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LEDER

Så er starten gået...
Det er altid spændende at
tage fat på et nyt skoleår!
For de gamle i gårde bety
der det ét år mere på ba
gen, og den alderens bal
last har måske givet
præfektansvar eller lig
nende.
Hele 3.g har allerede
haft Fugleskydningen som
en stor udfordring — for 2.
g venter komedien og stu
dieturen! Og for alle ven
ter det daglige slids byr
der, der skal løftes inden
eksamen. Plus heldigvis
en perlerække af mærke
dage, fester og spændende
arrangementer. For »nu er
vi skolen!«
For nye diple er billedet
nok mere broget: nye kam
merater, ny skole med nye
lærere. Det spændende,
men krævende nye fælles
skab med uniformen og
reglerne. De faglige udfor
dringer med sejre og
uundgåelige
skuffelser.
Men i hvert fald ny viden
og erfaring - gennem nye
sprog, herunder herlovianersproget! Og for hver
enkelt venter ikke mindst
de menneskelige erfarin
ger fra kammeratskab,
hjemve, forelskelser, en
somhed og ...selverkendel
se.
Når forældre ikke til
daglig kan følge med i alt
dette, kan de i det mindste
læse KONTAKT. Her for
søger vi at lade stort og
småt reflektere det forløb,

sådan et skoleår har på
Herlufsholm.
Men for rektor og lærer
korps og andre voksne
med ansvar er skoleårets
start også en udfordring

valg af både lærere og di
ple (sociale projekter, un
dervisningsevaluering,
tutorordning osv.) — så be
stemmes årsrytmen i høj
grad af de realistiske nære

med delmål der skal nåes.
Bortset fra de mere lang
sigtede mål, der ofte ruges
ud i arbejdsgrupper og ud

mål og de rammer der er
sat.
Det bedste ved traditio
nerne må således ikke
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ændres. Vores naturomgi
velser er også rammer, li
gesom et klart regelsæt og
gode vaner danner helt
nødvendige rammer. Nog
le af de fysiske rammer er
endog blevet forbedrede så
de ligefrem opfordrer til at
blive brugt: få det bedste
ud af dette år på Herlufs
holm — og her tænker jeg
ikke kun på vores nye
skateboard rampe!
Lassengården, skolens
største sovesal er blevet
opdelt i to. Spisesalene er
kraftigt udvidet, så alle
har plads til gode manerer
- og alle kan spise med ved
skolens middagsbord.
På undervisningsfron
ten er der satset ekstra

penge på at oprette hold og
klasser med relativt få ele
ver. Altsammen udtryk for
at der skal gives plads for
den enkelte, for det særli
ge - en kostskole er ingen
kaninfarm.
Nyt er også låse på alle
humre, så man respekte
rer den enkeltes integri
tet. Samtidig minder det
os realistisk om ,at ærlig
hed er noget der skal vær
nes om. Tyveri eller bare
ubetænksomt »lån« er det
alles pligt at holde nede.
Den reviderede elev
håndbog er også et tilbud
om rammer: med den i
hånden og i ånden kan in
gen være i tvivl om sine
pligter og rettigheder. Og

2

jo mere åbenhed og re
spekt for det personlige rå
derum, vi kan skabe i det
daglige, jo mere vil både
gamle og nye diple trives i
gensidig respekt. Og med
det for øje, at et godt år på
Herlufsholm er et, hvor
den enkeltes rytme og hel
hedens svinger i samme
takt.
Redaktøren
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Fanget af fællesskabet?
Rektor Klaus Eusebius Jakobsen
Tillykke med, at I nu kan
forlade skolen - efter 3 år
for nogle afjer - kortere el
ler længere tid for andre men alle med et eksa
mensbevis samt en lang
række andre værdier i ba
gagen.
Dette er ikke sagt med
ironi eller sarkasme, for vi
ved alle her i dag, hvad
disse år har bragt for jer af
kontant faglig indlæring,
social tilvænning og så en
masse andre ting, som kun
de færreste i jeres alder
får lov til at være så tæt
ved: Magtkampe, idealis
me, grupperinger, sejre og
nederlag og stærke følel
ser er blot få af de ord, der
rinder mig i hu. Og knyt så
hertil voldsomme begiven
heder i jeres sidste skoleår
omkring årsskiftet. Endnu
en gang blev netop jeres
årgang involveret i at
skulle være vidner til,
være deltagere i voldsom
me begivenheder, men og
så være prügelknaben retfærdigt eller uretfær
digt - for omgivelsernes
fordømmelser. At det ville
medføre ændringer i jeres
- i vores dagligdag - var
vel næppe overraskende,
men som gruppe har I i
disse situationer vist styr
ke og robusthed.
Disse forhold - selvfor
skyldte eller påførte kunne ved første øjekast

siges at være ødelæggende
for årgangen. På en del
områder må man nok er
kende, at det har været
tilfældet - på andre områ
der tværtimod. Jeg tror, at
I - om end modstræbende
- kan være enige med mig
i dette synspunkt. I har
nemlig været tvunget til at
revidere jeres holdninger,
været med til at fastholde
den herlovianske moral,
og selv om den næppe er
helt indarbejdet hos alle
endnu, så er det også jeres
fortjeneste, at vi nu tager
dette skridt til at fastholde
og reelt definere indholdet
i herlovianerånden. Det
grundlæggende for jeres
årgang - sammenholdet
og kammeratskabet - har

været den grobund, der
var nødvendig for jer for at
komme igennem denne fa
se. Trods kampe og diskus
sioner så har stædigheden
og viljen hos begge parter
været os denne støtte
frem.
Herluf Trolle og Birgitte
Gøye skabte for 430 år si
den denne skole med det
mål at uddanne unge
mandlige adelsmænd - at
give dem en solid faglig
baggrund og en opdragel
se, som kunne give dem og
landet ballast. Dette ho
vedmål blev hurtigt nået og er måske især i moder
ne tid for den enkelte ble
vet suppleret med den op
levelse af fællesskabets
betydning, som en kost
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skole giver. Spørger man i
dag ældre herlovianere
om, hvad der var det mest
udbytterige ved skolen så er det netop dette fæl
lesskab, der gang på gang
fremhæves: Det at være
blevet en af mange, at gå
ind i kollektivet, at føle
trygheden i kammeratska
bet, at forstå og acceptere
hinandens svagheder tilslibning og formgivning
af hinanden på en sådan
måde, at kun den enkelte
forstår, hvorfor og på hvil
ken måde netop han pas
ser i mosaikken. Og det er
en mosaik, der består
langt ind i voksenlivet - ja
for resten af livet - og som
stadig finere og afstemt
bekræftes, når man som
ældre mødes igen til Fug
leskydningen, eller hvor
det nu er.
Når fremmede skal for
søge at forstå historien på
skolen her - og det er ikke
altid at fremmede ser med
de mest positive briller på
den - så må de gang på
gang overgive sig, når de
fornemmer denne fælles
skabsfølelse, denne evne
til at slå ring omkring sig
selv og beskytte helhedens
værdier, når de fornem
mer den glæde og kærlig
hed som herlovianere har
til hinanden.
Jeg vil gerne have lov til
at lykønske jer med den
gave, som I har fået her
fra: - En skole, et kamme
ratskab og et fællesskab
for livet.
I dette forår har vi alle
været del af det store fæl
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lesskab - dels på grund af
modgang, vi mødte, dels et
fællesskab, der var instru
eret og iscenesat. Jeg tæn
ker her på mindehøjtide
lighederne for de faldne
herlovianere, flygtningeindsamlingen og fakkelto
get den 4. maj i Nyhave.
Lektor Mads Nielsen har i
sidste nummer af Kontakt
beskrevet det særlige at
være medlem af et fælles
skab på følgende måde:
„At gå i selve fakkeltoget
betyder at være med midt i
det hele. Man deler stem
ningen, bevæges og bæres
af den, men man kan også
føle, at man går glip af
overblikket og mister ind
trykket af helheden.
Individet midt i denne
vandrende, levende lysen
de slange af fællesskab får
i denne sjældne situation
også en dyb trang til at for
dybe sig, glide indad i tan
ken - for famlende at sam
le sig og tænke godt for no
get.”
og
Mads
Nielsen
fortsætter
„Men Herlufsholms fak
keltog endte i en stor cir
kel i Nyhave. Her fik alle
faklerne overblik. Og end
nu engang oplevede vi, at
sangen kunne samle og
udtrykke tanker og følel
ser, der erstatter lange ta
ler. Der var liv og rolig høj
tid over den syngende cir
kel af 300 fakler, som sam
lede sig for at styrke fæl
lesskabet og „tænke godt”
- også for Herlufsholm.”
Fællesskab - med andre
ord...
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Lad mig dog straks og i
samme åndedrag advare
jer mod fællesskabet - fæl
lesskabets demagogi. Den
græske filosof Aristoteles
var meget opmærksom på
denne fare: Han så det i
demokratiet, som han ha
dede. Ordet demokrati er
græsk og betyder direkte
oversat Pøbel-styre - og
var for Aristoteles et me
get farligt begreb, fordi det
enkelte menneske kunne hvis det ville - skjule sine
virkelige mål bag mæng
den. Ingen skulle eller
kunne manipulere med
mængden til egen fordel.
Han fremdrog eksempler
fra den græske verdenshi
storie
—
udenrigs
politisk som indenrigspoli
tisk — hvor han kunne
påvise eksempler på indi
videts uhæderlige magt
over pøblen eller folket,
som vi ville sige.
Både her på skolen - før
jeres tid og i jeres tid - og
udenfor skolen, har I mødt
det, eller også vil I møde
det. I vil erfare, hvorledes
grupper er blevet voldført
af enkelte stærke person
ligheder til enten at hand
le eller til at støtte aktivi
teter, der aldrig burde ha
ve set dagens lys, og som
den enkelte i virkelighe
den skammer sig over at
være blevet en del af men er blevet fanget i fæl
lesskabets spil - og loyali
teten overfor fællesskabet
- i stedet for over for sig
selv. Autonomerne ifører
sig i dag kutter og masker
for at blive anonyme, men
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i virkeligheden er gruppen
tilstrækkeligt skjul for
den, der ønsker at dække
sig bag de øvrige.
Det er her den største
fare ligger i den store ga
ve, I har fået her på sko
len.
Fællesskabet er noget
vigtigt og noget spænden
de at dyrke, men det er og
så vigtigt at finde sig selv
og være sig selv i dette fæl
lesskab. Uden at være
ærlig overfor sig selv her,
bliver man nemlig let offer
for det farlige i fællesska
bet.
Søren Kierkegård har i
et af sine filosofiske hoved
værker „Enten-Eller” be
skrevet den vej, man som
menneske må tage, når
man vil placere sig som
personlighed i fællesska
bet. Man kan enten vælge
at være æstetiker eller at
være etiker - begge per
sontyper lever på liden
skab - og det er godt og
stærkt - men der er stor
forskel på indhold og kva
litet i denne lidenskab - og
dermed evnen til at stå
imod, når det trækker i
den forkerte retning.
Æstetikeren besidder en
lyst til at hengive sig til
det sanselige og de spæn
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dende oplevelser ud fra de
visen: så længe, at der er
gang i den, må og kan man
glemme sig selv. At sanse,
at føle, at fornemme - ikke
særligt dybt, men hurtigt,
det er det, det handler om,
og det hjælper til at opleve
tilværelsens ulidelige let
hed i et sanseligt lys, i hur
tige omdrejninger, der pro
blemfrit leder én videre i
de tilsyneladende spæn
dende oplevelsers cirkus med andre ord: Man flyg
ter fra sit eget væsen og
konfrontationen med sig
selv og bliver derfor et let
offer for gruppens magt.
Etikeren er til forskel
herfra en person, der hil
ser livet med glæde og for
trolighed - også sit eget
ego. Etikeren tror på sig
selv, forholder sig til sig
selv og sine egne værdier.
Etikeren har ikke brug for
at flygte gennem overfla
disk føleri og et kunstlet
sanseboom. Etikeren har
en holdning til sit liv - og
kan sige fra, når det er
nødvendigt, også til det
farlige massehysteri i
gruppen. Etikeren har
kvalitet i livet - fordi han
kan se sig selv i øjnene,
han skifter ikke tilfældigt
spor og har ikke behov for

