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»Rundebold«
- eller når pædagoger »giver op«

I disse måneder skrives der så mange spalter med kloge ord om sko
len, reformer, målsætninger, holdningsdannelser osv. at man kan 
blive helt betænkelig på virkelighedens vegne. Læseplaner og 
bekendtgørelser vælter ned over hverdagens små praktikere, foræld
re og lærere - og i denne situation kan man da fristes til at stille om 
og lytte efter det uskyldige barns røst. Om ikke andet, så i hvert fald 
barnet inden i en selv: Erindringen.

Derfor bringes her nogle linjer om de små tings betydning: Hvor
dan jeg lærte at spille rundebold. Rundebold (sådan hed det i min 
skole, ikke rundbold og slet ikke baseball) var dagens højdepunkt to 
gange om ugen i 4. klasse. Det spilledes i anlægget om sommeren 
(dengang var det sommer hele året - afbrudt af juleferie og sommer
ferie, så vidt jeg husker). Kæmperne på vej til valpladsen bar disse 
kulørte skråbånd, som de useriøse med helt reelle hensigter fangede 
tøser i når de skulle lære noget om livet. Rundebold skulle lære os 
noget om.... ja, det var ikke rigtig målbeskrevet, men det lærte os i 
hvert fald noget om lærere, som var meget forskellige!

Hr. Jochumsen, fx. lærte os spillet. Han havde tidligere lært os 
regning ognu forklarede han os »reglerne« (spillet kendte vi udmær
ket fra legepladsens socialiseringsproces, der også omfattede diverse 
dirty tricks). Hans matematiklærermetoder gjorde straks teorien til 
et middel der kunne tæmme en ubændig spilleglæde (disciplinering 
ogevt. sublimering hedder det idag). »Fairplay« fik man ikkepoints 
for, men det kunne give plusser i hr. Jochumsens sorte bog. Som den 
trænede pædagog han var, satte hr. Jochumsen sig efter den teoreti
ske indsats hen på en bænk (på sin støvfrakke), tændte sin cerut og 
lod os udfolde hvad naturen havde udstyret os med.

Efter sommerferien fik vi en ny lærer, frk. Fyhrendahl, som hur
tigt indhentede det forsømte på praktikområdet. »Fyret« pegede på 
at det vigtigste ved spillet var at »give op«. Det ville hun lære os. Selv 
var hun 187 cm høj i lodret og 7 cm i vandret stilling, påstod skarpsin
dige eksperter. Det hold som var »inde« skulle jo stå på en række 
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(lige - og uden at skubbe!) for efter tur at slå. Men bolden skulle 
»gives op«. - Vi indså nu, at hr. Jochumsen med cerutten var sluppet 
lidt let om ved det, når han havde nøjedes med at forklare »reglerne« 
og »fair play«. For »Fyret« gav selv op.

De første gange iagttog vi måbende hendes storkeagtige eksercits 
- »ned i begge knæ - ryggen ret - armen strakt« osv. Man kan ikke 
måbe og ramme på én gang! Så holdt vi op med at måbe, men bolden 
var svær at ramme alligevel, for den kom hele tiden uventet ned fra 
højderne når »Fyret« var parat. Disse slag i luften fik en til at føle sig 
meget dum, men »Fyrets« konstruktive kritik ramte som en retfær
dig piskesnert alle på holdet. For indlæringens skyld gav hun opfor 
begge hold, så snart følte alle sig lige dumme - det gav et vist sam
menhold. Men spilleglæden blegnede.

Anden spilledag skete der imidlertid noget: Yrsa tog et personligt 
initiativ (for første og sidste gang i uddannelsesforløbet) - muligvis 
blev hun også moralsk bakket op af en solidarisk kø, der skubbede 
hende frem idet hun svingede boldtræet. Idet Yrsa strakte sig på tæer 
og lagde kropsvægten bag, svingede hun boldtræet ned over fingrene 
på »Fyret«. Kampen endte uafgjort, men »Fyret« kom tilbage ugen 
efter med armen i gips - og på stativ!

Vi fik til gengæld vikar, og nu lærte vi ikke kun »fair play« og at 
»give op«. Nu lærte vi taktik. Først protesterede vi rent principielt 
mod, at sådan en grønskolling fra seminariummet ville lave om på 
hævdvunden spillestil. »Inspektøren har givet mig frie hænder«, 
sagde han med et smil. Vi tvivlede: Betød det en trussel om øretæver 
eller en radikal ændring hos skolens leder. Inspektøren plejede nem
lig at »give op« efter samme princip som »Fyret«: med iøjnefaldende 
glæde over egen fysiske udfoldelse - og initiativer og uventede udspil 
fra himmelske højder - hvorved de kom noget bag på alle andre.

»Kald mig bare Morten«, sagde vikaren og styrkede vores skepsis: 
Hvad var fyren ude på? Han ønskede hverken at ryge cerut eller 
»give op«, nej, han insisterede på at én fra hvert hold selv skulle »give 
op«. Det blev udbygget med små fiduser som øjenkontakt og små 
nik mellem opgiver og spillere. Det blev pludselig nemmere at ramme 
bolden - og udføre forskellige slag. Vi brugte også forskellige bats 
som tøsebrædtet (det flade), køllen til »rumfisere« og det buede, som 
mindede om kricket! Endelig lærte han os at vente og løbe på de rette 
tidspunkter - og forudse hvor bolden ville komme og meget andet.

Mest lærte han os nok om med- og modspillere, om at undgå at få 
en over fingrene og om at spille sammen. Og om vikarer. Faktisk hav
de vi til sidst ikke noget imod at kalde ham Morten. Men det var nok 
fordi vi følte at det slet ikke var ham der styrede det hele - det var jo 
spillet. Redaktøren.
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1987-årgangen fik ved dimissionsmiddagen den 17. juni følgende muntre 
alvorsord som hilsen fra Herlovianersamfundets formand.

På slingrekurs ind i fremtiden?
Chefredaktør Kaj Dorph-Petersen.
Gennem de seneste 852 år - altså lige siden år 
1135, da Skovklosteret blev grundet lige her i 
nærheden med to smukke formål, har anstal
ten forberedt sig på den eminente begivenhed, 
vi fejrer i dag. Et gevaldig langt tilløb til så lille 
et hop, vil enkelte nok mene med et tåreblæn
det sideblik til eksamenspapirerne - men dog 
et hop, en bevægelse til noget nyt, som kan 
blive skæbnesvangert, men også rummer 
muligheden for det helt fortryllende.

To formål havde Skovklosteret. Det ene var 
at udbrede den kristne lære her på egnen og 
sørge for at den voksende befolkning i Næst
ved og omegn levede et fromt og gudhengiv
ent liv. Det andet formål var at drive skole - og 
uden noget ønske om at krænke de lokale 
menigheder kan jeg vel nok udtrykke som 
min opfattelse, at det sidste formål måske er 
opfyldt en bagatel bedre end det første.

Gennem de mange år har Skovkloster og 
siden Herlufsholm med større eller mindre 
behændighed blandet de to formål, mission 
og undervisning, sammen. I den gamle katol
ske skole var indoktrineringen total - det var 
Benediktinerordenens regler, der gjaldt over
alt - og de gamle disciples eneste lyspunkt må 
have været, at disse regler foreskrev et ganske 
betydeligt forbrug af øl pr. næse. Mest til 
abbeden, men efter nutidig målestok også 
særdeles rigeligt til disciplene, der dengang 
hver dag året rundt konsumerede øl-mængder 
på højde med dem, de nybagte studenter med 
opbydelse af al deres virkekraft kan linde i sig, 
når den hvide hue anbringes, og hatten skal 
passe.

Ølmængden svandt med årene her ved 
Susåens bred, men indoktrineringen trivedes 
fornemt både med katolsk og protestantisk 
fortegn, og helt er den vel næppe borte den 
dag i dag. Tongil-bevægelsen er den rene anar
kistiske friskole ved siden af disciplenes kår i 
det gamle Benediktinerkloster - men i 1987 
kan man bestemt ikke med rette kalde Gert 

Olsen for den lokale Moon - og man ser da 
heller ikke, at der arrangeres bevæbnede 
busture herned for at give forældre en chance 
for at kidnappe deres vildførte unger i mid
dagspausen.

Alligevel er alle, der har gået på denne sko
le, i større eller mindre grad præget af årene 
her - og anderledes tror jeg hverken det kan 
eller skal være. Det gælder bare om at udnytte 
dette præg rigtigt.

Lidt fjollet virker det, hvis en af jer, selv 
med en middelpæn, dugfrisk studentereksa
men eller lignende papir hernede fra i ryggen, 
straks går i gang med at søge et job som 
departementschef, direktør i A. P. Møller 
eller chefredaktør for ALT for damerne, blot 
med den ene kvalifikation, at man har gået på 
Herlufsholm. Vel er skolen ganske estimeret, 
og det er heller ikke nogen direkte hindring i 
de fleste sammenhæng at have gået her, men 
så højt vurderer det almindelige samfund os 
trods alt ikke.

Og derfor kan hoppet her i dag - fra Her
lufsholm til samfundet udenfor godt blive 
ganske smertefuldt for den, der tror, at hun 
eller han er noget særligt, og at omverdenen 
blindt beundrer det herlovianske præg. For 
trods alt er der her i kongedømmet flere ikke- 
herlovianere end herlovianere - og der sidder 
en kompakt majoritet af ikke-herlovianere på 
de poster og i de funktioner, der vil vise sig 
afgørende for opfyldelsen af jeres fælles 
ønske om lynhurtigt at blive rige og berømte.

Der skal mere til, for at I kan nå det mål - 
enten det helt usædvanlige som at surfride 
bag en Storebæltsfærge - og ligesom Mathias 
Rust at føre et enmotors fly gennem det russi
ske luftforsvar og lande den på Den røde 
Plads. Eller også er der den mere normale og 
mere sikre fremgangsmåde, at lære sig sam
fundet udenfor at kende, at sætte sig ind i dets 
regler og ad den vej opnå den langsommere og 
yderst relative rigdom og berømmelse, som de
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fleste gamle herlovianere stiller sig tilfreds 
med på lige fod med alle andre.

