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Ferie og rejsedage 1985 - 86
Fugleskydning: Lørdag den 24. august. Forældre og gamle disciple er velkomne om eftermidda
gen. De gamle disciple er velkomne til at deltage i aftendansen (kl. 20.00), man bedes i forvejen 
meddele deltagelsen til lektor Normann Jørgensen eller rektor.
Som i de foregående år, siden 5-dages ugen blev indført, holdes der ikke fri hver lørdag, men i 
stedet gives der fri en række mandage, så at antallet af skoledage bliver som ved andre skoler. 
Derved får de fleste disciple mulighed for at tage hjem eller besøge anden familie eller venner 
på et 3-dages besøg. Hvilke lørdage og mandage, der er fridage fremgår af følgende plan:

Rejseweekend: Fredag den 30. august-mandag den 2. september.
Rejseweekend: Fredag den 13. september-mandag den 16. september.
Rejseweekend: Fredag den 27. september-mandag den 30. september.
Efterårsferie: Fredag den 11. oktober-mandag den 21. oktober.
Rejseweekend: Fredag den 1. november-mandag den 4. november.
Rejseweekend: Fredag den 15. november-mandag den 18. november.
Rejseweekend: Fredag den 29. november-mandag den 2. december.

Juleferie: Onsdag den 18. december 1985-onsdag den 8. januar 1986.
Der er almindelig skolegang onsdag den 18. december til kl. 11.30. Derefter bliver der afslutning 
i kirken og hjemrejse til juleaften kl. 13.00. Skolegangen begynder i det nye år torsdag den 9. ja
nuar kl. 7.55 om morgenen.

Trolledag: Tirsdag den 14. januar 1986.

Rejseweekend: Fredag den 24. januar-mandag den 27. januar.
Rejseweekend: Fredag den 7. februar-mandag den 10. februar.
Rejseweekend: Fredag den 21. februar-tirsdag den 24. februar.
Rejseweekend: Fredag den 7. marts-mandag den 10. marts.

Påskeferie: Lørdag den 22. marts-tirsdag den 1. april.
Busafgang i forbindelse med påskeferien lørdag den 22. marts kl. 12.10.
Palmesøndag den 23. marts 1986 konfirmation for 8. klasse.

Rejseweekend: Fredag den 11. april-mandag den 14. april.

Bededagsferie: Torsdag den 24. april-søndag den 27. april.
Ferie i forbindelse med Kr. Himmelfart onsdag den 7. maj-søndag den 11. maj.
Rejseweekend i forbindelse med PINSEN: Fredag den 16. maj-mandag den 19. maj.

Når der er rejseweekend eller ferie, kører der bus fra skolen til København* og Korsør efter 
skoletid.
Ved afslutningen af ferie eller rejseweekend kører der bus fra København kl. 19.30 - 
afgangstidspunktet fra Korsør afpasses efter færgeforbindelsen Nyborg-Korsør.
‘(Bussens holdeplads er ved TB-stationen i Ingerslevgade).

Skoleårets begyndelse
Mandag den 12. august: Nyoptagne dagelever bedes møde kl. 8.00. Der vil blive givet en ori
entering og foretaget en omvisning ved nuværende disciple, nogle af lærerne og rektor.
Kl. 10.00: Lærermøde angående årets start.
Nye kostskoledisciple bedes ankomme kl. 11.00-15.00, de øvrige inden kl. 18.00.
Almindelig skolegang begynder tirsdag den 13. august kl. 7.55. Den første lørdag bliver al
mindelig skoledag.



ÅRSBERETNING 1984-85 
Rektor Gert Olsen

HERLUFSHOLM
Herlufsholm Skole er oprettet af Herluf Trolle og Birgitte Gøye den 23. maj 1565, men institutio
nen er langt ældre, idet skolen har sin rod i et gammelt benediktinerkloster, oprettet den 29. no
vember 1135. Klosteret hed oprindeligt Næstved Kloster eller St. Peders Kloster, men senere 
kaldtes det i reglen Skovkloster. Klostrets stifter var den sjællandske stormand Peder Bodilsen, 
hans moder og hans to brødre. Til klostrets stiftelse bidrog desuden biskop Eskil af Roskilde, der 
skænkede klostret forskellige indtægter, som ellers tilkom Roskilde bispestol. 11140 forbedre
des klostrets økonomiske stilling væsentlig ved Erik Lams gavebrev af 21. marts; herefter frito
ges klosteret for alle kongelige skatter, og desuden lagdes Næstved by ind under klostret, såle
des, at skatter, toldafgifter og bødeindtægter skulle betales til klostret. Ved reformationen (1536) 
blev klostrets gods inddraget under kronen. 1. juli 1560 foretog kong Frederik II og Herluf Trolle 
et mageskifte, således at kongen overtog Hillerødsholm (derefter kaldet Frederiksborg), mens 
Herluf Trolle og Birgitte Gøye fik Skovkloster, der samme år fik navnet Herlufsholm. Mageskiftet 
omfattede oa. 1/3 af det gods, som før reformationen havde hørt under klostret. Det var dette 
gods, som det barnløse ægtepar Herluf Trolle og Birgitte Gøye i 1565 skænkede til oprettelse af 
en skole. Fundatsen var udstedt under den nordiske syvårskrig, og få dage efter udstedelsen gik 
Herluf Trolle, som var rigsadmiral, ombord på flåden og blev såret i et søslag mod svenskerne 
ud for Mecklenburgs kyst den 4. juni; han døde af sine sår den 25. juni.
Da skolen trådte i funktion i 1565 blev Birgitte Gøye skolens forstander. Skolens nuværende for
stander er kammerherre, cand. jur. Aage Wolff-Sneedorff, Engelholm, Tappernøje (student fra 
Herlufsholm 1939).
Fra 1966 har skolen i gymnasiet optaget både drenge og piger fra oplandet som dagelever.
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EKSAMINER 1984
Sproglig studentereksamen blev bestået af 40.
Matematisk studentereksamen belv bestået af 56. 
14 elever aflagde folkeskolens udvidede afgangsprøve.
44 elever aflagde folkeskolens afgangsprøve.