hele tiden at overdøve sig
selv ved at synge den fæl
les strofe:
For mig er det entydigt
og klart:
Sådan skal livet leves:
Rene linier, for også i mor
gen skal ethvert selv kun
ne se sig selv i øjnene - og
kun derved kan man være
med til at gøre fællesska
bet vigtigt, rigtigt og
ærligt.
Kære studenter, kære
dimittender, tillykke med,
at I også har gennemløbet
den livserfaring, det er at
have været elev, discipel
på Herlufsholm. Tillykke
med, at I nu - forhåbentlig
- kan se jer selv dels som
sande og medvirkende
medlemmer af fællesska
bet, dels som tænkende in
divider. Jeg håber for jer,
at I vil udvikle jer til etike
re, der tør være jer selv, tør
sige fra, når det nødes. Be
nyt jeres liv til — måske
netop nu - at træffe det af
gørende valg: At være eti
ker og dermed en sand
herlovianer.
Jeg dimitterer hermed
årets dimittender og stu
denter.
Tillykke.
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Omtale af dimissionen 1995
Af Anne Katrine Møhl '95
Endelig blev vi færdige! I
årevis har man glædet sig
til at få huen på, til at ny
de det glade studenterliv
og til at komme videre.
Man glæder sig så uende
lig længe, og pludselig er
det hele forbi - et afsluttet
kapitel med stor betyd
ning og et indhold, der
uden tvivl vil komme til at
præge de næste mange år!

En gammel talemåde si
ger, at forventningens glæ
de ofte er størst, men dette
vil jeg på det kraftigste af
kræfte, idet det at blive
student på Herlufsholm
Kostskole med alt, hvad
dertil hører, langt oversteg
alle mine forventninger og jeg havde mange!
Den 21. juni 1995 var al
le i årgang 95 færdige. Al

le havde fået huen på, og
vi var klar til dimissionen
og den efterfølgende bytur.
Denne aften var noget, jeg
havde glædet mig meget
til, da dette ligesom var
det endelige bevis for, at vi
var færdige som studenter.
Inden kirken, hvor udde
lingen af studentereksa
mensbeviser skulle foregå,
blev vi alle fotograferet
foran rektorboligen, og på
den måde gjort klar til at
pryde området ved lærer
værelset og derved aldrig
gå i glemmebogen — hvil
ket nok ikke var sket for
årgang 95 alligevel! ! !
I kirken sad vi for sidste
gang på rad og række efter
et af Koefoeds mange sy
stemer, der som regel en
der udi nydelig orden. Og
havde man først fundet ud
af, hvordan skiltene på
rækkerne skulle læses,
var det en smal sag at fin
de sin plads. Rektor talte,
hvorefter studentereksa
mensbeviserne blev delt
ud. Efter seancen i kirken
blev der serveret hvidvin i
Hyelen, hvorpå dimissi
onsmiddagen begyndte.
Man sad mellem sine
forældre og følte på en må
de, at man mere eller min
dre genoplevede sin kon
firmation. Man fik mange
kloge ord med på vejen fra
Stander, formanden for
Herlovianersamfundet
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(der bød os velkommen i
sidstnævnte), forældre og
hørere. Endvidere talte
flere diple. Fra årgang 95
talte Christina Iversen
Møller, og fra 10. klasse
talte Katja Philip. Begge
dippeltaler var gode og for
ståelige for alle, ligesom
de heller ikke var hverken
for lange eller korte. Her
udover talte flere andre di
ple, der takkede skolen for
gode år og andre diple for
godt sammenhold. Ind
imellem de mange og til ti
der lange taler nød vi den
meget lækre mad og talte
med de omkringsiddende
hørere, forældre og stu
denter. De forskellige sam
taler koncentrerede sig
meget om de forgangne år
men i ligeså høj grad om
de forestående. Hvad vil
fremtiden bringe os fra år
gang 95? Man kunne tyde
ligt høre på de forskellige
dialoger, at dette nok be
kymrede forældrene en del
mere, end det bekymrede
os. For os havde alt ved
denne aften et lyserødt
skær, ligesom vi så verden
ligge for vore fødder på et
sølvfad.
Jeg tror, at med de man
ge gaver vi har fået ved at
gå på Herlufsholm Kost
skole, ligesom den udvik
ling vi har gennemgået, er
vi meget godt rustet til at
kaste os ud i det virkelige
liv. Der vil uden tvivl kom
me svære tider, men lige
gyldigt hvad der sker, vil
man altid kunne se tilbage
på de år, man har tilbragt
på Herlufsholm Kostskole
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som en glædens tid, der
selvfølgelig havde sine grå
zoner ind imellem, men i
det store og hele bestod af
en masse positive oplevel
ser.
Dimissionsmiddagen
endte, og vi forlod bordene
stopmætte. Alt var fore
gået, som det skulle, ingen
sure miner, men lutter
smil hele vejen rundt. Der
skal her rettes en stor tak
til arrangørerne samt de
diple, der endnu har noget
tid tilbage på skolen, der
serverede og klarede det
hele perfekt ved denne
middag. Efter selve mid
dagen var der kaffetrakte
ment, hvor man som stu
dent næsten kunne høre
de dunkende
rytmer fra det
natteliv,
der
ventede i Næs
tved. Der blev
taget afsked
med
diverse
forældre
og
hørere, og hur
tigt nåede vi
bestemmel
sesstedet
EXXOS, hvor
vi for sidste
gang var sam
let som elever
på
Herlufs
holm Kostsko
le, hvad der
fik
mange
minder frem.
En ting er
sikkert, hvad
angår den tid,
vi årgang 95
har tilbragt på
Herlufsholm

Kostskole. Mange venska
ber og nære bånd er blevet
knyttet - noget der for
håbentlig vil vare ved de
næste mange år.
Allerede nu savner jeg
nogle ting i min hverdag,
der var selvfølgelige på
Herlufsholm . Derfor til
jer, der er tilbage, kæmp
for at skolen bliver bevaret
som Herluf Trolle og Bir
gitte Gøye ville have øn
sket det og NYD de timer,
hvor I er på skolen - også
selvom det ind imellem
kan synes svært!
■

Ikke alle nåede fotograferin
gen foran Rektorboligen men Caroline gjorde!
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Tho’ the way be long
let your heart be strong
Forstanderens tale
„Keep right on to the end of the world.
Keep right on to the end.
Tho’ the way be long,
let your heart be strong.
Keep right on round the bend.
Tho’ yo’re tired an weary - still journey on,
till you come to your happy abode.
Where all you love, you’ve been dreaming of,
will be there at the end of the road”.

Kære studenter, dimitten
der, pårørende og lærere samlede til fest for at fejre,
at endnu et hold unge fra
Herlufsholm kan sætte
den eftertragtede hue på
hovedet.
Endnu en årgang - og et
stort hold endda - kan sige
farvel til et hjem og en sko
le, som har været bag
grund og ramme for den
måske vigtigste udvik
lingsperiode i livet.
En skole, som med held
gennem 430 år har præget
og inspireret generation
efter generation af unge
diple til en indsats for
Danmark, for andre og for
sig selv.
Disciple, her brugt som

den fælles betegnelse for
kost- og dagelever af begge
køn, der gerne skulle blive
fremtidens.
En skole, som søgelyset
altid har været rettet mod,
og hvorfra man har søgt at
rette søgelyset mod de ting
i udviklingen, som skulle
bære fremtiden.
I har lært at blive og
være individualister uden
at blive enere. At det er
een selv, der har ansvaret
for sig selv og for det liv og
den fremtid, man får. At
man ikke, når problemer
ne tårner sig op og sejlad
sen bliver hård, kan krybe
i ly i fællesskabet eller bag
de andre. At man selv har
ansvaret for at sætte må
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let for sit liv og sit virke, og
for at overvinde forhin
dringerne på vejen mod
dette mål.
Og vanskeligheder vil
der være. For nogle vil det
være svært at holde farten
eller løfte sig over proble
merne, for andre at holde
benene på jorden. Mens I
gik her og nu i dag, vil nog
le måske fristes til at tro
på myten om, at en eksa
men fra Herlufsholm i sig
selv, og uden hensyn til
hvor god den er, giver for
trinsadgang til udmærkel
se, jobs, ære og berømmel
se. Det passer ikke.
Uden kvalitet bag faca
den, ingen fortrin. Og in
tern hyldest til egne for
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træffeligheder og skolens
særlige status og fornem
hed hjælper ikke meget,
hvis omverdenen ikke kan
få øje på sådanne kvalite
ter.
Forhåbentlig har kam
merater og andre, måske
endda nogle lærere, slebet
Jer så meget til, at en vis
ydmyghed overfor fremti
dens opgaver kan gøre Jer
udholdelige som gi. herlovianere.
I har længe selv i virke
ligheden bestemt fart og
retning på Jeres vej gen
nem livet.
Men fra nu af går vejen
videre uden samme grad
af støtte og vejledning fra
hjem og skole.
Lad mig ønske for Jer, at
tiden på Herlufsholm,
kammeratskabet og det, I
har lært, vil bringe Jer
held og lykke og være en
hjælp og en ledetråd på
denne vej.
For længe siden, da an
dre unge var unge før Jer,
søgte de efter en melodi og
nogle ord, som kunne sam
le og hjælpe dem gennem
en lang og farlig ekspediti
on gennem Gobiørkenens
sand i Asiens vildmark.
Igennem sand og sne,
over bjerge og gennem da
le holdt de sig i gang, når
de sang eller fløjtede ved
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5erne og ensomme lejrbål.
Den samme sang blev
benyttet som kendingsme
lodi af nogle af de unge,
der for 50 år siden var med
til at gøre Danmark frit.
Og livet værd at leve for de
års studenter og for Jer.
Som I var med til at