Det er da muligt, at der sidder en vordende 
ny Mathias Rust på en af stolene her i Helen- 
hallen - men mere sandsynligt er det nu, at der 
gemmer sig en række vordende kontorchefer, 
læger, underdirektører, marketingchefer, 
lærere, oversygeplejersker, ambassaderødder 
og lignende honette folk under dagens hvide 
huer. Måske også en enkelt TV-medarbejder, 
en bladredaktør og en eller to kolossale forbi
ere. Det er det mest sandsynlige - og jeg 
ønsker blot for jer, at I må få lykke på rejsen 
videre ud i samfundet med alle dets henriven
de pudsigheder som selvangivelser, moms, 
boligkøer, adgangsbegrænsninger, AIDS- 
risiko og så endda dårligt vejr her i midten af 
juni.

Skulle I så midt i karriereræset, midt i alle 
jeres nye omgivelser få lyst til at trække lidt i 
navlestrengen tilbage til det herlovianske, vil 
jeg da nævne for jer, at der findes en 137 år 
gammel forening for alle, der har gået her på 
Herlufsholm. Herlovianersamfundet hedder 
den, og jeg vil godt ved denne lejlighed indby
de jer til at være medlemmer. Vi udgiver et 
blad, der kommer cirka 4 gange om året ude
lukkende med stof i forbindelse med skolen - 
og for øvrigt med en uhyre interessant rubrik, 
hvor man kan læse om andre herlovianeres 
slingrekurs gennem det danske samfunds 
muntre Matador-spil. Vi holder også nogle 
fester - og her bliver I for en symbolsk beta
ling på 19 kroner og 87 øre pr. næse inviteret 
med ledsager til den store Trolle- og rusfest på 
Hotel d‘Angletterre midt i januar. Og så har vi 
en række legater, som to gange om året væk
kerjubel på en lang række studerende herlovi
aneres tagkamre. Men først og fremmest er 
det Herlovianersamfundets formål at styrke 
forbindelsen mellem alle gamle herlovianere 
- altså også jer, der nu om få timer farer af 
sted i hver sin retning - og mellem gamle her
lovianere og skolen.

For i dag er 1 ikke alene blevet studenter, I er 
også blevet gamle herlovianere og dermed 
medlemmer af den så godt som ubrudte kæde 
af folk, der gennem de sidste 852 år har haft 
deres skolegang her på stedet. Og det er 
såmænd en meget sjov og tankevækkende 
fornemmelse på afskedens dag.
4
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DIMISSION 87
Mogens Jensen.
Tradition betyder overlevering fra slægt til 
slægt af sæder og skikke, og Herlufsholm 
elsker traditioner. Det gælder elever, det gæl
der institutionen. Hvis det er opportunt, lab
ber eleverne det i sig som sødmælk: »Jamen, 
vi plejer...... Slægt til slægt er jo nemlig her 
blot fra én klasse til den næste året efter.

Gælder det lærere og andre voksne, omgås 
fænomenet nok lidt varsomt, men en rem af 
huden har alle.

Skolens dimissionsfest i sin nuværende 
form er et mellemstadium. For eleverne en 
ældgammel og hvert år gentaget skik, for de 
yngre blandt lærerne en tradition og for de 
lidt ældre en ganske fornuftig nyskabelse, 
fremkaldt af de ændringer, som skolen i de 
sidste decenier har gennemgået.

Det kan måske derfor af hensyn til kom
mende studenter, forældre og andre interesse
rede læsere af dette blad være naturligt at 
beskrive, hvordan det foregår og i stedet for en 
teoretisk gennemgang beskrive den sidst 
afholdte dimission sommeren 87.

På slaget 17 var forældre, lærere og indbud
te på plads i kirken. Med skolens fane i spid
sen marcherede dimittenderne ind. Højtide
ligheden kunne begynde. Sang, musik, alvor
lige og manende rektorord, uddeling af 
eksamensbeviser, lykønskningshåndtryk af 
rektor, forstander og herlovianersamfunds- 
formand, forbidefilering om stifternes sarko
fager, altsammen holdt i en højtidelig tone og 
ramme, men også præget af afslappethed og 
glæde over, at det hele nu er overstået.

Efter højtideligheden i kirken vandrede 
man så mod Helen-hallen, hvor den mere 
muntre del af dimissionen skulle finde sted. I 
foyeren blev man budt på et glas sherry, og 
snakken gik, mens man ventede på, at dørene 
til selve hallen skulle åbnes. Det skete, og så 
gik man ind til de særdeles smukt pyntede 
borde, halvdelen i blå og hvide farver, Birgitte 
Gøyes, halvdelen i gult og rødt, Herluf Trolles 
farver. Alle havde fået besked om plads, så 
lang tid tog det ikke, før man var bænkede. 
Forstanderen Aage Wolff-Sneedorff bød vel

kommen og gav ordet videre til aftenens toast
master, lektor Jørgen Hvidtfeldt, som hygge
ligt og muntert, men også med myndighed og 
præcision førte gæsterne gennem aftenens 
program.

Maden kom som vanligt fra hotel Postgår
den i Sorø. Geddetimbale, kyllingesalat, gla
seret skinke, ostebord, frugt og pandekager er 
kun et udpluk af, hvad der blev serveret. Der
til vin og vand ad libitum. Hvis ikke man spi
ste, var der underholdning: Sange, musik og 
taler. At nævne alt, vil være næsten uover
kommeligt, men blandt talerne kan fremhæv
es studenterrepræsentant Elisabeth Hansen, 
som elegant og medrivende beskrev sine følel
ser ved at være færdig med sin skolegang, rek
tors uddeling af flids- og andre præmier, for
ældrerepræsentanten Spættes far (....Bred
holdt), der dels talte til studenterne og her tog 
tråden fra Elisabeths tale op, dels talte til sko
len. Der var en meget dybfølt tak for gode kol- 
legaår til rektor Carsten Levinsen i anledning 
af hans afsked med skolen smukt, værdigt og 
stemningsfuldt foretaget af lærerrådets for
mand, lektor Karen Fanø. Ind imellem alt det
te som nævnt sange og musik. Den foreløbige 
afslutning på festen tog fremtidens mand, 
Herlovianersamfundets formand Kaj Dorph- 
Petersen sig af ved i et festfyrværkeri af en tale 
at love studenterne og øvrige dimittender 
gode år og oplevelser i Herlovianersamfun- 
det.

Et sådant kæmpearrangement kan slet ikke 
lade sig gøre, hvis ikke der er en hel række 
hjælpere, og hér skal især nævnes serverings
personalet, som bestod af 2. og 1. g’ere, som 
gav en dag af deres ferie, for at deres kamme
rater, som nu forlod dem, kunne få en fin fest. 
Godt og uundværligt.

Og så var det slut. Der var nogle sidste glade 
- enkelte tårevædede - afsked’er. Der var lige 
nogle autografer, der skulle skrives i huerne, 
men ellers: Afgang, nogle hjem med far og 
mor, nogle en tur omkring Exxos, men alle 
med en (for nogle måske knapt nok erkendt) 
følelse af, at et livsafsnit var slut.

Et festligt punktum.
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»Paradise Lost«

NESTVEDS
BORGERLIGE 
FUGLESKYDNING 
Mads Nielsen.
Fugleskydningen er den ældste af vore skole
fester med rødder tilbage i begyndelsen af for
rige århundrede. På det tidspunkt appellerede 
skydningen i øvrigt også til borgerskabet i 
Næstved, som dyrkede sporten i Nestved bor
gerlige Fugleskydnings Selskab (grundlagt 
1797), hvis historie er skrevet af F. Michelsen 
(udg. Historisk Samfund for Præstø Amt 
1982).

Fugleskydningen fandt i mange år sted på 
næsten de samme arealer som idag. Herlufs
holm Stiftelse lod nemlig i 1815 Fugleskyd
ningsselskabet indrette sig »til dets aarlige 
Fugleskydning i Lystskoven Friderichslund; 
saa blev vedtaget at bevidne forbemeldte Stif
telses høie Directeur Hans Excellence Hr. 
Statsminister von Kaas Selskabets Tak for den 
udmærkede Tjeneste -« som det fremgår af 
protokollen. Lystskoven og festpladsen lå 
nogle hundrede meter syd for skolen ved åens 
bred, mellem præstegården og den nuværen
de kanoudlejning. Skydningen fandt sted 
med gevær lagt an på en stander, »anlægs
pæl«, nær ved åbredden, mens træfuglen var 
anbragt på en højere pæl på »Fuglestangshol
men« ude i åen.

Godsforvalter Voss, Herlufsholm, som 
blev fuglekonge i 1829, lod hele sceneriet 
afbilde på den traditionelle »skive« som han 
var forpligtet til at lade gøre, og fra en tilsva
rende skive (1825-26) erfarer vi hvordan sky
debrodre med festklædte damer i hvidt blev 
sejlet »op ad åen« i kanalselskabets store 
pramme. Byen Næstveds borgerlige tradition 
og Herlufsholms deltagelse deri belyses også 
gennem skriftlige kilder, og heraf fremgår det 
tydeligere end af billederne at fugleskydnin
gen også var en selskabelig begivenhed. Regu
lære »skovballer« blev en fast institution, 
beskrevet af Leth i 1865 i »Herlufsholm Stif
telse«:

»I Lammehaven havde Kaas ladet anlægge 
Spadseregange og anbringe Bænke. Gangene 
ere tilgroede for mange Aar siden, men endnu 
kan man dog enkelte Steder se, hvor de have 
gaaet. Dengang (1815-27) og mange Aar sene
re blev der af Nestved Fugleskydningsselskab 
aarlig udlagt et Dansegulv, hvor Skovballerne 
holdtes. Ballerne paa den aabne Dandse- 
plads, med Bøgekronerne til Tag, vare virkeli
ge Skovballer. I disse — toge de yngre Lærere 
og Disciplene virksom Deel.«

Allerede i 1817 beskriver J. L. Beeken i en 
rejsebeskrivelse skovballerne og diplenes 
fascination af »Livet i skovene«.