Skolens kontor
Rektor Gert Olsen
Administrativ inspektor lektor Bj. Normann Jørgensen
Sekretær Eva Bardram
Studievejlederkontor
Lærerværelset

Skolens lærere og personale
Skolens rektor: Gert Olsen
Administrativ inspektor: Lektor Bj. Normann Jørgensen
Lærerrådets formand: Adjunkt Hans-Jørn Bentzen

Sovesalslærere:

tlf. 72 60 97 
efter aftale 
7.30-11.30 
8.30-11.30

tlf. 72 72 77 
tlf. 73 97 73

tlf. 72 07 08 
tlf. 72 03 45 
tlf. 59 41 18

Lektor Lars Bardram, Vuen 
Præfekter:

tlf. 72 10 98

Carl Cristian Uebe, Erik Sjøstrøm og Michael Stig Ørbech-Jørgensen.
Overlærer Bent Zwergius, Egmontgården
Præfekter:

tlf. 72 03 71

Tune Marschall og Claus Pitzner.
Skolebygningens vestre sovesal: Overlærer Sten Løth 
Præfekter:

tlf. 72 76 13

Ditlev Ahlefeldt-Laurvig og Peter Heering. 
Skolebygningens østre sovesal: Lærer Jan Jensen 
Præfekter:

tlf. 72 00 20

Stig Haldan og Hermann Haraldson.
Museumsbygningen, 1. sal: Adjunkt Niels C. Koefoed 
Præfekter:

tlf. 72 32 66

Klaus Arfelt og Ulrik Wendelboe-Larsen.
Museumsbygningen, 2. sal: Adjunkt Carl Bruhn 
Præfekter:

tlf. 72 04 98

Nicholas Rouse.
Adjunkt Niels Ulrichsen, Lassegården 
Præfekter:

tlf. 72 04 30

Hans Henrik Obel, Claus Horneman og John Svendsen.

Fællesudvalget for 1984 -1985
ELEVER: Mette Zwergius (3.b), Lars Nedergaard Andersen (1.a), Jens Peter Nielsen 
(1 .b), Tommy Jensen (9.a).
Elevrådsformand: Stig Haldan (3.y).
LÆRERNE: Hans-Jørn Bentzen, Normann Jørgensen, Niels C. Koefoed, Nils Aarsø og rektor.

Ved skolen er udover de nævnte følgende lærere ansat. De, som kun er delvis beskæftiget ved 
skolen står sidst:
Adjunkt Nils Aarsø (AA)
Gymnasieoverlærer Vagn Andersen (VA) 
Lektor Wohlfahrt Andersen (WA) (studielektor) 
Lærer Poul Bentzen (PB)
Adjunkt Bjørn Christensen (BC)

