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LEDER

„Verden er
så stor så stor...”
Diplenes studievalg og er
hvervsplaner er naturligt
nok noget som optager alle
forældre - ofte længe før
problemerne har markeret
sig i deres barns bevidst
hed. Afholdelsen af den
store »Uddannelsesmesse«
i Forum i februar -96 har
fået forældre til at stille
spørgsmål om skolens deltagelse/besøg her. Til Kon
takt har studievejlederne
oplyst, at de ikke har vur
deret at netop denne mes
se ville dække behovet for
information for vores ele
ver i større gruppe. Messe
formen giver i sig selv rin
ge mulighed for fordybelse
i de ofte komplicerede op
lysninger, man egentlig
har brug for, og desuden
vil hverken handelsskoler
ne eller universiteterne
være repræsenterede. Det
betyder naturligvis ikke,
at enkelte elever ikke vil
kunne føle et særligt be
hov og vil kunne arrangere
individuelt besøg på mes
sen.
Alle videregående uddan
nelser tilbyder orientering

kombineret med besøg på
selve institutionen - og
studievejlederne
frem
hæver værdien af et
sådant personligt indtryk
af studiemiljø og møde
med studerende.
Den første »snuse-rundtproces« foregår i øvrigt
ved, at et større blandet
team af studie- og er
hvervsrepræsentanter
samles på Herlufsholm,
hvor de stiller sig til rådig
hed for 2. og 3. g. Diplene
konsulterer så de eksper
ter de har valgt ud efter
forudgående skriftlig og
mundtlig vejledning fra
skolens egne studievejle
dere.
Denne vimren med føle
hornene for at »mærke
verden« er naturligvis en
proces, som er startet me
get tidligere; grund-sko
lens erhvervspraktik og besøg, bevidstgørende te
madage for eleverne, ud
landsbesøg og feriernes
supplerende sprogkurser
osv. er ting som bør og skal
være velovervejede tiltag
eller impulser (som også

Kontakt forsøger at holde
focus på).
- Men med den syndflod af
informationsarrange
menter og materialer, som
oversvømmer »markedet«,
kan det være nødvendigt
for diplene og skolen at
mobilisere en portion sund
skepsis. Erhvervsvejleder
ne sender derfor ikke alle
»tilbud« i omløb, men ud
vælger det lødigste, og er
naturligvis specielt op
mærksomme på at videre
give information om æn
dringer eller nyskabelser
inden for videregående ud
dannelser.
Og så er det vel på sin
plads at henvise til forfat
teren og gammelherlovianeren Jørgen Knudsen,
der har følgende råd til di
plene i sin artikel her i
bladet: I kommunikations
samfundet er det nødven
digt at lytte indad - spørge
efter, hvad man selv in
derst inde ønsker og vil.
Først da får man den rette
holdning til det at vælge og vælge fra.
Redaktøren

BREV FRA EN DIPELMOR
Vedlagte brev lå på redak
tionens bord først i det nye
år. En kopi var sendt til
brevskriverens
lokale
avis, foranlediget af pres
sens omtale af Herlufs
holm efter afslutningen af
retssagen.
Men brevet viser en
holdning som er typisk ik
ke bare for gamle elever,
men også for både disses
forældre og bedsteforæl
dre - denne loyalitets- og
tillidserklæring
sendes
hermed videre til nu
værende diple.
Red.

Alytårsmorgen

Kære Herlufsholm
.Aviserne taler om din tabte prestige.
For mange år siden, i en mørk time, ringede et familie

medlem og bad om at låne FOF (SAAIA)/£ of Kaj
A^unk. Tiladen hvor Doul Reumert spiller både den gam

le hærfører "Hannibal og den gamle romerske statsmand

Fabins A^ximus. cfe-g satte den på før jeg gav den vi
dere, og da var det, at en enkelt sætning skilte sig ud og

blev til hele skuespillet.
Den gamle Fabius A^aximus siger, så vidt jeg erindrer

nu, for pladen er igen lånt ud:

“Romerne er et gammelt folk, der kan tåle tab af presti

ge, jo værre det går, jo roligere bliver deth
Du er en gammel skole. Du kan tåle tab af prestige.

(Sn kæde, siger man, er aldrig stærkere end sit svage
ste led. Sandheden er, at dit svageste led ikke bare er
dit, men hele det moderne danske samfunds.
Drikkeri og anden uskik hærger mange skoler.

Det er faldet i din lod at synliggøre et alment problem.
yVAåske, hvem ved, fordi du er bedre rustet til at bære

omkostningerne.

Og vende strømmen?
Franskmændene siger /zud af noget dårligt kan komme

noget godt".
Den store engelske statsmand, der stod model til Fabi
us A^ximus, sagde engang:„Have hope.- h^ve faithh
Det tåler nok gentagelse.

Anoder til en Herlovianer 'S3
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Trolletalen 1996
Jens Greve '59

Vi samles Trollemorgen for
først og fremmest at min
des skolens to stiftere, Her
luf Trolle og Birgitte Gøye,
og for at vise vores
ærbødighed og taknemme
lighed for den arv, de efter
lod os.
Og selv om skoleåret
startede for fem måneder
siden, og det lige har været
nytår, så festligholder vi
Herluf Trolles fødselsdag
den 14 januar som en slags
nytårsdag for skolen. Høj
tideligheden her i kirken er
derfor også en god anled
ning til at se lidt tilbage og
frem, og til at ønske for
skolen.
Her kommer det hele
meget tæt på.
Alle er her, Forstanderen
og Heis og Jer diple med
pårørende og hørere og fle
re fra skolen og gæster med
tilknytning til skolen og
gammelherlovianerne, som
har gået her. Vi er her i kir
ken, som i alle Skolens 430
år har været dens vigtigste
samlingssted.
Her er bænkene, som vi
kender, og her er døbefon
ten, prædikestolen og alte
ret og Herluf Trolles og Bir
gitte Gøyes sarkofag. Her
er fanen, skolens nationale
symbol og samlingsmærke,
og her er mindetavlen over
herlovianere, som gav de-

res liv for os, selv om de var
fuldstændig ligesom os og
gik på det gulv, vi nu går
på.
Det er det samme sted,
de samme personer med de
samme tanker og det sam
me fællesskab. Og det er de
samme omgivelser i den
samme gode, gamle kirke,
som gør, at tiden på en må
de forsvinder. Her er Her
luf Trolles tid pludselig me
get tæt på vores... her er vi
sammen og kan alligevel
være os selv, og vi kan på
en gang føle skolens puls og
fornemme både dens ånd
og sjæl.
Det kan man også til
daglig, men da slår pulsen
så hurtigt, fordi der er så
meget liv i skolen, at man
ikke altid tænker på ånd
en, og på at skolen også har
en rigtig levende sjæl i dag
ligdagen.
Men det er vigtigt at ud
vikle ånden og have sjælen
med.
Det lød måske næsten
som en formaning, og det
var ellers slet ikke min
hensigt at komme med
formaninger her. Dem får I
sikkert rigeligt af til daglig,
for så meget har skolen
næppe forandret sig, og det
skulle også undre mig, om
den skepsis helt er ophørt,
som diple uvægerligt an
lagde over for en trolletalers formaninger. Han kun
ne jo være i ledtog med bå
de Heis og Forstanderen.

Tvært imod ville jeg ly
kønske Jer med en indsats,
som billedlig talt nok har
været tydeligere set fra
min position på land, end
fra Jeres om bord på ski
bet.
Lykønskningen gælder
den manøvrering af Her
lufsholm, I har klaret som
besætning med skolens
hørere som officerer og
Heis som skibschef gen
nem et ualmindelig hårdt
vejr.
Jeg vil ikke tvære i det
med vejret, for uanset at
det til tider forekommer li
ge skrapt nok, så er man
altså nødt til at tage hen
syn til det, når man lægger
sin kurs, indtil det skifter.
For vejret skifter jo også!
Men I har vist både styr
ke og vilje i det år som nu
er gået, og det tror jeg kun
man kan med god ånd og
sjælen i behold.Samtidig er
jeg næsten sikker på at in
gen af jer føler, at I har
gjort noget særligt, og det
bringer mig til at sammen
ligne Jer med nogle andre
unge danskere, jeg har op
levet, og som var på Jeres
alder eller kun et par år æl
dre.
Jeg tænker på de solda
ter, som var med i starten
af FN-engagementet i Jug
oslavien. Det var også
sådan en slags hårdt vejr,
for det var utroligt nerve
pirrende, og de oplevede
nogle
modbydeligheder,

TROLLETALEN ’96
som er svære at forestille
sig. For mig selv som chef
var det ikke mindst spæn
dende at se, om alt det, vi
havde uddannet vore folk
til i årevis, nu ville vise sig
at kunne bære, om materi
ellet virkede, og om dan
skerne duede.
Den tvivl kunne man
nemlig godt have, for de
havde også oplevet en kri
tik og bedrevidende skep
sis ude fra, som I har følt.
Og de var nøjagtig de sam
me typer som I: Der var
mange høflige og mange
frække, og der var mange
sjove og enkelte kedelige,
men alle var utroligt positi
ve og - også som I - flittige,
når det var nødvendigt. Og
der var masser at gøre i he
le perioden, for samtidig
med at passe på det, nogle
afstumpede personer i om
rådet hele tiden fandt på,
så skulle de også indrette
sig, så de kunne overleve
den første vinter uden huse
og elektricitet og vand og
den slags ting til rådighed.
Derfor var jeg naturligvis
spændt.
Og så viste soldaterne
sig, at være brandgode!
Og hele tiden fik de ros
udefra, både fra FN og
mange enkeltnationer og
civile organisationer, men
også fra parterne i krigen,
altså serberne, muslimer
ne og kroaterne. Og det var
danskerne selvfølgelig helt
fornøjede med, men de for
stod det ærlig talt ikke rig
tigt, for de mente nemlig
ikke selv, at de havde gjort
noget særligt.

Men det interessante
var, at selv om den mili
tære uddannelse viste sig
at være udmærket, så var
det først og fremmest de
menneskelige kvaliteter,
der udmærkede dansker
ne. Det var den indstilling
og de moralbegreber, de
havde med fra deres hjem
og fra skolen, som gav dem
et fremragende internatio
nalt renomme...ånden og
sjælen.
Det har altså noget at
gøre med at være sig selv.
De viste en utrolig sikker
fornemmelse for, hvad der
er ret og uret. De var ube
stikkelige og de viste re
spekt, høflighed og hjælp
somhed over for menne
sker i nød, uanset hvor
elendige eller selvforned
rende disse mennesker end
tog sig ud.
Og de støttede hinanden,
selv om de også oplevede de
mere tvivlsomme sider af
kammeratskabet, som I
kender bedre end nogen:
Drilleri, ironisering og højrøvethed.
Men udadtil viste de al
drig den slags herrefolks
tilbøjeligheder, selv om de
havde rigelig magt til at
gøre det. De var pålidelige,
og de havde et vidunderligt
gå-på-mod og en dansk
frækhed, som ikke altid er
lige heldig her hjemme,
men som gav storartede re
sultater i deres situation.
Når vi ikke til daglig selv
tænker på disse egenska
ber og opfatter dem som
særlige kvaliteter, så er det
fordi vi danske betragter
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dem som naturlige.
Sådan er det desværre
ikke alle vegne.
Men yderligere har I no
get på skolen, som solda
terne søgte.
De var allesammen fri
villige, og det kan godt un
dre en; for hvad får unge til
at ofre et halvt år eller me
re af deres liv under de for
hold og i de omgivelser for
en meget beskeden løn?
Det mest almindelige
svar på det spørgsmål vil
måske overraske Jer: De
gjorde det faktisk for at op
leve kammeratskabet... Ja,
mindre for at yde en huma
nitær indsats eller af an
den idealisme, men for at
opleve et kammeratskab.
Og her står I stærkt, for
selv om jeg er helt sikker
på, at diple også uanset
køn som soldaterne, ud
mærket fornemmer, hvad
der er ret og uret i de fleste
situationer, så er kamme
raterne allerede her, hvis
fornemmelsen svipser.
Derfor er mit ønske for
Jer denne Trollemorgen, at
I må bevare modet til i fæl
lesskab at manøvrere vide
re i den ånd I har vist med sjælen i behold.
Altså omtrent med Bir
gitte Gøyes ord: Gøre ret og
ikke forlade Jer på alle an
dre.
Og mit nytårsønske for
hele skolen og for alle der
har kærlighed til den er, at
I må holde kursen, for den
er god.
Held og lykke med det
nye år og tillykke med
idag!

ELEVDAGEN

Future-Kids
- om elevdagen
Elevdagen d. 15. nov. hav
de fået temaet »Hvad kan
du og hvad vil du gøre med
dit liv?« En arbejdsgruppe
havde fyret op under diplene (gymnasiet og 10.
kl/præp.) som i forvejen
havde fået ark med bevidstgørende spørgsmål; så
en fyldt Helenhal modtog
et panel af gæster (repræs
entanter
udefra)
med
skærpede sanser. Tre re
præsentanter for »det vir
kelige liv<< - in casu Front
løberne i Arhus. Bikuben’s
afdeling for erhvervskun
der samt Forsvaret garan
terede alsidighed og gav
da også temmelig forskel
lige bud på, hvad livet ef

ter skolen ville stille af
krav og udfordringer til en
herlovianer.
I den efterfølgende klasse
diskussion blev deres ud
sagn så gået efter i søm
mene, og i sidste lektion
før mausen måtte panelet
stå for skud fra salen, idet
klasserepræsentanter fik
lejlighed til at fyre løs.
Det blev nok mest til focusering på »tilpasning«
- eller flexibilitet som det
udtrykkes med political
correctness - og karriere
muligheder, der for en del
af pigerne åbenbart mere
ligner -umuligheder. Un
der alle omstændigheder
en bevidstgørelse om hold

ninger. Det fulgtes op af ef
termiddagens foredrags
holder Jørgen Knudsen.
Gammelherlovianer
og
humanistisk debattør samt flittig forfatter. Det
var nok en lidt mat skare
af diple, der tog fat på at
fordøje Jørgen Knudsens
analyse af de unges kul
turdilemma, lige efter
mausen! (Heldigvis kan
Kontakt bringe foredraget
in extenso). Men desserten
var skoleminder om Her
lufsholm - for 50 år siden.
Så der blev talt godt hen
over alle aldersskel, da og
så diplene til slut fik en
mikrofon i hånden.
MN

ELEVDAG

Hvad skal du være,
når du bliver stor?
Jørgen Knudsen ('44). forfatter
Mødet med det
ukendte
Situationen omkring de
store forandringer op gen
nem
et
menneskeliv,
springene fra en tilstand
til en anden, er altid
præget af modstridende
følelser - håb og frygt, for
ventning og angst, selvsik
kerhed indtil overmod og
arrogance og rystende
skræk for ikke at kunne
slå til. Man har det som
Alice i eventyrland, som
snart er så lille at hun kan
krybe ned gennem kanin
hullet, snart alt for stor til
at komme ud gennem
døren. Sådan er det for
den 7-årige før den første
skoledag, sådan er over
gangen fra barn til voksen,
sådan er det for 3.G-eren
når
studentereksamen
står for døren, og livet bag
efter nærmer sig, snart
som optrækkende tor
densky, snart som forjæt
tende solopgang, sådan er
det når man får sit første
rigtige alvorlige betalte
arbejde, og sådan er det,
når man bliver gift.
Ud af det velkendte og
trygge, på hovedet ud i et
eller andet, som for det
første er ukendt i sig selv,
og hvor for det andet ens
egne evner til at tackle
dette ukendte er meget

uvisse. For at dæmme op
for skrækken, for at få
hold på hele situationen,
har menneskeheden siden
tidernes morgen omgær
det disse overgange med
bestemte
ritualer,
de
såkaldte overgangsriter. I
har måske hørt om india
nernes meget grusomme
manddomsprøver som et
eksempel. For studenten
er ritualerne jo mere fre
delige, her er de to vigtig
ste ingredienser det at
sætte en bestemt hue på
hovedet og det at drikke
sig fuld. Men hvad er fuld
skab? I vil tro det er løgn
når jeg fortæller, at da vo-

"...trukket op lige
som et legetøjsdyr
med en nøgle i ryg
gen ruller han
straks afsted i den
ønskede retning"

res klasse havde været op
pe til sidste fag juni 1944,
drog vi i samlet flok til
Næstved, hvor vi besøgte
en af vore klassekamme
rater som boede der og
hvor vi fik hver en pilsner.
Nogle få fik dog to. Dette
var nok til, at vi på hjem
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vejen opførte os som totalt
berusede, også var det i en
vis forstand, pjattede og
råbte og sang og skreg og
opførte os aldeles barnligt
og umodent.
Vi var jo bange for det
ukendte. For en kostskole
elev er overgangen nok
sværere end for en almin
delig gymnasiast, fordi
miljøet på skolen til en vis
grad lukker sig om sig selv
og lukker verden ude, og
fordi der derfor bliver me
re tryghed og mere fælles
skab at miste end andet
steds.
Naturligvis var også for os
den sidste tid på skolen
præget af spekulationer
over, hvad vi skulle bruge
vores liv til bagefter.
Hvad ville de andre i klas
sen? Hvad ville jeg selv?
Leif vidste det allerede i
niende klasse, hvor han
havde forlovet sig med en
pige fra Næstved, hun
skulle være sygeplejerske,
han skulle være læge, og
han lagde sine lommepen
ge til side - 50 øre hver lør
dag for at spare op til
sølvtøj til det kommende
lægehjem. Han blev også
læge, selv om det det kneb.
Leifs far var også læge.