»Noget fra Lille Nestved gaaer Vejen til 
Herlufsholm igjennem en af de yndigste 
Skove, Danmark ejer. Denne Skov besøges, 
imod al Formodning, kun meget lidet af Nest- 
veds indvaanere, undtagen om Søndagen, 
naar her er Dands. Dandsen finder Sted paa 
en stor Plads midt i Skoven; her er da lagt et 
Gulv, og oprejst et Orchester, hvorved de Her
rer Musici sidder; formodentligen Hoboister 
ved det Militaire i Nestved. Et stort Telt er 
opslaaet, hvor der opvartes af Byens Conditor 
med alle Conditor-Forfriskninger. Ikke allene 
Byens Indvaanere ere tilstede ved denne 
Dands, men endog Folk flere Mile fra Omeg
nen; at en stor Mængde Tilskuere af Bønder 
og slige Folk ogsaa indfinde sig, behøves vel 
ikke at anføres. Det Hele bestyres af en Offi
cer, og enhver Deeltagende betaler 5 Rbdlr. 
for Sommeren. Hver Søndag Eftermiddag 
Dandses, og naar det mørknes, oplyses Dand- 
sepladsen med Lamper, hvorved det beklage
ligste er, det ikke sjeldent indtræffende Van
held, at Damerne saare let faae deres Pynt og 
Klæder ilde tilredte. At nu denne Dandseind- 
retning kan være ret fornøjelig for De Deelta
gende, er begribeligt; men naar man betæn
ker, at Herlufsholms Skole-Disciple formo
dentligen ogsaa ere med, og hvor let disse 
unge Mennesker, deels ved nøje Bekjendtskab 
med Bal-Damerne kunde blive for meget 
adspredte og faae for megen Lærdom i visse 
Ting, maatte man sandeligen ønske at denne 
offentlige Dandsen ophørte; saameget mere 
som jeg inde i Skoven, noget fra hvor man 
dandsede, saae Optrin, som ikke findes i Mil
tons Paradiis.«
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FUGLESKYDNING ANNO 1987
Mikkel Rohde 3.a, Tommy Jensen 3.y.
Der er tradition for at fugleskydningen afhol
des under de bedst tænkelige vejrforhold, og 
selvfølgelig var dette også tilfældet i år, takket 
være den herlovianske regerings minister for 
meteorologernes ve og vel. Dagen startede 
med processionen forbi rektorboligen, hvor 
fuglene afhentedes, hvorefter de til akkom
pagnement af hornmusik og hurra-råb blev 
sat op i Nyhave. Derefter startede skydningen 
på de to fugle for henholdsvis grundskolen og 
gymnasiet, som afvikledes henad dagen, kun 
afbrudt af statsministerens tale, gammelher- 
lovianernes skydning og den traditionstro 2.G 
joke, der i år var opsending af en mængde 
flotte balloner. Skydningen foregår under 
navneopråb, og i tilfælde af et evt. fravær for
søger en af de tre dommere ved hver fugl sig 
på den fraværendes vegne. I løbet af dagen var 
der selvfølgelig mulighed for at købe øl og 
sodavand, hvortil man kunne nyde den med-
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bragte mad i Nyhave eller i Rådmandshaven, 
efter en behagelig færgeoverfart med Futte- 
færgemand.

For de sportsinteresserede var der fodbold
kamp på Spladsen mellem gammelherlovia- 
nerne og skoleholdet, hvis udfald (som van
lig) blev i gammelherlovianernes favør. Sidst 
på eftermiddagen foregik skydningen om, 
hvem fra de to årgange henholdsvis niende 
klasse og 3.g, der skulle blive fuglekonge anno 
1987. Dette efterfulgtes af kåringen af disse 
samt fuglekongens tale. Om aftenen åbnedes 
ballet af fuglekongen, hvorefter skolens elever 
og indbudte gæster trådte lancier og vred sig 
til hidsige discorytmer fra det lejede diskotek. 
Afslutningen på, hvad man må betegne som 
en helt igennem vellykket dag, kom ved mid
nat i form af et festfyrværkeri, der fik Bastil- 
ledagens til at ligne en bordbombe.

Et sådan arrangement kan naturligvis ikke 
komme op at stå uden et kæmpe arbejde fra 
arrangørernes side. Gæsterne er dog ofte ikke
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forundt indsigt i disse til tider underholdende tes så et udvalg, der var den primære drivkraft
grundlæggende forberedelser. For 3.g’s ved
kommende startede strabadserne allerede før 
sommerferien, i forbindelse med uddelege
ringen af regeringsposter. Vel ankommet til
bage efter en velfortjent sommerferie, nedsat-

og fungerede som kontaktpersoner til skolens 
ledelse. Derefter fulgte opgaverne slag i slag; 
indkøb af fyrværkeri, skydepræmier, som i år 
udelukkende var glas fra Holmegård, øl, 
sodavand, is, etc..., udarbejdelse af program
mer og taler, udvælgelse af tillidshverv, osv. 
Tilbage var så kun at afvente torsdag aften, 
hvor niende klasse og 3.g skulle skyde om 
dommer posterne; dommerne er de personer, 
som skyder længst, med bue og pil og som 
står for skydningen på andres vegne på selve 
dagen. Fredag aften proklamerede sekretær 
og sandstryger regeringen i store spisesal 
under pøbiens vilde jubelråb. Derefter uddel
tes de »højt skattede« tillidshverv; plebse, 
skopudsere, isdamer, osv., til hjælp for den 
hårdt arbejdende regering. Efter proklamati
onen var der »børjagt« i Nyhave, som afslut
tedes af Rektors invitation til gammel dansk - 
dog kun for 3.g’s vedkommende. Lørdag 
morgen startede klokken fem for plebse og 
dele af regeringen, som stod for sidste hånd 
på værket; opsætning af faner, telt, bænke 
mm. Søndag stod i oprydningens tegn efter 
århundredets mest vellykkede fest.
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Kommentar til den nye bekendtgørelse for gymnasiets matematikundervis
ning på matematisk linie.

MATEMATIK MED ASPEKTER
Hans-Jørn Bentzen.
Når gymnasiereformen træder i kraft med de 
kommende l.g’ere til august 1988, vil mange 
fag undergå store forandringer. For matema
tik bliver der tale om såvel nye timetal og pla
ceringer i gymnasieforløbet som et fornyet 
indhold.

Gymnasiets struktur efter reformen blev 
præsenteret i forrige nummer af Kontakt, så 
her skal blot nævnes de væsentligste ændrin
ger i rammerne for matematikundervisnin
gen på matematisk linie.

Matematik i 5 timer om ugen i de to første 
gymnasieår udgør et hele, som benævnes 
matematik på OBLIGATORISK NIVEAU; 
det afsluttes med eksamen efter 2.g. Eleverne 
kan herefter udbygge dette niveau til et HØJT 
NIVEAU ved at vælge matematik i 3.g med 5 
timer pr. uge.

Følgende skematiske fremstilling skal tjene 
til sammenligning af de kommende niveauer 
med de nuværende på matematisk linie.

Ugentlige timetal i matematik på 
matematisk linie:
Efter august 1988

3-g

(ikke på 
Herlufsholm)

5

5
5

højt niveau 
= obl. niv. + 
valgfag i 3.g

6
5
5

mF gren = 
matematisk
fysisk gren

Som det fremgår bliver det samlede timetal 
reduceret med 1 time på begge niveauer. Des
uden må vi regne med, at et toårigt forløb som 

på obligatorisk niveau ikke har så god under
visningsmæssig effekt som et tilsvarende tre
årigt forløb, bl.a. fordi eleverne ikke kan nå at 
arbejde med så mange blækopgaver (afleveres 
hver uge). Alt i alt må vi slå fast, at matematik 
bliver svækket i betydelig grad ved overgan
gen til den nye gymnasiestruktur. Mange tra
ditionelle gymnasieemner vil simpelthen ikke 
kunne nåes inden for de givne rammer, og det
te har matematiklærerne naturligvis påpeget 
overfor ministeriet og de videregående ud
dannelsesinstitutioner.

Kommende elever vil næppe bemærke en 
sænkning af det faglige niveau; derimod vil 
de forhåbentlig kunne glæde sig over faget og 
engagere sig i de udvalgte stofområder - der er 
i hvert fald lagt op til meget spændende og nye 
emner i beskrivelsen af fagets undervisnings
indhold.
Obligatorisk niveau
Formålet med undervisningen er,
- at eleverne erhverver sig indsigt i en række 

fundamentale matematiske tankegange, be
greber og metoder, og

- at eleverne opnår fortrolighed med matema
tik som et middel til at formulere, analysere 
og løse problemer inden for forskellige fag
områder.

Undervisningen skal omfatte en lang række 
af emner, som kan grupperes i fem hovedem
ner, og - som noget helt nyt - tre aspekter af 
matematikken.
HOVEDEMNER:

1. Tal
2. Geometri
3. Funktioner
4. Differentialregning
5. Statistik og sandsynlighedsregning

Det er værd at bemærke, at store emner 
som integralregning og vektorregning ikke 
findes på emnelisten (de findes kun på højt 
niveau). Den arbejdsgruppe, som har haft til 
opgave at udfylde fagets snævre ramme, har 
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ikke ønsket at skære lidt af hvert af de nuvæ
rende emner (»Salami-metoden«); de har der
imod foretrukket helt at fjerne nogle store 
stofområder, for til gengæld at sikre en grun
dig behandling af de resterende emner. Der er 
vistnok almindelig enighed i matematiklæ
rerkredse om, at arbejdsgruppen har dispone
ret klogt derved, selvom vi altså fremover 
kommer til at dimittere matematiske studen
ter, som intet kender til integraler og vektorer.