tlf. 73 18 05
tlf. 80 08 27
tlf. 72 27 48
tlf. 78 22 27
tlf. 73 84 65
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Adjunkt Karen Fanø (KF) tlf. 72 61 18
Adjunkt Helene Gottlieb (HG) tlf. 61 71 78
Adjunkt Anna Sofie Hansen (SH) tlf. 79 72 10
Adjunkt Hans Hansen (HH) tlf. 72 86 31
Lektor Mogens Jensen (MJ) tlf. 72 24 71
Adjunkt Sv. Krarup-Cristensen (KC) tlf. 77 41 20
Adjunkt Jens Krogh-Madsen (KM) tlf. 72 61 18
Lærer Bjarne Levin (BL) tlf. 74 74 46
Lektor Carsten Levinsen (LE) tlf. 72 26 13
Adjunkt Erik Anker Nielsen (AN) tlf. 72 81 08
Adjunkt Jørgen Hvidtfelt Nielsen (HN) tlf. 73 06 50
Adjunkt Louis Nielsen (LN) tlf. 73 54 35
Lektor Mads Nielsen (MN) tlf. 72 45 33
Lærer Benny Njor (BN) tlf. 74 69 85
Lektor Kr. Olsen (KO) tlf. 72 62 32
Adjunkt Marianne Olsen (MO) tlf. 72 62 32
Adjunkt Ole Pedersen (OP) tlf. 75 66 65
Adjunkt Jens Trandum (JT) tlf. 72 71 28
Adjunkt Gunnar Værge (GV) tlf. 64 92 01
Overlærer Tage Aamodt (TÅ) tlf. 72 06 01
Lærer Lise Casmose (LC) tlf. 73 75 11
Sløjdlærer B. Ilium (Bl) tlf. 72 90 23
Lærer Jørgen Broe Løwe (LØ) tlf. 75 16 13
Overlærer Erik Maribo Mogensen (EM) tlf. 72 93 55
Pastor Nie Is Toft (NT) tlf. 72 03 78

Tilsyn med fysiksamlingerne: Adjunkt Carl Bruhn.
Tilsyn med naturfagssamlingerne: Adjunkt Sv. Krarup-Cristensen.
Økonomiinspektør: Lektor Bj. Normann Jørgensen.
Bibliotekar: Lektor Lars Bardram.
Boginspektor: Adjunkt Niels Ulrichsen.

Skolens læge: Jørgen Larsen er ansat som skolelæge for en række skoler, deriblandt Herluf
sholm, og foretager i denne egenskab visse rutinemæssige undersøgelser (især af 9. kl.) og fører 
tilsynet med forskellige sundhedsmæssige forhold vedrørende skolelokaler.
Desuden er Jørgen Larsen skolens huslæge.

Sygehus: Sygeplejerske fru Ragnhild Normann Jørgensen 
Køkken: Økonoma frk. Anna Elisabeth Jensen 
Linnedstuen: Oldfrue Lilly Braae Kristensen
Varmecentral: Hr. Bent Madsen & hr. Kurt Hansen

tlf. 72 03 45
fif. 72 04 83
tlf. 72 43 05
tlf. 72 72 79

Ugeinspektionen ved måltiderne har været varetaget af følgende lærere:
I den store spisesal: Bj. Normann Jørgensen, Niels Ulrichsen, Erik Anker Nielsen, Niels Chr. Koe- 
foed og Mogens Jensen.
I den lille spisesal: Lars Bardram, Bent Zwergius, Tage Aamodt, (til 31.12. 84) Nils Aarsø (fra 1. 
1.85), Jan Jensen og Sten Løth.

Ændringer i lærerkollegiet:
Efter 15 års virke som et afholdt og engageret sovesalslærerpar for 9. klasse på Skolebygningen 
Øst flyttede Tage og Gudrun Aamodt pr. 1 ./8,-84 ud i et af skolens huse. Tage Aamodt fortsætter 
som lærer ved skolen.
Sovesal Øst blev derefter overtaget af Margot og Jan Jensen.
1. august 1984 ansattes cand. scient. Helene Gottlieb som adjunkt ved Herlufsholm Skole. Sam
tidig forlod Elena Daltorn skolen for at overtage en stilling i København.
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GØYEBAL 1985

Benny Njor.
Som traditionen byder skulle skolens 
9’ende årgang atter engang betræde »De 
skrå brædder« og opføre hovedskolens sko
lekomedie.
Efter nogen overvejelse akcepterede un
dertegnede at instruere årets komedie, vel 
vidende at dette arbejde ville være både 
tidskrævende og til tider hårdt men samti
dig også meget spændende.
Først skulle stykket udvælges. Eleverne 
nedsatte derfor en styregruppe der i sam
råd med instruktøren skulle udvælge det 
pågældende stykke. Da styregruppen og in
struktør var enige om at så mange - helst al
le fra 9'ende årgang skulle deltage aktivt 
enten i eller omkring komedien, så valgte vi, 
på trods af scenens lidenhed, en komedie 
hvor der krævedes 28 medvirkende. Da det
te år samtidig er et Holberg år faldt valget 
enstemmigt på »9’ende klasse spiller Jep
pe«.
Rollehæfterne kom ca. 8 dage før juleferien 
og først da kunne vi få navne på de enkelte 
roller. Alle havde rollehæfterne med i ferie
bagagen med besked om at »læse« i ledige 
stunder.
Efter ferien kom der gang i tingene, alle gik 
en travl tid i møde både skuespillere - sce
nefolk - lys-/lydfolk, særlig skal nævnes de 
skuespillere der åbenbart ikke havde haft 
så meget som et ledigt minut i ferien, hvor
for rolleteksten stadig var forholdsvis u- 
kendt.
Den første måned skred arbejdet planmæs
sigt frem, herefter begyndte skuespillerne 
så småt at falde fra. Bønner om ansvarsfø
lelse m.m. hjalp ikke, det gjorde derimod 
truslen om at jeg som instruktør ville ned
lægge arbejdet og at klassen så selv måtte 
forklare rektor at der ikke blev nogen skole
komedie i året 1985.
Efter dette korte intermezzo skred arbejdet 
atter planmæssigt frem, og ca. 14 dage før 
opførelsen var lyset i orden - scenen færdig

og sminkøser fundet. Nu manglede vi blot at 
finde de få »låne-kostymer« som vi skulle 
bruge.