Forstanderen, lykønsker AnnKathrine Monterossi Munch
som var årets elipse-dipel. I
stedet for elipsen, som man
kun har til låns modtog Anki
et sæt herlovianermanchetknapper i sølv.
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markere ved en smuk høj
tidelighed det forår, hvor I
selv blev færdige på Her
lufsholm.
Ordene i sangen gjaldt
for dem - ligesom de vil
gøre for Jer. Husk det. Sæt
Jeres mål - og „keep right
on...”
■
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Muslinger
Forældretalen af Kirsten Rostbøll
De tre muslingeskaller er
et nedarvet symbol, Bir
gitte Gøye bar det i sit
våbenskjold. Hun havde
også arvet det. Muslinge
skallen er et symbol på det
at være undervejs, at søge
frem mod et mål. Ikke et
mål, I selv har sat jer, men
et mål der er sat for jer. Ve
jen bliver til, mens I går
den, og I bliver til ved at gå
på den, men målet, det ret
ningsgivende, er indlagt i
skabelsens orden. Det dre
jer sig om at nå i havn —
blive frelst (om nogen kan
slippe levende fra det ord)
Vi bliver ved billedet:
Muslingeskallen.
Hvis
den, muslingeskallen, skal
ud og rejse, må den sætte
sig fast på noget der er i
bevægelse. Muslingeskal
len fæster sig ved skroget,
ved køl og spær på et skib.
I har også under jeres sko
letid dagligt benyttet jer af
den transportmulighed, I
har taget plads i kirkeski
bet og ladet kaptajnen
messe
sit
F adervor.
Sådan. Måske har I tænkt
på andre ting, måske har I
været blæst oven i hove
det, men skibet ankrer ik
ke op af den grund. Mus
lingen sover sikkert også
en del af vejen - selvom
den i sin symbolkraft er
bærer af en dyb og vedva
rende lidenskab.

Den viser sig - om ikke
før - når muslingen såres,
når et angreb sætter ind,
eller kaoskræfterne ryster
skibet.
Kære venner, det er et
prægtigt symbol I bæres
af. En musling er foret
med perlemor, med en sub
stans, et stof, der føder perler. (Prøv og hør det)
Perlemor — perlens mor?
Når hugget falder, frem
medlegemet sniger sig ind,
eller insektet ser sit snit
til at lade giftens brod ud
spy sin galde, så svarer
perlens mor med at und
fange - perler, hun føder af
sin egen substans et væs
en, der langt overgår hen
des egen skønhed.
Kære dimittender, stu
denter, forældre, lærere og
foresatte (as you like it):
Jeg ved ikke, om I har
storhed, frimodighed, om I
ejer den festens glans, der
kan spejle symbolets kraft
i jeres egen måde at lade
jer forvandle på, men jeg
kender navnet på en,
hvem det var givet. Han er
norsk, han er digter, han
er død - og dog en livgiver
af de uafsættelige. Henrik
Wergeland.
Da
han,
fædrelandselskeren, blev
tilsvinet på det skændig
ste, (det kender I til en og
hver i denne forsamling,
det kender vi til) tilsvinet
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for i et bønskrift til sven
skekongen, der også var
overhoved for de norske,
at have forrådt sin og fol
kets odelsret, svarede han
på angrebet med et digt.
(Og nu skal I se billedet for
jer, muslingen, der under
skibets bug er i sin
skæbne-bane,
udleveret
bag sin skal, der jo må
åbne sig, for at de
næringsbærende
vande
kan strømme igennem den
-) -Wergeland svarede
med et digt kaldt „Mig
selv”.
Bed han fra sig?
Nej, kære venner, ær
værdige bestyrelse, udle
verede lærere, alle I - vi frustrerede og feststemte,
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nej, kære kuld af nyudklækkede og forhåbentlig
håbefulde, han svarede på
angrebet ved i digtet, „Mig
selv”, at udslynge disse
ord: Som insektets stik i
muslingen avler fornær
melser kun perler i mit
hjerte. De skulle engang
pryde min ånds diadem!
Se jer omkring, kære
kuld og vor skoles medar
bejdere: De skal engang
pryde vor ånds diadem!
Kære muslinger, de tre
muslingeskaller, pilgrims
rejsens symbolske udtrykog vilkår-: Som insektets
stik i muslingen laver al
verdens fornærmelser kun
perler i vore hårdt med
tagne hjerter.
Er så ikke dette en fest
dag!
Man takker på en fest
dag, takker dem, der tak
kes bør, tilgiver dem, også
dem - der ikke har fortjent
det, og ønsker tillykke
uden smålig skelen til gen
nemsnit og antal bortvis
ninger. Alt tjener til det
gode for den, der i denne
time, i vadestedet, det
grænseoverskridende, la
der sig bære af dannelses
rejsens symbol - vor sko
les symbol.
Lad os - fordi vi fester
også synge, en sang jeg fik
lov til at inspirerer min
mand til at forfatte - i den
ne tales ånd - en sang, der
skal ende med, at I alle
skal op at stå og udbringe
et leve, et længe leve, Her
lufsholm.

Men først synger vi!
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ET HERLOVIANER-KVAD
- på given foranledning. 1995

Se op nu, ugler, se, huen sidder,
og nakken friés af sit tankespind,
de unge syner, i surdej syltet,
vil gære frit i de løskøbte sind.
Hvad var vel tugten, om ikke træet
fik spire frit af sin pælerod
og sprede kronen til løv-salsfesten,
slå nye syner af gammelt mod?
Der er så mangen en dukket nakke,
der knejser højt af slet ingen ting,
og frie fugle med stækket vinge,
der basker rundt i den samme ring,
men der er også i denne time
et kuld, der ser i et andet spejl
og lægger kurs efter andre stjerner,
et kølvandskuld under fremtidssejl.

Hvad er der ikke af traditioner,
der kaster glans over eget blod,
men der er også en frugt, der sprænger
en fremtidsfure, hvor murene stod,
som sætter spir på de gamle tage
og bygger broer af de gamle ben
og kaster glans over fortidsdrømme,
udfrier liv af udhulede sten.
Et jordskælv ramte vor gamle skole,
og helte stod uden sværd og skjold,
og anti-helte stod frem og galte,
sligt gik det til siden hedenold.
Men du, fru Gitte, vor vise moder,
og Herluf, du, hendes ægtemand,
vil folde hænder fra sarkofagen
og bede: Brødre, hold ærlig stand!

Se op nu, ugler, se, huen sidder,
og nakken friés af sit tankespind,
de unge syner, i surdej syltet,
vil gære frit i de løskøbte sind,
og gamle helte og unge dårer
og sæd og skik uden mål og méd
vil løfte sløret: Du gamle skole,
det hele tjente til - kærlighed!
af Erik Rostbøll

Mel.: Den danske sang...

11

DIMISSION

1 995

Præmier og legater
Selv om legater repræsen
terer en fremhævelse og
udmærkelse i sig selv cite
rer vi her fra de motiverin
ger, der ligger bag tildelin
gen.

Caroline Rantzau
...en dygtig, stabil og
tænksom pige, der også er
opmærksom på, at der er
en verden uden for Verona.
(Bogpræmie)

Helga Heyn
..har aldrig været bange
for at kaste sig ud i van
skelige opgaver, i hvert
fald ikke i forbindelse med
faget dansk. Det viste hun
også, da hun valgte at
skrive den store skriftlige
opgave inden for Michael
Strunges
forfatterskab.
Her lykkedes det hende ik
ke blot at trække linier
bagud til modernismen og
symbolismen, men også at
få Platon inddraget i be
svarelsen. (Bogpræmie)

Sammy Sieck
...har gennem sin tid på
Herlufsholm i høj grad sat
sit præg på kostskolelivet.
Hans kreative evner kom
bineret med hans ud
stråling har sat ham i fo
kus i mangen sammen
hæng. På det idrætslige
plan har Sammy markeret
sig positivt på flere af skol
eholdene. Endelig har
Sammy brugt en stor del
af sin energi til gennem to
år at være en loyal og re
spekteret præfekt. (1.000
kr. fra Reimann Hansens
fond)

Mikkel Nikolaisen
...en behagelig, arbejdsom
og fagligt dygtig elev, der
på sin egen stille facon har
markeret sig positivt i
dagligdagen.
(Bogpræmie)

Frederik
Dam Andersen
...er en pålidelig og loyal
elev over for både skole,
rektor og sovesal. Han har
både humor og omsorg,
som han har vist over for
de elever, som han har an
svaret for. Han er en højt
respekteret elev blandt si
ne kammerater. (500 kr.
fra Reimann Hansens
fond)

Kirsten Ingerslev
...er en beskeden og flittig
elev, og hun har bidraget
fornemt til skolens musik
liv - både til daglig og ved

festlige højtider.
præmie)

(Bog

Michael
Holm Antonsen
...har været præfekt og ar
bejdet på skolens bogde
pot. Derudover har han i
en lang række sammen
hænge vist talenter ud
over det sædvanlige - det
gælder både inden for
sang og inden for idræt.
Han er en meget loyal elev
over for skolen og skolens
grundlag. (Bogpræmie)

Jens Christian
Skov Jensen
...er en rolig, stabil og
stilfærdig dreng, som har
været meget hjælpsom på
sovesalen. Han er målret
tet og arbejdsom. Han har
humor. (Bogpræmie)
Tommy Kock
...en positiv og aktiv herlovianer - måske ikke altid
fokuseret på det faglige,
men så meget desto mere
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på fællesskabet. Han har
altid antennerne ude og er
en meget populær kamme
rat. (Bogpræmie)

Henrik Bay Hansen
(præp.kl.)
...er en meget arbejdsom
elev, som altid har orden i
sit hjemmearbejde, som
det også kan ses på årska
rakteren på 9,6 og på ek
samenskarakterer, der lig
ger over 10. Han er altid
positiv og i godt humør, og
selv om han er lidt stille,
skal man ikke være i tvivl
om, at han er både afholdt
og respekteret af kamme
raterne.