ELEVDAG
Det har været cirka hver
tredje af os fra årgang 44,
der valgte det samme eller
næsten det samme er
hverv som vore fædre. De
var i hvert fald vore vigtig
ste identifikationsfigurer.
Nogle stykker gik i fædre
nes spor som handelsfolk,
men ellers stod valget
stort set kun mellem aka
demiske
uddannelser,
hvor der groft sagt kun var
fem muligheder, der kun
ne komme på tale, nemlig
jurist,
læge,
ingeniør,
cand. mag. eller teolog.
Det var jo under besættel
sen, så militæret var ingen
mulighed. De afgørende
samtaler forud for vores
valg fandt naturligvis sted
i hjemmene. Ikke at vi au
tomatisk valgte efter vore
forældres ønske. Det be
sværlige var, at de gerne
ville høre vores. Jeg hu
sker mine vanskeligheder,
når mine forældre blev ved
at spørge mig, hvad jeg
selv allerhelst ville. Jeg
prøvede at mærke efter allerlængst inde, hvad jeg
allerhelst ville. Det varede
længe, før der begyndte at
danne sig en slags ønske,
snarere nogle vage fore
stillinger, som jeg var un
derligt bange for at røbe
for nogen. Men jeg troede
altså nok, at jeg gerne vil
le gøre noget for verden,
sætte livet ind for en eller
anden stor sag. Men jeg
ville også gerne blive klo
gere ved at læse bøger,
mange bøger... så hvad så?
Først gennem samtaler
med gode venner og også

med forældrene og til sidst
med en studerende inden
for faget blev ønsket mo
digt nok til at formulere
sig selv: litteratur.

Spørgsmålet, der aldrig
blev stillet
Det var en langsom pro
ces, vildt spændende og
meget svær. Men der var
et spørgsmål, som aldrig
blev formuleret, et spørgs
mål som ingen drømte om
at stille, ja som ingen
drømte om kunne stilles,
og som ville være blevet af
vist som irrelevant, hvis
det alligevel var blevet
stillet: det spørgsmål, I er
blevet stillet overfor på
denne temadag om ”Krav
og forventninger efter

"Sammen med ligemænd i gensidig til
lid åbner verden sig
for én. ...for at
komme derhen, er
der brug for en vis
portion vovemod"

gymnasiet” nemlig spørgs
målet om, hvilke krav der
stilles fra modtagersiden,
spørgsmålet om, hvad er
hvervslivet forventer af
jer, spørgsmålet om, hvor
dan I skal være, for at I
kan passe ind i stillings
profilen og blive ledere og
få succes.
Denne forskel illustrerer i
sig selv en væsentlig for
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andring, som har fundet
sted i samfundet i den
mellemliggende tid. Den
amerikanske sociolog Da
vid Riesmann har beskre
vet den i sin bog Det en
somme
massemenneske.
Han skelner her mellem
det indrestyrede menne
ske i industrisamfundet og
det gruppestyrede i det
moderne
service-sam
fund. Det indrestyrede
menneske kunne sige som
den tyske filosof Kant sag
de for et par hundrede år
siden: to ting fylder mig
med ærefrygt, stjernehim
len over mig og den moral
ske lov i mig. - den moral
ske lov der kan formuleres
forskelligt. Birgitte Gøyes
version lød “Frygt Gud,
gør ret og forlad dig ikke
på menneskene” - det sid
ste unægtelig udtryk for
en temmelig uhyggelig
mistro til hendes medmen
nesker. Så kan jeg bedre li
de det gamle enkle slogan:
ret ryggen og tal sandhed!
Det indrestyrede
menneske
Den person, Riesmann
kalder den indrestyrede,
er født ind i en puritansk
tradition, er vænnet til at
føle skyld og til aldrig at
være god nok og derfor til
altid at måtte arbejde for
at gøre et eller andet godt
igen og rette ryggen. En
moralsk opdragelse, en
stadig indterpning af for
skellene mellem det tillad
te og det forbudte, har
skabt en rigid og stejl ka
rakter, tålmodig, stædig,
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skyldbelæsset, snart en
ener (som Birgitte Gøye
må have været), snart med
gode muligheder for tæt
samarbejde med ligesinde
de - for nu at skære ka
rakteristikken meget ud i
pap. Denne personligheds
type er så at sige trukket
op, ligesom et legetøjsdyr,
opdragelsen har bestået i
at dreje en nøgle rundt i
ryggen, og når han sættes
ned på gulvet, ruller han
straks og til almindelig
forbavselse
målbevidst
(som det synes) afsted i
den ønskede retning. Eller
om ikke lige straks, så dog
efter den korte tøven, jeg
fortalte om, da jeg overve
jede hvad jeg skulle være
og fandt ud af, at det skul
le være litteratur. Een
gang truffet, så siger val
get: bare afsted med dig!
Denne karaktertype har
en skole som Herlufsholm

været god til at frembringe
- eller producere som det
hedder nutildags - og det
er også den, som har skabt
hele vort industrisamfund
med dets høje arbejdsmo
ral, for ikke at sige arbejdsdille: arbejdet er et
godt tugtemiddel, det er
simpelthen redningen fra
den ulykke, som nemlig al
tid truer fra ens medfødte
dovenskab, der skal be
kæmpes.
Uden arbejde kan et men
neske jo gøre hvad det har
lyst til, og det har man
sandelig ikke lyst til, at
det skal. Denne moralske
opdragelse har også skabt
paratheden til at reagere
ideologisk
holdnings
præget ovenfor politiske
spørgsmål, d.v.s. skabt den
psykiske og sociale bag
grund for et aktivt og fun
gerende demokrati.
Det gruppestyrede,
antenne-menneske
I servicesamfundet ænd
res
personlighedstypen.
Her er den enkelte langt
mindre udsat for præg
ning fra hjemmet end fra
hele den voldsomme og
dybt forvirrende påvirk
ningsindustri, fra fjernsy
net til computeren, og her
bliver angsten stor, når in
gen retning uden videre er
bedre end andre, så lege
tøjsanden slet ikke ved,
hvad vej den skal gå, når
den sættes ned på gulvet,
og derfor hele tiden må
pejle sig frem: hvad siger
moden, hvad gør de andre,
hvad forventer de af mig
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lige nu? I den situation vi
ser man en intuitiv reakti
onsevne overfor det uven
tede, også en stor koncen
trationsevne overfor ud
fordringen i komplekse si
tuationer.
Samtidig bliver det svært
at mobilisere den tålmo
dighed og opmærksomhed,
som skal til for at følge en
logisk
fremadskridende
argumentation.
Menne
sket med alle antenner
ude bliver let ukritisk og
uden jeg-styrke, måske og
så asocialt. Følelser og re
fleksioner opleves som
besværlig
opmærksom
hedsrøvende ballast og
forsinkelse, modstand er
noget man nødigt yder,
hellere glide af, vige ud til
siden. Men stemninger
reagerer den gruppestyre
de dygtigt på. Han er kort
sagt svingende og ubereg
nelig, og det traditionelle
skolesystem har svært ved
at finde sine ben overfor
ham og stiller i sin usik
kerhed så megen compu
terkraft til hans rådighed,
at kløften bliver endnu dy
bere, for computeren er
dette menneskes bedste
partner, overfor dens ud
fordringer er han rigtig i
sit es, den kan lægge be
slag på hele hans opmærk
somhed og befri ham for
alle problemer, så længe
det varer. Han har i sig en
uro eller angst, der søges
døvet med jagten på ople
velser, jagten på forbrug
og jagten efter de andres
anerkendelse.
Den indrestyredes saglige
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og
moralsk/umoralske
holdning udskiftes med
den gruppestyredes ven
lige og famlende opportu
nisme, med følsomhed
overfor andre og overfor
skiftende krav fra skiften
de grupper, med et behov
for anerkendelse der redu
cerer alt og alle omkring
ham til redskaber. Aktua
litetsjægeren, som Riesman også kalder ham, la
der som om han samarbej
der, mens han indædt og
angst kæmper for at vinde
en tryghed, han ikke ved
hvad han skal bruge til.
Han er svag og let at ma
nipulere, men er også
følsom og bedre i stand til
at fornye sig end den stive
indrestyrede var.

Korpsånd
Lad være, at dette skema
er alt for firkantet, jeg sy
nes nok, det har fat i nogle
vigtige skift i vort sam
fund, også i noget af bag
grunden for situationen på
en skole som denne, hvor
vel den gamle forestilling
om at hælde nogle værdier
på de unge mennesker en stolthed, en korpsånd,
ret ryggen og tal sandhed
- holdes mere i hævd end
andre steder. Det behøver
jo ikke siges med ord, en
korpsånd går f.eks. nok
bedre ind, når den formid
les af et krav om uniform
end med nogle ord, som
man kan begynde at di
skutere og dermed betviv
le.
I min tid var ordene allere
de lidt svære, men de var

der ikke desto mindre hver
eneste morgen, først en
fædrelandssang, så en sal
me, fædrelandet og kri
stendommen var de to søj
ler i vores ideologiske op
dragelse, som bare inderst
inde handlede om noget
helt andet, nemlig om ac
ceptere hele skolesyste
met. Selv om vi satte
spørgsmålstegn ved både
kristendommen og skolens
udgave af fædrelandet, på
forskellig vis som jeg kom
mer tilbage til, så virkede

"Verden er eksplo
deret i uoverkom
melige muligheder.
Alle står overfor ik
ke at kunne komme
på højde med den"

prægningen på den måde,
at det for os var en selvføl
ge, at livet var båret af
holdninger, egne holdnin
ger, at det krævede stil
lingtagen, og at det at
spejde efter andres for
ventninger og indrette sig
efter dem i hvert fald var
foragteligt.

At vælge og vælge fra
Verden har ændret sig i
den mellemliggende tid.
Man behøver næppe være
kommet i min alder for at
opleve, at vi lever i en ner
vøs tid med nervøse men
nesker, ubehageligt til mo
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de der hvor de er og derfor
optaget af at skulle
præstere, leve op til, over
komme det uoverkommeli
ge; stresset af misforhol
det mellem mængden af
krav og forventninger fra
tusind forskellige leder og
kanter og den trods alt be
grænsede evne til at indfri
dem, plaget af alt det man
nødes til at give afkald på,
vælge fra. Det er jo aldeles
ubegrænset hvad der til
bydes. Der er simpelthen
for mange budskaber med
for mange begrundelser,
og det forekommer nær
mest umuligt at vælge fra
på en tilfredsstillende må
de.
Misforholdet mellem krav
og tilbud udefra og evnen
til at indfri dem er
skærende. Stadig mere
kan opleves, og stadig me
re skal derfor også ople
ves, og man må huske at
fornye sig hele tiden.
Der er flere og flere for
skellige begær, der hidses
mod flere mål end man
kan realisere, og hvert
valg omgives af frustrati
on over det som vælges fra.
Tænk al den herlige un
derholdning man ikke får
med, tænk alle de fornøjel
ser man ikke kan over
komme eller ikke har råd
til, tænk alle de piger og
drenge, tænk alle de ople
velser, tænk alle de
livsmuligheder man sny
der sig for! Det gælder ik
ke kun på forbrugssiden,
hvor mennesker forføres
til drømme om at blive
synlige som aldeles stors-
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låede i kraft af deres for
brug, i kraft af hvad de
køber og ejer, det gælder
også med hensyn til frem
tidsmuligheder: hvor det
for min generation var et
valg mellem at blive sag
fører i Århus eller ingeniør
i Hobro, der er der i dag
pludselig også kommet en
mulighed for et liv som
fjernsynsgrosserer
på
Philippinerne eller flygt
ningekonsulent i Thai
land. Verden er eksplode
ret i uoverkommelige mu
ligheder, alle står overfor
ikke at kunne komme på
højde med den, derfor er
det nærliggende at spørge
efter det, der kunne hjæl
pe, en retningslinje: hvad
forventer verden af mig
Jeg kan godt fortælle jer,
at den forventer så meget
og altsammen med så gode
begrundelser - om jeres
interesse, samarbejdsev
ne, lederevne, kreativitet,
initiativrigdom, fysik, ud
seende, påklædning og op
førsel, og glem så ikke alt
det med familien... at I er
sikre på een ting, hvis I
søger at leve op til forvent
ningerne: at komme til
kort, at opleve jer som for
kerte i forhold til de idea
ler, de sætter op.
Styrken i fællesskabet
med ligesindede
Jeg snakker ikke for, at
verden var bedre da jeg
var på jeres alder. Men jeg
må nok mene, at det rent
menneskeligt er en enorm
styrke at være i forhånd
en, at være styret om så

kun til en vis grad af hold
ninger og engagement, al
ene fordi det på denne må
de er muligt at etablere
nogle fællesskaber med li
gesindede,
fællesskaber
der ikke er helt flygtige.
Det er når mennesker især
er hinandens spejle, når
de har meldt sig i den vold
somme konkurrence om
hinandens opmærksom
hed, at forholdet mellem
dem bliver flygtigt og vil
kårligt, og det viser sig, at
det at blive anerkendt, el
ler i heldigste fald lige
frem beundret af de andre,
at det ikke hjælper i det af
gørende. Det ensomme
massemenneske, hed Riesmans bog. Ensomheden,
fraværet af varm og ægte
kontakt med andre, ople
velsen af at være udenfor,
rodløsheden, manglen på
samfundsmæssig forbin
delse er en trussel mod
den enkelte - men faktisk
også mod samfundet, fordi
den undergraver det poli
tiske liv, gør politik til
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show, skaber apati eller le
de. Intet samfund kan bes
tå i det lange løb uden en
eller anden form for bin
dende fælleskab. Men
hvor finder man sådan et?
I massebevægelsen, som
nazisterne gjorde det?
Massebevægelser er, lige
som massemedierne, sna
rere en flugt væk fra den
ensomme virkelighed, som
det moderne menneske er
havnet i, intet gyldigt
svar.

At handle
overfor verden
Jeg tror på, at det giver en
kolossal styrke i livet at
insistere på, at blive ved
med at mærke efter: hvad
er det der er vigtigt for
mig, allerinderst inde?
Hvad er det der interesse
rer mig, hvad er det jeg
sympatiserer med og ger
ne vil fremme, og hvilke
perspektiver for min om
verden, for eftertiden, for
samfundet, ja, for hele
jordkloden vil der være i
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mit valg?
Styrken hos den, der har
valgt, kommer fra at være
i forhånden, at være den
der handler overfor ver
den, så den oplever det, og
så jo da også villigt eller
nølende værsgo indretter
sig, styrken er der hos den,
der vover at sige: jeg er
som jeg er, og jeg gør som
jeg gør, og så må resten
virkelig være jeres pro
blem. Måske det engage
ment, man vælger, af kriti
ske og skeptiske ånder
kan kaldes vilkårligt i sin
oprindelse, et temmelig
tilfældigt valg, som man
bare letsindigt har kastet
sig ud i. Men begrundel
serne er ikke det afgøren
de, det er derimod selve
beslutningen og lidenska
ben, hvormed valget træf
fes, og hvormed den styrke
vindes, som det giver at

"Næst efter kærlig
heden vil jeg mene,
at et civiliseret op
rør nok er noget af
det bedste - og
sværeste”

have truffet et valg, i for
hold til hvilket verden en
delig, omsider, begynder
at blive overskuelig, at fal
de på plads: den falder fra
nu af i to dele, i modstand
og støtte, og dens hav af
informationer falder også i
to: de nyttige der kan bru

ges til noget, og de irrele
vante, der kan afvises.
Og lige så vigtigt: Først i
kraft af gensidige tillids
forhold som opstår når
man vil det samme, arbej
der med det samme og slås
for det samme, bliver det
muligt at gøre erfaringer,
sammen med andre og un
der brug af vor fælles sun
de fornuft. I ensomheden
vinder man ikke den ele
mentære tryghed i verden,
som er nødvendig for at
gøre erfaringer, og let bli
ver det så til, at man så at
sige konstruerer verden i
stedet for at opleve den,
man danner sig en hypote
se om den og insisterer på,
at sådan er den også, og
den konstruktion står så i
vejen for reelle oplevelser
og erfaringer. Det er sam
men med ligemænd, man
har tillid til, og som har
tillid til en, at verden
åbner sig for en, det er der
man vokser og får styrke,
men for at komme derhen,
er der brug for en vis porti
on vovemod.
Kærlighed og oprør
Her vil jeg gerne lægge et
godt ord ind for erotikken
og kærligheden. Dem var
der ingen af paneldelta
gerne, der rigtigt snakke
de om i formiddags, de
nøjedes med “familielivet”,
det er jo også en mere mål
søgende betegnelse. Man
den fra Unibank mente,
det var utroligt tids
krævende at få børn, og
det har han jo ret i. Han
mente også, at et godt
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privatliv ville sikre en me
re effektiv arbejdskraft.
Jeg er en modstander af at
dyrke min elskede for at
blive mere effektiv i ar
bejdstiden, og mon ikke
også der kan tænkes et
bedre formål?
La Rochefoucauld har
sagt: Der findes de menne
sker, som aldrig ville have
forelsket sig hvis ikke de
på forhånd havde hørt om