Med den tid, der er tænkt på til undervis
ning inden for det første hovedemne »Tal«, 
skulle det bl.a. blive muligt at styrke elevernes 
regnefærdighed med tal og symboludtryk, og 
dermed afhjælpe nogle af de faglige proble
mer, vi i dag ser i forbindelse med overgangen 
fra folkeskolen til gymnasiet.
ASPEKTER:

1. Det historiske aspekt
2. Modelaspektet
3. Matematikkens indre struktur

Disse aspekter kræver et par bemærknin
ger. Enhver matematiklærer krydrer vel jævn
ligt undervisningen med historiske kommen
tarer o.lign., men det er nyt at der nu skal 
undervises i aspekter. Der skal tilrettelægges 
særlige undervisningsforløb, som tilgodeser 
et eller flere af aspekterne, eller forløb, hvor 
hovedsigtet er at belyse matematikken i sam
fundsmæssig og kulturel sammenhæng.

Aspekterne skal også være repræsenteret i 
eksamensopgivelserne.

Med det historiske aspekt skal eleverne

Descartes’figur til geometrisk løsning af tredje- og 
fjerdegradsligninger, La Géométrie.

have et indtryk af matematikkens tidlige 
historie, hvordan matematik er opstået som 
en selvstændig videnskab, og hvordan faget er 
videreudviklet, f.eks. med den naturviden
skabelige revolution i det 17. århundrede, 
frem mod matematikkens rolle i vor tid.

Særlige forløb, som beskriver matematik
kens rolle i malerkunst og musik, kan også 
bidrage til dette aspekt.

Modelaspektet. Eleverne kan møde auten
tiske modeller, modeller til beskrivelse af dele 
af virkeligheden. Som eksempel kunne næv
nes en fiskerimodel for en sø eller et hav, hvor 
de forskellige bestande af fisk fremskrives 
under givne forudsætninger. Eleverne skal 
kende sådanne matematiske modellers anven
delsesmuligheder og begrænsninger.

I simple situationer skal eleverne selv kun
ne oversætte et problem fra hverdagslivet til 
en matematisk opgave i korrekt fagsprog (en 
modelleringsproces), for herefter at løse 
opgaven. Et eksempel på et problem:

Hvilken facon skal en l-liters konservesdå
se have, når forbruget af blik ved fabrikatio
nen ønskes mindst muligt?

Matematikkens indre struktur
Eleverne skal ikke blot oplæres i matema

tisk teori og brugen af matematik, men de 
skal også lære om matematik. De skal lære 
om sætningsformulering og nødvendigheden 
af bevisførelse, om bevistyper, om abstrakti
on, matematisk metode o.s.v. De skal se mate
matik som teoribygning og som formal
logisk sprog.

Det er dyre ord og måske rigelig store mål 
for undervisning i 1. og 2.g, men rigtigt serve
ret kan aspektet vække elevernes interesse for 
matematik, og i bedste fald blive en genvej til 
faglig fordybelse.

Matematik på obligatorisk niveau afsluttes 
efter 2.g med én skriftlig prøve (4 timer). Des
uden kan klassen - efter lodtrækning - kom
me til en mundtlig eksamination, dog skal ele
ver, som ønsker at fortsætte i 3.g med mate
matik på højt niveau, ikke til mundtlig 
eksamen. Om dette sidstnævnte forhold vil få 
betydning for undervisning og klassesam
menhold i slutningen af 2.g, det må tiden vise.

(Fortsættes s. 18)
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SKOVTUREN
Gunnar Værge.
Overgangen fra folkeskole til gymnasium kan 
være vanskelig for mange. Bortset fra de 
kostelever som kommer fra skolens 9. og 10. 
klasse har de fleste mange nye ting at forholde 
sig til: En ny lokalitet, nye lærere, nye kamme
rater, nye fag og nyt fagindhold, og så 
Herlufsholm Skoles specielle karakter.

For at fremme integration og samhørighed 
blandt de nye l.g’ere har vi tidligere haft en l.g 
fest kort efter det ny skoleårs begyndelse. Men 
oven på sidste års succes med en skovtur 
besluttede vi i år at tage på udflugt til området 
omkring Tystrup-Bavelse søerne.

Lørdag den 15. august tog vi så afsted med 
busser til Næsbyholm Storskov, hvor en ori
enteringsgang med opgaver var forberedt. 
Skønt vejret var typisk for den sommer vi just 
har haft, undgik vi de store regnbyger og fik 
endda solen at se et par gange. Alle hold klare
de orienteringen med bravur og løste opgaver
ne med stor fantasiudfoldelse (bl.a. indsam
ling af genstande begyndende med bogstavet 
B). Ved vejs ende - Fiskerhuset ved Tystrup Sø 
- var der madlavning over bål, en aktivitet 
som altid samler folk på en god måde.

Kl. 15 opbrud og hjemkørsel vest om søerne 
og Susåen.

Alt i alt en vellykket tur til et charmerende 
stykke natur kun en halv times kørsel fra Her
lufsholm.

Kl. 13 gik turen videre med bus til Kongskil- 
de Friluftsgård, hvor idrætslærerne havde 
arrangeret vollyball-turnering på søbredden.

12



GODDAG OG VELKOMMEN
Herlufsholm skoles blad »Kontakt« udkommer som en slags tre-trinsraket i løbet af skoleåret, 
med planlagt afsendelse i september, januar og maj.

Tredelingen giver en naturlig inddeling af emnerækken, således at september-udgaven 
omhandler, hvem vi er, og hvilke planer vi har. Januar-udgaven fortæller om, hvad vi laver, og 
maj-udgaven bliver status - nåede vi målene.

»Kontakt« har til formål at virke som gensidigt informationsorgan mellem alle de mange 
involverede parter i skolens dagligdag. Derudover vil Kontakt stå åbent for debatter og indlæg 
af skolepolitisk interesse.

I »Kontakt« september 1987 vil jeg derfor indledningsvis byde goddag og velkommen tilbage 
til gamle bekendte. Gamle elever, lærerstaben og alle ansatte ved skole og stiftelse bydes vel
kommen til et nyt og forhåbentligt berigende skoleår. Samtidig benytter jeg lejligheden til at 
takke for det store personlige arbejde og den ansvarsfølelse hver enkelt har udvist i sin daglige 
gerning. Tak fordi Isom en naturlig ting har påtaget Jer de forpligtelser derfølger med, når man 
vil leve et liv i frihed under ansvar.

Velkommen til nye kostelever i grundskolen og velkommen til nye kostelever, og nye dagele
ver i gymnasiet.

Jeg håber, at de gamle i gårde vil hjælpe de nye tilrette så alle hurtigst muligt bliver indsluset 
ifællesskabet på Herlufsholm, og jegforventer at de nye elever selv vil bidrage positivt til at ind
leve sig i rutine og traditioner og der igennem opleve gode og udbytterige arbejdsår på Herlufs
holm.

Det er ikke en nødvendig forudsætning at være et geni for at kunne trives på Herlufsholm, 
men det er givetvis af altafgørende betydning at man møder med et åbent og fordomsfrit sind.

Vi forventer ikke mirakler af nogen af Jer men vor erfaring siger at det er nødvendigt at I 
engagerer Jer personligt.

Ikke for at I skal blive bedre end andre. Men for at den enkelte skal føle glæden ved at være 
bedre end han var i går. Hver dag.

Velkommen og god arbejdslyst
Gert Olsen
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SKOLENS ELEVER
Sidste år »spåede« vi, at elevtallet på Herlufs
holm syntes at ville stabilisere sig omkring ca. 
340 elever (85/86: 428 - 86/87: 384), og dette 
tal nærmer vi os da også. Der går i skoleåret 
1987-88 i alt 347 elever på Herlufsholm, heraf 
de 103 (mod sidste år 113) i grundskolen.

For gymnasiets vedkommende sagde vi sid
ste år farvel til 5 3.g’er, og vi har budt 4 l.g’er 
velkommen i år, således at vi har 4 l.g’er, 3 
2.g’er (hvoraf den ene er en blandet sproglig
matematisk) og 5 3.g’er, hvilket betyder at vi 
formentlig også for skoleåret 1988-89’s ved
kommende vil opleve et mindre fald i elevtal
let i gymnasiet. Vi har i år 244 elever i gymna
siet (84 i l.g, 67 i 2.g og 93 i 3.g) mod sidste år 
271. Antallet af dagelever er faldet fra 150 til 
121, mens tallet af kostelever er steget ganske 
svagt fra 121 til 123. Denne stigning skyldes 
udelukkende en relativ stærk stigning i tallet 
af »piple« (pigekostelever) fra 32 til 43, såle
des at pigerne i gymnasiet nu er ved at »ind
hente« drengene: Vi har i år 117 piger og 127 
drenge mod 120 piger og 151 drenge sidste år.

Såvel faldet af elever i grundskolen som 
stigningen af antallet af piger i gymnasiet har 
medført nogle ændringer inden for fordelin
gen på sovesalene. »Vuen« (dvs vuggestuen), 
der traditionelt har været hjemstedet for 6. 
klasse, rummer i år både 6. og 7. klasse, hvil
ket har medført en del indretningsmæssige 
forandringer; bl.a. er der blevet indrettet et 
antal 4-mandshumre, hvor der ikke var egent
lige humre, da»Vuen« kun rummede 6. klasse. 
Egmontgården var tidligere 7. klasses sovesal, 
men fungerer i år som sovesal for 15 piger, 
således at nu to af de otte sovesale er pigesove
sale. Og fortsætter tendensen med flere »pip
le«, vil den tid næppe være fjern, hvor Birgitte 
Gøye-gården måske skal suppleres med f.eks. 
en Pernille Gøye-gård.

Inden for gruppen af »sovesalshørere« er 
der sket en enkelt forandring. Sten Løth, der 
i 5/2 år har resideret på SKOLEBYGNIN
GEN VEST, er her blevet erstattet af Bent 
Ilium.