Turen gik derefter til Kbh. i min tætpakkede 
bil.
Kostymeprøvningen var et helt kapitel for 
sig. Drengene blev klædt på og klædt af i en 
uendelighed før et tilfredsstillende resultat 
var opnået, hvilket naturligvis medførte 
mange bemærkninger fra dem der ikke stod 
på prøvepodiet.
Den sidste uge før stykket skulle opføres 
meldte nerverne sig. Spørgsmål som - kan 
jeg nu huske alle replikkerne - hvad hvis jeg 
går forkert på scenen - hvad siger far og mor 
osv. trængte sig hele tiden på. Det viste sig 
da også at der var nogle enkelte »missere« 
første gang vi prøvede stykket i dets fulde 
længde.
3 dage før opførelsen ankom kostymerne - 
sminkøserne prøvelagde ansigterne og 
stykket blev spillet helt igennem (fejlfrit) alle 
åndede lettede op. Det var pudsigt som in
struktør at opleve hvorledes disse lidt ge-
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nerte/kejtede drenge pludselig blev til habi
le skuespillere blot p.g.a. lidt forklæd- 
ning/sminke.
Generalprøven blev overværet af en stor 
del af skotens elever og personale. Aktører 
og instruktør var tilfredse men som sædva
nen er måtte 9. klasse lægge ryg til mange 
skoser dagen derpå, nerverne der var for
svundet vendte frygteligt tilbage.
Endelig oprandt den store aften. Alt var 
klappet og klart - alle var på deres pladser - 
stykket gik over scenen som planlagt og 
stor var glæden hos ALLE da det hele var vel 
overstået. Nu skulle vi slappe af - sminke af 
- klæde om for derefter at gå ned til ballet, 
der som sædvanen blev afholdt i den Gamle 
Festsal.
At være instruktør for en sådan gruppe unge 
mennesker har været spændende, sjovt og 
problemfyldt. Heldigvis er langt den over
vejende del af det oplevende af positiv ka
rakter. Man oplever at mange elever besid
der helt andre og dybere kvaliteter end dem 
der blotlægges i hverdagen.
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KOMMENTAR