"Unge i smoking og
lange kjoler er
måske en slags om
vendt oprør. En pro
test mod deres for
ældre med cowboybuksefortiden"

denne mulighed. Det tror
jeg er rigtigt. I dag har na
turligvis alle hørt om den,
endda utallige gange, men
måske ikke altid sådan, at
den er blevet alvor, en al
vorlig mulighed for dem.
Der hvor frygten for de
store følelser, for det store
følelsesregister vinder, der
hvor man mener det bedst
at klare erotikken som om
det var et glas vand man
drikker fordi man er
tørstig, og så færdig, ikke
noget med besværlige fø
lelser, der afskærer men
nesket sig ikke kun fra de
dybe og enorme oplevelser
på godt og ondt, i lykke og
smerte, men afskærer sig
også fra at blive til på en
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helt afgørende måde. Der
findes intet bedre svar på
konkurrencesamfundet og
dets ånd end kærligheden,
som er helt nøjagtigt det
modsatte af konkurrence,
og som åbner for nogle
vældige erfaringsområder
og i bedste fald også giver
et herligt overskud og en
selvtillid, som man kan få
brug for.
Næst efter kærligheden
vil jeg mene, at et civilise
ret oprør nok er noget af
det bedste - og sværeste.
Lad mig fortælle om mine
egne, da jeg gik her for så
længe siden. Den skole jeg
gik på var stærkt autori
tær. Det er en kostskole
nok nødt til at være, og
derfor er et vist oprør, en
vis protest også nødven
dig, hvis ikke diplen skal
blive en ren slavesjæl. I
min tid var Herlufsholm
autoritær med fynd og
klem og uden blusel af no
gen art, og det er givetvis
lettere at være i opposition
til en såden skole, til en
autoritær ledelse der vil
bestemme for meget - end
det er at være det til en
venlig og demokratisk le
delse, som man snarere
synes bestemmer for lidt,
og hvor man er usikker
nok til at håbe, den vil for
tælle en hvad man skal hvad der jo er en nedvær
digende situation.
Vi blev styret ved hjælp af
det kristne og det nationa
le og med ikke så få øre
tæver. Hver hører havde
sin måde at slå på, og vi
kendte dem og tog højde

for dem. Og fandt os na
turligvis i dem, de var jo de
stærke, vi kunne kun dril
le dem, og næsten aldrig
på en virkelig tilfredsstil
lende måde, hvis vi ville
undgå straf, og hvem ud
sætter sig vel frivilligt for
at straffes? Som regel
gemte vi os fejt i flokken,
når vi drillede, og vi drille
de snarere de hørere som
var lette at drille end dem,
der havde fortjent det
mest. Først i de øverste
klasser fattede vi usselhe-

"Mennesket med al
le antenner ude bli
ver let ukritisk
og uden jeg-styrke
- måske også
asocialt"

den i den form for hævn og
var også helt stolte, når vi
kunne holde os i skindet,
når en hører dummede sig,
og vi blot smilede foragte
ligt til hinanden uden el
lers at benytte os af situa
tionen.

Vantroens protest
Jeg mener, det kan være
livsnødvendigt på en auto
ritær institution at få for
muleret sig imod den, at få
markeret sin modstand på
en eller anden måde. Det
gælder om at finde et sted,
hvad man kan sætte foden
ind. Første gang det lykke
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des mig var i forbindelse
med konfirmationen. Jeg
havde opbygget nogle me
get sværmeriske forvent
ninger til det, der skulle
ske i kirken, et eller andet
mystisk når præsten lagde
sin hånd på hovedet af
mig.
Det skete ikke på nogen
måde, og så kom bagefter
skuffelsen lige så voldsomt
som forventningen havde
været voldsom. Jeg blev
vantro, vi var tre-fire der
fandt sammen om den sag,
lavede en slags studie
kreds, hvor vi læste biblen
en gang til og med kritiske
øjne og fandt ud af, at reli
gionslæreren og sikkert
også alle de andre var nog
le fordømte hyklere - og
det endte med at vi opsøg
te præsten for at forklare
for ham og bevise sort på
hvidt at Vorherre i virke
ligheden slet ikke var til.
Vi troppede op efter aftale
som en noget benovet, men
tapper lille vantroens
delegation. Præsten lytte
de venligt til os, han var en
utrolig elskelig mand.
Temmelig latterligt, kan
man sige. Alligevel tror
jeg, den begivenhed har
været vigtig for mig. Ikke
afgørende, at det handlede
om religionen, men nok
vigtigt at vi fik formuleret
et nej til den herskende
ideologi, at vi blev os be
vidste som opposition, vi
kendte slet ikke det ord
dengang. Men er man
først kommet fri på et
punkt, så åbner verden sig
også på andre. Man lærer
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at stole mere på sig selv
end på andre. Man vover
at tro, at man selv har ret,
og at det er de andre, der
er helt galt afmarcheret.
En nyttig oplevelse.

Morgensangsstrejke
Også på det nationale om
råde var vi i opposition,
men det var langt sværere.
Det var under besættel
sen, og Heis lod det tyde
ligt skinne igennem, hvad
han mente om tyskerne. Vi
mente det samme. Jeg hu
sker en dag, hvor vi stod
opmarcheret foran rektor
boligen, og Heis holdt en
manende tale til os, det
har måske været årsdagen
for d. 9. april. Midt under
talen kom der en tysk fly
vemaskine drønende hen
over himlen, tung, lang
som, klodset og så tæt på,
at han var nødt til at tie
stille, indtil den var forbi.
Vi kiggede alle efter den
maskine. Da den var væk,
fortsatte han værdigt sin
tale, som om intet var
sket.
Suverænt
gjort,
smadderdygtigt. Jeg hu
sker, hvordan jeg ikke
undte ham den triumf, den
ekstra virkning som ma
skinen
havde
foræret
ham. Det gjorde det endnu
sværere at være på een
gang imod tyskerne og
samtidig være imod Heis,
sådan som det jo på den
anden side var nødvendigt
at være, da han var syste
mets personifikation.
En enkelt gang gjorde han
det let for os. Det var da vi
ville lave et skoleblad. Det

havde været der før, det
hed Diplen, og hvorfor han
var modstander af, at vi
genoprettede det, ved jeg
ikke. Han gav ingen
grund, men kvalte det stil
le og effektivt. Vi hævnede
os ved at lave morgen
sangsstrejke. Da klaveret
spillede, var 150 drenge
stumme. Det var klar be
sked og ret pragtfuldt.
Hvad jeg vil sige med det
te er det enkle, at når man
oplever sig trådt på, er det
rigtigt at sige fra. Og det
er en god og klog skole,
som åbner en port for de
uundgåelige
protester.
Den må ikke åbne den på
vid gab, så er der jo ingen
oplevelser i at sparke den
op. Den må heller ikke
sætte så stor en bom for, at
det er nødvendigt at bruge
dynamit. Det er lykkeligt,

når præsten ikke smider
fire 15 årige ateister ud,
selv om de kommer for at
omvende ham. Det er lyk
keligt, når det gode oprør,
det civiliserede oprør er
muligt - og jeg kan godt
se, at det var en lettere sag
i min tid, end det er i dag,
hvor undertrykkelsen i så
høj grad er en selvunder
trykkelse.

Historiens dynamik
Ser I på Danmarkshistori
en, vil I se, hvordan det er
oprør der har sat gang i
kludene, og mangel på op
rør der har fået alt til at
falde sammen igen. Fra
Holberg og hans muntre
protest mod Jeronimusser
og andre stive autoriteter,
fra romantikerne og deres
oprør mod den alt for snus
fornuftige
rationalisme,
fra Søren Kierkegaards
rasende udfald mod den
officielle kirke, fra Georg
Brandes oprør mod den
udvandede og livsfjendske
romantik, fra 1890ernes
religiøse felttog mod den
vantro Brandes, fra 20ernes sprælske ungdom mod
gammelt plys og høje flip
per, fra 30ernes politiske
engagement mod det for
sigtige Danmark i skyggen
af Hitler, fra krigens mod
standsbevægelse mod ty
skerne og samarbejdspoli
tikerne, fra den poetiske
kreds omkring Heretica
mod det åndløst politisk
rationelle univers — og fra
jeres forældregeneration
mod materialismen, kapi
talismen og autoritetstro
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en, mod lørdagsrengørin
gen og permanentkrøller
ne og kvindeundertrykkel
sen og kernefamilien bag
ligusterhækkene
og
småborgerligheden
og
USA ud af Vietnam. Det
var jeres forældre, som
sidst i 60erne vaklede mel
lem marxistisk hullede
cowboybukser eller sprag
let indiske sjaler, mens en
spadseredragt lige så sik
kert ville have ført til uds
tødelse af det pæne sel
skab som kort hår: grup
pepresset var mindst lige
så hårdt som det er i vore
dage, jeg har hørt om en
studerende dengang, som
tjente sine penge som
stewardesse og som derfor,
når hun kom på universi
tetet, måtte snige sig ind
på toilettet for at skifte
stewardesseuniformen ud
med en tilpas skødesløs, og
som samtidig sørgede for
at få fjernet al neglelak
ken for ikke at falde helt
igennem. Taler I med nog
le, der var blandt de aktive
dengang, vil de muligvis
hæfte sig hovedrystende
ved alt det komiske, som
fulgte med, men jeg tror
også, de vil få lys i øjnene
og sige noget om, at der i
hvert fald var gang i den i
de år.

versitetsfest i smoking og
lange kjoler, en protest
mod deres forældre med
cowboybukse-fortiden?
Det er muligt. På den an
den side fortæller den
voldsomme konkurrence,
den voldsomme karriere
bevidsthed
og
stræb
somhed ikke uden videre
om oprørske tendenser, og
et fænomen som adgangs
begrænsningen er da også
uden tvivl et temmelig op
rørsdræbende fænomen.
Men på den anden side er
det påfaldende, hvordan
det stadig er de humani
stiske fag, der trækker de
unge, hvad der ikke rigtig
rimer med det med karrie
rebevidstheden. Man kan i
dag komme ind på fysik og
tekniske studier med 7 el
ler 8, mens der skal over
10 til filosofi og næsten det
samme til psykologi.
Det skal jeg ikke gøre mig
klog på, men vil gerne som
en modvægt mod visse af
formiddagens indlæg hen

Det gode liv - med etisk
holdning
Lige for tiden synes det,
som om der er en pause i
rækken af oprør, eller er
det måske en slags om
vendt oprør, når de stude
rende af i dag går til uni
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stille til jeres overvejelse,
om det vil være et helt vil
kårligt oprør, et helt tilfæl
digt engagement at an
lægge en kritisk holdning
til det samfund, I nu skal
ud og overtage? Om det er
nok for et godt liv kun at
tænke på sit eget liv? Om
etik er det, en informati
onsmedarbejder gør, når
han afværger de uheldige
følger af kedelige situatio
ner (som den med Shells
boreplatform), sådan som
det faktisk blev anført af
en paneldeltager i formid
dags - eller om etik består
i at rette ryggen og tale
sandhed?

REKTOR ORIENTERER

Retssagen

midabel grad været i stand til skelne
mellem, hvad der var og hvad der er.
Stoltheden over at være herlovianer også i svære tider, hvor skytset pludse
lig er blevet vendt imod dem - er på en
sund måde øget: vi har klaret at komme
igennem denne periode - og nu er der
kun en vej, synes parolen at lyde.
Fra mig skal der lyde en varm tak til
forældrene for også i den sidste periode
“at have bevaret roen”
Og så er der kun en vej....

Den ubehagelige sag mod den tidligere
kostelev er afsluttet med frifindelse.
Samtidig har politiet tilkendegivet, at
de ikke agter at efterforske sagen mere
- og den vil kun blive taget op, såfremt
der dukker nye spor op - statsadvoka
turet har tilsvarende meddelt, at det ik
ke appellerer sagen.
På skolen har retssagen ikke bragt
speciel megen uro - eleverne har i for

Målsætningsdebat
Skønt det kun er få år si
den, at skolen sidst havde
en debat om målet for sko
len, iværksætter ° vi en
sådan debat igen. Årsagen
er den simple, at skolen
har fået ny ledelse, mange
nye lærere og en noget an
derledes hverdag p.g.a.
den tætte kontakt til for
ældregruppen.
De grupper, der bliver
involveret er lærergrup
pen, bestyrelsen og - via
direktøren - de øvrige
grupper af ansatte på sko
len. I januar måned star
tede processen med at be
styrelse og pædagogisk
råd var samlet til et fore
drag af orlogskaptajn Ni
els Beck fra Forsvarets
center for lederskab. Han
gav i korte træk et billede
af den proces man står
over for at skulle i gang
med, sondrede mellem be
greberne og fik effektfuldt
illustreret, hvem der har
kompetence til hvad. Må
let var at skabe en fælles
referenceramme i det vi

dere arbejde. Og dette vil
sætte i gang i februar og
marts måned, hvor der er
indkaldt til såkaldte bra
instormingsmøder i pæda
gogisk råd, i bestyrelsen
og i sovesalslærergruppen.
Yderligere vil direktøren
samle synspunkter fra sit
ansvarsområde. Når disse
møder er slut vil syns
punkterne blive bearbej
det i en arbejdsgruppe,
hvor forstanderen er for
mand og rektor sekretær. I
gruppen sidder yderligere
3 medlemmer fra bestyrel
sen (de to forældrevalgte
og en til), 3 lærere (formændene fra pæd.råd og
en til), en sovesalslærer,
en inspektor, elevrådsfor
manden og direktøren.
Her vil arbejdet formo
dentlig ende med et kon
kret forslag til et nyt mål
for skolen.
Det som i denne omgang
er vigtigt er at få skabt
nogle ret konkrete arbejdsmål for det faglige og
pædagogiske arbejde på
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skolen, at sikre enheden i
hverdagen på skolen og
samtidig være realistisk
både m.h.t. det der skal og
det der kan nås.
Rigtig mange af de initi
ativer, der allerede er ta
get på skolen, vil naturlig
vis kunne indpasses i en
sådan målproces - der
skal også være plads til vi
sionerne- og endelig må vi
ikke glemme vort ud
gangspunkt.
At det på en skole, der
ønsker at tage afsæt i tra
ditionen, er nødvendigt
med sådanne pejlemærker
er indlysende.

REKTOR ORIENTERER

Flotte donationer Fysikum
I et par år har der ligget
planer for at få Fysikum
renoveret. Fysikum rum
mer som bekendt under
visningslokaler til hhv. fy
sik, kemi og naturfag i bå
de grundskolen og gymna
sium og Fysikum blev
såmænd blot bygget til
Museumsbygningen for 30
år siden. Men udviklingen
er jo gået stærkt- og
måske har skolen netop på
dette område lidt forsømt
at holde en rimelig vedli
geholdelsesstand: hvorom
alting er: det går ikke læn
gere - der må og skal reno
veres. Al el og vand skiftes
ud, der etableres bedre be
tingelser for øvelser, bedre
lærerplads, rum til appa
rater, etc. Herudover føres
lokalerne frem til en fulds
tændig sikkerhedsmæssig
stand: hele projektet står i
3.850.000 kr inkl. moms.
Skolen har søgt en lang

række fonde om støtte til
dette arbejde- og har fra
VELUX-fonden fået til
sagn om det hele beløb. En
meget smuk donation, som
på Trolledag blev overrakt
af formanden for fonden
direktør Arthur Schmiegelow til forstander Søren
Haslund Christensen.
Herudover har skolen
modtaget 100.000 kr. fra
Tuborg-Fonden, 100.000

kr. fra Augustinus-Fonden og 50.000 kr. fra Skan
dinavisk Tobaksfond. Dis
se midler skal gå til at
supplere og indkøbe appa
rater og instrumenter til
fysik og kemiundervisnin
gen.
Jeg er meget glad for den
tilkendegivelse, der ligger i
disse donationer - og så na
turligvis også for pengene.
Klaus Eusebius Jakobsen

Kann Rasmussen familien
var repræsenteret af ikke
mindre end fire medlemmer,
da Velux fondens direktør
Arthur Schmiegelow overrak
te fondens gave til skolen på
Trolledag.
Villum (3. mx.), hvis morfar
grundlagde Velux virksomhe
den, mødtes med sine to ældre
søstre, Julie og Lykke Kann
Ogstrup-Pedersen (gammelherlovianere ’91 og ’93). På
billedet ses endvidere deres
moster fru
Aino
Kann
Rasmussen, som sidder i Vel
ux fondens bestyrelse.