Kim Jensen
...er en rolig og stabil, loy
al og god kammerat i klas
sen såvel som på sovesa
len. Han arbejder seriøst
og målrettet og har som le
der af skolens nydannede
volleyball-klub vist initia
tiv og store lederegenska
ber. Han har været en
kompetent præfekt i 2. og
3. g. (500 kr. af Carlsen
Langes boglegat)

Katja Philip (præp.kl.)
...har kun været kostelev i
et år, men på det år har
hun vist rigtig herlovianerindstilling. Hun er
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meget positiv og i et flot
humør. Hun er meget hen
synsfuld over for andre og
har været en pige, som
lærene kunne uddelegere
opgaver og ansvar til. Det
har været et meget posi
tivt bekendtskab både for
skolen og for Egmontgården. (500 kr. fra Reimann
Hansens fond)

Anja Blom
...er en elev, som har mødt
gymnasiets udfordringer
med en usædvanlig positiv
indstilling. Anja er meget
venlig, meget hjælpsom og
meget glad, og så har hun
i øvrigt med høj grad af
pligtfølelse og med stor
succes forestået skolens
fritidsundervisning i aero
bic. (500 kr. af Carlsen
Langes boglegat)
Christina
Iversen Møller
...er en loyal, pålidelig og
yderst hjælpsom præfekt,
der på sin egen behagelige
måde har fået det daglige
liv på gården til at fungere
optimalt. Christina har
ved forskellige lejligheder
gjort sig positivt bemær
ket som en værdig repræs

entant for Herlufsholm
Skole. (500 kr. af Carlsen
Langes boglegat)

Nicholas Hjorth
...er en meget venlig og rar
dippel med en udstrakt
samarbejdsevne. Han er
meget loyal over for sin
skole, over for rektor og
over for sovesalen. Han
har vist gode lederevner
som præfekt. (500 kr. af
Carlsen Langes boglegat)

Anne Katrine Møhl
...er en elev, der har ydet
en usædvanlig energisk
indsats for skolens miljø
og udvikling. Hun har
været formand og sekre
tær for skolens elevråd i
en periode på skolen, hvor
der skete mange foran
dringer: Ny ledelse, nye
regler for elevernes ad
færd o.s.v. Anne Katrine
har en stor del af ansvaret
for, at disse ændringer
blev gennemført uden de
helt store protester fra
elevsiden. Hertil kommer,
at respekten for elevrådets
arbejde er blevet betydelig
større i den periode, hvor
Anne Katrine var indpi
sker for det. Anne Katrine
har derudover fungeret
som en yderst hjælpsom og
omsorgsfuld præfekt på
Pernille Gøyegården, som
har nydt godt af hendes
store engagement og ar
bejdsevne. Hun er yderst
aktiv og er altid med til at
sætte gang i den faglige
diskussion i klasseunder
visningen.
(Den gamle rektors legat)
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Kære børn - slemme børn?
Christina Iversen Møller, 3. g.
Herlovianer, Herlufsholmer, skorpe, overklasse
løg, prydelig yngel, uvorne
unger, snobber, ballade
magere - så meget og me
get mere er vi blevet kaldt
i de sidste 3 år af dags
pressen.
Er vi så, så kære børn eller slemme børn? Ser
man på navnene er de ikke

alle lige kære eller positi
ve. Men har navnene no
gen betydning for os og vo
res opfattelse af hinanden
— for vore tanker og min
der om skolen og vores fæl
les tid og oplevelse på Her
lufsholm?
Jeg tror at mange af de
ting, der er sket vil præge
vores erindringer, men på

ingen måde overskygge
vores glæde ved at have
haft en dejlig tid her.
Ser man på oplevelser
og i særdeleshed de op
sigtsvækkende begivenhe
der, er vi nok den årgang,
der kan skrives mest hi
storie om.
Vores historie startede
med indskolingen, og det
er en god historie.
Vi startede fulde af for
ventninger, lidt nervøse og
måske lidt naive, men
indskolingen gav os en god
basis til at starte kostskol
elivet, såvel fagligt som so
cialt. En lys og lykkelig
start.
Men efter sommer kom
mer efterår, og med efter
året en stormfuld tid. Uden varsel stod skolen
uden rektor og der skulle
gå lang tid før stormen
lagde sig - faktisk et helt
år, indtil Klaus E. Jacob
sen tiltrådte. På en måde
mærkede vi ikke tumul
ten, takket være Hvidtfelt,
der så hurtigt påtog sig
ansvaret - at lede skolen.
Alle regnede vi med, at
der nu skulle være ro på
skolen, men vi hørte til
stadighed pressens lar
mende kameraer og læste
deres pågående overskrif
ter.
Men det er også historie
og vi skal se fremad. - Li
ge nu synes jeg, at den
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største begiven
hed er, at vi har
fået huen på men det kommer
næppe i dags
pressen.
Studenterhu
en er en traditi
on, ikke blot for
Herlovianere,
men vi er privile
gerede med så
mange
andre
traditioner, der
kun knytter sig
til vores skole så jeg ved, at når
vi mindes sko
len, er det ikke
de
voldsomme
begivenheder,
men traditioner
ne - husker I:
Fugleskydningen med
picnic og hygge i Nyhave,
Trollemorgen med stem
ningen i kirken om morge
nen. Husker I, i det hele
taget ballerne, hvor vi
kunne nyde en øl eller to i
baren - er det værd at hu
ske, når vi talte for meget
om hinanden?
Mindes I: Studieturen i
2. g til Lissabon, Rom og
Prag. Mindes I FUE-festerne som vi havde set
frem til siden 1. g. Mindes
I stemningen på sovesa
len.
Har I glemt hyggen på
humrene, har I glemt, at
der blev reguleret ved 3.
g’ernes privilegier.
Har I glemt, hvordan vi
prøvede at overholde reg
lerne...
Ja, jeg kunne blive ved
med at remse erindringer
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op, og det er dejligt, at vi
har så mange ting vi gerne
vil mindes på godt og ondt.
Jeg er glad for, at jeg på
årgangens vegne har fået
mulighed for at takke Her
lufsholm,
forstanderen,
skolens ledelse, skolens
lærere og skolens persona
le, for de har alle været
med til at yde for at vi har
kunnet nyde.
En særlig tak til rektor,
fordi du på så kort tid, har
givet os det indtryk, at du
har villet os det bedste,
selv om vi ikke altid har
været enige om, hvad der
var det bedste for os.
- Du har engageret dig i
skolen i døgnets 24 timer,
haft en hensigt med det du
har gjort, og vi håber for
dig, at dine idéer bliver til
gavn.
Som gi. herlovianere, er
fælles for os alle vel håbet
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om at vi vil være
med til at bevare
vores skole.
— Selv om det i
dag er glædens
dag, er det også
vemodets
dag,
den
rummer
uendeligt mange
blandede tanker
og følelser, som
afskedens time
altid gør.
Når vi nu for
lader skolen i
dag, er vi blot
endnu en årgang
i skolens lange
historie. Vi går
herfra - ud i livet
med drømme og
forventninger,
om alt det vi gerne vil,
men som Piet Hein skriver
det:

Du skal ikke ville det hele
Du er kun en enkelt del.
Du ejer verden i verden.
Dén skal du gøre hel.
Een eneste vej
skal du vælge,
og være identisk med dén.
De andre veje må vente.
Vi kommer altid igen.

Du skal ikke
spare din møje.
Men ofre den nu og her.
Det er netop endeligheden
som gør det det
altsammen værd.
Det er dette nu
du skal være,
skal virke og gi dig hen.
Dét er uendeligheden.
Vi kommer aldrig igen.
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Om at evaluere andre
- og sig selv
Marianne Olsen
Tillykke med jeres eksa
men, tillykke med at sko
len er overstået, med at no
get nyt er ved at begynde,
og lad mig så gå lige til sa
gen:
Herlufholmerlederen fra
jeres påskenummer: Jeg
forestiller mig, at leder
skribenten ikke er på sko
len når næste nummer ud
kommer, og derfor har jeg
gerne villet svare her og
for er øjeblik at lege at det
te rum er Herlufholmerens
spalter, som lederen har
erklæret „åbne for bl.a.
lærere for en kommentar”.
Lederen foreslår at lære
ren ud fra et lighedsprin
cip, som han tror på, burde
have karakter - vel sag
tens af eleverne - i slutnin
gen af hvert skole-år. Ud
fra samme princip ville jeg
nok mene at det var rime
ligt at få det samme antal
vyrd som eleverne. Så kun
ne vi lærere - ligesom ele
verne - løbende få lejlig
hed til at forbedre os. Vi
skulle have karakterer i
om vores undervisning var
interessant og god; leder
skribenten synes at mene
at undervisningen er inter
essant og god hvis vi er in
spirerende, forbereder os,
holder ro i klassen og er
grundige til at rette opga
ver. Det er sagligt også ef

ter vores mening emner
som bør bedømmes.
Her skal siges noget om
det specielt ikke-faglige i
begrebet inspiration.
Det minder mig om min
studietid: En af mine in
spirerende og inspirerede
lærere hos hvem jeg gik til
en gennemgang af en me
get vanskeligt forståelig
litteratur sagde: „Der kan
jo være to grunde til at en
tekst er uforståelig. Det
kan for det første være læs
erens manglende indsigt,
men det kan også, og det er
det andet, være forfatte
rens skyld.”
Altså: Det kan være på
grund af lærerens mang
lende vilje, manglende ar
bejdsindsats, manglende
autoritet, at der ikke sker
ret meget i løbet af en lek
tion, men det er ikke sik
kert. Også elever kan have
autoritet.
Og så må I huske på én
ting: Vores situation er for
skellig, ligegyldig hvor me
get vi tror på at alle er Herlufsholmere for Vorherre.
Læreren er under overvåg
ning hele tiden - også selv
om størstedelen af eleverne
måske sover eller snakker
med hinanden. Eleverne
kan godt gemme sig bag en
beskyttende kammeratryg.
En anden og - synes jeg
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- væsentlig forskel er at vi
allesammen er blevet un
dervist, men med enkelte
undtagelser er det kun
lærerne der har prøvet selv
at undervise. Det betyder
at vi har chancen for at for
stå jeres situation rent
menneskeligt set, mens I
kun forstår vores hvis I
har en særligt begavet fan
tasi. Det er ikke mærke
ligt, men det er ærgerligt
at måtte konstatere at vi
ofte bliver betragtet gen
nem fordommens hæsligt
farvede briller, og det er en
inspiration for os en gang
imellem virkelig at få lov
til at være os selv.
Når det er sagt, vil jeg
hilse forslaget velkom
ment. Når jeg forestiller
mig at det er skrevet af en
elev der nu er færdig med
skolen, er det fordi sådan
en ordning kræver meget
af eleverne: De skal nemlig
til at tage sig selv - ikke
højtideligt - men alvorligt
- og ikke nøjes med uarti
kuleret vrede, når tingene
ikke flasker sig; og det er
der ingen genvej til, ingen
hurtig løsning på.
Ingen kan evaluere en
situation uden - efter bed
ste evne - at evaluere sin
egen indsats med, så me
get hænger vi faktisk sam
men, og det gælder i alle fo

DIMISSION
retagender hvor vi har
med levende væsener at
gøre. Det er da noget som I
- og som vi alle - kan tage
til os, hvad enten vi går i
skole eller ej.
Også mange lærere tror
på den menneskelige lig
hed og den individuelle for
skellighed. Men det er en
tro, og troen kan man
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måske nok missionere,
men man kan ikke få en
hver til at dele den.
Vi får se om kommende
generationer af elever vil
gøre sig den ubehagelige
anstrengelse det er at tage
sig selv så alvorligt at de
med åbenhed tør udtale en
bedømmelse af lærerne
som altså ikke ender i spøg

og skæmt.
Vi vil synes at det kunne
blive spændende og udfor
drende for alle parter. Og
jeg synes at det er det værd
at bedejer rejse jer og sam
men råbe et leve for et vir
kelig lærevilligt og læreiv
rigt Herlufsholm.

