd. d. 24. 6.-10. kl. karakter.
Lørd. d. 26. kl. 12,00-tirsd. d. 5. apr. 
Påskeferie.
Sønd. d. 27. Konfirmation.

April
Fred. d. 15. - mand. d. 18. Rejseweek-end. 
Fred. d. 29. - sønd. d. 1. maj Rejseweek- 
end.

Maj
Mand. d. 2. - fred. d. 6. Skr. afgangsprøver.
Onsd. d. 4. 3.g sidste skoledag.
Mand. d. 9. - fred. d. 13. Skr. studentereksa
men.
Onsd. d. 11.-sønd. d. 15. Rejseweek-end 
C 4- 3.g).
Sønd. d. 22. - mand. d. 23. Pinseferie.

Fastsættelse af fridage og prøvedage i maj
juni sker først når de offentlige eksamens
datoer foreligger.
Translokation og sommerferie 6. 7. 8. kl. 
lørd. d. 11. juni. Demission for eksamens
klasser onsd. d. 15. juni.
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