NYE SYGESENGE

Moderne senge til Sus
Influenza epidemien fyld
te i november-december
Sus til godt og vel topbe
lægning. I tilfælde, hvor
det var praktisk muligt,
rugede diple sygdommen
ud derhjemme, og i et vist
omfang blev det nødven
digt at lade patienter ligge
på en sovesal. Det er hel
digvis historie nu, men det
sætter en flot gave i relief,
som Herlufsholm netop
har modtaget: Dipelfar
til tre og selv gammelherlovianer
Lars
Foghsgaard har
doneret
otte
topmoderne
hospi

talssenge med tilhørende
sengeborde til modernise
ring af Sus. Der er tale om
produkter fra Lars Foghsgaards
fabrikation
af
hospi
talsudstyr,
sympatisk
design og
»hyggeli
ge«

materialer: - træ, som gør
det lidt mere humant at
være patient! Og naturlig
vis el-drevet elevation af
hovedgærdet, skulle vi hil
se og sige fra Roman
Tsurkan 2. g, som indvi
ede et af vidunderne.
MN
»Løft dit hoved
du raske gut«

FORÆLDREMØDE OG KONSULTATION

Skole-hjem kontakt
Tove Iversen Møller, forældrerepræsentant 2. my

Indtryk fra 2.g'ernes fo
rældremøde og konsul
tation d. 27. januar
Har man sine børn på
kostskole, kan man godt
føle, at deres skoledag og
dagligdag
kan
være
sværere at forholde sig til,
end hvis de havde deres
gang på det lokale gymna
sium. Derfor sætter man
som forældre ekstra pris
på de muligheder, der til
bydes os med henblik på
en kontakt til skolen, et
indblik i børnenes hver
dag, et møde med deres
lærere og et samvær med
medforældre.
Dagens program for 2.g
forældrene var fastlagt fra
skolens side, idet hver en
kelt klasses forældre mød
tes med den respektive
klasselærer og to af klas
sens andre lærer. Hvis det
er praktisk muligt vil en
præsentation af alle klas
sens lærere naturligvis
være ønskelig. Mødet be
gyndte med, at 2.y's forældre blev orienteret om

klasselærerens rolle, der
for fremtiden bl.a. vil inde
bære en koordinering af
skriftlige arbejder og en
aktiv indsats for et godt
miljø i klassen, evt ved at
give eleverne ”klassens
tid” til at diskutere fælles
anliggender eller proble
mer. Et andet vigtigt
punkt for 2.g årgangen var
en orientering om studie
turen, der skal gå til Ardeche i Sydfrankrig, og for
første gang skal turen
være fælles for hele årgan
gen. Et spændende projekt
som umiddelbart rummer
mange muligheder for po
sitive oplevelser på tværs
af klasserne. Med så stor
en gruppe elever følger og
så en større gruppe lære
re, der med hver deres eks
pertise kan bidrage til en
udbytterig tur.
Endelig blev der på 2.y's
møde redegjort for de
planlagte evalueringsske
maer, som hver elev skal
udfylde her i foråret, og
hvorfra skolen og lærerne
forhåbentligt kan uddrage
nogle brugbare konklusio
ner til den fortsatte under
visning og dagligdag på
skolen. Blandt elever rører
der sig ofte mangt og me
get, som aldrig kommer til
mundtligt udtryk, så som
forældre kan vi være me
get tilfredse med et sådant
udspil fra skolens side og
opfordre vore unge menne

sker til at tage udspillet
seriøst, idet det kan være
optakten til en mere åben
dialog mellem lærere og
elever. I bund og grund ar
bejder vi alle mod det sam
me mål: den optimale un
dervisningssituation med
den optimale ydelse fra
både lærere og elever i et
positivt miljø med gensi
dig respekt og interesse.
Den sidste del af forældre
mødet var åbent for
spørgsmål, og her blev
bl.a. skolens rygepolitik
debatteret, dog uden at
der kom en enig holdning
som resultat. På forældrerepræsentantskabsmøderne er emnet ligeledes ble
vet diskuteret, og skolen
arbejder på forslag til en
rygepolitik. Til sidst nåede
forældrene at diskutere
problematikken omkring
den store forskel i elever
nes sproglige forkundska
ber, og den måde det var
blevet forsøgt løst i 2.y.
Den afsatte time til dette
fælles møde gik alt for hur
tigt, og lidt mere tid ville
have været ønskeligt, især
fordi man fra skolens side
ikke har ønsket, at foræl-

drene mødtes alene, før
lærerne kunne være til
stede. Hver gang grupper
af forældre har været sam
let, har tiden været for
knap, også fordi man som
forældre måske blot har
ønsket at lære hinanden
at kende (navneskilte ville
være en god ting), samt at
have tid til helt almindeli
ge diskussioner omkring
holdninger, klassesamvær
og forældreopgaver. Nogle
klasser har benyttet sig af
at arrangere et møde kun
for den pågældende klas
ses forældre i forbindelse
med komedieballet, som jo
er årets arrangement for
2.g'erne. Under alle om
stændigheder er det svært
at samle en så spredt for
ældregruppe, med mindre
der foregår et eller andet
på skolen i forvejen. For
fremtiden må man derfor
håbe at det lykkes at sæt
te i hvert tilfælde to årlige
forældremøder i system,
idet jeg går ud fra, at alle
parter er interesseret i så
åben og udbytterig en dia
log som muligt. Føler ele
verne, at der er en god
kontakt mellem skole og
hjem, og føler de, at der
bliver trukket på samme
hammel, har jeg tro på, at
nogle konflikter er løst på
forhånd. Som forældre har

man ofte en tættere føling
med, hvad der rører sig
blandt de unge, og denne
viden vil man kunne brin
ge videre til skolen gen
nem fælles møder. Fra
skolens side bør dette op
fattes som et positivt medspil til det fælles mål: en
levende skole i idel udvikling med en god ballast af
det der har været med til
at skrive skolens historie.
Fra skolens side har man i
de senere år gjort et stort
og konstruktivt arbejde for
at informere forældrene
om diverse problemer og
holdninger på skolen, og
min opfattelse er, at foræl
dre har været glade for in
formationsbrevene, også
når de har handlet om for
skolen meget tunge pro
blemer. Skole-hjem kon
takten bør udvides til at
informationerne
også
kommer fra forældre til
skolen, og her er møder
primært en god mulighed
for at videregive forældreønsker og holdninger
til gavn og glæde for alle.
Efter et koncentreret og
godt møde i klassen var re
sten af eftermiddagen for
beholdt samtaler med
lærerne, og den uundgåeli
ge ventetid til trods må det
formodes, at forældre og
elever fik talt med de lære
re, de måtte ønske, samt
at de gik derfra med en fø-

lelse af, at man havde fået
diskuteret det, man ville,
og at samtalen havde et
godt udfald. Er der kon
flikter, kan kommunikati
onen være svær, og som
forældre og elev kan man
godt føle sig præget af eller
fanget i et system, hvor
karakter og gennemsnit
spiller en meget stor rolle
for elevens fremtidige ud
dannelse og af den grund
holder mange forældre
måske ”lav profil” under
konsultationen. Fik man
af en eller anden grund ik
ke talt med de udvalgte
lærere, bør der senere til
bydes en sådan mulighed,
eventuelt blot telefonisk.
Efter at have talt med nog
le forældre har jeg det ind
tryk, at man har været til
freds med dagen, både
hvad angår forældremø
derne og konsultationer
ne. Der er fra forældres si
de et stort ønske om en god
kontakt til skolen og til de
andre forældre, så der bør
fortsat arbejdes mod at op
fylde disse ønsker. Kun
derigennem opnås en situ
ation, hvor både positiv og
negativ kritik kan komme
frem i lyset, hvor kommu
nikationen bliver to - sidig
og hvor problemer bliver
løst til flertallets tilfreds
hed.

FOLK OG FÆ

Folk og fæ
Danmarksmester i sabel
Kathrine Plaschke fra 7.
klasse vandt i januar
måned DM sabel for piger
ved finalestævnet i Køben
havn. Det er ikke første
gang hun vinder denne ti
tel, men det er hendes
første år som elev på Her
lufsholm Skole. Godt nok
var det ikke skolens farver
Kathrine forsvarede, men
derimod Næstved Fægte
klubs ære. NFK, som den
også kaldes, har i de sidste
par generationer haft til
huse på Herlufsholm,
træningen foregår stadig
væk i Galen.
Mange Herlovianere har
dyrket denne kampsport
under den kyndige in
struktion af fægtemester
major Frank Engsby. JB

Matematik konkurrence
Den 11. Januar i år blev
der afholdt en landsomfat
tende matematikkonkur
rence for interesserede
elever - Georg Mohr Kon

kurrencen. I alt 896 elever
fra alle landets gymnasia
le uddannelsesinstitutio
ner var tilmeldt konkur
rencen.
Fra Herlufsholm deltog
6 elever fra 3.g, og af disse
modtog Erik I Waldorff,
3.x og Kristian I Waldorff,
3.x begge diplom for deres
fine opgavebesvarelser.
HB

„The Market Place«
»Boden« - elevrådets dipeludsalg - har i år været
bestyret at Malthe Han
sen og David Moyal. 3.g.
De har nu erkendt at ”for
året så sagte kommer”
(læs: eksamen nærmer
sig!)
og 2.gerne Søren
Flytlie og Christoffer Erik
sen er gået på banen for at
give forbrugsskruen end
nu en tand (en sød!). Elev
rådet glæder sig over overskudet.

Når kemien passer
Peter Collet 3.my blev be

United World
College-kontakt

lønnet for sin indsats i
årets landsdækkende ke
mikonkurrence
med
hædrende omtale og en
bogpræmie, overrakt af
Heis ved lovsang.

Team Danmark
Team Danmark har fået
øje på Christin Dyrløv.
2.my - som er bevilget
støtte til sin badminton
træning, der foregår i form
af fællestræning og talent
udvikling på badminton
centret i Nykøbing F. Chri
stin lærer selv fra sig i det
daglige som coach for sko
lens badmintonspillere,
(se under ”aktiviteter”)

Barsel
Cand. mag. Vibeke Dittmer
er pr. 1. feb. 96 gået på bar
selsorlov, men har maget
sig så heldigt, at hendes
mand cand. mag. Poul H.
Jensen med samme fag kan
læse hendes timer resten af
året. Vi håber familien vil
trives på alle måder!

inviteret til at tilbringe et par dage på
skolen i anden halvdel af april 1996, og
der vil i juninummeret af KONTAKT
komme mere udførlige beskrivelser af
skolen og dens virke. United World Col
lege, der har afdelinger over hele ver
den, er udover det rent faglige ken
detegnet ved et stort anlagt ”Challenge
Program”, hvor eleverne kan vælge mel
lem en lang række fysiske og socialt
prægede aktiviteter. Det bliver spæn
dende at se, om noget af dette kan an
vendes på Herlufsholm.
K.M.

Det er lykkedes at få kontakt med en
tidligere kollega ved skolen, lektor Gun
nar Værge, der for nylig blev udnævnt
til Challenge Program Director ved
United World College, Nordic Red
Cross, i Norge. Skolen optager elever
fra såvel de skandinaviske lande som
udviklingslande og lande/områder, hvor
Røde Kors opererer. Undertegnede er
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LN.’s teorier i focus

»Kagerne«
»Kagerne«
(kammerat
skabsstagerne) er det syn
lige bevis på, at en dipel er
fundet værdig af sine lige-

Lektor Louis Nielsen har
med sine forskningsresul
tater og sin store viden
skabshistoriske
indsigt
fanget også mediernes op
mærksomhed.
Næstved
Tidende har senest bragt
flere artikler og samtaler:
Louis Nielsens viden om
historien bag røntgen og
bag filmfremvisningstek
nikken har været kædet
sammen med demonstra
tion af apparater fra Herlufsholms enestående fy
siksamlinger.

Endvidere har både avi
sen og TV-Øst bragt ind
slag med Louis som op
havsmand til videnskabe
lige og filosofiske teorier,
der på epokegørende vis
gør op med den konventio
nelle opfattelse af rum og
tid. Louis’s egne teorier om
en ny opfattelse af univer
sets fødsel, udvikling og
»død« vil i øvrigt blive gen
standen for hans fore
læsninger
i
Folke
universitetet i foråret.

mænd til at bære hæders
titlen “En god kammerat“.
Valget faldt i år på Peter
Vestmar. 3.mx - som til
ære for Kontakt har tændt
lysene i de to sølvstager,
skænket af gamle diple.

»Elipsen«
»Elipsen« - en tilsvarende
årspræmie - består af en
sølvskulptur af Piet Heins
superelipse. Elipsen er i år
tildelt Sara Varming 3.s.
som har tjent sine sporer
som loyal herlovianer ved
en lang række engage
menter til gavn for kam
meraterne og skolen (og
forhåbentlig også Sara
selv), senest som prækt.

UNDERVISNINGSE VA LUERING

Når vi alle vejer hinanden
Om undervisningsevaluering
Mads Nielsen
Undervisningsforløb
er
dynamiske processer - må
lene skal justeres, og mid
lerne måske fornys under
vejs. Og netop for at skabe
et redskab til en sådan ju
stering, satte lærere og
elever sig ned i et udvalg
for at udarbejde ....? Et
spørgeskema, blev det til:
En lille snes spørgsmål an

gående
undervisningen
opfattet som en komplice
ret helhed. Der focuseres
både på lærer og elev, på
elever som individer og
som gruppe - på klassear
bejde og forberedelse. Det
eksakt faglige og det
pædagogiske og sociale
klima bliver der også
spurgt om. og da eleverne

Kontingentsatser
for skoleåret ’96/97
Bestyrelsen har fastsat følgende kontingentsatser
m.v. for det kommende skoleår:
Kostelever i
grundskole og gymnasium:

56.700 kr. p.a.

Dagelever i
grundskole og gymnasium:

11.300 kr. p.a.

For nyoptagne dagelever skal tillægges gebyr for ob
ligatorisk deltagelse i middagsmåltidet på skoleda
ge. Dette gebyr er uændret 4.000 kr. p.a.

Med virkning fra skoleåret 1995/96 indførtes dels et
indskrivningsgebyr ved nyoptagelse af elever, dels et
depositum, der henstår som sikkerhed for elevens
forpligtelser, indtil skolen forlades. Disse satser er
videreført uændret:

Kostelever
Dagelever

Indskrivningsgebyr
1.000 kr.
1.000 kr.

Depositum
2.000 kr.
500 kr.
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svarer anonymt, vil ingen
være tvunget til at holde
forsigtig lav profil for at
hytte sit eksamensskind.
I den meget positive di
skussion i arbejdsgruppen
var det svært at begrænse
synspunkterne; det blev
da gjort ved at spørgsmå
lene kun kan besvares
med afkrydsning på en
skala fra 1 til 5.
Men vigtigt: skemaet
rummer mulighed for
sproglige kommentarer som vil tjene til at starte
en uddybende diskussion
efterfølgende i klassen.
Det er meningen at hver
faglærer bruger skemaet
med sin klasse to gange
om året. Det bliver således
dette fag og denne konstel
lation af elever og lærer
der evaluerer hinanden og skal drage nytte deraf.
Denne proces forudsætter
en gensidig tillid og re
spekt - og vi erkendte i
gruppen at spørgeskema
erne ikke vil kunne bruges
(og ikke må bruges) uden
for
klassesammenhæn
gen, hvor netop dialogen
mellem klassen og læreren
ikke eksisterer. Vi ved
godt at ikke alle problemer
vil kunne løses med dette
middel - men vi håber at
mange vil forhindres i at
opstå!

VINTER PA HERLUFSHOLM

PRÆFEKTER

Præfektens
dagligdag
6.50-7.15
Står op og vækker
stadig sovende elever.

7.20-7.35
Morgenbord, hvor
præfekten fungerer
som bordholder.
7. klasse har udfordret præfekterne til sneboldkamp.

Præfekt på Vuen
Præfekterne på Vuen i
skoleåret 1995/96 hedder
Kristian og Erik Waldorff.
De har begge gået på Her
lufsholm fra 6. klasse
(1989). Kristian og Erik er
matematikere og levede
ved deres”ansættelse” som
præfekter i høj grad op til
de krav, som skolen stiller.
Kravene omfatter bl.a.
loyalitet mod sovesal og
skole, det faglige niveau og
værdighed. Dertil kommer
nogle krav, som det kan
være svært at vide noget
om med sikkerhed på for
Kristian deltager i sengningen.

hånd, nemlig et godt for
hold til eleverne og ikke
mindst sovesalslæreren.
Der hersker ingen tvivl
om, at præfektjobbet un
dergår store forandringer i
disse år. Disse forandrin
ger, samt en nærmere be
skrivelse af præfektjobbet
skal det følgende forsøge
at beskrive. For en ordens
skyld skal det nævnes, at
Vuen er en drengesovesal,
der i år består af 5 elever
fra 7. klasse, 5 elever fra 8.
klasse og 9 elever fra 10.
præp.

7.35-7.55
Præfekten sørger for,
at eleverne har ryd
det op og redt deres
senge.
11.40-12.05
Middagsbord
- se morgenbord.

16.10-17.45
1. lal, hvor præfekten
sørger for ro, medens
der læses. Endvidere
hjælper præfekten
eleverne med
lektiespørgsmål.
17.50-18.15
Aftensbord
- se morgenbord.
18.30-19.30
2. lal - kun 10.præp.
Fungerer ellers som
1. lal.

22.00-22.05
Præfekten deltager i
sengning for 7.-8.
klasse. Eventuelle
problemer diskuteres
igennem.
22.25-22.30
Præfekten deltager i
sengning for 10.præp.
Se 7.-8. kl. sengning.
24.00
Sengning for præfek
terne.