Om undervisnings
evaluering Anne Katrine Møhl

skridt videre og lade et
halvt dusin diple fra hver
klasse sætte sig med di
plene fra andre klasser, la
ve en systematisk gennem
gang af alle besvarede ske
maer og derefter udarbejde
en rapport, f.eks. hver
gang der blev givet vyrd.
Denne rapport kunne så
fortælle, hvordan og hvor
ledes alle diple så den en
kelte hørers både positive
og negative sider. På den
måde ville hørerne kunne
prøve at se, om de ændrin
ger, de foretager i deres un
dervisning, ændrer diple
nes opfattelse af det, der
foregår i timerne. Rappor
ten skulle færdiggøres før
vyrd’erne blev skrevet,
men først offentliggøres,
når eleverne havde fået de
res vyrd. På den måde
kunne der ikke opstå ka
rakterer eller stridigheder
om disse på baggrund af
diplenes udtalelser.

Egentlig kan man vel sige,
at de kommende linjer bur
de have været et indlæg
trykt i Herlufholmeren,
men da debatten blev rejst
i MO.s festtale og derved
allerede en gang er flyttet
fra dette blads sider, vil jeg
følge med. Jeg synes des
værre, at Marianne Olsens
tale på mange måder ned
gjorde os diple — eller i
hvert fald lederskribenten
— som sovende, selvhøjtide
lige,
ikke-arbejdsomme
væsener med deraf mang
lende evne til at kunne
evaluere. Trods det, at jeg
ikke på nogen måde følte
mig truffet, har jeg allige
vel en enorm trang til at
tage til genmæle, og der
ved fortsætte debatten.
Forslaget om en evalue
ring af hørerne stillet af re
daktøren Harald Collet sy
nes jeg var en fantastisk
ide, idet hørerne på den
måde ville kunne blive
gjort opmærksom på, hvad
diplene finder godt i deres
undervisning, ligesom fejl

og mangler også kunne
komme frem på bordet, så
disse ting ikke blot var no
get, der skulle hviskes om i
krogene og klages over til
andre hørere. Som Mari
anne Olsen sagde i sin tale,
vil det kræve et enormt ar
bejde fra diplenes side at
kunne foretage et seriøst
evalueringsarbejde
måske vil det ikke være al
le, der vil ofre denne tid el
ler vil være i stand til at
kunne foretage en sådan
evaluering. Jeg ved, at der
på andre skoler i øjeblikket
arbejdes med evaluering
således at der i klasserne
svares på spørgeskemaer
(anonymt, hvis diplene øn
sker det), der derefter skal
bruges i de enkelte klasser.
Denne ide lyder udmær
ket. Men hvorfor ikke gå et

Redaktionen takker for de to indlæg om undervisningsevalu
ering. Vi kan meddele at tankerne allerede har ført til ned
sættelse af et udvalg med deltagelse af både diple og hørere.
Det er hensigten at fremkomme med et konkret forslag inden
oktober-ferien, som skal behandles i Pædagogisk Råd.
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Bygge- og
moderniseringsaktiviteter
Klaus E. Jakobsen og Ole M. Jung
Skolens sommerferie er
traditionelt en travl tid på
Herlufsholm! Når diplene
holder ferie rykker hånd
værkere, rengøringsperso
nale m.fl. ind i bygninger
ne for at gøre klar til
næste skoleår. Således har
der også i år været stor ak
tivitet med byggearbejder,
nyinstallationer og moder
niseringer - og væsent
ligst gennemført i som
merferien.
Det største projekt er
gennemført i Klosterbyg

ningen. For at give til
strækkelig plads i spisesa
lene til dagelevernes del
tagelse ved middagsbordet
er der lavet en ny spisesal,
som omfatter den tidligere
»lille spisesal« og den tidli
gere linnedstue. Resulta
tet er blevet yderst vellyk
ket. Den nye spisesal er
meget funktionel - og selv
om projektet ikke er fær
diggjort i en arkitektonisk
helhed, fremtræder rum
met ganske smukt. De to
spisesale giver nu en god

ramme om måltiderne.
Inddragningen af dagele
verne i hovedmåltidet er
med til naturligt at øge
samhørigheden
mellem
dag- og kostelever.
Ændringen har haft
nogle praktiske konse
kvenser for både køkken
og vaskerifunktionerne. I
køkkenet har det været
nødvendigt at udvide pro
duktionskapaciteten gen
nem investeringer i ovne
og andet teknisk udstyr
samt service m.v. - og i
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øvrigt udvide bemandin
gen. Vaskeriets funktioner
omkring linnedstuen er
flyttet op på 2. sal i loka
ler, som er ombygget til
formålet, og fremtræder
nu meget tiltalende.
Det udvendige træværk
på Klosterbygningen har
fået en meget tiltrængt
malerbehandling.
I Lassengården er der
sket
store
ændringer.
Samtidig med, at Suzanne
Strange og Jimmy Burnett
Nielsen har overtaget so
vesalen (flyttet fra Mygningen ID, er den opdelt i
to adskilte afsnit for hhv.
drenge og piger. Der var i
forvejen adskilte vaskesa
le og sovesale, så opdelin
gen i to afsnit har været
forholdsvis enkel. Der er
etableret nyt fællesrum
centralt mellem de to elev
afsnit og desuden foreta
get forskellige malerarbej
der. Endelig er lærerlejlig

heden renoveret. Forhol
dene er således forbedret
væsentligt, men grund
læggende er der behov for
yderligere renoveringsar
bejder de kommende år.
Udskiftningen af inventar
på humrene vil få høj prio
ritet.
Sovesalen på Mygningen I er renoveret ganske
omfattende. Vaskesalen er
delvis ombygget, og der er
etableret et nyt vaske/strygerum.
Elevernes
humre og fællesrum er
blevet malet, og der er ud
skiftet en del døre. Som
noget synligt har humrene
fået udskiftet inventaret,
som nu både er smukt og
velfungerende.
På andre elevgårde er
der foregået større eller
mindre vedligeholdelses
arbejder som f.eks. maling
af humre på Pernillegården og Egmontgården.
Et meget omfattende

Økonomisk støtte
til skolen
Ole M. Jung
En række fonde og legater
betænker skolen med til
skud til skolens virksom
hed eller til nedsættelse af
kontingenter (moderatio
ner).
I regnskabsåret 94 mod

tog vi således tilskud fra:
Herlufsholm-fonden
Professor
J. Aug. P. Lunds Legat
Carlsen-Langes
Legatstiftelse
Gerda Müllers Legat
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projekt har været indførel
sen af et nyt nøglesystem.
Det gamle system var
overbelastet og kunne ik
ke rumme, at der skulle
låses på elevhumrene.
Desuden var der kopinøg
ler i omløb. Det nye system
er knap nok færdigmonteret endnu. Projektet har
omfattet
udskiftning/
isætning af 700 nøglecy
lindre og et stort antal
låse. Til gengæld giver det
nye system langt større
sikkerhed mod uvedkom
mende adgang til bygnin
gerne - og eleverne (bort
set fra de yngste) har nu
nøgle til eget hummer.
Med udlevering af nøg
ler til eleverne følger et
særligt ansvar, som inde
bærer en erstatningsfor
pligtelse for bortkomne
nøgler. Tab af almindelig
hummernøgle
medfører
erstatning på 300 kr., og
for den særlige natnøgle til

Overkammerherre
W. T. v. Oxholm
og Hustrus Fond
Herbert Rouenville
og Hustrus Legat
Vibedehusfonden
Herudover modtog sko
len uddelinger fra fonde,
som administreres af stif
telsen.
Fondene har trofast
støttet skolen gennem
mange år — og vi udtryk
ker en dybfølt tak for den
ne håndsrækning.
■
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3.G’ere er erstatningen
750 kr. Ved bortkomst af
nøgler foretages der om
kodning af berørte låsecy
lindre, så en evt. genfun
den nøgle vil være ubruge
lig.
To projekter af en helt
anden art skal nævnes: En
ny skateboard-rampe og
nyt EDB-udstyr til skolens
datalokale - begge projek
ter med velvillig støtte fra
fonde (Rouenvilles Legat
og Herlufsholm Fonden).
Skateboard-rampen er
etableret for at imødekom
me et stort elevønske.
Rampen er opbygget som
et træskelet med en be
klædning af specialplader
på selve banen. Den er 11
meter lang, og platforme
ne ved banens begyndelse
er i 3 meters højde. Ram
pen er placeret på arealet
bag vandtårnet og tømrer
værkstedet. Det ser ud til
at blive en populær
fritidsaktivitet!.
Skolen
har anskaffet 3 sæt sikker
hedsudstyr, som udlånes
ved benyttelse af banen, og
forlanger i det hele taget
overholdelse af de fastlag
te sikkerhedsregler.
Skolens udstyr til EDB-

undervisningen trængte
hårdt til udskiftning. På
EDB-området forløber ud
viklingen med stor hastig
hed. Det gamle udstyr var
ikke i stand til at anvende
det nyere programmel,
som er nødvendigt i en re
levant undervisning. Det
nye udstyr er up to date,
fungerer i netværk og med
såkaldt multi-media ud
styr. Med andre ord det for
tiden mest moderne ud
styr.

FOLK OG FÆ

Skolens elever 95/96
Jørgen Hvidtfelt
Gennem de sidste år har
mønstret
vedrørende
ansøgere til private kost
skoler i Danmark ændret
sig: Der er kommet flere
piger, og den alder, hvor
man normalt starter på
kostskolen er rykket bety
deligt tilbage. De fleste
elever starter nu på kost
skole omkring gymnasiealderen. Det er blandt an
det et resultat af den ud
vikling, at Herlufsholm de
senere år har måttet opgi
ve at oprette en 6. klasse.
Fælles for alle skoler er
desuden, at vi befinder os
midt i de meget små ung
domsårgange, og det har
naturligvis også en betyd
ning for søgningen til
kostskolen.
Resultatet er, at vi i år
har fået færre kostelever;
når vi alligevel har kunnet
opretholde et stort set
uændret elevantal, skyl
des det, at vi har fået flere
dagelever.
Det samlede tal for kost
elever er faldet fra 250 i
94/95 til 226 i 95/96, mens
tallet for dagelever er ste
get fra 58 til 80, således at
faldet i det samlede elevtal
kun er på 2 elever (fra 308
til 306).
I grundskolen er kostelevtallet gået tilbage fra 69
(47 drenge og 22 piger) til
58 (37 drenge og 21 piger),
mens dagelevtallet er ste

get fra 29 (13 drenge og 16
piger) til 42 (20 drenge og
22 piger). I alt betyder det,
at det samlede antal elever
i grundskolen for første
gang i mange år er steget,
nemlig fra 98 til 100. Ten
densen til en større jævn
byrdighed kønnene imel
lem er også slået igennem i
grundskolen: Hvor der i
94/95 var 60 drenge og 38
piger, er der i år 57 drenge
og 43 piger. Fordelt på de
enkelte klassetrin har vi i
år væsentlig færre elever i
Præparandklasse-årgangen (19 mod 31 sidste år),
mens vi til gengæld i år
har måttet dublere 8. klas
se, således at vi i 1995/96
har én 7. klasse, to 8. klas
ser, to 9. klasser samt én
præpar andklasse.
Sidste års mange elever
i præparandklasserne har
været medvirkende til, at
vi i gymnasiet i år har op
rettet fire 1. g. klasser. Da
den 3. g.-årgang, der blev
studenter i sommer, var
ganske stor, er det samle
de elevtal i gymnasiet alli

gevel faldet en smule, fra
210 til 206.
Kostelevtallet er gået
tilbage fra 181 (94 drenge
og 87 piger) til 168 (89
drenge og 79 piger), mens
dagelevtallet også her er
steget, fra 29 (7 drenge og
22 piger) til 38 (11 drenge
og 27 piger). Tilbagegan
gen er i gymnasiet størst
på spindesiden. I 1994/95
havde vi 101 drenge og 109
piger. I det kommende
skoleår har vi 100 drenge
og 106 piger. Det lille fald i
pigeantallet i gymnasiet
mere end opvejes dog af
stigningen af piger i
grundskolen, således at
den samlede kønsfordeling
på skolen er blevet lidt me
re jævnbyrdig: I 1994/95
havde vi 161 drenge og 147
piger, i det kommende
skoleår har vi 157 drenge
og 149 piger.
Om faldet i antallet af
kostelever er et engangs
fænomen eller udtryk for
en blivende tendens er det
naturligvis alt for tidligt at
udtale sig om, men det kan
allerede nu konstateres, at
både når det gælder sove
salene og bordene, er det
nuværende
kostelevtal
pædagogisk hensigtsmæs
sigt.