Det franske pensum
Anker Nielsen.
Før 1982 var det faktisk meget sjovt og in
spirerende at være fransklærer.
Det var sikkert også sjovere og mere udbyt
terigt for eleverne at blive undervist i fransk. 
Dengang var der nemlig intet direktoralt på
bud om ekstemporaltekst (uforberedt tekst) 
4- 90 sider opgiven (altså intensivt læst) 
tekst. Kravet lød kun på ekstemporaltekst, 
som elever så skulle oversætte, læse op og 
derefter samtale om. Denne ordning havde 
mange fordele, og alle fransklærere (i hvert 
fald på Herlufsholm) var glade for den.
Den nye ordning betød selvsagt en ind
snævring af vores handlefrihed, af vore mu
ligheder for at realisere blot et minimum af 
vort enorme (!) arsenal af fantasifulde og 
elevmotiverende indfald. Og værre endnu: 
Den truer os på sjæl og legeme, for vi er pla
get af konstant stress og frustrationer: Vi 
har nemlig for travlt med at nå en forsvarlig 
gennemgang af det krævede stof til at kun
ne foretage inspirerende temposkift og 
spontane afstikkere ud til vores fags spæn
dende afkroge. Med den direktorale pistol i 
nakken pisker vi i sadistisk ulyst vores ofre 
mod endemålet. De fleste når selvfølgelig 
gennem studentereksamens efterhånden 
brede port, men oftest glædesløst og uden 
den tilfredsstillelse, de kunne have følt, hvis 
deres og lærerens fantasi og kreativitet 
havde haft mere indflydelse på kursen mod 
målet. Til eleverne: Hav forståelse for vores 
situation.
Hvad jeg egentlig ville sige var: Hvad ville 
vores skole være uden Trollepris, forår
skoncert, skolekomedie og - frem for alt - 
studierejser til udlandet, en efterhånden 
veletableret 2.g-tradition på Herlufsholm? 
Kunne vi og eleverne mon overleve uden 
disse attråede oaser på vores ørkesnløse 
vandring mod et udvandet mål? Givet er det 
i hvert fald, at tørsten efter forandring og ud
fordringsmuligheder er væsentlige motiver 
til at lærerne gerne påtager sig at arrangere 
og lede sådanne rejser. Og vi gør det spilme 
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- år efter år - også efter at Direktoratet for 
Gymnasieskolerne og H F for et par år siden 
igen har slået til og dekreteret at stof med 
forbindelse til studierejsen skal opgives til 
eksamen.
Ja, vi gør det, selvom elevernes frustratio
ner over en rutinepræget og restriktiv hver
dag undertiden på disse ture giver sig for
ståelige, men (for at sige det mildt) uhen
sigtsmæssige udslag, der langt overstiger 
selv lærerens fantasi, og som sætter hans 
pædagogiske ditto på urimelige prøver. Det 
skal dog retfærdigvis siges, at dette års stu
dierejser er forløbet særdeles tilfredsstil
lende. Ja, enkelte klasser har endog fået 
ros af hotelværterne for eksemplarisk opfø
relse. Til kommende udlandsfarende: Gak 
ud og gør tilsvarende god reklame for skole 
og fædreland.
Men vi rejser som nævnt med glæde, altså 
de få af os, der er så privilegerede at under
vise i fag, der i elevernes øjne naturligt læg
ger op til Rom, Athen, Berlin og Paris som 
rejsemål. Disse destinationer har nemlig 
gennem årene med enkelte undtagelse haft 
monopol på at modtage elever fra Herluf
sholm. Hvilket forbløffende mangel på fan
tasi! Derfor, kære elever: Tænk alternativt, 
- f.eks. sammen med dine lærere i de ikke- 
sproglige fag samt dansk og engelsk.
Nå, da dette indlæg vist nok handler om fan
tasi, er det mig magtpåliggende at sige: In
gen barnepigebefamling. Vi kan godt selv 
finde vej. Der ligger et enormt potentiale af 
skaberkraft gemt i såvel lærere (dette være 
sagt i al beskedenhed) som elever. En tænk
som kollega har sagt nogenlunde således: 
»Lad os ud fra vores begrænsede mulighe
der forsøge at give eleverne en menings
fyldt fortid og ikke ensidigt focusere på de
res fremtid.«
Dette kunne gøres ved at dyrke deres ibo
ende skaberevne, opmuntre den. Det er ik
ke for sent, for der skal trods alt mange års 
undertrykkende ensretning til for at knuse 
menneskers fornemste aktiv: Evnen til at 
tænke originalt, kreativt og følsomt. Se bare 
hvordan Maj-Britt Andersen fra 2.sa har la
det sig inspirere af vores Pariser-visit i 
ianuar.
(Af pladshensyn fremtræder Maj-Britts bi
drag i forkortet/»befamlet« form).



I Paris’ skygge
Foto: Henrik Bovin, 2.mx.
Maj-Britt Andersen, 2.sa.

Fra Place Pigalle, som er centrum for et bro
get forlystelsesliv med talrige natklubber, 
kabaretter og nøgenshows, løber Boule
vard de Clichy over Place Blance til Place 
de Clichy.
Samme støj følger os over alt, turisternes 
mangeartede tungemål, natsværmere i kor
te nederdele og højhælede sko, glade sol
dater, krølhårede negre, kunstnere og 
gadens løse fugle drager i en mærkelig syn- 
<operet strøm forbi restaurationsvinduer
ne, barerne og forlystelseslokalerne.
En farvestrålende neonreklame tiltrækker 
som det første vor opmærksomhed, det 
mest berømte forlystelsesnavn på Mont
martre, Moulin Rouge.
Strip-teaselokaler og »nightclubs« vrimler 
det med på Montmartre, de fleste mere på 
ondt end godt.
Lokalernes facader er prydet med intime 
lysbilleder, og døren er ét stort rødt lurvet 
forhæng. Foran står nogle ansatte og for
søger at lokke forbipasserende ind til et kort 
øjebliks glemsel i den falske såkaldte »kær
lighedens« verden.
Små mørke sidegader med dunkle hoteller 
og skumle cafeer begynder at dukke op. 
Publikum er her af et bestemt sortiment - de 
ved hvad de vil, og hvad de går efter.
Nogle prostituerede står foran cafe »Le Ro- 
saric«, de hvisker forførende, da vi går forbi. 
En hund gør, idet en politibil kommer køren
de med udrykning ude på Boulevard de Cli
chy. Vi er kommet til Martyrernes gade.
Make-up, parykker og intime kvindebeklæd
ningsstykker kan her spille én et puds. Det 
er ikke længere kvinder, men mænd- 
transvestitter - der tjener til livets ophold 
ved prostitution. De er sminket til næsten 
ukendelighed - kun deres maskuline an
sigtstræk røber den nøgne sandhed.
Fra toppen af Mercurs gamle høj skuer 
Sacré-Coeur-Jesus Hellige Hjerte - udover 
Paris i al sin pragt. Som en stående kontrast 