PRÆFEKTER

Den moderne præfekt
Erik Waldorff, Kristian Waldorf og Jacob Normann
At være præfekt i dag
kræver engagement, per
sonlighed og evnen til at
(vej)lede.
Præfekterne er blevet
rustet til opgaven gennem
kurser arrangeret af sko
len.
Præfekten skal i dag
prøve at forebygge, at de
samme konflikter dukker
op gang på gang, ved at
snakke med den/de impli
cerede. Det skal her
tilføjes, at denne metode
ikke altid øjeblikkeligt gi
ver et positivt resultat.
Men på langt sigt kommer
resultatet.
Den moderne præfekt
er, udover at besidde en
god psyke, en person som

fremstår som et godt ek
sempel, en slags rettesnor
for eleverne. Endvidere
fungerer præfekten som
en hjælper, der gerne ta
ger såvel lektiemæssige
som personlige problemer
op og ikke misbruger sin
autoritet overfor eleverne.
Præfektjobbet er en opga
ve, som er blevet givet af
tillidsmæssige grunde, og
som ikke skal misbruges
til egen fordele eller ved at
hæve sig over de regler,
der gælder for de øvrige
elever.
Det kan ikke undgås, at
der ind imellem opstår
konflikter mellem sove
salslærer og præfekter,
men disse konflikter er til

for at løses, og udvikler
heldigvis begge parter.
Uenigheden opstår ofte
omkring sanktionsmulig
hederne og disses ud
måling.
Præfekten reagerer tit
med ordene: ”Jamen, det
gjorde vores præfekter ved
os, da vi gik i grundsko
len”. De af skolen tilbudte
præfektkurser har givet
præfekterne de redskaber,
som er nødvendige i
præfektrollen.
At præfekternes indfly
delse på sovesalens daglig
dag er stor, er Vuen et syn
ligt bevis på i år. Men hen
syn til oprydning på humrene, sengeredning og ele
vernes præcision har det
aldrig været bedre. Det
hænger uden tvivl sam
men med, at både Kristian
og Erik selv er konsekven
te ordensmennesker og
har elevernes respekt.
Et af de største kritik
punkter fra præfektside
de seneste år har været
mangel på privilegier.
Trods denne kritik er
præfektjobbet vel ansøgt,
og de udfordringer, der lig
ger i at afprøve sine men
neskelige og pædagogiske
grænser, er vel et privilegi
um i sig selv.

Erik hjælper Ivan Lang med
lektierne.

OMFARTSVEJ

Omfartsvej ved Næstved
Ole M. Jung
Næstved Kommune har i
mange år ønsket en om
fartsvej til at aflaste by
midten for gennemkøren
de trafik. Dette ønske er
nu ved at blive opfyldt,
idet første etape af en plan
med fire deletaper er un
der udførelse. Den samle
de omfartsvej bliver godt
14 km lang og anlægges
som en tosporet hovedlan
devej.
Der er ikke givet bevil
ling endnu til udførelsen
af næste etape. Denne eta
pe fra Slagelsevej til Ringstedgade bliver i alt ca. 3
km lang - og heraf vil 2 km
efter den planlagte linie
føring blive anlagt tværs
over Herlufsholms area
ler!

Omfartsvej en
giver problemer
Vi har peget på en række
centrale problemer med
den foreslåede linieføring:

1. Å-forlægningen
Linieføringen forudsætter
en å-forlægning, da det el
lers ikke vil være muligt at
få plads til broen over åen.
Vejen skal fra broen føres
under
jernbanen.
En
sådan forlægning af åen er
miljømæssigt betænkelig
og vil - i hvert fald i en pe
riode - påføre vandmiljøet
skade. Normalt anses det
miljømæssigt for særdeles
betænkeligt at ændre åløb.
Og i andre sammenhænge

har netop Susåen en høj
miljømæssig prioritet.
2. Gennemskæring
af Suså-dalen
Suså-dalen
gennem
skæres på et landskabeligt
meget uheldigt sted, hvor
hele området fremtræder
uberørt. Desuden brydes
den grønne korridor mel
lem Rådmandshaven og
Humlebjerg. I modsæt
ning hertil vil linieførin
gen nord om Humlebjerg
ikke i samme grad påvirke
landskabsbilledet. Eksem
pelvis vil det ikke være
nødvendigt at foretage en
forlægning af åen, og
måske kunne der findes en
samlet løsning omfattende
Sorø-vejens tilslutning til
Rindstedgade.

3. Skader på
det vilde dyreliv
Naturlige
dyreveksler

mellem Humlebjerg og
skovområdet Friheden af
skæres. Det vil medføre
mange påkørsler af kryd
sende dyr - eller nødven
diggøre opsætning af vildt
hegn og etablering af ef
fektive
faunapassager,
som ikke er beskrevet i
projektet. Det naturlige
træk af vildt mellem Fri
heden og Humlebjerg vil
under alle omstændighe
der blive stærkt påvirket.
Dette landskab har i dag
et rigt dyreliv - bl.a. rådyr,
harer,ræve og en stor be
stand af fugle.

4. Landskabsbilledet
ødelægges
Det
sammenhængende
herregårdslandskab med
markerne mellem Humle
bjerg og Friheden gen
nemskæres. Landskabets
karakter fremhæves i dag
af levende hegn på gamle

OMFARTSVEJ
diger. Hegnene er mindst
200 år gamle - og er i
øvrigt vigtige som fødeområder og spredningsveje
for dyr og planter. I nogle
af hegnene står værdiful
de gamle træer.
5. Landbrugsdriften
Den diagonale gennem
skæring af markerne er
driftsmæssigt den dårligst
tænkelige løsning. Af
skæringen af store arealer
vil nødvendiggøre en kost
bar vejunderføring, som
skal dimensioneres til sto
re
landbrugsmaskiner.
Planen med dens økono
miforudsætninger
tager
ikke hensyn til dette for
hold. Disse driftsmæssige
ulemper vil ligeledes blive
reduceret væsentlig ved
den nordlige linieføring.

6. Efterfølgende
byudvikling
Erfaringsmæssigt
med
fører en omfartsvej på sigt,
at der efterfølgende place
res bebyggelse eller andre
anlæg ved vejen. Omfarts
vejen udgør derfor en trus
sel mod den helt særlige
historiske og kulturelle

skyttelse af den grønne
korridor, som forbinder
Humlebjerg-området med
Rådmandshaven, (se foto)
Der er ikke fastlagt en
tidsplan for næste etape af
omfartsvejen, som er en
statsvej og derfor bevilges
via finansloven. Herlufs
holm arbejder imidlertid
på at skabe forståelse hos
myndighederne for de an
førte synspunkter. Vi ville
naturligvis helst undgå, at
omfartsvejen overhovedet
kom ind over Herlufs
holms arealer. Et alterna
tiv til dette absolutte øn
ske er en linieføring nord
om Humlebjerg, som vil
være langt mindre bela
stende.

placering, som Herlufs
holm gennem århundre
der har haft på egnen, idet
godsets landbrugsdel her
efter helt amputeres. Sko
len har traditionelt funge
ret i en enestående veksel
virkning med godset. Den
planlagte linieføring vil
medføre det endelige døds
stød mod denne sammen
hæng.

Hvad nu?
Vore planer om styrkelse
af miljøforholdene og fri
luftslivet i det berørte om
råde vil blive skudt i sænk
af
vejprojektet.
For
Herlufsholms
vedkom
mende er det navnlig ak
tuelt med henblik på be
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Kortet viser, hvorledes den planlag
te omfartsvej vil gennemskære Her
lufsholms landbrugsareal over en 2
km lang strækning. Linieføringen
medfører en afskæring af Humle
bjerg med det omkringliggende
agerland fra skovområdet Frihe
den! Kohave. Suså-dalen gennem
skæres på et landskabeligt uheldigt
sted, som forudsætter en forlæg
ning af Susåen på en strækning ved
Humlebjergs sydlige del.
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Set og sket Red. Jimmy Burnett og Suzanne Strange
Weekend
arrangementer
En del af de arrangemen
ter der har fundet sted si
den sidst, har dels været
skolens faste årligt tilba
gevendende begivenheder
såsom Vildtaften, dels de
arrangementer der har
tjent et underholdende og
kulturelt formål. Det er i
denne sammenhæng at
weekend-arrangementer
ne har fungeret.

• LørdagsBio Ace
Ventura, lørdag d. 9/9
• Sovesals Rafting,
lørdag d. 23/9
• Hørsholm Marimba
Ensemble,
søndag d. 24/9
• Café StjerneMix,
lørdag d. 7/10
• LørdagsBio
The Blues Brothers,
lørdag d. 11/11
• Carsten Mørch seminar,
søndag d. 12/11
• LørdagsBio
Bossen & Bumsen,
lørdag d. 9/12
• Jule-Sing-A-Long,
søndag d. 10/12
• LørdagsBio Under Sie
ge + Dumb & Dumber,
lørdag d. 13/1
Flere af disse er omtalt her
i Set & Sket, men også be
givenheder som faglige
ekskursioner har været på
tapetet og enkelte af dem
har ligeledes fået en kom
mentar med på vejen.

Sovesalsrafting
Vejrguderne var sandelig
med skolen denne årets
sidste sommer dag. Høj
himmel, »indian summer«,
og en rimelig varm Suså,
var forudsætningen for en
hyggelig lørdag eftermid
dag. Umiddelbart efter
sidste lektion spurtede al
le elever til deres sovesale,
foretog en lynomklædning
for derefter at begive sig
til varmecentralen. Her
fik
hver
sovesal
og
dagelevholdet udleveret fi
re tomme olietønder, tøm
mer og over 100 meter reb,
som alt sammen blev
slæbt ned til Nyhave. Da
signalet blev givet kendte
kreativiteten
ingen
grænser, og snart var de
første flåder i vandet. Den
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relativt høje vandtempe
ratur kom alle flådebesæt
ningerne til hjælp, da både
frivillig og ufrivillig vand
gang blev et gennemgåen
de træk ved samtlige be
sætningers præstationer.
Dog stod det klart at dren
gene fra Vest og pigerne
fra Lassengården både
sejlede og løb med de to
førstepladser. En special
præmie til den sovesal der
bedst havde levet op til
konkurrencens ånd gik li
ge så overbevisende til
BG. De tre trofæer der nu
pryder glasskabet ved rek
tors kontor bevidner, at en
ny god tradition er skabt,
og at vi næste sensommer
atter vil være at finde i Su
såen.
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Musik-ekskursion
til København
Mellemniveauholdet i mu
sik valgte at bruge skolens
ekskursionsdag fredag, d.
6/10 til at besøge Musikhi
storisk Museum i Køben
havn. Museet, som nor
malt holder lukket om fre
dagen, gjorde for vores
skyld en undtaggelse og
havde arrangeret en 2 ti
mers fornem guided tour

rundt i musikhistorien fra
middelalder til vore dage.
Vi havde selvfølgelig for
beredt os ved at læse om
chordofoner,
aerofoner,
menbranofoner og ideofoner, men ved den glimren
de rundvisning fik vi ind
blik i sammenhængen
mellem udviklingen af nye
og bedre musikinstrumen
ter og udviklingen af nye
JB
stilarter.

Fra Tinget til Børsen
De to 2.g hold i sam
fundsfag højt niveau sat
te tirsdag morgen den
21. november kursen
mod
Hovedstaden.
Første aftale var med
Venstres folketingsmed
lem Sven Erik Houmann. Han gav os den
populære rundvisning
på Christiansborg, hvor
vi kunne se originalud
gaverne af Rigets grund
love og stige på den åbne
elevator. Vi sluttede i
Venstres store gruppe
rum med spørgsmål til
”vort”
folketingsmed
lem. Efter frokost satte
vi os i tilhørerlogen for
at iagttage livet i folke
tingssalen. Der var man
begyndt på en række af
stemninger, så der var
mange folketingsmed
lemmer på deres pladser
ved stemmeknapperne.
Altid noget særligt at se
politikerne ”live”.
Anden aftale var med

Mikael Bramsen leder af
EU-parlamentets infor
mationskontor, som har
til huse i den gamle Bør
sen opført under Christi
an IV.
Hr,. Bramsen over
rumplede forsamlingen
med uddeling af et ark
med en række kontante
spørgsmål om EU. Men
denne prøve klarede vi
vist ganske godt.
Som lidt ekstra kolorit
på opleveren fik vi frem
vist Børssalen hvor P.S.
Krøyers
”Børsbillede”
fra 1895 blev malet. Her
i disse historiske omgi
velser blev vi beriget
med tre oplæg, blandt
andet et helt aktuelt om
EU’s
Regeringskonfe
rence 1996, hvor udvi
delsen mod Østeuropa
bliver et helt centralt
punkt. Det var så inter
essant at vi til sidst fik
travlt for at nå toget
hjem.
MM
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Q8
Raffinaderiet
Skolens valghold i kemi var
på besøg på Q8 Raffinade
riet i Skelskør. Vi fik først
en gennemgang af, hvor
dan et raffinaderi fungerer:
olie ind i den ene ende og
produkter ud i den anden
ende, samt de tekniske/kemiske processer, hvorved
olie omdannes til fx. ben
zin.
Der behandles ca. 10.000
tons råolie pr. døgn. Be
handlingen af de 10.000
tons klares af 2000 ansatte,
som arbejder på skiftehold.
De vigtigste produkter
er: diesel og fyringsolie,
benzin, gas og svovl.
En vigtig proces er at ad
skille råolien i fraktioner,
dette foregår i 40 meter
høje tårne og ved en tempe
ratur på 375° C.
Derefter var vi på rund
tur på raffinaderiet (lang
gåtur i blæsevejr), dette gi
ver et langt bedre indtryk
af størrelsen, end et tal på
100 hektar.
I raffinaderiets driftslaboratorim fik vi demonstre
ret de mange metoder og
apparater, der er nødvendi
ge for at sikre, at produk
terne overholder specifika
tionerne.
Et meget interessant be
søg, faktisk overskred vi
den i forvejen aftalte be
søgstid med en time.
Et andet udbytte af turen
bestod af diverse olieprøver
til senere brug (crackings,
og destillationsforsøg).
KH

SET OG SKET

Kemi i Eksperimentariet
Skolens kemiklasser be
søgte
Eksperimentariet
(og kom også hjem igen),
anledningen var, at den
Europæiske Union arran
gerede og finansierede en
kemiuge. I Danmark var
der lavet specielle arran
gementer på Eksperimen
tariet, og en række danske
kemiske
virksomheder
holdt åbent hus for be
søgende, efter aftale.

Besøget startede med et
show
af Jens
Peter
Jensen, rektor for Dan
marks Tekninske Univer
sitet, hvor han demonstre
rede en hel række eksplo
sive forsøg, hvoraf flere ik
ke kan/må udføres i gym
nasiet. I pauserne mellem
eksplosionerne blev kemi
en i forsøgene gennem
gået. Efter showet var det
så tid til at undersøge de

mange
eksperimentelle
opstillinger, hvor det er til
ladt at pille, og finde den,
som man selv skulle skrive
nogle sider om.
Hele besøget varede 4
1/2 time, men vi kunne
godt have brugt mere tid.
Der er mange spændende
opstillinger, selvom nogle
af de mere interesante var
ude af funktion.
KH

Til grisefest i
Præstø
Torsdag d. 7/12 95 tog beg
ge 8- klasserne på ekskur
sion til Kirstine Ander
sens (8 .b) grisefarm, med
Poul Bentzen. Dagen star
tede kl. 8.15 da vi mødtes i
Vylen, hvorefter vi tog bus
sen til grisefarmen i Præs
tø. Da vi ankom fik vi en
varm velkomst, og blev
budt på varm cacao og bol
ler, i anledningen af Kri
stines fødselsdasg. Peder
(Kirstine’s far) holdt et

meget indholdsrigt fore
drag om hverdagen på en
grisefarm.
Efter foredraget blev vi
delt op i 4 grupper hvoref
ter vi fik en dragt på for
hygiejnens skyld.
De ansatte på farmen,
viste os rundt i staldene og
fortalte om hele processen.
Vi blev meget forbavset
over størrelsen af grisene
og den stærke lugt.
Efter 2 timers rundvis

ning gik vi atter ind i stue
huset og spiste vores mad
pakker.
På vej hjem i bussen var
der glade miner og sang.
Vi ankom på skolen kl. ca.
12 efter en lang og ind
holdsrig dag. Vi vil gerne
på begge 8 klassernes veg
ne sige tak til Peder, Bir
gitte og Kirstine Andersen
for at vi måtte komme.
PB
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Engelskundervisning i felten
Undervisning i engelsk be
høver ikke ske i et klasse
værelse. Den kan sagtens
foregå på en mudret mark,
i selskab med en deling
belgiske faldskærmssolda
ter. Det erfarede 8.a fra
Herlufsholm Kostskole, da
de besøgte NATO-øvelsen
Cold Grouse.
Mellem Kalundborg og

Mørkøv. En enhed, der
blandt andet har været
indsat i Somalia og Rwan
da i løbet af de seneste år.
I udkanten af en roe
mark havde delingen op
stillet sine våben, kommu
nikationsudstyr og person
lige udrustning, og her fik
8.a en briefing om bataljo
nens opgave og materiel.