HERLUFSHOLMS HISTORIE

Pestlunden
Hans Hansen, tekst. Kirsten Andersen, maleri
Nord for Herlufsholm kir
kegård, ca. 150 meter inde
på marken, står en sam
ling træer, som fra gam
mel tid kaldes pestlunden.
Navnet har en lidt uhyg
gelig klang, og man kom
mer straks til at tænke på
gamle - måske glemte —
pestkirkegårde, som der
er fundet spor af så mange
steder i landet. Men nok
har Herlufsholm været
ramt af mere eller mindre
voldsomme epidemier gen
nem tiden, men massedød
blandt elever og personale
med efterfølgende hurtig
og nødtørftig begravelse
kender vi ikke til i stiftel
sens historie.
Forklaringen skal nok
søges et andet sted. 11700tallet var landbruget pla
get af kvægsygdomme den
ene gang efter den anden.
I 1722 var der kvægpest,
og i foråret 1745 bredte en
ny og meget smitsom
kvægpest sig fra Holsten
gennem Jylland og Fyn til
Sjælland, og senere i
århundredet
optræder
kvægpesten igen.
Flemming
Tholstrup,
der har beskæftiget sig
indgående med Herlufsholms historie, er nået
frem til den samme forkla
ring.
I værket »Fra gods til
skole« giver han i en note
udtryk for, at pestlunden

sandsynligvis er et sted,
hvor man i midten af 1700tallet nedgravede døde
kreaturer efter kvægpest.
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Desuden henviser Flem
ming Tholstrup til et af si
ne andre værker, »Det
ældste Herlufsholm«, hvor

H E RLU FSHOLMS

HISTORIE

p.g.a. kvægpesten og han
måtte i første omgang op
give forpagtningen. Han
vendte dog senere tilbage
som forpagter efter en øko
nomisk hjælp fra stiftel
sen. I 1763, da Jacob Tønnesen var forpagter, gik
det galt igen, idet 31 af
hans kreaturer døde af
kvægpest. Derfor er det
meget sandsynligt, at det
er enten Horsenius’ eller
Tønnesens kvæg, som lig
ger begravet i lunden, eller
måske begge besætninger.
Lunden er nok blevet
plantet for at markere ste
det. I novellen »Daniel« fra
1953 har forfatteren Mar
tin A. Hansen skildret en
sådan kvægbegravelse i
1700-tallet. I novellen er
det fæstebønderne fra
Havnelev på Stevns, der
begraver deres sidste kre
aturer. Her bliver graven
også markeret, men bøn
derne planter ikke træer,
de nøjes med tjørnebuske,
som meget passende kal
des for pesttorn.
■

et par tilfælde af kvægsyg
dom på Herlufsholm omta
les.
I 1745 havde Johan Mo

gensen Horsenius overta
get forpagtningen af god
sets landbrug, men af 123
kreaturer mistede han 104
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Maleriet af Pestlunden er ud
ført af Kirsten Andersen. 1995
(akryl på papir). Fra Kirsten
og Vagn Andersens hus ved
baneoverskæringen på Fæve
jen har maleren haft fin ud
sigt til den grønne trægruppe
på den gule sennepsmark
(desværre s Ih gengivelse)
som hun har fastholdt i en hel
serie

FRITIDEN
Akt .nr. Aktivitet

Aktivitet
henv. sig til

Ugedage

Tidspunkt

Sted

Lærer

1

Madlavning

Alle

Torsdag

18.30-20.00

Køkken (vest)

L. Harshøj

2

Frisløj d

9.klasse

Tirsdag

18.15-20.30

B. Ilium

7./8. klasse
Alle

Torsdag

18.15-20.30

J. Løwe

Man./fredag

18.15-20.30

Alle

Lørdag

15.00-17.00

Alle piger

Tirsdag

18.30-21.00

3

Syning

Sløjdlokalet

Sylokalet

Margot J.

Egmontgården

4

Korsang

Alle

Tirsdag

15.00-16.00

Musik

S. Strange
J. Burnett

5

6

7

8

Samspil

Alle

Forsk.dage

Musik

J. Burnett

Atletik/bolds.

Grundsk.

Onsdag

14.45-16.00

Spladsen

B. Njor

Atletik

Alle

Fredag

14.00-16.00

Spladsen

L. Pedersen

Basketball

Gym. drenge
Piger
Grundsk. dr.

Torsdag

19.30-20.30

Tirsdag
Torsdag

20.30-21.30
18.30-19.30

Helenhal

L. Dyrløv
Wigotski/
Borreschm.

Onsdag
Tirsdag

18.45-20.00
18.30-20-00

Onsdag

15.00-16.00

Fodbold
udendørs

Grundsk.
Gymnasiet
Piger

Gamle bane

J. Normann
Anker N.
J. Normann

9

Aerobic

Piger

Onsdag

19.00-20.00

10

Volleyball

Piger
Grundsk.

Tirsdag

18.30-19.30

Gym. drenge

Tirsdag
Tirsdag

19.30-20.30
14.00-16.00

Gym. begynd.
Gym. øvede
Grundsk.

Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

14.00-15.00
15.00-16.00
18.30-20.00

Alle

Mandag

18.00-22.00

Torsdag

19.00-22.00

Galen
Galen

Engsby

Alle

11

12

Tennis

Fægtning

Galen

Anja Blom

Helenhal

S. Geisler
L. Dyrløv

O. Pedersen

Tennisanlæg

O. Pedersen
L. Pedersen
Kevin lerm.

Engsby

13

Friformning

Gymnasiet

Tirsdag

18.30-

Formning

N. Aarsø

14

Frilufts-'
aktiviteter

Gymnasiet

Onsdag

14.00-16.00

Ved Helenhal

R. Rasmus.
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Afkryds
1-3 akt.
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Fritidsaktiviteter
Jacob Normann
Aktivitetskalenderen
for
august-oktober indeholder
denne gang 14 tilbud til ele
verne. De fleste af tilbudene
er gamle kendinge, men der
er da blevet plads til en en
kelt nyskabelse, nemlig
»friluftsaktiviteter«
for
gymnasiet. I lighed med
sidste år er det obligatorisk
for kosteleverne i grundsko
len at tilmelde sig 1-3 akti
viteter, medens resten af
eleverne (gymnasie og dag
elever) frivilligt kan tilmel
de sig 1-3 aktiviteter.
Der er naturligvis tilbud,
som er meget populære.

Dette års »hittere« er kors
ang, aerobic, fodbold og ten
nis for grundskolen. Med
hensyn til aerobic, har vi i
år været så heldige, at Anja
Blom på trods af, at hun
blev student i sommer, har
indvilget i at tage en tørn
til. Af andre elevstyrede ak
tiviteter kan nævnes tennis
for grundskolen, som Kevin
lermiin (2.g) står for, og ba
sketball grundskolen dren
ge, som Wigotski og Borreschmidt (begge 3.g) tager
sig af.
Udviklingen har gjort, at
alle elever nu kan deltage i
volleyball, basketball eller
fodbold mindst en gang om

ugen. På den kreative side
har eleverne muligheden
for at dyrke sløjd, formning,
samspil og madlavning.
Desværre er drama gledet
ud, men der satses på, at
starte et hold efter oktober
ferien.
Udover de skemalagte
aktiviteter, gives der for ele
verne en mængde mulighe
der. Skoven og åen ligger li
gefor til naturoplevelser, fi
ske- og kanoture. På selve
skolen
benyttes
den
udendørs
basketbane,
spladsen og hallen også flit
tigt. Den nyanlagte skate
boardrampe, som er bygget
på initiativ af eleverne med
Jonas Milan som primus
motor, er ofte fyldt med ele
ver.
■

Planer for weekends i efteråret
Jimmy Burnett
Som det er fremgået af
månedsfolderen for septem
ber, er weekendarrange
menterne frem til og med
Trolledag fastlagt.
En af de røde tråde i plan
lægningen af weekenderne
har været, at de lørdage
hvor der ikke er faste ar
rangementer, som f.eks.
Blebal og komediebal, skal
der være et andet tilbud.
Den 7. oktober bliver der
forsøgt med en musik/
drama-café, en nyskabelse
som er resultatet af et ele
vønske om under afslappe
de former at kunne fremvi
se diverse musikalske og

dramatiske indslag. De re
sterende lørdage vil byde på
Lørdagsbio, hvor første fo
restilling vil være biograf
succesen Ace Ventura.
Lørdag d. 23. september
vil der være sovesalsrafting, hvor de enkelte sove
sale skal konkurrere om
hvem der hurtigst kan byg
ge en navigerbar flåde af
olietønder, tømmer og reb,
og hurtigst få den ned ad
Susåen.
Af de vigtigste sports- ak
tiviteter kan nævnes Sko
lemesterskaber i atletik
d. 9. september, sportsmøde
på Tokai d. 8. oktober og
Mesterskab i indendørs
fodbold d. 10. december.
Samme lørdag er dobbeltbo-
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oket, da der sent den efter
middag afvikles den årlige
Jule-SingAlong.
Det
weekend-arrange
ment i efteråret der nok
imødeses
med
størst
spænding og interesse fin
der sted d. 12. november.
Her vil foredragsholde
ren og tidligere jægersoldat
Carsten Mørch afholde et
seminar om personlig ud
vikling. Hans bog Sådan! er
at finde på mangen et hum
mer.
Programmet for forårs
halvåret ligger stadig i stø
beskeen, men herom sene
re. Der er i hvert fald fra
skolens side lagt op til et ef
terår med mange og forskel
lige aktiviteter.
■