6. klasse 1987, bageste række fra venstre: William Briand Petersen, Christoffer Back, Johan 
Henrik Marcus Knuth, Christian Peter Nymann.
Forreste række fra venstre: Harald Peter Ferdinand Collet, Jan Piet Burmester, Lars Haunsø 
Potter, Jacob Svane, syg på dagen: Johannes Olav Kristensen, ny elev: Kim Jensen.
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l.sa 1987, bageste række fra venstre: Pernille Kjærsgaard, Anja Boserup, Martin Krogh- 
Poulsen, Stig Løth, Hans-Christian Mordhorst, Joachim Dartell, Tania Hansen.
Midterste række fra venstre: Mette Rasmussen, Rikke Thomsen, Melanie Bruns, Toni Frølan
der, Anja Holmgren, Tina Holst, Sarah-Louise Rytter, Charlotte Johnsen.
Forreste række fra venstre: Nicolai Balslev, Christina Nymann-Jørgensen, Janne Marie Priess, 
Jonathan Bernsen, Philip Scot Sally.

l.sb 1987, bageste række fra venstre: Jacob Hoick, Niels-P. Schacke, Tobias Kampmann, Søren 
Sjørslev, Nicky Stadil, Bent Sally, Christian Gottschalch.
Midterste række fra venstre: Annemarie Boeskov, Lise Ostenfeldt, Rikke Gremstrup, Charlotte 
Piper, Bettina Nord, Louise Birn, Britt Petersen, Mariett Laurence, Pia Jacobsen, Amalie S. 
Juul, Marie Hansen, Louise Hoeck.
Forreste række fra venstre: Hanne Klitgård, Janni Hansen, Peter Vilhelm Rosenstrand, Camilla 
Rohde.
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l.mx 1987, bageste række fra venstre: Karen Toft, Mette Petersen, Mads Lauridsen, Jesper 
Justesen, Carsten Sonne, Michael Wiemann, Christina Ahlefeldt-Laurvig, Bettina Jensen,
Camilla Lindegaard, Julie Sieck, Mette Holst.
Mellemste række fra venstre: Mikkel Madsen, Mark Hindsbo, Peter Friis, Jesper Høyer, Bo 
Bojesen, Thomas Billeschou.
Forreste række fra venstre: Sophia Kayser, Kenneth Wallin, Claus Bensen, Klaus Raaschoo Jen
sen.

l.my 1987, bageste række fra venstre: Hans Henrik Petersen, Chr. Steener Eriksen, Søren Nord
by, Thomas Garth-Grüner, Chr. Mellentin, Ken Martin Askbo Nordqvist.
Midterste række fra venstre: Jesper Dallemann Pedersen, Nicolaj Berntsen, Sebastian Sieck, 
Thomas Haunsø Potter, Claus La Cour, Chr. Svend Sørensen.
Forreste række fra venstre: Pernille Florentz, Eva Engberg, Johanne Christiane Frazer Riegels, 
Camilla Catrine Collet, Camilla Reinholt Jørgensen, Camilla Tesdorpf Unsgaard, Louise Ras
mussen, Eva Lundtorp Olsen.
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Vinterens navigationskurser blev som sædvanlig fulgt op af praktisk sejler
skole i sommerferien. Vi har bedt »Skipper« om indtryk fra turen.

dis og tåge. Når man så tilsætter en meget tæt»PÅ LANGTUR«
Poul Bentzen.
Det var i år 5 år siden jeg sidst havde været i 
England med et hold navigationselever, så i 
vinterens løb planlagde jeg sammen med 
Mikkel Kallesøe, Philip Berner, Nikolaj 
Valentiner, Thinggaard og en gammel elev 
Mikkel Tommerup en tur til Holland og Eng
land.

Vi sejlede den 3. juli via Kielerkanalen til 
den gamle tyske Ubådsbase, øen Helgoland 
som ligger ca. 40 sømil (75 km) ude i Nordsø
en.

Her satte det for alvor ind med dårligt vejr, 
regn og kuling fra vest, altså lige imod. Allige
vel fik vi nogle spændende dage på Helgo
land, der kan tilbyde en sejlende turist alt 
hvad hjertet og ganen kan begære. En skønne 
dag var vejret rimeligt, og vi stak af med ret
ning mod Holland. Vi sejlede i eet stræk vest
på, »rundt om hjørnet« ved øen Texel og ind 
til den hollandske flådeby den Helder i begyn
delsen af den engelske kanal. Vi blev her hilst 
af det vejr man så ofte møder i Kanalen, regn, 

trafik af store skibe har man en situation der 
kan forhøje blodtrykket på enhver sejler.

Vi lå i den Kgl. hollandske marines yacht
klub og havde en fin tid. Drengene tog på ture 
i omegnen, lejede cykler og tog færgen til 
Texel for at betragte den helt specielle stem
ning der er på denne nordfrisiske ø. Den Hel
der blev for øvrigt af Napoleon kaldt »Nor
dens Gibraltar« på grund af sin strategiske 
beliggenhed »på hjørnet«.

Havde man i Danmark i samme tidsrum 
dårligt vejr, havde vi elendigt vejr. Regn, regn, 
tåge kuling og regn. Den engelske vejrudsigt 
fra BBC 4 var så ensformig at man skulle tro 
det var det samme bånd de afspillede hver 
dag: Humber-Thames and German Bight: 
Gale warning 7 to 8. visibility: moderat to 
poor. Alligevel gik tiden hurtigt, men den dag 
kom hvor jeg måtte træffe bestemmelsen om 
at vende næsen hjemad. Belært af tidligere 
tures uforudsete og uønskede hjemkomsttids
punkt vendte vi om.

Sammen med en norsk skipper vi havde 
lært at kende godt besluttede vi at skære et
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hjørne af Holland og vise drengene hvordan 
der ser ud på de hollandske kanaler. Det blev 
en meget interessant tur, med mange skønne 
havne, altsammen så typisk hollandsk. Vi 
kom ud i saltvand igen oppe ved øen Schier- 
monokoog, og sejlede i lange stræk derefter 
hjem. Især det første døgn på Nordsøen blev 
ikke uden dramatik. Det blæste op fra nord
vest og vor kurs tog os langs med, på tværs af 
og imod den kolossale skibstrafik - ikke 
nogen ubetinget fornøjelse når sigtbarheden i 
perioder var under 500 meter.

Vi kom ikke til England. Til gengæld blev 
turen gennem Holland så meget mere interes
sant. Besætningen er nu splittet op på 4 for
skellige skoler, men vi har aftalt til vinter at 
mødes, vende de gamle søkort, kikke fotos og 
nyde den videofilm vi optog af turen. Indtryk
ket fra 4 spændende uger har dårlig nok »lej
ret« sig endnu.

(Matematik fortsat fra s. 11)

Højt niveau
Det høje niveau fremkommer, når det obli

gatoriske niveau overbygges med valgfaget 
matematik i 3.g.

Det er ikke tanken at timerne i 3.g skal bru
ges til en uddybning af emnerne fra 1. og 2.g 
Valgfaget skal udgøre et afsluttet, selvstæn
digt modul.
Formålet er som på obl. niveau - med en til
føjelse om udvikling af elevernes evne til selv
stændigt at arbejde med matematiske begre
ber og metoder.

Undervisningen skal omfatte tre hovedem
ner, et valgfrit forløb og tre aspekter.

Aspekterne er de samme som på obligato
risk niveau, og det valgfrie forløb er som vi 
kender det på nugældende matematisk-fysisk 
gren, dog af lidt kortere varighed.
HOVEDEMNER:

1. Plan- og rumgeometri. Vektorer
2. Integralregning. Differentialligninger
3. Et matematisk-datalogisk emne

Det har længe været et matematiklærerøn- 
ske at få rumgeometri ind i gymnasiets pen
sum, og det kommer altså nu. Det andet nye er 
det matematisk-datalogiske emne. Det eneste 
krav der her stilles er, at der i et forløb på ca. 
20 lektioner skal arbejdes med et emne, som 
tilrettelægges således at der indgår både 
ræsonnementer af matematisk karakter og 
datalogisk prægede tankegange.

Både emnerne og arbejdsformen i 3.g læg
ger op til, at valgfaget skal have studieforbere
dende karakter.

Der afsluttes med en skriftlig prøve, hvor 
der kun stilles opgaver inden for valgfagets to 
første hovedemner.

Desuden kan der blive en mundtlig eksa
men.

Det skal endelig nævnes, at den nye gymna
siestruktur indebærer, at hver elev skal udfær
dige en større skriftlig opgave i dansk, historie 
eller i et af valgfagene på højt niveau. Det skal 
således være muligt for eleverne at skrive 
»speciale-opgaver« i matematik i 3.g.
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Efter 500 m kapsvømning og 20,2 km. cykling 
i frisk vind, kunne »the ironman« se frem til 
at afslutte »manddoms-prøven« med en tur 
susåen rundt, 3,4 km.

TRIATHLON9. MAJ 1987

»Ironman«
En hård succes!
Ole Agnholdt Markdal.
Den 9. maj var dagen hvor 35 triathleter lod 
sig pine i godt en time for at opnå den bedste 
tid i den første triathlon afholdt på Herlufs
holm.

Triathlon (trekampen) blev skabt på Hawa
ii, hvor man i slutningen af 70’erne valgte at 
slå tre discipliner sammen til én, da man ville 
finde ud af hvilken af disse, der var hårdest. 
Senere er denne udholdenhedsprøve blevet en 
breddesport, der ikke kun har nået USA, men 
er også blevet populær i hele Europa. Den 
oprindelige Triathlon-distance er sammensat 
af: 3,8 km havkapsvømning, 180 km lande
vejscykling og 42,195 km marathonløb, hvor 
deltageren er i en personlig nonstop kamp 
mod tiden (rekordtid: 8t.28’ 37”).

Den dobbelte distance (Double Ironman) 
blev iøvrigt afviklet i 1985, men så var tiden 
også en helt anden; en træt vinder, Ken Wise
man, gennemførte på 25 timer og 37 minutter.

Den 9 maj var distancen mere passende og 
overkommelig: 500 m banesvømning, 20,2 
km landevejscykling og 3,4 km å-løb.