til miljøet står den der i sin blændende hvid
hed!
Vi er nu på vej tilbage mod den nærmeste 
metro for at tage til Rue St. Denis.
Paris’ undergrundsbane er måske verdens 
hurtigste, renligste og mest efektive tran
sportsystem. Desuden er der varme. Her 
holder Paris’ substistensløse til. For man
ges vedkommende gælder det ældre 
mænd, mændsom vi i Danmark nok ville be
tegne som vagabonder.
På gangene møder vi en ældre mand sid
dende foroverbøjet på det kolde cement
gulv med et skilt foran sig. På skiltet står: 
»Mit navn er Pierre, jeg er ensom, arbejds
løs, fattig og har intet sted at bo - Hjælp 
mig«!
I hans øjne lurer ensomheden, angsten og 
frygten.
Vi kaster nogle mønter ned på hans jakke, 
han siger intet, men taknemmeligheden er 
at læse i hans øjne.
Med tynget samvittighed går vi videre for 
endelig at nå selve metroen.
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5 minutter senere står vi af for at nærme os 
Rue St. Denis. På gadehjørnerne sælges 
brændte kastanjer og varme pandekager. 
Enkelte sex- og pornobutikker dukker op - 
men ikke i samme store omfang som på 
Montmartre. Her er det derimod den nøgne 
vare der sælges. Vi er kommet til en større 
udgave af Københavns Istedgade, bare med 
beliggenhed i Paris.
I samlet gruppe på 4 går vi videre for at mar
kere, at vi hørersammen. Jo dybere vi kom
mer ned ad gaden, des mere stiger atmos
færen. Politibetjente er ikke længere en 
sjældenhed, de vandrer derimod op og ned 
af gaderne. - Opmærksomme på uregel
mæssigheder og på vagt over for optøjer. 
Pludselig står vi i knudepunktet af al prosti
tution, kriminalitet og handel med narkoti
ka.
Det vi havde set af prostitution på Mont
martre er ikke værd at sammenligne med 
dette, som er direkte chokerende.
Med stigende puls fortsætter vi, alene 
100-150 ludere ser vi stå nede i gaden, for
delt i hver eneste luset opgang. Nogle af 
dem stadig børn - bare 12 år gamle!
Trods det at temperatu ren er lidt under fry
sepunktet, står de mere eller mindre af
klædte. I tynde netstrømper, højhælede 

sko, små trusser og en nedringet top forsøg
er de at sælge deres krop. Her er konkurren
cen benhård - mændene har jo nok at vælge 
imellem, en situation de skam udnytter til 
fulde.
Enkelte tilråb kommer imod os, men ellers 
tiltrækker vi ingen opmærksomhed - går ba
re videre med en mærkelig skyldbetynget 
samvittighed over, at vi kan gå og beskue 
andres forfald!
Af og til ser vi mere eller mindre noble 
mænd, højst sandsynligt forretningsmænd, 
komme hurtigt gående, næsten løbende 
væk fra gaden, alt imens slipset rettes lidt. 
For dem gælder det om at komme væk hur
tigst muligt, deres existens grundlag skulle 
jo nødig ødelægges.
En ambulance kommer pludselig kørende 
med blå blink ned ad den forholdsvis smalle 
gade - 25 meter længere nede stopper den. 
En båre bæres ud af ambulancen og hen i 
den nærmeste opgang. Kort tid efter bæres 
den ud - dækket fuldstændig af et hvidt la
gen. Ambulancen kører bort.
Atmosfæren synes umiddelbart uberørt, liv
et fortsætter, en skygge falder og vi går 
langsomt og tavse tilbage for at nå nattens 
sidste metro....
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FORÅRSKONCERTEN 
Så er det atter blevet skabt en tradition på 
Herlufsholm, forårskoncerten. Og hvad er 
så det karakteristiske for denne tradition? 
Ja - nøgleordet må nok siges at være bred
de. Alle på skolen, der blot er den mindste 
smule »ved musikken« deltager, og det be
tyder for eks., at alle 1 .g-erne er med. Men 
der er også bredde, når det drejer sig om 
musikken, fra Chopin til danske Grand Prix- 
melodier. Men hertil kommer fantasi og den 
uformelle måde, hvorpå det hele bliver ser
veret. Det sidste skyldes ikke mindst vores 
stedlige dirigent og overmusikdirektør, Ni
els Koefoed.
Men lad os tage en dyb indånding og prøve 
på at få det hele med: Det startede med en 
festlig indmarch af alle deltagende, rektor
tale og fællessang, og så kom....
1.a med to calypsonumre, »Coconut Wo
men« og »Jamaica farewell«, Russiskhol
det, der tappert- skønt få-kæmpede sig gen
nem tre russiske folkesange, 3.axz, der 
stemte nogle instrumenter og bagefter spil
lede noget på dem. Det lød som om, at et af 
instrumenterne var et elektrisk spinnet, 
men et sådant eksisterer nok kun i anmelde
rens egen fantasi. De sang også noget om 
at »brune sine lår«, men på grund af de ret 
specielle akustiske forhold i Helenhallen 
hørte man mest til de elektriske instrumen
ter. Bagefter sang de Kim Larsens »Haveje« 
med det for dagen så godt passende om
kvæd: »Vi be’r bare guderne om godt vejr«. 
Nu var det blevet 2.by, derskulle lavenoget. 
De kom med en imponerende drage, der 
var 10-152.g-erelang. Detviste sig snart, at 
de opførte et udtog af Mozarts »T ry 11 ef løjte«. 
Og da man nu alligevel havde bevæget sig 
over i det klassiske repertoire, ja - så spille