PÆDAGOGISKE

RANDBEMÆRKNINGER

HØRER-graffiti
Anna Sofie Hansen
Der er noget, der generer
mig ved denne rubrik.
Graffiti kan vel define
res som en anarkistisk
genre? Graffiti er vel no
get, som nogen med større
eller mindre talent smører
op på iøjnefaldende steder,
fordi de ikke ellers kan
komme til orde. Og hensig
ten med graffiti er vel at
provokere, bevæge og flyt
te det etablerede. Graffiti
har derfor sin egen æste
tik. Afsenderen er ano
nym, men repræsenterer
en minoritet eller gruppe,
som iagttager dig, kender
dine vaner og din frygt for
det anonyme, der så frækt
truer med at destruere dit
etablerede kosmos.
Ud fra ovenstående
skulle jeg da som repræs
entant for den minoritets
gruppe, som på Herlufs
holm Skole udgøres af

hørerne, på passende tid
og sted provokere diplenes
etablerede verden, således
at der måske rokkedes ved
noget.
Den genre passer slet ik
ke til mig, for jeg er ikke
det mindste anarkistisk.
Når jeg bladrer tilbage i
mine tidligere forsøg på at
male hørergraffiti i Kon
takt, ser jeg, at de er sør
geligt forudsigelige og tra
ditionelle. Jeg identifice
rer mig som regel med sy
stemet og det etablerede.
Min æstetik er pedantisk
og mit budskab bedrøve
ligt moralsk. F.eks.: »Læn
gere lal«, »Medbring din
bog«, »Kom i tide til ti
men«, »Ferier er farlige«,
»Fransk er fint«, »Dansk
er dejligt«, »Religion er
redningen«, »Musik er
morsomt«, »Tysk er tor
tur«, »Geografi er godt«, og

»Samfundsfag er sundt«.
Men sådanne udsagn
ændrer jo ikke verden. Og
det er slet ikke den slags
hørerbrokker, der har rok
ket Herlufsholm Skoles
verden. Det var ikke de
løftede pegepinde, men
den indre nødvendighed,
som gjorde, at vi - diple
som hørere - måtte igang
med at se os i spejlet og be
gynde at erkende, hvad vi
så. Nu er vi på vej. Vi har
flyttet noget. Holdninger
ne er rokket, men vi er ik
ke færdige endnu - slet
ikke med den pædagogi
ske debat, som altid må
føres på en skole som vo
res, og som nu i højere
grad må inddrage elever
ne, så de bliver medan
svarlige for »egen læring«.
Og så er tiden inde til en
ny rubrik, som også bør
have en anden skribent,
evt. en med en spidsere
pen.
Med venlig hilsen
Anna Sofie.

ASH har elegant aflivet sin
graffiti-rubrik. Men en tavle
atlet slipper ikke kridtet så
let. Så de kulturhungrende
unge mennesker på billedet
vil også i fremtiden risikere at
blive „bestøvet” når hun
„kridter banen af’ på tavlen
og i KONTAKT. Vi glæder os.
Red.
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Red. Jørgen Hvidtfelt

Lektor Ilium 1901-1995
Den 6. august døde lektor
emeritus Gudmund Ilium.
Lektor
Ilium
(født
17.september 1901) blev i
1926 ansat som adjunkt
ved Herlufsholm Skole og
var den sidste nulevende
person, der omtales i 3.
bind af Flemming Tholstrups store værk om Her
lufsholm, »I smult vande«,
som
dækker perioden
1887-1936. Her kaldes Il
ium side 95 »en af skolens
dygtigste lærere, en poly
histor der begyndte med
fagene dansk, engelsk, la
tin og historie, hvoraf de to
sidste forblev hans hoved
fag i den første snes år. Ind
imellem underviste han
også i geografi og old
tidskundskab, og fra 1958
til hans afgang i 1969 var
matematik og historie
hans fag.« Af uddannelse
var Ilium mag.art. i histo
rie, men datidens lærere

måtte påtage sig en langt
mere alsidig undervis
ningsforpligtelse end i
dag, hvilket også hører
sammen med, at man som
hører på Herlufsholm den
gang underviste i samtlige
skolens klasser.
I mange år virkede Il
ium som sovesalslærer på
Museumsbygningen, der
dengang var én sovesal,
men i sine senere år på
Herlufsholm boede han i
»Fortet«, huset på hjørnet
af Nyvej og Alléen, hvor
han efterfulgtes af Mogens
Jensen, og hvor nu dir.
Jung bor.
Som det fremgår af
Tholstrups bog underviste
Ilium på Herlufsholm i he
le 43 år frem til 1969, og
da han på grund af alder
gik af, fortsatte han som
skolens bibliotekar frem
til 1980. 54 års uafbrudt
ansættelse ved Herlufs

Folk og fæ
Anna Sofie Hansen er
valgt til formand for
Pædagogisk Råd for gym
nasiet.
Jacob Normann er valgt
som formand for Pædago
gisk Råd for Grundskolen
og fungerer samtidig som
formand for det fælles
Pædagogiske Råd.

Monica Jacobsen, 3. g.
(Annie Get Your Gun) har
sikret sig en rolle i vinte
rens musical i Næstved
Musikskole.
Niels Ulrichsen har af
sluttet 18 års tjeneste som
sovesalslærer og er flyttet
ind i et af skolens huse i al
leen.
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holm: En rekord det bliver
vanskeligt at slå!
Tidligere havde stort set
alle hørere på Herlufsholm
øgenavne. Ilium blev kaldt
»Tvissen«, en herlovianersammentrækning af »tør
og vissen«, men det var en
meget overfladisk karakte
ristik. Som ung lærer blev
Ilium vistnok nærmest be
tragtet som »rød« (en eti
kette diplene beredvilligt
anbragte på enhver form
for progressivitet).
Som ældre var han ble
vet en institution, men
hans nu mere tørre facon
dækkede over en kolossal
intellektuel nysgerrighed
og en åbenhed og venlig
hed over for blandt andre
unge, nyansatte kolleger.
Sine sidste år tilbragte
Gudmund Ilium i Næs
tved, og han ligger nu be
gravet på Herlufsholm
kirkegård.
HN

To af skolens musiklærere.
Suzanne Strange og
Jimmy Burnett har sagt
ja til skolens tilbud om ef
teruddannelse: De modta
ger for tiden undervisning
i orgelspil hos organist
Chr. Larsen og er allerede
så dygtige at de på skift
akkompagnerer til lov
sang - med pedaler og fle
re manualer!

FOLK OG FÆ

Elevråd/klasserepræsentanter
1995/96

Nyt sovesalslærer
par på Mygningen II

7. kl.: Hans-Christian
Knudgaard
(Benjamin Faddersbøll)
8. A: Lasse Speiser
(Gertie Lærkholm
Hansen)
8. B: Ida-Marie luel
(Philip Deichmann)
9. A: Catharina Reventlow-Mourier
(Joachim van De Ree)
9. B: Jonas Milan Asbjerg
(Thor Dam Andersen)
Præp.: Maria Scavenius
Lang
(Henrik Briand Petersen)
1. A: Jakob Teilmann
(Mikkel Kier)
1. B: Marc Bring
(Filip Juhl)
1. X: Anne Marie Munk
Laursen (William Lindsay-Poulsen)
1. Y: Jonathan Szpirt
(Søren Flytlie)

2. A: Barbara von Haffner
(Edith Estrup)
2. X: Kevin lermiin
(Martin Zunda)
2. Y: Sophie-Mette
Skade-Rasmussen
(Niels Iversen Møller)
3. A: Villum Ogstrup-Pedersen (Peter Vestmar)
3. X: Philip Borreschmidt
(Sara Varming)
3. Y: Steffen Møller
(Haifa Wøhlers Olsen)

På Mygningen har vi fået
et nyt sovesalslærerpar,
nemlig Dorte Madelung og
Morten Fries. De er gift og
har Anna-Katrine på 7, og
Johan på 11.
Dorte og Morten har al
tid interesseret sig for an
dre skoleformer og har bla.
haft tilknytning til en ef
terskole. Skiftet fra NGG
(Nordsjællands Grundsko
le og Gymnasium), hvor de
havde været i 10 år, har
derfor været en naturlig
overgang. Derudover har
de gennem tidligere og nu
værende kolleger Suzanne
Strange og Jimmy Burnett
fået et positivt kendskab
til Herlufsholm og den
smukke natur, og har via
dem været på Mygningen
II flere gange før ansættel
sen. De underviser begge i
grundskoler,
Dorte
i
dansk, religion og drama og Morten i dansk, histo
rie, data og religion. Mor
ten har samtidig haft flere
erhvervsprojekter og di

plomkurser i gymnasieregi kørende.
Deres vision er både som
lærere og som sovesals
lærere bla. at skabe indre
respekt og trivsel. Motive
re og udvikle den enkelte
elev, skabe engagement og
forhåbentlig bidrage med
nye arbejdsmetoder, f.eks.
i højere grad at benytte sig
af film, lyd og billeder.
I Klaus Jakobsen ser de
en spændende mand, der
er åben for muligheder og
først og fremmest vil no
get. NGG var en meget dy
namisk læreplads med ca.
1000 elever og på den må
de er Herlufsholm jo en lil
le og relativt lukket ver
den, og derfor håber Dorte
og Morten at kunne være
med til sammen med sko
len her at udvikle livet bag
de gamle mure og bidrage
med deres erfaring.
Vi ønsker Dorte og Mor
ten en god og frugtbar tid
på Herlufsholm.
Caspar Foghsgaard

FOLK OG FÆ

Forældre
repræsentanter
1995/96

Nye lærere
For uden det nye sovesalslærerpar
på Mygningen II. har grundskolen
ansat Sten Sveidal, overlærer,
som kommer hertil fra LI. Næstved
skole. Sten Sveidal har desuden
mange års undervisningserfaring
fra Grønland og fra Afrika som ud
sendt u-landsmedarbejder.

7. kl.:
Helle Andersen,
Johanne Korchsvej 114,
4700 Næstved
Tlf. 55 77 11 08

I gymnasiet kan vi byde lektor Ka
ren Fanø velkommen tilbage efter
en orlovsperiode.

8. A:
Jesper Skade-Rasmussen,
Enemærkegaard,
Sanatorievej 2,
Aastrup,
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 63 30

8. B:
Inge Drost,
Hjortevænget 14,
Nyråd,
4760 Vordingborg
Tlf. 53 77 70 71

Adjunkt Roland Rasmussen er
ansat med samfundsfag og idræt.
Han har gennem en årrække un
dervist ved Journalisthøjskolen
med fagområdet u-landsbistand.

Adjunkt Vibeke Dittmer er ansat
som årsvikar i latin og oldtidskunskab (senest dyrket on loca
tion ved studier i Delfi). Hun har
sidst haft stilling på Stenløse gym
nasium.

Stud. mag. Lasse Pedersen er li
geledes ansat som årsvikar - han
holder en pause i sine idrætsstudier
for i praksis at samle erfaringer som
idrætslærer og instruktør ved fri
luftsaktiviteter - bl. a. vil han arran
gere kursus i klatring, som han har
dyrket på flere kurser i Frankrig.