Blandt deltagerne var både grundskole
drenge, gymnasiedrenge og -piger og enkelte 
lærere. Skønt der kun var 5 der repræsentere
de lærerkollegiet formåede de at gøre sig gæl
dende alligevel; ikke mindst med veltrænede 
Bjarne Levin i spidsen - jernmanden som var 
den eneste med en tid under en time: 58.23. 
Efter Bjarne Levin fulgte de næste 34 place
ringer med tider fra 1.04.21 til 1.33.37 (kun en 
enkelt udgik med maveonde). Blandt de 5 
bedste i gymnasiet var Chr. Harboe 1.04.21, 
Steen Hommel 1.08.20, Claus Klaris Hansen 
1.09.00, Jens Vamberg 1.12.20 og Ole Agn
holdt Markdal 1.12.29. I grundskolen vandt 
Chr. Gottschalch 1.11.50 og blandt pigerne lå 
tiden på 1.27.11 for vinderen Lisbeth Neder- 
gaard, som var stærkt forfulgt af Caroline 
Thaysen med 27 sek. forskel.

Konkurrencen afvikledes uden tekniske 
problemer.

Underskolens drenge, der ikke deltog i stra- 
basserne medvirkede i tidtagningen og kon
trol, som absolut er en nødvendighed ved et 
arrangement som dette med en rimelig tilslut
ning.

Deltagerantallet og hele interessen 
omkring Triathlon i maj, synes at afspejle en 
kæmpe succes og at man roligt kan arrangere 
noget tilsvarende når varmen igen vender til
bage næste forår.
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SPORTSAKTUELT

IDRÆTSSTÆVNER OG FRISPORT
FOR GYMNASIET
Helene Gottlieb, Ole Petersen, Pram Gad.
Skolens ledelse er meget positiv overfor delta
gelse i Gymnasieskolernes forskellige idræts
stævner, der afholdes indenfor følgende 
idrætsdiscipliner: Atletik, håndbold, bad
minton, basketball og volleyball. Kun volley- 
ballturneringen løber af stabelen efter jul, så 
efteråret er ret så komprimeret.

Når dette læses har vi på Herlufsholm for
håbentlig på bedste vis afviklet regionsstævne 
i atletik og måske kvalificeret os med hold til 
finalestævnet i Greve 24/9. Indbydelse til 
drengehåndbold er netop modtaget og invita
tion til badminton og basketball forventes 
modtaget i løbet af en måneds tid.

Idrætslærerne bakker skolens deltagelse i 
disse stævner op, da de fungerer som et kon
kret træningsmål for den daglige undervis
ning og »frisporten«. Til stævnerne kommer 
elever og lærere rundt og indsnuser atmosfæ
ren på andre gymnasier og afslører, at der 
også uden for Herlufsholm færdes en »slags« 
mennesker, har en fælles udfordring og en 
oplagt mulighed for nye kontakter og kamme
rater på tværs af klasser og køn.

Forudsætningen for kvalificeret og udbyt
terig deltagelse i disse stævner er at der forud 
har ligget en træningsperiode, hvor holdet er 
blevet spillet sammen og forhåbentlig har 
gennemgået en fælles social, teknisk og tak
tisk udvikling indenfor den pågældende akti
vitet.

Derfor vil idrætslærerne opsætte turne
ringsindbydelserne på idrætsopslagstavlen i 
Hylen, når de foreligger og vedhænge en for
pligtende tilmeldingsliste, som man skriver 
sig på, hvis man er interesseret i både at delta
ge i træningen under frisport og stævnerne. 
På listerne vil være angivet et minimumsantal 
og en tilmeldingsfrist. Hvis tilslutningen ikke 
er tilstrækkelig, vil der ikke blive tilmeldt hold 
og det vil måske også få konsekvenser for om 
aktiviteten kommer til at køre under frisport.

Akrobatik, grimasser og intensitet.
Frisportstræningen er for alle og altså ikke 
kun de goé og finder sted efter skoletid. Se 
opslagene i hylen.

Gymnasieskolernes stævner finder sted i 
skoletiden, men hjemkomst finder ofte først 
sted hen på eftermiddagen.

Ud over førnævnte gymnasieturneringer 
deltager Herlufsholm i en gammel traditions
rig kostskoleturnering i fodbold sammen 
med: Stenhus, Birkerød, Haslev og Sorø om 
muligt med 2 drengehold og 1 pigehold: 5-7 
spillere. En ny turnering er netop startet og 
første kamp er aftalt på udebane mod Haslev 
d. 30/9. I fodbold spilles endvidere med 2 
rene kostskolehold mod Sorø om Røper P. 
pokalen 2 kampe årligt. Vi skal til Sorø d. 
8/10.

Skolen har traditionelt et tæt idrætssamar
bejde med Sorø Akademi, der viser sig ved at 
skolerne udkæmper venskabelige dyster i 
stort set alle de idrætter vi dyrker på Herlufs
holm. Her i efteråret har vi allerede været til 
atletikstævne i Sorø, - se artikel herom, og 
skolens crickethold har under ledelse af Chri
stian Bruun, 3.z har været i kamp flere gange.
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Vore flotte nye tennisanlæg vil blive officielt 
»indviet« i kostskolematch som Cristian 
Caryesford lO.kl. har fået op at stå.

Sluttelig afholdes der også interne stævner 
og klasseturneringer i årets løb. Sidste skoleår 
blev der kåret mestre i: Atletik, orienterings
løb, badminton, volleyball, indendørs fod
bold og triathlon. Se artikel herom andetsteds 
i bladet.

I år er tennisturneringen i fuld gang, atle

tikmesterskaber afholdes hvis tilslutningen er 
der, og vi afvikler orienteringsmesterskaber 
samtidig med den halvårlige match mod Sorø 
lige før efterårsferien.

Som det fremgår af ovenstående er det vig
tigt at alle idrætsinteresserede følger med på 
idrætsopslagstavlen i Hylen og aktivt delta
ger, så snart aktiviteterne starter op, da det 
ofte er korte forløb.

Håber vi ses!

To af favorit holdene til vinterens turnering i indendørs fodbold fra henholdsvis 2.by og 3.by.
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Om maleren og fotografen som skildrede Herlufsholm i forrige århundrede.

»Busch er hans Navn«
Nils Aarsø.
»Jeg kom saa tidt til at tænke paa en ung 
Kunstner i Danemark, som nu sidder levende 
begravet i Nestved (Busch er hans Navn) og 
kunne ikke lade være at finde ham mere beret
tiget til at komme til Pompei end jeg og mange 
Andre. Han har det Talent, en Kunstner bør 
have, men han - ja han blev for ikke at sulte 
ihjel Malermester i Nestved. -« Således skrev 
den senere så højt anerkendte arkitekt F. Mel- 
dahl til Akademiet fra Rom i december 1855. 
Det lovende unge menneske var nylig vendt 
tilbage til Rom fra Pompei, hvis skæbne har 
givet ham associationer til hans - som han 
antyder - miskendte ven; i hvert fald synes der 
at ligge en verden af spildte muligheder i den 
vægtige tankestreng.

»Busch er hans Navn« - Johan Frederik 
Busch (1825-1883) havde allerede i 1848 ned
sat sig som håndværker i Næstved, efter i åre
ne forinden at have afsluttet en traditionel 
kunstneruddannelse, sideløbende med en 
håndværkeruddannelse. Han havde et par år 
før han afsluttede sin akademiuddannelse 
(som elev af C. V. Eckersberg), modtaget den 
lille sølvmedalje. Det havde således ikke skör
tet på ydre anerkendelse, men Meldahl kunne 
nok med rimelighed mene at Næstved ikke 
var sagen set fra verdens navle (og slet ikke når 
han tænkte tilbage på sine egne erfaringer fra 
nogle år tidligere hvor han havde været enga
geret i ombygninger på Herlufsholm). Det har 
formodentlig da også været spørgsmålet om 
at få mad på bordet der bestemte den unge 
kunstners valg af bopæl. Når han i 1859 efter 
at have indgået ægteskab med en pige fra byen 
året før, ved siden af det normale håndværks
arbejde og en lejlighedsvis portrætbestilling, 
også begyndte at fotografere, har det formo
dentlig også været dikteret af ønsket om mere 
rigelige indtægter. Det blev, så vidt man i dag 
kan skønne, kun delvis resultatet, men til gen
gæld tyder meget på at fotografiet hurtigt 
kom til at spille en rolle for Busch, der i grun
den gjorde sådanne overvejelser ligegyldige.

Fotografiet var i midten af forrige århund
rede en forholdsvis ny opfindelse, men dog 
allerede ret almindeligt, specielt portrætfo
tografiet fik hurtigt en vid udbredelse. Når 
man taler om en ny opfindelse må man dog 
huske at det optiske grundlag og den dermed 
forbundne viden om projektionen havde 
været kendt længe. Allerede i det 17. århund
rede var en række hollandske malere meget 
optagede af de muligheder optikkens frem
skridt gav dem. Det var dog først i 1830’erne 
at kemien var så udviklet, at man formåede at 
fastholde et billede på en flade. Daguerre tog 
sit første vellykkede dagerrotypi i 1837. Hen
ry Fox Talbot kunne i 1841 tage patent på sin 
opfindelse: Calotypiet, men havde allerede 
haft succes med sine eksperimenter med lys
følsomt papir i 1835. Det vil føre for vidt her 
at redegøre for de forskellige sideløbende 
bestræbelser og de tekniske forskelle. Men det 
kan være på sin plads kort at berøre et andet 
aspekt af fotografiens historie: Den tidligere 
nævnte meget hurtige udbredelse og den der
med sammenhængende, næsten ufattelige 
betydning opfindelsen fik.

Skønt det er fremhævet så ofte at en genta
gelse kan synes banal, er det rimeligt netop i 
en polaroidtid at pege på den altdominerende 
rolle det fotografiske billede spiller i dag. Kun 
på den baggrund kan man forsøge at forstå 
den umådelige virkning opfindelsen havde 
ved sin fremkomst.