Canadisk gæstfrihed
8. november tog 3.s en
gelsk på studietur til
København med MN.
Eftermiddagen tilbragt i
stille gys med Stephen
King filmatiseringen af
Dolores Clayborne. Ho
vedmålet var imidlertid
et arrangement i The
English Speaking Uni
on, hvis medlemmer var
inviteret til at besøge
den canadiske ambassa
dør Brian E. Baker i am
bassadørboligen. Vi blev

meget gæstfrit modta
get, og med ambassa
dørens danske frue Rud
Egelund som værtinde
ved buffeten følte alle sig
særdeles velkomne. Am
bassadøren tog sig af det
åndelige menukort med
et interessant foredrag
om »Canada - current
perspectives« - der na
turligvis især kommen
terede den netop over
ståede folkeafstemning.
MN

Bagefter gik eleverne
rundt i små grupper for
selv at prøve udrustningen
eller få demonstreret ma
teriel. Spørgelysten var
stor, og voksede yderligere
efterhånden som eleverne
fandt ud af, at deres en
gelsk var fuldt på højde
med det, de belgiske solda
ter kunne tale.
Lasse Speiser forsøgte
sig med en løbetur med 30
kilo tung rygsæk på ryg
gen, men måtte give op ef
ter 20 meter. Sammen med
klassekammeraten Ivan
Lang var han dybt impone
ret af faldskærmssoldater
nes fysiske form.
Camilla Sandberg og
Sarah Skade morede sig
med at tale med hinanden
over radio, mens Ulrik Scotwin gik igang med adskil
le et maskinggevær, under
vejlednig af en belgisk
gruppefører.
”Jeg er ikke sikker på at
det er noget for mig,” sagde
Sophie Løhr, efter at hun
havde besøgt køkkenteltet.
Eleverne var enige om at
den slags undervisning i
engelsk er noget, de gerne
vil have mere af.
”Det har været en fed
dag! Jeg har aldrig før
båret rundt på et maskin
gevær.” råbte Lasse Spei
ser på vej ind i bilen. Han
vil være faldskærmssoldat
når han bliver stor, lige
som de fleste andre drenge
fra 8.a.
(Reportagen lånt fra „Allied
Press Information Centre)
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Hypnose og kongelige fasaner
Det underholdende ind
slag på Vildtaftenen var
en tilbagevenden til en
sikker træffer. Hvor vi de
sidste to år var blevet un
derholdt af ”trendy” standup-komikere, der skød bå
de over og under bælteste
det, løsnede hypnotisør Ali
Haman i år for sjælens

Ved Forstanderens jagter i ef
teråret deltog Prins Joachim i
den første og Kronprins Fre
derik i den anden. Jagtdelta
gerne havde i øvrigt efterkom
met Forstanderens invitation
til også at deltage i lovsangen
i kirken. Efter denne ceremo
ni fulgte en ligeså opbyggelig
i Klostergården, dog med
færre deltagere.

stramme livrem. Som Bo
gart i filmen Casablanca iført en ulastelig, men be
vidst skødesløs hvid smo
king - indtog Ali Haman
scenen, cigaretten erstat
tet med en bærbar mikro
fon. Villige og egnede ele
ver faldt om på stribe til
Hamans
dronende
og

næsten besofne ord: Du
skal schjowe , schjowe,
schjowe... Kedeligt vardet
heller ikke, faktisk var det
hylende morsomt, selv
med den portion voyeurisme som et indslag af den
ne art naturligvis må inde
holde.
Niels Nielsen

SET OG SKET

Café
StjerneMix
For at tage trykket af For
årskoncerten og sprede
indsatsen over hele året,
og for at give de spirende
dramatiltag en mulighed
for at træde op, var vi en
snæver kreds der skønne
de, at efteråret burde have
sin egen aften. Lørdag den
7. oktober åbnede Café
StjerneMix første gang i
Festsalen, og programmet
bød på en blanding af ske
tches og musik. Der var et
par hundrede tilskuere, og
hvis der skulle have været
enkelte skeptiske miner,
blev al tvivl gjort til skam
me. Alle de optrædende fik
et meget varmt bifald, og
hensigten er at Stjerne
Mix II skal finde sted den
10. februar, men herom
senere.

Ej blot til lyst
- det ny caférum
Det nye café-rum i Lassengårdens gamle 1. g. so
vesal viste sig den 9. sep
tember at være et særde
les brugbart lokale til af
vikling af lørdagsbio.
Hin aften var det den
amerikanske farce Ace
Ventura, der lokkede om
kring 60 elever, og skønt
lokalet manglede stort set
alt i sin indretning, var lo
kalets størrelse og centra
le placering i Skolebygnin
gen - samt filmens kvali
tet - medvirkende til at
eleverne fandt det natur
ligt at tilbringe et par ti
mer lørdag aften hjemme
på skolen. Senere er det
blevet til en hel del film.
Da det i løbet af året stod
klart, at der var brug for et
»værested« for de kreative

sider af skolens liv, var det
nærliggende at indrette
denne gamle sovesal til et
kombineret biograf og ca
férum. Dette lokale er net
op gjort færdigt.
Lokalet er udstyret med
intimscene til stand-up
comedy, impro-teater, tra
ditionelt drama og indslag
af musikalsk og musikdra
matisk karakter; der er in
stalleret
video-storskærmsprojektor med surround-sound samt lyd- og
lysanlæg, kunst på vægge
ne, bardisk med cap
puccinomaskine og køle
skab. Det er et lokale vi
både glæder os meget over
at have fået, og at have
været med til at indrette.

Hørsholm Marimba Ensemble 24/9
Et marimba ensemble er
ikke den mest typiske or
kestersammensætning.
Der er primært tale om
slagtøjsmusikere, der for
netop at finpudse deres
kunnen på marimba og xy
lofon, finder sammen og
spiller et repertoire der el
lers ikke ville være tilgæn
geligt for dem. Omkring
80 elever havde fundet vej
til Festsalen for at høre de
virtuose hørsholmere, der
iøvrigt havde medbragt in
strumenter for en mindre
formue.
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Julerier
Slutspurten frem mod ju
leferien er egentlig ganske
kort. Men der bliver dog
tid til både juleklip i

grundskolen, Jule-Sing-ALong, julehygge på sovesa
lene, Nissebal, Kostjul,
Kirkejul... Nogen ville
måske mene, at forløbet
fra starten af december
blev lige komprimeret

Carsten Mørch
- et foredrag om personlig udvikling
Søndag den 12. november
var der arrangeret fore
drag i festsalen. Taleren
var Carsten Mørch - tidli
gere jægersoldat, forfatter
og nu vejleder for erhverslivet. Cirka 40 sjæle var
mødt op.
Carsten Mørch startede
med at fortælle om sine
dage som soldat og det var
ikke kedeligt. Han havde
været på ranger-kursus i
USA og levet 3 måneder
under nærmest umenne
skelige forhold. Fysisk og
psykisk hårde. 3 måneder
med 2 timers søvn i gen
nemsnit pr. nat må siges
ikke at være særlig meget!
På dette punkt i foredra
get begyndte man at tro,
at denne mand udeluk
kende var kommet for at
underholde en forsamling
”søndsags-apatiske” herlovianere med soldaterhisto
rier, som kun ens far kan
fortælle dem. Da han un
der den anden halvdel af
foredraget kom ind på det
mere psykologiske aspekt,
opdagede man pludselig
pointen og kunne se sam
menhængen med det fore
gående.

Foredraget var adskilli
ge gange direkte ubehage
ligt! Man kunne genkende
sig selv lidt for godt i nogle
af hans ”lignelser”. Da jeg
gik fra foredraget, havde
jeg lidt dårlig samvittig
hed men følte samtidigt, at
man nok kendte sig selv
lidt bedre.
Det var alletiders fore
drag, og Carsten Mørch
var yderst professionel han havde en retorik og en
stemmeføring, som kunne
gøre en hver diktator mis
undelig. Det var også rart
at mærke, at han havde
god tid og var ligeglad med
klokken. Om han fik pen
ge for overtid bagefter af
Jimmy, det skal jeg lade
forblive usagt. Konklusio
nen tror jeg var, at der al
tid er minimum 2 valg i
enhver situation: ja/nej,
højre/venstre osv.
Livet gælder bare om at
overveje konsekvenserne,
som hvert valg vil føre til,
og så vælge den bedste
mulighed, eller i visse
tilfælde, den mindst dårli
ge.
Allan Ulrich Bjørnsholm

nok, andre derimod vil
kunne hævde - og med ret
te - at julerier ikke bør
starte allerede i november.
Der blev tid til det hele og
vi nåede alle at komme i
den rette stemning.

November
3. Jagt.
10. 3.a og 3.y i teatret:
Brecht:
Den kaukasiske
kridtcirkel.
Vildtaften.
Underholdning
med hypnotisør
Ali Haman
11. LørdagsBio The
Blues Brothers
12. Seminar med
Carsten Mørch
15. Pædagogisk dag
for præp og gym
nasiet.
23. Mental træning
for 3.g
24. Komediebal. Den
Røde Pimpernel
December
9. LørdagsBio:
Bossen og Bumsen
10. Jule- Sing-Along
15. Kostjul med af
sluttende Nissebal
i Hellenhallen.
Januar
13. LørdagsBio
for hele skolen i
Helenhallen
Under Siege og
Dumb and
Dumber.
14. TrolleMorgen.
24. Intro-dage for
aspiranter til l.g.

SKEMA

Det skræddersyede skema
Hans-Jørn Bentzen
Et typisk skema for en
gymnasieklasse består af
nogle få dobbelttimer og et
stort antal enkelttimer, og
skemaet er gældende for
alle skoleårets uger. Det er
på mange måder en prak
tisk skemaform, og den er
administrativt
bekvem.
Der er en vis tryghed for
bundet hermed - den van
te ugerytme. Hertil kom
mer, at eleverne beskæfti
ger sig med hvert fag 3-4
gange ugentligt i skolen,
og kommer således ikke
ud af tankebanerne.
Men der er også ulemper
ved det traditionelle ske
ma, og et par skal antydes
med disse spørgsmål: Er
det naturligt at opdele det
enkelte fags pensum i por
tioner svarende til 45-minutters lektioner?
Kan man forvente, at
eleverne kan engagere sig
i 6-7 forskellige fag dag
ligt?
I et forsøg med en 1. g.
klasse på matematisk li

nie vil vi i det kommende
skoleår 1996-97 vende op
og ned på skemaforholde
ne: Det faste ugeskema
skal afløses af et fleksi
belt, hvor der sandsynlig
vis ikke bliver to ens uger.
Skema og undervisning
skal tilrettelægges efter
lærernes individuelle øn
sker, efter elevernes øn
sker, og under hensynta
gen til øvrige aktuelle ar
rangementer på skolen.
De faglige emner skal ikke
- som hidtil - tilpasses et
givet skema, men lektio
nerne kan nu lægges i
blokke skræddersyet til de
faglige projekter.
Med »blokke« menes
dobbelttimer eller tre-dobbelttimer, men også større
blokke kan komme på tale,
hvorved store faglige pro
jekter kan afrundes på få
dage. Et skema med man
ge timeblokke har også
den fordel, at eleverne ik
ke skal beskæftige sig med
alt for mange fag i det dag
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lige arbejde - fagene får
vægt på skift.
Vi skal lave gode, kon
centrerede undervisnings
forløb uden afbrydelser.
Vi skal på årsbasis vinde
timer ved hensigtsmæssig
skemalægning, d.v.s. ved
at lægge skema uden om
lærernes kurser, uden om
diverse møder, og til dels
uden om ekskursioner.
Ikke alle fag kommer til
at deltage i forsøget. Såle
des vil de kreative fag. id
ræt og musik, komme til at
ligge fast på skemaet,
d.v.s. som i et traditionelt
ugeskema. Ligeledes vil
nogle fag, hvor » den lille
daglige dosis« tillægges af
gørende værdi, få faste
pladser med enkeltlektio
ner på skemaet.
Det fleksible skema gi
ver de bedst tænkelige
rammer for projektunder
visning, tværfagligt sam
arbejde og varierende un
dervisningsformer.
Med
lektionerne lagt i flerti-

SKEMA
mers blokke kan der blive
tid til faglig fordybelse, og
der skabes mulighed for
differentieret
undervis
ning, hvor der i størst mu
lig udstrækning tages
hensyn til den enkelte
elevs evner og øjeblikkeli
ge faglige niveau.
På møder hver fjortende
dag, hvor den forløbne pe
riode evalueres, og hvor en
ny 14-dags periode skema
lægges, kan elever deltage

og få indflydelse. På områ
der som f. eks. arbejdsfor
mer og planlægning vil
eleverne kunne være med
bestemmende. Til gengæld
forventes det så også, at
eleverne viser vilje til at
lære noget, at de er aktivt
deltagende i timerne, og at
de påtager sig et med
ansvar for at timerne lyk
kes. Vilje og ansvar er nøg
leord.
(UVD = UnderVisnings-

Differentiering og AFEL =
»Ansvar For Egen Læring«
er et par af tidens varme
pædagogiske emner).
Endelig skal det næv
nes, at den ny skemamo
del har været forelagt
elevrådet, hvor den blev
meget positivt modtaget.
- Og så skal det lige gen
tages, at forsøget kun gæl
der én 1. g. klasse i det
kommende skoleår.

Et eksempel
I nedenstående eksempel på et 14-dages skema indgår fagene i de grå felter (biolo
gi, fransk, idræt og musik) som fag med fast skema året igennem, mens de øvrige
(historie, dansk, kemi, engelsk, matematik og fysik) tænkes at deltage i forsøget.
Det betyder, at de sidstnævnte fag i skemaets lyse felter har forskellige timetal og
placering fra uge til uge. I disse fag regnes der ikke med et uge timetal, men med en
årstimenorm.
Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

1

biologi

dansk

idræt

kemi

fransk

2

fransk

3

fransk

4

idræt

5

historie

musik

engelsk

historie

engelsk

dansk
biologi

musik

6
7

historie

musik
kemi

dansk

fransk

forældremøde

biologi

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

fransk

biologi

fysik

idræt

engelsk

2

musik

fransk

matematik

matematik

dansk

3

matematik

fransk

4

(møde)

idræt

5

matematik

6

biologi

fysik

musik

musik
engelsk

7

fransk

biologi
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Sådan kunne skemaet
for en 14-dages periode
komme til at se ud. Ske
maet lægges og offentlig
gøres 8 dage inden perio
dens begyndelse. Som
det ses af dette eksempel
er der lagt et forældre
møde om lørdagen i uge
4, hvorfor skolen lukkes
til middag. Men der afly
ses ikke timer af den
grund, idet der er skema
lagt en halv fridag den
lørdag. De manglende ti
mer læses blot på et an
det tidspunkt i perioden.
Endvidere ses det, at uge
4 har 31 timer på skema
et, mens uge 5 har 33 (det
normale for en l.g. er 32
timer pr. uge).

RØG

Rygevaner på Herlufsholm
Samfundsfag 2.g højtniveau (lærer Mogens Melchiorsen) har foretaget en
undersøgelse af rygevaner
ne på Herlufsholm Kost
skole.
I undersøgelsen medvir
kede alle gymnasieklas
serne samt 10 præparandklasse.
204 elever har besvaret
et stort spørgeskema om
deres rygevaner, og denne
“Gallup” er blevet bearbej
det i samfundsfagstimerne
som et led i pensum.
Undersøgelsen viser at
56% af eleverne ryger, men
der er meget stor forskel
på drengenes og pigernes
rygevaner.
Hele 65% af skolens pi
ger ryger, mens der hos
drengene kun er tale om
35%.
Et interessant resultat
af rundspørgen er, at der
er et klart flertal imod et

rygeforbud på skolen.
Hele 70% er imod, hvor
kun 30% er for.
Blandt ikke rygere er
der dog flertal for et ryge
forbud. 46 elever er for og
44 elever imod. Derimod er
rygerne stærke modstan
dere af et rygeforbud. I ry
gergruppen er 93 elever
imod et rygeforbud og kun
13 elever for.
Den mest rygende klasse
på skolen er 2.a. Hele 80%
(21 ud af 26), af eleverne
ryger! Meget bedre ser det
dog heller ikke ud for 3.a,
hvor 75% af eleverne ryger.
Den mindst rygende
klasse er 2.x, hvor kun
35% ryger.
Er det så gruppepresset,
der er skyld i, at så mange
elever ryger på Herlufs
holm?
Kun i meget ringe grad,
idet undersøgelsen af
slører, at kun 25% (13 ele

ver) er begyndt at ryge ef
ter at de er blevet elever på
Herlufsholm. Kun meget
få rygere tilkendegiver, at
de har været udsat for
gruppepres.
Men hvorfor ryges der?
Undersøgelsen viser, at
langt de fleste elever ryger
på grund af hygge (81 ele
ver), mens 13 elever angi
ver stress som årsag.
Andre ryger af kedsom
hed (7 elever), og 26 på
grund af ”trang”.
Ikkerygerne
angiver
som vigtigste årsag til at
holde sig fra ”smøgerne”
”helbred” (56 elever) og
”økonomi” (21 elever).
Forældrenes viden om
børnenes rygevaner er og
så blevet testet.
50% af drengenes foræl
dre er vidende om deres
børns vaner, mens tallet
for pigernes forældre er
64%.

Rygevaner på Herlufholm Kostskole
Klasse
1A
1B
1X
1Y
2A
2X
2Y
3A
3X
3Y
Prep
Ialt

Antal
15
13
17
22
26
13
23
20
20
16
19
204

Antal rygere
11
7
10
9
21
5
9
15
8
7
12
114

Rygere i %
73
54
59
41
80
38
38
75
40
44
63
56

Klasse der ryger mest 2A: 80%
Klasse der ryger mindst 2X: 38%

Rygere på skolen i 56%
Drenge
35%
Piger
65%

Rygeforbud:
Ja: 30%
Nej: 70%

Adspurgte
204 elever
Udarbejdet af
2G SA1 højt niveau

FRA SAMLINGERNE

Levende billeder i 100 år
Louis Nielsen

Herlufsholms
kinematograf
De første ”levende” film
blev vist i Danmark om
kring 1902-03 af den dan
ske fotograf Peter Elfelt
(1866-1931).
Omtrent
samtidig viste fysiklære
ren på Herlufsholm også
”levende” billeder, idet
skolen i 1903 anskaffede
sig en kinematograf, d.v.s.
et apparat der er i stand til
at vise ”levende“ billeder.
Dette apparat eksisterer
endnu
og findes
på
Herlufsholms fysikhistori
ske museum. Apparatet
benytter som lyskilde en
petroleumslampe.
En
filmstrimmel
med
en
mand der jonglerer med
kegler blev indkøbt samti
dig med apparatet.