de Stefan Chopins »Polonaise nr. 6 i As
dur«. Og det gjorde han naturligvis fremra
gende og tilsyneladende ganske ubesvæ
ret, og han blev belønnet med et bragende 
bifald. Efter en fællessang, var det 1.b, der 
kom på scenen. De fremførte to numre »Stir 
it up« og »Get ready«.
Herefter bevægede vi os tilbage til 
1930’rnes musikpædagogiske pionerer, 
idet 2.ax opførte et udtog af Berhard Chri
stensens og Sven Møller Kristensens jazz- 
oratorium »Trompetkvadet«. Derpå gik vi 
frem til 1950’erne. 1.z fremførte to Elvis 
Presley-numre: »Rock me baby« og »Are 
you lonesome to night«. I det sidste nummer 
viste Michael Djarnis sig at være i besiddel
se af hidtil - i hvert fald på skolen - ukendte 
talenter.
Men det nationale blev ikke glemt. 7./frem
førte et potpourri af danske Grand Prix-me- 
lodier.

Og vi forblev i den nationale musikskat. En 
gruppe, der kaldte sig Butterflies«, fremfør
te Kim Larsen hits, bl.a. »Susanne Himmel
blå«.
Og som sidste klasse mødte 7.x op i korte 
bukser - på trods af vejret - og sang bl.a. »A 
kat’ la’ være«.
Nu skulle mausen til at begynde og kun sko
lekoret manglede at fremføre sit nummer. 
Men Koefoed, som er en modig mand, holdt 
en lille tale, hvoraf det fremgik, at det hele 
slet ikke var så forsinket, som han havde 
regnet med, men det kunne der jo gøres no
get ved. Sidste nummer var sammensat af 
Beatles-sange fra »Sgt. Pepper«. Men tids
planen skulle vel sagtens holdes. Så efter et 
stykke tid afbrød Koefoed det hele og sag
de, at koret hellere måtte begynde forfra. 
Og mens tiden gik, mens diplenes varme 
mad blev kold, og mens Frk. Jensen og hele 
hendes stab ventede, klingede den festlige 
koncert ud.
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SET OG SKET

FEBRUAR
6. Volleyball-turnering for pigerne her, og 
for drengene i Vordingborg.
9. Forældremøde for 9. og 10. kl.
Besøg fra Vor Frue Skole af aspiranter til 
gymnasiet.
20.-24. 10. kl. og tyskelever fra 1.g med 
Bardram på den traditionelle Berlin-tur.
26. Studievejledning vedrørende længere
varende uddannelser ved studenter fra Kø
benhavn.
27.-5. 2.gx med Trandum i Paris.

MARTS
3. 3.ga på Louisiana til Matisseudstilling, 
derefter til Vildanden på Nørrebros Teater 
med Aarsø.
4. Regionalmøde for religionslærere ved 
Marianne Olsen.
7. 3.gy besøger Gutenberghus og ser Folke
teatrets Marie Grubbe med Mads Nielsen.
9. Gøyebal. 9. kl. opfører under instruktion 
af Benny Njord komedien: »10. spiller Jep
pe«.
15. Eksamensorientering for afgangsklas
serne.
18. -23. 2,gy med Krarup i Holland.
19. -22. Terminsprøver for afgangsklasser
ne.
23. Elevrådet arrangerer musikaften med 
gruppen »News«.
31. Konfirmation af elever i 8. kl.
2. gy og Helene Gottlieb besøger Farma
ceutisk Højskole i forbindelse med det 
valgfrie emne »Lægemiddelkemi.«
APRIL
12. 8. kl. med Løth på besøg på fa. Peter 
Heerings fabrikker.
15. Regionalmøde for engelsklærere ved 
Krogh-Madsen.
19. 2.gy og Kristian Olsen på ekskussion til 
Nationalmuseets antiksamling og Glyptote
ket.
24. Orienteringsløb mod Sorø.
25. Gymnasielærerne får belyst forskellige 
eksamensproblemer gennem film fra Direk
toratet.

27. Forårskoncert under ledelse af Koe- 
foed.
29. Afsluttende temadag i datalære.

MAJ
2.1 .gx med Værge og Mads Nielsen besøg
er Næstved Tidende som opfølgning af 
EDB-kursus.
6. -10. Folkeskolens skriftlige afgangsprø
ver.
7. 3.g’s sidste skoledag.
8. Ved den hidtil største »operation færd
selstælling« herhjemme medvirker elever 
fra gymnasiet.
10. -15. Skriftlig studentereksamen.
14. Skolen besøges af den engelske ambas
sadør Sir James Mellon.