Portrætfotografiet tiltrak sig meget hurtigt 
stor opmærksomhed og var naturligvis også 
det område der først og fremmest bød sig til 
for økonomisk gevinst. De for udøvelsen af 
professionen nødvendige redskaber og reme
dier var naturligvis til at begynde med meget 
kostbare, men også dette forhold ændredes 
selvfølgelig hurtigt i takt med udbredelsen. 
Fra o. 1860 var der således ca. 100 selvstændi
ge fotografer i København; folk der oprinde
ligt kom fra vidt forskellige erhverv lokket af 
det store marked. I det hele taget er de økono-
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miske og sociologiske forhold i forbindelse 
med denne næringsvej overmåde interessan
te.

Af større interesse i denne sammenhæng er 
den holdning man mødte opfindelsen med fra 
kunstnerisk side. Mange modstridende opfat
telser kom til udtryk. Mange malere så i foto
grafiet en konkurrent og indtog derfor en 
fjendtlig og afvisende holdning. Andre mere 
nuancerede synspunkter spillede også en rol
le; man mente at have fået en forbundsfælle 
som kunne være en støtte, hvad maleriet for
måede blev sat i relief af den nye opdagelse. 
Nogle gjorde det til et værktøj og vidste at 
bruge det. Men også disse fantastisk spæn
dende spørgsmål må vi lade ligge for så vidt de 
ikke berører vores emne: Busch er hans navn. 
Han synes at have opfattet fotografiet som et 
nyt medium, slet og ret, og han brugte det 
sådan. Busch fotograferede også portrætter, 
men på dette felt adskiller han sig ikke synder
ligt fra periodens mange andre fotografer. Det 
er som fotograf af prospekter at han er mere 
end almindelig opmærksomhed værd, og det 
er specielt hans billeder af Herlufsholm der 
her skal have vores interesse.

Det topografiske billede dyrkedes af mange 
fotografer i perioden, denne genre var, ved 
siden af portrættet, den mest dyrkede, natur
ligvis fordi den, mediets nyhed taget i betragt- 
nin, bød sig naturligt for. Sådanne fotografier 
udsendtes som oftest i subskription og det var 
da også den form Busch valgte. Det var også 
indenfor litteraturen en almindelig publikati
onsform, naturligvis dikteret af hvad vi kun
ne kalde markedsmæssige forhold. Som tidli
gere nævnt må Busch’s aktiviteter også 
betragtes under denne synsvinkel, men det 
ændrer ikke ved den omstændighed at hans 
fotografier er af høj kunstnerisk kvalitet, at 
de er værdifulde som billeder og ikke blot som 
billeder af noget.

Busch udsendte sin første subskriptions
indbydelse i 1865. Der var tale om et meget 
ambitiøst projekt: Dansk, slesviske og skaan- 
ske Prospekter. Fotografierne er smukke, men 
var formodentlig ikke så let afsættelige; i 
hvert fald gik udsendelserne i stå da der stadig 
kun var udgivet sjællandske billeder. I 1870 
indbød Busch igen til subskription: Nestved i 
12 fotografiske Billeder med Text. Udover dis
se serier udgav han adskillige enkeltbilleder 
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bl.a. af Herlufsholm. I lighed med Busch’s 
øvrige fotografier er de altid betegnet på sam
me måde: Fotograferet af Maler J. F. Busch. 
Professionsbetegnelsen var det rimeligt at 
fremføre i en periode hvor enhver fotograf 
principielt var amatør - og ingen anden pro
fession tiltrak så mange dilettanter (og jeg 
bruger ikke her ordet som synonym). Når 
Busch kaldte sig maler - hvad han gjorde med 
stor ret - var det en slags kvalitetsstempel. 
Folk fik her billeder produceret af en billed
mager, blot i et nyt medium. Motiverne var da 
også en malers motiver.

Se fx. på fotografiet af kirken set fra nord
vest over den gamle klostermur. Det er i man
ge henseender typisk for den måde Busch 
anskuede sine motiver på. Et genrebilledeag- 
tigt præg er påfaldende ved dette billede med 
den siddende knægt der spændt iagttager 
fotografens hokuspokus med den trebenede 
kasse og det sorte klæde. Bemærk også stigen 
der er stillet op ad muren, støttet af sin skygge 
og med et ekko fra Eckersbergs perspektivlæ- 
reillustrationer. Lad blikket glide fra slibeste
nen gennem den markante port mod våben
husets gitterlåge - synspunktet er valgt så at 

den præcise redegørelse for billedets planer 
harmonerer fuldstændig med det anekdotiske 
indhold.

Eller se på det andet billede fra serien Dan
ske Minder. Skolen set fra åens østbred. I for
grunden til højre fungerer den solplettede 
stamme og de nedhængende grene fra et 
mægtigt træ som repoussoir for det vide kig 
ud over bygninger og træer. Og vi ser detaljer
ne, sengetøjet på snorene i tørrehaven og de to 
heste der er kørt til vanding medens kusken 
bliver siddende på bukken, og de to børn, en 
dreng og en pige, fastholdt i silhouet mod det 
blanke vand.
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Danske Minder! I valget af en sådan titel, 
af sådanne emner ser vi en tydelig markering 
af de stærke nationale følelser der prægede 
perioden. Medvirkende til valget af en sådan 
motivkreds har formodentlig også kunsthi
storikeren N. L. Høyens stærke engagement 
for en national kunst været. Netop i Busch’s 
akademitid spillede han en væsentlig rolle for 
unge danske malere. Men den egentlige lærer 
ser vi tydeligere i et andet af Busch’s fotogra
fier: Billedet af kirken og den gamle skolebyg
ning (Klosterbygningen) set fra nordvest. Bil
ledet demonstrerer med stor tydelighed den 
skoling Busch havde været udsat for. Han var, 
som nævnt, elev af Eckersberg, og denne store 
lærers påvirkning viser sig klart i billedets 
komposition. Intet er her overladt til tilfæl
digheden, helheden er underkastet et stramt 
og nøje udregnet kompositionsprincip. 
Eckersbergs brændende interesse for perspek
tivlæren er blevet viderebragt til eleven. Bille
det er ikke bygget op i fuldstændig overens
stemmelse med det gyldne snits proportioner, 
men kirketårnets nordøstre hjørne og skibets

tagryg er fastlagt ud fra lignende matematiske 
opfattelser. Denne ekstreme klarhed under
streges af lyset og dets modsætning: Skyggen; 
mørke og lys står i et harmonisk forhold til 
hinanden, rummet - i vid forstand - er præ
cist beskrevet i dette billede af mennesker og 
arkitektur, bygningens monumentalitet er en 
kendsgerning, staffagefiguren kan kun stå 
netop hvor han står. Se nærmere på denne 
detalje; han har gammel indfødsret i kunsten. 
Jeg tror det er en maler der har fundet sit 
motiv.
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HERLUFSHOLM 
SKOLES 
LÆRERE 
1987-88

Rektor GO
Gert Olsen

Gymnasieo.lærer VA
Vagn Andersen

Lektor WA
Wohlfahrt Andersen

Adjunkt HB
Hans-Jørn Bentzen

Lærer PB
Poul Bentzen

Lærer LC
Lise Casmose

Adjunkt BC
Bjørn Christensen

Lektor KF
Karen Fanø

Cand. scient. PG
Pram Gad

Adjunkt HG
Helene Gottlieb

Adjunkt SI
Anna Sofie Hansen
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sløjdlærer BI Adjunkt HH
3. Ilium Hans Hansen

Overlærer JJ
Jan Jensen

Lektor MJ
Mogens Jensen

\djunkt NK
sliels C. Koefoed

Lektor NJ
B. Normann Jørgensen

Adjunkt KC
S. Krarup-Christensen

Lektor KM
Jens Krogh-Madsen

ærer BL
jarne Levin

Overlærer SL
Sten Løth

Lærer LØ
Jørgen Broe Løwe

Overlærer EM
E. Maribo Mogensen
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Adjunkt AN
Erik Anker Nielsen

Lektor HN
J. Hvidtfelt Nielsen

Adjunkt LN
Louis Nielsen

Lektor MN
Mads Nielsen

Overlærer BN
Benny Njor

Lektor KO
Kr. Olsen

Adjunkt MO
Marianne Olsen

Adjunkt OF
Ole Pedersen

Adjunkt JT
Jens Trandum

Adjunkt
Gunnar Værge

Overlærer BZ
Bent Zwergius

Adjunkt AZ
Nils Aarsø

Fraværende ved fotograferingen var lektor 
Lars Bardram.
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ENGELSK I DET NYE GYMNASIUM
Jens Krogh-Madsen.

The teacher [öa tijtja], 
A pupil [a pjüwpil]. 
The blackboard [Öa bläkbö’d]. 
A map of America [a map av 
a'merika].

Fra næste skoleår sker der visse ændringer i 
faget engelsks omfang og indhold. I det føl
gende skal jeg forsøge at klargøre hvilke 
muligheder gymnasiereformen indebærer, 
men om alle muligheder vil kunne realiseres 
på Herlufsholm er ikke afklaret i skrivende 
stund; det afhænger dels af elevønsker, dels af 
skolens muligheder for at oprette de enkelte 
hold. Men mon ikke der bliver plads til det 
meste!
Bekendtgørelsen
I øjeblikket foreligger et udkast til bekendtgø
relse for faget, som har været så længe under
vejs og har været hørt så mange steder, at den 
næppe ændres, hvorimod den lovede under
visningsvejledning ikke er udkommet endnu. 
Det følgende skal derfor ses som et ret kvalifi
ceret gæt på hvad faget vil kunne tilbyde i det 
nye gymnasium.

Det er jo for det første helt indlysende at 
der opnås store fordele ved at også matemati
kere kan vælge engelsk både på et grundnive
au (= 1. og 2.g) og på et højniveau (=1., 2. og 
3.g). Dermed er et længe næret ønske både fra 

elever og lærere gået i opfyldelse, ligesom det 
ser fornuftigt ud at sproglige kan vælge et 
andet sprog end engelsk som højniveau
sprog; ikke mindst her på skolen forekommer 
det blandt kosteleverne at nogle har haft en 
tysk- eller fransksproget opvækst og skole
gang.