Verdens første
filmforevisning
Den 28. december 1895

blev parisere inviteret til
”Den indiske Salon” i
Grand Cafe, nr. 14 på Bou
levard des Cappuccines.
Her ville de få mulighed
for at opleve brødrene Lu
mieres nyeste opfindelse.
De 35 personer der mødte
op, blev vidne til verdens
første filmforestilling med
”levende” billeder, der blev
projiceret op på en væg af
et apparat der var kon
strueret af brødrene Au
gust Lumiére (1862-1954)
og Louis Lumiére (18641948).
Forevisningen
skete
med et apparat der blev
kaldt kinematograf, der
kunne benyttes til både
optagelse og fremvisning
af ”levende” billeder der
var blevet eksponeret på
en lysfølsom celluloidfilm,
som brødrene havde taget
patent på 13. februar
1895.
Teknikken med fremvis
ningen af en sekvens af
”levende” billeder var op
fundet af den berømte op
finder Thomas Alva Edi
son (1847-1931). Hans ap
parat kaldes et kinetoskop
- en kasse med en filmfremføringsmekanisme og
beregnet til kun en person
der kunne se filmen ved at
kigge ned i kassen. Det
nye ved Lumiérens system
var, at billederne blev pro
jiceret op på en flade, hvor
det blev forstørret således,

at flere samtidig kunne se
filmen!
Det statiske
lysbilledapparat
Forudsætningen for de ”le
vende“ lysbilleder var det
statiske forstørrede lysbil
lede. Denne teknik blev
meget interessant opfun
det (opdaget) af den dan
ske matematiker Thomas
Rasmussen Walgenstein,
der blev født på Gotland i
1627. I 1663 til 1665 var
Walgenstein på universi
tetet i Leiden i Holland,
hvor også den berømte na
turforsker Christian Huy
gens (1629-1695) befandt
sig. Her opfandt han i
1665 en teknik der bestod
af et hulspejl bag ved en
lyskilde og to linser i for
længelse af hinanden for
an den glasplade, hvori
der var præget et gennem
sigtigt billede. Ved hjælp
af denne teknik kunne
han få projiceret et fors
tørret billede op på en
væg. Herved var lysbil
ledapparatet opfundet! I
øvrigt gjorde Walgenstein
karriere i København,
hvor han bl.a. viste lysbil
leder ved hoffet og endog
forærede kongen et af sine
apparater. Frederik III ud
nævnte ham til kongelig
kunstindkøber, og han var
den første der fik bevilling
til at udgive almanakker.
Han døde i 1682.

HERLOVIANER MUSICAL

Den Røde Pimpernel
- som herloviansk musical
Monica Jacobsen
Historien om den Røde
Pimpernel skildrer et op
gør imod revolutionen, ik
ke imod aristokratiet.
Handlingen udspiller sig
under den Franske Revo
lution og fortæller histori
en om de engelske adelsmænd der i forklædning
frelser flere franske ari
stokrater fra guillotinen.
Den af omverdenen uiden
tificerede "Røde Pimper
nel" (Arne Speiser) jagtes
imidlertid i både Frankrig
og England, og Frankrigs
udenrigsminister Chauvelin (Laus Ravnsted) rejser
til England for at efterfor
ske sagen om den ulovlige
organisation. En tilsynela
dende loyal revolutionær
franskmand, Armand vi

ser sig her at bedrage sit
land og være i ledtog med
"Den Røde Pimpernel", og
selvom han som teaterrol
le er aldeles uvæsentlig, ja

slet ikke kommer tilsyne
hverken på scenen eller på
rollelisten, er han kernen i
den konflikt, der skaber
det egentlige drama i sku
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espillet. Det er nemlig
sådan, at Armands søster
Lady Marguerite Blaken
ey (Emilie Møllenbach) er
gift med Sir Percey, hoved
manden i organisationen.
Chauvelins middel for me
re efterforskning bliver
imidlertid, at fortælle La
dy Marguerite, at hendes
bror er i ledtog med orga
nisationen, og ikke løsla
des, hvis ikke hun efterfor
sker sagen i fællesskab
med sine landsmænd,
franskmændene. At hun
samtidig er i gang med at
forråde sin mand, ved
hverken hun eller Chauvelin, da de jo ikke kender
Perceys dobbeltliv.
Det er altså dette, der
driver skuespillet, et styk
ke der må kræve meget ar
bejde og præcision, navn
ligt når det opføres som en
komedie for almindelige
mennesker. Historien i sig
selv er tragisk, men bliver,
takket være instruktøren
(Jimmy Burnett) og en
række gode skuespillere,
gjort komisk uden dog at
miste sin dramatiske ef
fekt på publikum. Måske
er det netop dette, det
overdrevne,
der
giver
handlingen nogle markan
te spændingskurver i en
ellers lang og noget svær
dialog mellem skuespiller
ne. Instruktøren har fors
tået at "krydre" det lidt
ensformige
manuskript
med både utraditionelle og
spændende tildigtning og
eleverne har udnyttet de
res muligheder for indfly
delse.

Det utraditionelle ligger
deri, at vi følger handlin
gens gang gennem en nuti
dig TV-speaker i skikkelse
af Louise Lindsay. Med sit
filmhold starter hun hver
enkelt scene med en "direkte-udsendelse" fra det
sted, hvor handlingen ud
spiller sig. Særlig dette, at
vi veksler mellem nutid og
1700 tallet, gør det under
holdende element væsent
ligt mere særpræget.
Noget andet, der både er
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utraditionelt og impone
rende er den musikalske
side af sagen. Jeg vil end
nu engang rose skolens
kulturelle udvikling:
Vi har endnu engang
fået understreget, at ele
verne er en vigtig driv
kraft i enhver form for kul
turel aktivitet her på ste
det. For første gang i sko
lens historie har en elev,
Niels Iversen Møller, selv
stændigt komponeret og
skrevet musikken til en
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hel 2 g-komedie. En smuk
og
bemærkelsesværdig
overture og nogle både vel
komponerede smukke du
etter, udgør kun en lili del
af Niels fine præstation.
At musikken var af op
muntrende karakter, vil
jeg nu ikke hævde. Det er
dog bestemt ikke negativt:
her igennem oplevede vi
komponistens intense mu
sikalitet og handlingens
alvor og tragedie. Musik
ken blev flot spillet af mu
sikerne fra højniveau hol
det med Niels i spidsen.
Sidst, men absolut ikke
mindst, vil jeg kommente
re skuespillernes præsta
tion. Det komiske mødte vi
i størstedelen af skuespil
lerne, og gennemgående
var det, at de, der havde
indøvet rollen på komisk
vis, fastholdt dette gen
nem hele stykket. Her skal
absolut nævnes det frem
ragende
skuespillerpar
Jens Christiansen (sir An
drew) og Sophie - Mette
Skade Rasmussen, (Grev
inde de Tournay), dennes
tjener Maria Holm Iver
sen, Barbera og Carlo (ful
de kællinger fy for helve
de!!!!!!!!) , samtidig for
måede enkelte også at
fremhæve det seriøse og
tragiske. Dette gælder i
høj grad Emilie Møllenbach, der med usædvanlig
indlevelsesevne forhøjede
skuespillets kvalitet.
De væsentligste, de to
der havde de mest replik
fyldte roller, havde det
tilfælles, at de syntes at
have forenet det tragiko-

Komponisten og hans band.

miske, fantastisk arbej
de!!! Arne Speisers styrke
lå deri, at han først og
fremmest havde en fabe
lagtig kontrol over sin rol
le, og vigtigt: En sang
stemme, der var både klar
og veltrænet, Tillykke Ar
ne!!! Laus Ravnsted syn
tes ligeledes at besidde ev
nen til at fordybe sig i den

person, han spiller. Det
var ihvertfald det, vi så
som publikum, Chauvelins luskede og dog fjogede
personlighed var et både
skræmmende og morsomt
element
gennem
hele
stykket.
Tillykke 2. g. - I styrer
totalt!!!
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»Travel broadens the mind«
Morten Meinfeldt, Johan Tesdorf2. my
Skønt det snart er et halvt
år siden, står den 4. sep
tember 1995 stadig ind
prentet meget klart i vores
hukommelser. I skikkelse
af en repræsentationsrejse
til Japan blev det starten
på vores livs hidtil største
oplevelse.
Det var med stor uvi
denhed og kufferten fuld
af forventninger, at vi en
skyfri mandagmorgen rej
ste mod ”solens rige”. Som
andre pionerer før os var
det med et håb om udvi
delse af vores og skolens
horisont, at vi drog af sted.
Missionen var enkel; vi
skulle repræsentere vores
kostskole og danne funda
ment for et fremtidigt ud
vekslingsprogram med en
japansk privatskole for
drenge.
Det 12 dage lange besøg
var arrangeret således, at
vi især blev indkvarteret
hos en japansk familie i
byen Shizouka, der ligger
300 km syd for Tokyo. Fa
milierne havde hver en
søn på Shizouka Seiko Gakuin junior & senior high
school, som ialt har 900
elever. Ved siden af skolen
var der tilknyttet en kost
afdeling med plads til 200
elever, hvor vi havde den
tvivlsomme fornøjelse at
tilbringe et enkelt døgn.
Selve skolen og Kostafde
lingen fungerede uafhæn
gigt af hinanden, og den

meget primitive og ind
skrænkede form for kost
skole var bestemt ikke no
get, der tiltalte os. Der ek
sisterede hverken præfek
ter eller skoleuniformer på
sovesalene, som i gennem
snit var på mellem 60 og
70 elever! Desuden minde
de bespisningen så meget
om et cafeteria, at det løb
os koldt ned af rygge, når
vi satte det i relief til Her
lufsholm kostskole.
Den daglige undervis
ning startede kl. 8.40 til
tonerne af skolens egen
kendingsmelodi, der lød
højt og klart i samtlige

klasselokaler. Klasserne
bestod af 30-40 elever, der
hver sad ved deres lille
pult og deltog i undervis
ningen, som hovedsageligt
var envejs kommunikati
on. Under vores mange be
søg i timerne undrede vi os
meget over det ringe engament blandt eleverne,
hvilket tilsyneladende var
accepteret.
Efter endt
skoledag var der i 1-2 ti
mer tvungne fritidsaktivi
teter, som kunne være alt
lige fra sport og musik til
intellektuelle debatklub- fortsættes side 46
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I Vikingernes fodspor
Gudrun Krabbe
Franskhold på udveks
ling i Rouen
Som noget nyt her på sko
len har fransk højniveau
fået chancen for at tage en
uge til Rouen og følge un
dervisningen på et fransk
gymnasium. Turen var et
forsøg på at oprette et for
hold til Frankrig og
franskmændenes skolesy
stem.
Lørdag d. 23. september
95. drog vi afsted, med for
ventningerne om først og
fremmest at forbedre vo
res store talenter for det
franske sprog og om at få
et indtryk af en almindelig
fransk skoledag. Vi glæde
de os også til at se den hi
storiske by Rouen, som
blandt andet har været
erobret af Vikingerne, og
som er byen, hvor den be
rømte Jeanne d‘Arc blev
brændt.
Humøret var højt, da to
get lørdag aften rullede af
sted fra Næstved station,
men efterhånden som vi
nærmede os Rouen, be
gyndte stemningen at bli
ve en smule trykket. Tan
ken om at vi hver især
skulle indkvarteres i frem
mede familier, havde ind
til videre været en bagatel,
men pludselig var det al
vor. Der skal dog ikke be
skrives her, hvorledes vo
res forestillinger om disse
familier udviklede sig,
men det endte i det helt

absurde. Da vi omsider
stod af på banegården i
Rouen, var det nok med en
klump i halsen, at vi med
rettede rygge og målbevid
ste blikke gik vores værts
familier i møde. Vi blev vel
modtaget, og efter at vi al
le var blevet placeret i en
familie, var det tid til at
skilles...
Mandag morgen mødtes
vi alle i skolen, og begynd
te straks at fortælle hinan
den om hvad vi havde op
levet, og man må sige, at vi
blev godt behandlet, selv
om der er meget man ikke
er vant til.
Vores tilstedeværelse på
skolen blev fra fransk
mændenes side opfattet

som noget lidt mystisk.
Hvad er grunden til at 5
danske gymnasieelever vil
se hvad der foregår på et
fransk gymnasium? Og da
deres egen sunde fornuft
ikke rigtig kunne give dem
en besvarelse på dette
spørgsmål, blev vi, især af
lærerne, (for det meste) ig
noreret. På den måde kan
man sige at vi så fik det
helt rigtige indtryk af en
fransk skoledag, som på os
virkede ret universitetsagtig.
Eleverne, 40 i en klasse,
skrev noter, mens læreren
holdt foredrag.
Vi havde planlagt et lille
oplæg om vores skole, oghavde også taget videoen

Rektor underholder de danske gæster.
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om Herlufsholm med. Men
da lærerne ikke var særlig
villige til at bruge deres
undervisningstid på os, fik
vi kun med nød og næppe
lov til at vise dem videoen.
Eleverne var henrykt over
at vi brugte en af deres
skoletimer, men det var
nok svært for dem at dan
ne sig et indtryk af Her
lufsholm, som var noget
helt andet end deres egen
skole. Det er svært at sige
hvor meget de fik ud af
det?
Om
onsdagen,
hvor
franskmændene har fri kl.
12, viste vores værter os
byen, Rouen.
Vi så den plads hvor Je
anne d’Arc blev brændt, og
hvor der nu er bygget en

moderne kirke.
Senere viste de os en æl
dre kirke, hvor der foran
indgangen står en kopi af
Jellinge stenen doneret af
Carlsbergfondet, til minde
om de brave nordiske vi
kinger.
Den sidste aften mødtes
vi alle på en meget hygge
lig bar, og til vores store
forundring var en af lærer
ne også mødt op, for at ta
ge afsked med os, det var
vi meget ”beæret” over. Vi
havde en festlig aften, og
det var en god slutning på
turen.
Siden vi er kommet
hjem, har vi holdt kontakt
med vores værter, og det er
ved at lykkes os, at få dem
en uge til Danmark, hvor

de skal følge vores under
visning. I modsætning til
dem, vil vi prøve at bruge
dem til franskundervis
ningen i de forskellige
klasser.
Vi er også begyndt at ar
rangere en tur til Køben
havn hvor vi vil vise dem
forskellige seværdigheder.
Det ville være spænden
de hvis denne kontakt
med Rouen kunne forsæt
te. Måske ville fransk
mændene blive mere åbne,
og begynde at interessere
sig for hvad vi laver, men
det er nok noget der
kræver tid og tålmodig
hed.

Fortsat fra side 44

der arrangeret en speciel
sightseeing tour rundt i
landet kun for os. Med vo
res egen personlige guide
Mr. Kato, som var udveks
lingskoordinator på sko
len, stiftede vi bl.a. be
kendtskab med den gamle
hovedstad Kyoto. Som en
af Japans ældste byer, re
præsenterede den både
det gamle Japan med sine
1600 templer, men også
det moderne japanske
samfund med et spænden
de forretningscentrum. I
vores sidste dage i Japan
fik vi endvidere mulighe
den for at opleve Tokyo.
Hvilken by! Med rester af
gamle buddistiske templer
side om side med supermo
derne skyskrabere og ho
teller stod byen som et ly

sende symbol på kontra
sternes land, Japan. Imel
lem vores storbybesøg blev
der også tid til mindre eks
peditioner til kysten, hvor
vi surfede på Stillehavets
bølger og besøgte et ja
pansk atomkraftværk.
Japan er et unikt land,
fuldt af modsætninger.
Det er på den ene side klo
dens teknologiske navle og
på den anden et historisk
skattekammer med gamle
traditioner, værdier og
skikke. Det har i sandhed
for os været en fantastisk
oplevelse og vi kan kun
enstemmigt give H.C. An
dersen medhold i hans
ord: ”At rejse er at leve”.

ber. Vi tilbragte bl.a. nogle
interessante eftermiddage
hos kendo - og engelsk
klubben, som bidrog til at
give os et bedre indtryk
af den japanske kultur.
Vores knapt 2 uger i Ja
pan var fordelt sådan, at vi
tilbragte den første uge
med at følge undervisnin
gen på skolen og dagligda
gen hos vores uhyre flinke
værtsfamilier.
Aldrig har vi oplevet en
så utrolig gæstfri, åben
hed og interesse. Japaner
ne er et pragtfuldt og alsi
digt folk. De er både ambitøse, egoistiske, sjove og
naive, men kan bedst be
skrives med en glose: Ven
lig. I den anden uge var
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AKTIVITETER PA HERLUFSHOLM

»Aktiviteter« - januar til påske
Aktivitetsskalenderen in
deholder i dette semester
16 tilbud til eleverne,
hvoraf de 7 er tilbud om
sport nemlig - basketball,
fodbold, volleyball, hockey,
aerobic, fægtning og bad
minton. Hertil kommer, at

naturen de første par
måneder har tilbudt vin
teraktivitet i den store stil.
Eleverne har skøjtet, kæl
ket, nogle har sågar for
søgt sig med snowboard.
De resterende aktivite
ter på kalenderen er -

madlavning,
frisløjd,
drama, korsang, samspil,
foto, friformning, jagttegn
og skak.
Tre af sidstnævnte akti
viteter er nedenstående
beskrevet mere detaljeret.
Jacob Normann

Frisløjd
Er et tilbud til alle elever
på Herlufsholm - såvel i
grundskolen som i gymna
siet - både piger og drenge.
Frisløjd betyder, at værk
stedet er åbent, og at ele
verne kan få hjælp til de
ting, de ønsker at lave,
uanset om det er cykellapning/reparation, at lave en
forlængerledning til hum
meret, lave smykker i
ædelsten, sy en læder
pung, lave en ekstra hylde
til skabet, dreje en skål,
lave en gave til tante
Agathe, lime en sko, repa
rere skateboard, arbejde
på almindelige sløjdting,
lave dele til kostumer til
karneval, svejse en gulvly
sestage, lave en fiskestang
osv., osv.
Bent Ilium

Michael J. Sørensen (10. p.) bygger legetøj.