ORIENTERINGSLØB
Ialt 44 piger og drenge, heraf 29 fra Sorø 
Akademi, deltog i forårets orienteringsløb 
den 24. april i skovene omkring Herlufs
holm. Løberne kunne vælge at deltage i et 
6,5 km (fugleflugtslinie) langt løb med 11 po
ster, eller et kort løb med 8 poster fordelt 
over 4,4 km. Det lange løb blev vundet af 
Claus Børsting 2.x foran F. Willum Søren
sen 2.x. Fire Sorø-hold kom i mål på de føl
gende pladser. I det korte løb sejrede en so
raner foran tre hold fra Herlufsholm, 2.x.
Helt usædvanligt var samtlige deltagende 
herlovianere fra gymnasieklasserne - hvor 
var diplene fra 8., 9. og 10. klasserne? For
håbentlig vil de slutte sig til igen ved at tage 
imod invitationen til efterårsløbet, som fin
der sted i Sorø-skovene.

KARATE
Ca. 20 elever har deltaget i karatetræning 2 
gange om ugen under ledelse af GV og med 
Claus Pitzner 3.b som hjælpeinstruktør.
Der har været afholdt to weekendkaratelej- 
re, i januar i Borrevejle Idrætscenter, og i 
maj i Næsbyholm Storskov under mere pri
mitive former. Begge lejre har været i sam
arbejde med Haslev Karateklub.

Så til søs!
Efter vinterens teoretiske navigationstimer 

28



med drengene skal Poul Bentzen ud at sej
le. Et hold skal i Kr. Himmelfartsferien på tur 
rundt i danske farvande, mens to andre hold 
fortrinsvis bestående af videregående ele
ver, skal på turtil øen Helgoland, ude i Nord
søen. Helgoland var i sin tid kendt som tysk 
U-bådsbase under sidste krig, men er nu 
ombygget til feriecenter i kæmpeformat. At 
Helgoland er toldfrit område, gør jo ikke be
søget mindre spændende. Turene starter 
den 20. juni og varer til ca. 10. juli.

Poul Bentzen.

FOLK OG FÆ

16. februar: Skolens tidligere økonomidi
rektør S. Lundgreen-Beck begraves fra 
Herlufsholm kirke.
20. marts: Kammerherreinde Wolff- 
Sneedorff fylder 60 år.
22. marts: Kristian Olsen fylder 60 år.
29. marts: Fru Braae »øhnen« har 25 års ju
bilæum på Herlufsholm.
15. maj: Bent Zwergius fylder 50 år.

I dette skoleår har 2.sa været suppleret 
med rotary-stipendiaterne Dimity Saunders 
(Australien) og Christine Kilgore (USA) og 
Jeanette Munns (Australien). Sidstnævnte 
drog hjem i januar og efterlod følgende på 
opslagstavlen :

Til Herlufsholm Kostskole
Inden jeg forlader Danmark og tager hjem 
til Australien, vil jeg gerne benytte lejlighe
den til at takke jer allesammen for året der 
er gået.
Jeg er meget glad for at det blev netop den
ne skole jeg gik på, hvor jeg har lært mange 
smukke danske traditioner at kende.
Jeg vil aldrig glemme de oplevelser og de 
mennesker der gjorde mit ophold så inte
ressant. Jeg ønsker jer og skolen alt godt i 
fremtiden.

Med venlig hilsen 
Jeanette Munns

EKSAMEN
3. GYMNASIEKL.
3.a N
28.-29.75. Historie

3.-4.76. Engelsk
10.-11.76. Tysk

17.76. Fransk

3.x F

3.b N
29.-30./5. Historie

6.-7.76. Engelsk
12.-13.76. Tysk
18.-19.76. Fransk

28.-29.75. Fysik
3.-4.76. Dansk

10.-11.76. Historie
17.-18.76. Biologi 

3.y F
30.-31.75. Fysik

6.-7.76. Matematik
11.-12.76. Historie
17.-18.76. Dansk

3.Z F
30.-31.75. Historie

6.-7.76. Dansk
11 .-12./6. Matematik
18.-19.76. Biologi

2. GYMNASIEKL. 1. GYMNASIEKL.
2.a N 1.a

10.76. Latin 12.-13.76. Geografi
17.-18.76. Matematik

1.b
2.b N 13.-14.76. Geografi
11.-12.76. Latin
18.-19.76. Matematik 1.x

10.-11.76. Engelsk
2.x F
10.-11.76. Geografi i-y
17.-18.76. Kemi 13.76. Engelsk

11.-12.76. Tysk
2.y F
11.-12.76. Geografi 1.Z
18.-19.76. Kemi 11.-12.76. Engelsk