Ligeså væsentlige er de indholdsmæssige 
ændringer i den nye bekendtgørelse. For de 
sproglige drejer det sig på begge niveauer om 
at der nu skal læses 3 særligt studerede emner, 
dvs. en periode (fx. romantikken, tiden 
omkring 1. verdenskrig, 1950’ernes »vrede 
unge mænd«, 1960’ernes anti-autoritære 
oprør), en central kulturstrømning fx darwi
nisme, præ-rafaelitterne, the Bloomsbury 
Group, imagismen, imperialisme, feminis
me), et forfatterskab (lyrisk, dramatisk, 
episk) eller et andet emne som lærer og elever 
kan blive enige om. I mindst et af disse emner 
skal der anlægges en historisk synsvinkel, 
hvilket må betyde at stoffet skal placeres i en 
politisk-social sammenhæng.

Sproglige på højt niveau skal i 3.g læse
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I MATEMATISK LINIE

klasse timer pr. uge læsepensum skr. eks.

3.g
2.g 
Lg

0

3 I grundniveau 500 ns nej

3-g 5a 400 ns

2-g 
Lg

4 1
4/højt niveau 500 ns ja

II SPROGLIG LINIE

klasse timer pr. uge læsepensum skr. eks.

3-g 
2-g 
Lg

0
41
4J

^•grundniveau 500 ns ja

3-g 51 400 ns

ja2-g 
1.

4
4J

► højt niveau 500 ns

NB! En bærende ide i reformen er, som det ses, at et grundniveau kan udbygges til et højt niveau 
v.h.a. 5 timer/ugl. i 3.g.
yderligere 2 emner; hertil kommer mulighe
den for enten at læse et drama af Shakespeare 
eller at læse et »antal tekster, som repræsente
rer en periode eller en væsentlig kulturstrøm
ning fra før år 1900«. Disse tekster skal samles 
under en kulturhistorisk og/eller litteraturhi
storisk synsvinkel.

Også matematikere skal i deres pensum 
læse 3 emner på grundniveau, og bestemmel
serne er de samme som for de sproglige. For 
det høje niveau (=3.g) gælder at der også her 
skal læses 2 emner oveni de 3 fra grundniveau. 
Det ene skal belyse en kulturstrømning eller 
en væsentlig social eller politisk udvikling fra 
nyeste tid. I det andet højniveau-emne skal 
anlægges en historisk synsvinkel. Herudover 
skal læses et antal tekster, der udfra »et sam
fundsmæssigt og kulturelt perspektiv belyser 
en eller flere væsentlige naturvidenskabelige 
eller teknologiske problemstillinger«. Både 
skønlitteratur og sagprosa kan indgå. Som 
det ses er dette sidste matematikernes parallel 
til det der nok de fleste steder bliver til de 
sprogliges Shakespeare-læsning.

Indholdsmæssigt er det kravet om emne
læsning der er den store fornyelse, og selvom 

mange engelsklærere i deres hidtidige praksis 
har dyrket denne metode, betyder den nye 
bekendtgørelse at der er strammet noget op, 
således at ikke en hvilkensomhelst tekstsam
ling kan gå for at være et emne.

Jeg synes også at der i det nye ligger en klar 
præcisering af faget som et tekst-fag, selvom 
jeg kan berolige video-manerne med, at 
arbejdet med AV-midler (og EDB?) kan 
erstatte op til 10% af pensum. Derudover er 
det værd at bemærke at undervisningen stort 
set udelukkende skal ske på engelsk. Det har 
vi altid praktiseret, men nu er det altså blevet 
formuleret som et krav.

For de høje niveauer (=3.g) stilles der end
videre krav om refleksion og fordybelse på et 
højere plan end for grundniveauet. Det høje 
niveau er dermed kvalitativt defineret og må 
ikke ses som blot en kvantitativ udvidelse af 
grundniveauet.

Endelig bør det bemærkes at den større 
opgave, som alle kommende gymnasiaster 
skal aflevere inden studentereksamen, efter 
elevens valg kan placeres i faget engelsk. Det 
giver virkelig mulighed for fordybelse.
Der er serveret - god appetit!
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SET & SKET

AUGUST
10. Skoleåret startede med lærermøde kl. 10. 
Piple og diple ankom i dagens løb.
Rundvisning og orientering for nye l.g dapie.
11. Første skoledag, som dog pr. tradition 
sluttede efter 4. lektion.
15. Den efterhånden traditionelle skovtur. 
Grundskolen dyrkede forskellige sportsaktiv
iteter og terrænløb i skovene omkring skolen 
og sluttede med primitiv madlavning og hyg
geligt samvær omkring bålene på spejderp
ladsen. l.g og lO.kl. afviklede et lignende 
arrangement i skovene omkring iystrup-søen 
og på Kongskilde Friluftsgård. Med rimeligt 
godt vejr blev det en god og »anderledes« 
dag.
25. Orientering i 5. time i Hallen om elevrådet 
og dets arbejde.
Reexamination i latin, oldtidskundskab og 
geografi.

26. Valg til elevrådet i 1. time. Der vælges én 
repræsentant og én suppleant i hver klasse.
Ole Petersen med 3.x på biologisk ekskursion 
til Kobæk Strand.
27. Triathlon i Sorø.
Reexamination i kemi.
28. Ole Petersen med 3.y på biologisk ekskur
sion til Kobæk Strand.
29. Den store vellykkede fugleskydning.

SEPTEMBER
2. Ole Petersen med 3.z på biologisk ekskursi
on til Kobæk Strand.
8. Atletikstævne mod arvefjenden Sorø. Vi 
vinder alle discipliner.
9. Danseundervisningen begynder for diplene
i 6. og 7. kl. samt nye diple i 8. og 9. kl.
12. Forældredag for l.g.
16 40-års jubilarer besøger skolen.
Baseball-kamp mod hold fra Den amerikan
ske Ambassade.
16. Regionstævne i atletik på Herlufsholm.
22. Tennismatch mod Sorø her.

Sidste skoledag: Mark Dalhoff træner til eksamenstidens tunge løft med Normann-Jørgensen.
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KONTAKT HERLUFSHOLM

SKOLENS KONTOR
8.30- 11.30 tlf. 03 72 60 97
sekr. Eva Bardram
Rektor Gert Olsen, privat 03 72 07 08
Adm. insp. lektor Normann Jørgensen
9.30-11.30

SOVESALENE træffes bedst 16.30 - 17.30

VUEN 03 72 10 98
Lektor Lars Bardram

SKOLEBYGN. VEST 03 72 76 13
O. lærer B. Ilium

SKOLEBYGN. ØST 03 72 00 20
Lærer Jan Jensen

EGMONTGÅRDEN 03 72 03 71
O. lærer Bent Zwergius

MUSEET I 03 72 32 66
Adj. Niels Chr. Koefoed

MUSEET II 03 72 04 98
Adj. Nils Aarsø

LASSENGÅRDEN 03 72 04 30
Adj. Niels Ulrichsen (boginspektør)

BIRGITTE GØYEGÅRDEN 03 73 06 50
Jørgen Hvidtfelt Nielsen, lektor., studievejl.,

SUS 03 72 03 45
Sygeplejerske Mie Sehested

LINNEDSTUEN 03 72 43 05
Fru Braae (henv. vedligeh. af tøj)

ØKONOMA 03 72 04 83
Fru Susanne Andersen

GODSKONTORET
03 72 01 01
(henvendelse vedr. økonomi)

VARMECENTRALEN 03 72 72 79

SKOLENS ØVRIGE LÆRERE:
Vagn Andersen, o.lærer
H. Wohlfahrt Andersen, studielektor,

03 72 27 48
Hans-Jørn Bentzen, adj., 03 59 41 18
Poul Bentzen, o.lærer, 03 78 22 27
Lise Casmose, lærer, specialundervisning

03 73 75 11
Bjørn Christensen, adj., 03 73 84 65
Karen Fanø, lektor, 03 72 61 18
Pram Gad, adj., 02 40 61 20
Helene Gottlieb, adj., 03 61 71 78
Anna Sofie Hansen, adj., studievejleder,

03 79 72 10
Hans Hansen, lektor, 03 72 86 31
Mogens Jensen, lektor, 03 72 24 71
Bj. Normann Jørgensen, lektor, adm.insp., 
03 72 26 13

Sv. Krarup-Christensen, adj., 03 81 71 77.
Jens Krogh-Madsen, lektor., 03 72 61 18
Bjarne Levin, lærer, 03 74 74 46
O. lærer Sten Løth, 03 17 05 70
Jørgen Løwe, o. lærer, 03 73 85 65
Maribo Mogensen, o.lærer, 03 72 93 55
Erik Anker Nielsen, adj., 03 72 81 08
Louis Nielsen, adj., 03 73 54 35
Mads Nielsen, lektor, 03 72 45 33
Benny Njor, lærer, 03 74 69 85
Kristian Olsen, lektor, 03 72 62 32
Marianne Olsen, adj., 03 72 62 32
Ole Pedersen, adj., studievejl., 03 75 66 65
Jens Trandum, adj., 03 72 71 28
Gunnar Værge, adj., 03 73 01 58

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. Nyborg-Korsør 

Bussernes holdeplads i København ved TB-stationen i Ingerslevgade.
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Skolens Bussemand

Hu, ha, sikken karl! 
med riset i næven 
han tvinger de dovne 
til angst og bæven.

Pas på, hvis for langt 
du er nede i rækken, 
at ikke du kommer på 
ho’det i sækken!



Da maleren og fotografen Johan Frederik Busch tog sine billeder fra 
Herlufsholm og Næstved for godt 100 år siden, skabte han fremra
gendefotografisk kunst (se artiklen s. 22-25). Samtidig kan vi interes
sere os for hans »plader« som historiske dokumenter, og Kontakts 
fotograf har moret sig med at se en række af malerens motiver i 1987 
- fra nøjagtig samme plet. En sammenligning viser at det moderne 
fotografiske »øje« dels ser noget andet, noget forandret, dels ser på 
en anden måde.

REKLAMEGÅRDEN 03 64 64 99