Jonas Milan (9.) får hjælp af Bent Ilium til bygning afen kano.
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Skak
Skak er startet igen, og
foregår onsdag aften i en
gelsklokalet, kl. 19-21.
Hvis du kan lide at spil
le skak, eller har lyst til at
lære det, er muligheden
her. Det er trods alt sjove
re at spille med menne
sker end at spille compu
terspil.
Man kan komme og spil

le mod de andre, eller man
kan få undervisning i de
faser af spillet, som man
har behov for. Der er mu
lighed for at låne bøger til
selvstudie.
Ud over at skak er sjovt,
får man træning i at lægge
planer, at tænke logisk og
koncentrere sig.
Turneringen om skole
mesterskabet starter nu.
Hvis du ønsker at deltage,

skal du tilmelde dig til un
dertegnede snarest. Tur
neringen vil være delt i
indledende - og finalerun
de. De foregående års me
sterskaber
var
meget
jævnbyrdige, og nr. et og to
deltager igen, men for
håbentlig vil nogle nye
blande sig i kampen om
mesterskabet.
Kurt Heller

Nærmest Christian Sehestedt (8.) mod Mikkel Febger (1. x.).
Længst væk Kurt Heller mod Christian Andresen (7.)

Korprojekt
Hver tirsdag eftermiddag
er pladsen trang i mu
siklokalet. Klokken 15.00
mødes 65 sangere fra sy
vende klasse til 3.g for at
indstudere
Mozarts
Requiem. Sammen med
15 andre sjællandske
gymnasier deltager sko
len nemlig i et gigantisk

korprojekt, der har sin
kulmination til marts
hvor 600 sangere og Sjæl
lands
Symfoniorkester
opfører denne dødsmesse
i Tivolis Koncertsal.
Dette Requiem er en
ordentlig mundfuld for et
gymnasiekor: korstem
merne er til tider meget

svære, og flere steder
trækkes der så store vek
sler på sangernes for
måen og vedholdenhed her tænkes især på tenor
gruppen - at man må tage
hatten af for eleverne og
den indsats de yder.
SS-JB

Dramaholdet poserer til ære for fotografen

Drama
Nogle mennesker springer
elastikspring, andre hop
per ud i faldskærm for at
flytte nogle grænser i sig
selv. Der med opdages nye
ressourcer, og at der
måske er flere stjerner på
himlen, end dem man ple
jer at se. Det samme kan
man opnå ved at gå til
drama.
September 1995 starte
de et dramahold beståen
de af gymnasieelever. Må
let var, at disse elever
skulle udfolde deres talen
ter i et mix af sange og te
ater en lørdag 5 uger sene
re. Arrangementet skulle
løbe af stablen på den
gamle scene i vores smuk
ke festsal.
Scenen havde eleverne
dekoreret i dristig mørk
pink, som de selv havde
valgt. Nuancen matchede
smukt de bordeaux vægge
i den gamle festsal. Et flot

skilt var blevet fremstillet
i støvet guld - dermed sce
nografien. Programmerne
var ligeledes professionelt
udført af elever. Der var
fuldt hus på aftenen, hvor
salen ”kogte” af høj stem
ning.
I november startede jeg
et andet modul i drama,
hvor focus udelukkende er
på processen. ”Tænk Creativt”. Det har til formål at
træne evnen til at turde
sætte sig selv ønskede mål
og strukturere hvordan
man når frem til disse.
Selvtillid, ”selvglæde” i po
sitiv forstand, respekt for
sig selv og for andre, for
det du foretager dig og for
dine udfoldelsesmulighe
der, er nogle af nøgleorde
ne i dette arbejde.
I dette modul har vi kun
arbejdet med en sidegren
af pædagogisk drama.
Nu er vi på elevernes op
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fordring, igang med en ny
omgang Stjernemix. Op
førelsen er lørdag d. 10. fe
bruar. Her har eleverne,
der tæller flere nye ansig
ter, valgt et tema, hvortil
de har skrevet nogle af
teksterne selv.
Sideløbende hermed har
et nyt hold elever ”smagt”
på pædagogisk drama i
”Tænk Creativt” Alt i alt
ser jeg mange modige ele
ver her på Herlufsholm
Kostskole - nemlig dem,
der på forskelligt niveau
tør flytte nogle grænser i
sig selv i positiv retning.
Det gøres f.eks. ved at stif
te bekendtskab med en el
ler flere dramadiscipliner.
Det er flot og til stor glæde
og fornøjelse for os alle.
Jeg håber, der kommer
stadig flere til!
Dorte Madelung

STRICTLY BALL-ROOM

Blebal - Trollebal .... ingredienserne er c
samme for store og små: Stilfuld indmarc
uden at blive for taktfast. Forældre i festklæi
forventning med blitzen parat. Lidt Ball-roo:

STRICTLY BALL-ROOM

Room
J lidt disco - og meget lanciers: Traditionelt
led mølle og visittur (krydret med kindkys)
ir stærke mænd der løfter sprælske damer
o mand frem for en enke - dirty dancing?)....

STRICTLY BALL-ROOM

IDRÆT

Red. Jacob Normann

Grundskoleidræt
Igen i år har der været et
højt aktivitetsniveau i id
ræt
for
grundskolen.
Volleyball, hockey, basket
ball, fodbold og badminton
er de foretrukne discipli
ner. Eleverne ser frem til
de dage, hvor de skal kon
kurrere med de andre - en
ten internt på skolen eller
mod andre skoler. I det føl
gende refereres fra de vig
tigste begivenheder de sid
ste par måneder.

Svømning:
Svømmestævne på Tokai:
Vi har deltaget med to
hold i et svømmestævne
på Tokai.
Begge hold opnåede en
2. plads. Hos junior.high
(grundskolen) udmærkede
Kristian Schjer sig med
flot svømning, medens det
tunge læs på senior-high
(gymn.) blev trukket af
Trine Hemmingsen og Ni
els Frederik Skov.

Basketball:
Onsdag d. 8/11 95 deltog et
drengehold og et pigehold i
et skolebasketstævne på
Nøddeskovskolen. Drenge
ne spillede mod Kalbyris
Skolen og Lille-Næstved
med en sejr og et nederlag
til følge. Pigerne klarede
sig flot, idet de vandt beg
ge kampe og hermed kvali
ficerede sig til amtsfinale
stævnet, hvor det blev til
to klare nederlag.

Indendørs fodbold:
I den sidste mellemweek
end inden jul afholdtes
grundskolemesterskabet i
indendørsfodbold. 8 hold
var tilmeldt turneringen
og efter 14 velspillende
kampe var finaleholdene
fundet. 8.b (Christian Se
hestedt,
Philip
Dei
chmann, Christian Iver
sen, Jakob Larsen og
Kasper Cortz) tabte fina
len til lO.præp med 4-2.

Grundskole mestrene i indendørs fodbold 10-præp.

Alle 4 mål, som lO.præp
scorede, blev lavet af Kri
stina Pedersen. lO.præps
hold var: Kristian Schjer,
Jacob
Bangshøi, Anja
Skov, Eva Junge og Kristi
na Pedersen.
Efterfølgende afholdtes
en åben juleturnering for
hele skolen, hvor lærerhol
det blev uofficielle vinde
re, medens 3.x tog sig af
førstepræmien. 3.x holdet
bestod af følgende: Kristi
an Waldorff, Erik Waldorff, David Rasmussen,
Frederik Eilersen og Mik
kel Stecher.

Vinderne af juleturneringen
(3.x) med den obligatoriske
lagkage.

Volleyball:
Tirsdag d. 12/12 95 deltog
et drenge og et pigehold i
et volleyballstævne ligele
des på Nøddeskovskolen.
Drengeholdet vandt to
kampe og tabte en, me
dens pigeholdet opnåede
en sejr og et nederlag.
10. Præp. og 9. klasse
har desuden deltaget i sko
lemesterskabet (incl gym
nasieelever) med stor suc
ces, idet 9. klasse blev nr. 4
og præpen nr. 3. Præpens
hold var : Jacob Bangshøj,
Kristian Schjer, Henrik
Briand, Christian Rølmer
og Kristina Pedersen.

Pigefodbold
Det har været en fornøjel
se at følge skolens bedste
pigehold i dette skoleår.
Efter i mange år at have
været prügelknabe i tur
neringen, har pigerne i år
taget skeen i den anden
hånd og leveret nogle flot
te resultater.

Resultatet
fra kostskole
turneringen:
Ude mod Haslev:
1-7 (ved halvleg 1-3).
Målscorer
Kristina Pedersen.
Ude mod Stenhus:
1-2 (ved halvleg 1-1).
Målscorer
Christin Dyrløv.
Ude mod Sorø:
2-2 (ved halvleg 1-1).
Målscorer Anja Skov
og Kristina P.
Hjemme mod Høng:
3-0 (ved halvleg 1-0).
Målscorer Kristina P. 2
og Anja Skov.

Kampen om
Eusebius pokalen:
Denne pokal blev indstif
tet sidste år og er pendant
til drengenes Røper P. po
kal.
Der spilles bedst af to
kampe mod Sorø Akademi,
og der må kun deltage
kostelever på holdet. Re
sultatet af første kamp i
år blev en 2-1 sejr til os på
mål af Christian Dyrløv og
Sophie Mette Skade-R.
Ved blot uafgjort i forårets
kamp, kan anfører Sidse
Elverdam modtage Eusebius-pokalen for første
gang til Herlufsholm.
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Grundskolemesterskaber i badminton
-søndag den 11. februar.
44 badmintonkampe skul
le afvikles denne søndag
før de sidste vindere var
fundet.
38 spillere havde til
meldt sig turneringen, og
der blev spillet mange flot
te og spændende kampe.
Samtidig var tilskuerin
teressen i år større end
tidligere, hvilket medførte
en god og hyggelig stem
ning.
Fra finalen, i Mix-double Jacob Bangshøi og Ida Marie luel

Finalisterne med grund
skolemestrene nævnt først
var:
Drengesingle:
Jacob BangshøiZ
Anders Hjerl-H
(15-0 15-2)

Pigesingle:
Christina Møller-M/
Catharina Reventlow

Ida-Marie luel/
Jacob Bangshøi
(15-12 15-13)

Mixdouble:
Christina Møller-M/
Christopher Enevoldsen

Indtil påske fortsætter
træningen med Christin
Dyrløv (2.g.) som ansvarlig.

På billedet ses alle finalisterne fra grundskolemesterskabet.

NOTER TIL KALENDEREN
Kalenderen skrumper og vi har kun godt tre hektiskemåneder tilba
ge. Af hensyn til mange familiers langtidsplanlægning bringer vi al
lerede nu kalenderen forskoleåret 1996-97. Samtidig vil vi minde om
et par ting, som ikke har kunnet placeres tidligere:

1996
1
2

S

3

Skolemesterskabet afholdes onsdag den 29. marts klokken 19.00 i Fest
salen. Deltagere er elever i præp eller gymnasiet. Der vil blive holdt stu
diekreds-instruktion for interesserede i løbet af februar-marts.
Landsfinalen arrangeres af The English Speaking Union - men Her
lufsholm bliver vært for arrangementet! Det vil være åbent for finalister
fra 15 skoler, hvoraf én under og én over 18 år vil blive præmieret.
Finalen foregår lørdag den 29. april i Festsalen.
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3. g.’s sidste skoledag
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Der sigtes på følgende plan: Onsdag den 1. maj fejrer 3. g. sidste skole
dag fra om aftenen. Torsdag morgen »vækkes« skolen med det sædvan
lige tam-tam, og det må befrygtes at 3. g. igen i år vil forsøge at under
holde skolen med diverse divertissementer torsdag formiddag.
Efter middagsbordet sendes skolen på Bededagsferie; busafgang kl.
12.00 for alle klasser undtagen 3. g., der traditionen tro ønsker at invi
tere lærerne på grill-party ved 11- tiden og frem til kl. 14.00, hvorefter
3. g. selv tager på Bededagsferie.
Der er normal skolegang for 3. g. mandag og tirsdag 6. og 7. maj; even
tuel eksamensinstruktion kan med fordel lægges her.
Onsdag d. 8. løftes sløret for 3. g’ernes mundtlige eksamensfag; det
sker ved et morgenbordsarrangement i Festsalen, hvortil lærere natur
ligvis er meget velkomne.
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KONTAKT HERLUFSHOLM
Skolens kontor

53 72 60 97 - Fax 55 77 14 85
Rektor Klaus Eusebius Jakobsen (privat 53 72 07 08, fax 53 72 22 21)
Lektor Krogh-Madsen, adm. inspektor (privat 53 72 61 18)
Lektor Jørgen Hvidtfelt, økon. inspektor (privat 53 73 06 50, fax 53 73 18 50)
Overlærer Jan Jensen, afd. inspektor, grundskolen (privat 55 77 58 25)
Sekretær Eva Bardram • Sekretær Anne Damsbo
Direktionskontoret

53 72 01 01 - Fax 53 73 60 02 (henvendelse vedr. økonomi)
Skolens øvrige telefoner

Studievejlederkontoret: 55 77 01 66 + 35
Lærerværelset: 53 73 97 73
Sygehus: Sygeplejerske Anne-Marie Sehested 53 72 03 45
Køkken: Økonoma Susanne Andersen 53 72 04 83
Linnedstuen: Oldfrue Margot Jensen 53 72 43 05
Varmecentral og værksted: 53 72 72 79
Vedligeholdelseschef Karl Andersen 55 77 41 58
Sovesalene

Vuen: Overlærer Jacob Normann 53 72 10 98
Egmontgården: Overlærer Lone Dyrløv 53 72 03 71
Skolebygningens vestre sovesal: Overlærer B' ‘ T”
"" "" ”
. ,
Skolebygningens østre sovesal: Overlærer Je Danmarks Pædagogiske
Lassengården - piger: Suzanne Strange 53 7
Lassengården - drenge: Jimmy Burnett Niel
Museumsbygningen, 1. sal: Adjunkt Niels C.
Museumsbygningen, 2. sal: Overlærer Morte
Birgitte Gøyegården: Adjunkt Nils Aarsø 53
Pernille Gøyegården: Adjunkt Susanne Geisl

x-i,
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Privattelefoner

Gymoverlærer Vagn Andersen....... 53 73 41 37
Lektor Lars Bardram...................... 53 72 91 05
Adjunkt Lone Bendtsen.................. 42 39 45 49
Lektor Hans-Jørn Bentzen............ 53 59 41 18
Overlærer Poul Bentzen................. 53 78 22 27
Lektor Bjørn Christensen.............. 53 73 84 65
Cand. mag. Poul H. Jensen..............47 38 00 27
Lektor Karen Fanø.......................... 53 74 00 40
Lektor Anna Sofie Hansen............. 53 79 72 10
Lektor Hans Hansen....................... 53 72 86 31
Adjunkt Kurt Heller........................ 53 73 56 63
Overlærer Jan Jensen..................... 55 77 58 25
Lektor Sv. Krarup-Christensen.... 55 81 71 77
Pastor Eilif Kristensen.................... 53 72 03 78
Lektor Jens Krogh-Madsen........... 53 72 61 18
Lektor Jørgen Larsen...................... 53 61 38 77
Overlærer Bjarne Levin.................. 55 54 74 46

Overlærer Dorte Madelung............... 53 72 04 98
Adjunkt Mogens Melchiorsen......... 53 73 58 36
Lektor Erik Anker Nielsen.............. 53 72 81 08
Lektor Jørgen Hvidtfelt.................... 53 73
0650
Fax 53 73 18 50
Lektor Louis Nielsen........................ 53 73
5435
Lektor Mads Nielsen........................ 53 72
4533
?ax 53 72 45 99
Overlærer Benny Njor...................... 55 54
7858
Lektor Marianne Olsen..................... 53 72
6232
Stud. mag. Lasse Pedersen ............ 31 38
5270
Lektor Ole Pedersen......................... 53 75
6665
Overlærer Anne Grethe Radwan... 53 76 42 51
Adjunkt Roland Rasmussen............. 53 70 15 66
Overlærer Sten Sveidahl................... 53 73
8166
Lektor Jens Trandum....................... 53 72
7128
Lektor Niels Ulrichsen...................... 53 72
7109

Mønttelefoner

Helenhallen......................................
Egmontgården.................................
Skolebygningen...............................
Lassengården...................................
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