9. A:
Henrik Kähler,
Wesselsvej 99,
4700 Næstved
Tlf. 53 73 50 05
9. B:
Kim Plaschke,
Fjordbakken 36,
4700 Næstved
Tlf. 55 77 40 15
Præp. kl.:
Elsebeth Junge,
Brøderupvej 46,
4733 Tappernøje
Tlf. 53 76 55 21

Kirsten Kongsted Petersen er lærerkandidat i billed
kunst og har Nils Aarsø og Jørgen Hvidtfelt som vejlede
re under pædagogicumskurset.
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1. A:
Per Wijngaard,
Mynstersvænge 6A,
4700 Næstved
Tlf. 55 77 07 12
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l.B:
Dorte Bring,
Sdr. Boulevard 22,
4390 Maribo
Tlf. 53 88 09 19

2. A:
Mikael Bramsen,
Sandbjergvej 75,
2950 Vedbæk
Tlf. 42 89 32 63

3.A:
Arne Stecher,
Fugle vangsvej 3,
2960 Rungsted Kyst
Tlf. 42 57 05 76

1. X:
Jørgen Egelund,
Strandvej 610,
2930 Klampenborg
Tlf. 31 63 07 40

2. X:
Kathleene lermiin,
Seinhuus,
Seinhuusvej 10,
4672 Klippinge
Tlf. 53 70 23 67

3. X:
Kaj Ingemann Waldorff,
Skovhuset,
Nyvang 21, Ferup,
6640 Lunderskov
Tlf. 75 55 92 04

2. Y:
Tove Iversen Møller,
Hørup Klint 3,
Hørup Hav,
6470 Sydals
Tlf. 74 41 57 58

3. Y:
Frederik
Wedell-Wedellsborg,
Tranegårdsvej 30,
2900 Hellerup
Tlf. 39 61 16 37

1. Y:
Marie-Louise Knuth
Grumstrupsvej 23,
2900 Hellerup
Tlf. 31 65 80 82

Herlufsholms bestyrelse 95/96
Forrest fra højre. Forstander, hofmarskal Søren Haslund Christensen, sekretariatschef
Inge Drost, godsejer Michael baron Rosenørn-Lehn, direktør Frederik Wedell-Wedells
borg, godsejer Frants greve Bernstorff, direktør Lars Thuesen, højesteretspræsident
Niels Pontoppidan (ikke til stede ved fotograferingen)
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H E RLU FSHOLM -SPROG

»Ik’ så meget
... det handler om sprog«.
Her på
skolen er der
sprog, og der er sprog.
Læs: normal dansk og så
det mærkelige herlovianersprog, hvor middags
pausen bliver til »mausen«
og
sportspladsen
til
»spladsen«. Og så er der
endelig det særlige sprog
der trives i kravlehøjde
blandt diple, der selv fin
der det både og rædsels
fuldt, fordi det er saftigt,
fornærmende, foranderligt
og forgængeligt - et rigtigt
karsesprog. Så nu er De
altså advaret kære læser!
Vi bringer nødvendige
oversættelser i parentes.
På uforklarlig vis indledes
(næsten) alle sætninger
for tiden med »Ik’ så me
get...« uden at dette ik’ i
øvrigt benægter noget! Så
vi kan fastslå at »Ik’ så
meget...Claude (Heis) og
Whigfield (HN) bruger ud

tryk som »fadbamse« om øl
eller »bybs« om penge. Og
de kunne aldrig drømme
om at kalde en »BG-chick«
for en »kran« fordi de altid
taler høfligt om damerne.
Man må derimod formo
de at »Balle«, »Tjumf« og
»Jimbybs« (BM, Ilium og
JB) har registreret fæno
mener som »Op-shorts«
(stramme!) især hvis de
bæres af piger fra »Cola
gården« (Lassengården/piger) eller »Klitgården«.
Sådanne shorts bør dog al
drig bæres af hankøn, da
et konstant pres på »gre
nen« vil nedsætte »sco
ringschancerne« .
»Inspector JJ« (amr. ud
tale!) synder ikke når han
»bubier« (sover) - hvilket
vil kunne bevidnes af hans
kone »Margurt« (Øhnen).
Om hun finder det »spoist«
(skægt) er derimod uvist.

Den »biff« eller »ged«
(nørd) der indkasserer en
»håndgut« (et fem-tal) fra
»Stulle« (NU), vil være så
depri at han vil søge trøst i
»BOF« (elevshoppen) - dog
kun for at erkende at her
kan man ikke blive
»schtarff« (stiv af syre) for
di de hverken sælger
»Schnee« (guldøl) eller
modtager »Danbybs« (dan
kort). Du skulle derimod
være en slem »moose«
(nørd) hvis du ikke »herre
hurtigt« fandt frem til de
gratis glæder hos det mod
satte køn som kompensati
on - Ik’ så meget »pling!«
(succes) sådan en »bonus«
(godte) ekspedition vil ku’
kaste af sig!
Research ved 2 my og de
res engelsk-»kegle«.
»Trolden«.

REKTOR ORIENTERER

VIGTIG MEDDELELSE TIL ALLE FORÆLDRE!
Da skolens lærere har et pædagogisk arrangement fredag den 1. decem
ber fra kl. 12..00 lukker skolen den dag efter 4. time.
Busafgang vil være efter mausen med bus til Korsør fra skolen kl. 12.00
og til København kl. 12.15.
Rektor
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Red. Krogh-Madsen

Internationalt
Det er en stor glæde for
Herlufsholm, at vi i dette
efterår kan sende to dren
ge afsted på et kortere op
hold på kostskole i Japan.
De heldige er Morten Meinfeldt og Johan Tesdorpf,
begge fra 2.g.
Kontakten er etableret
via Klaus Jakobsen, der
flere gange har besøgt Ja
pan og japanske skoler, og
det er næppe for meget
sagt, at der venter drenge
ne en stor oplevelse, når
de tager afsted d. 4.9.
Opholdet skal vare et
par uger, og KONTAKT
agter at bringe en artikel,
hvori opholdet beskrives
nærmere. Indtil da ønsker
vi de to drenge god tur til
Shizouka Seiko Gakuin.
Samarbejdet med kost
skolen i Rouen ser ud til at
lykkes. Marianne Olsen,

der har skabt kontakten,
er igang med at arrangere
rejsen, der finder sted fra
lørdag d. 23.9. med hjem
komst d. 30.9. 1995.
Turen omfatter fem ele
ver, der alle er på skolens
højniveauhold i fransk, og
ledsages af Marianne Ol
sen. Eleverne skal bo hos
kammerater i Rouen, og
de skal passe den normale
franske skolegang. Mari
anne Olsen venter at få
mulighed for at fortælle
de franske elever om Her
lufsholm med henblik på
et genbesøg senere.
Vores udvekslingspart
ner i Gdansk har inviteret
en gruppe elever på et
femdages ophold i slutnin
gen af september, og
Svend Krarup-Christensen arbejder på sagen. Af
rejsen er planlagt til d.

Studie-turen i 2. g.
- et nyt koncept
Nils Aarsø
Studieturen spiller en me
get væsentlig rolle i enhver
gymnasiasts
tilværelse.
Formålet er naturligvis
det der kommer til udtryk i
ordets første led - det der
retfærdiggør brugen af de
ganske mange undervis

ningstimer som eleverne
»mister« medens de er
væk; lærerens idé om at
kunne fordybe sig i mere
omfattende emner, opfyl
delsen af den almendannende forpligtelse. Elever
ne er snarere tilbøjelige til
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25 .9. og vil komme til at
omfatte seks elever, Krarup-Christensen og Erik
Anker Nielsen. Af indhol
det kan nævnes undervis
ning og ekskursioner med
geografisk, historisk og
kulturelt indhold.
Mere om turene til
Frankrig og Polen i næste
nummer, hvor vi også får
beretningen om Benjamin
Grand Hansens tur til
Arizona i oktober. Her vil
Benjamin bl.a. overvære
finalen i den amerikanske
Debating Competition af
holdt af The English Spea
king Union.
Der er desværre intet
nyt om lærerudvekslingen
med Hebron Academy i
Maine,
USA.
Skolen
håber, at sagen går i or
den.
KM

at lægge trykket på ordets
sidste del, at betone den
sociale dimension, det hyg
gelige samvær - som det så
eufemistisk hedder.
For mange gymnasier er
begrebet blevet et smer
tensbarn og megen energi
er blevet investeret i forsøg
på at finde nye former, at
skabe andre rammer for
studieturenes
afvikling
som i højere grad og uden
at tilsidesætt den væsent
lige sociale og rekreative
dimension (og kreativitet

UDLANDSKONTAKTER
og rekreativitet følges som bekendt — ofte ad),
samtidig kunne forøge det
faglige udbytte og - for nu
at sige det ligeud - be
grænse de udenomscurriculære aktiviteter.
Også placeringen i gym
nasieforløbet har været
genstand for heftig dis
kussion; en debat som slut
telig har fastlagt for-året i
2.g som det mest hensigts
mæssige tidspunkt. Som et
resultat af de nævnte over
vejelser har vi tilstræbt at
finde en form der kan er
statte de hidtil prøvede og
tilføje studieturen nye di
mensioner. Forhåbentlig
er det lykkedes med den
beslutning der nu er truf
fet.
Som det på nuværende
tidspunkt vil være alle
parter bekendt, var Israel
oprindelig udpeget som
rejsemål, men af dels pris
mæssige, men ikke mindst
sikkerhedsmæssige grun
de, frafaldt vi denne plan.
Det e r dog fortsat tanken,
at alle 2.g klasserne rejser
på samme tid og til samme
sted, men vi har nu rettet
blikket mod Sydfrankrig,
nærmere
bestemt
Ardéche: Valget af denne
lokalitet er bestemt af flere
forhold. Det er et område
som byder på en lang ræk
ke muligheder for interes
sante og belærende udflug
ter til steder af såvel kul
turel som naturmæssig be
tydning. Væsentligst er
nok regionens fortid som
romersk provins med man
ge velbevarede arkæologi

ske seværdigheder, men
også middelalderhistorien
kan blive belyst på fængs
lende måde via de mange
arkitektoniske monumen
ter i området. Desuden by
der området på stor natur
rigdom af, ikke mindst,
geologisk interesse, men
også ornitologisk er Cam
argue af international be
tydning. Endvidere har
landskabet været inspira
tions- kilde for flere væs
entlige kunstnere og ende
lig byder det på glimrende
udfoldelsesmuligheder for
diverse sportslige aktivite
ter. Kort sagt: Stedet er ab
solut ideelt for en rejse af
denne art og ovenstående
korte rids af mulighederne
har kun til hensigt at
skærpe appetitten og vil
selvfølgelig blive fulgt op af
en mere detaljeret plan
lægning.
Tanken er nemlig den, at
vi til stadighed vil have 2
turistbusser til rådighed.
Selvfølgelig kan transpor
ten derned blive noget an
strengende selvom der er
tale om moderne og velud
styrede køretøjer, men når
vi er nået frem, vil der
være muligheder for at ar
rangere flere forskellige
udflugter med mindre
grupper af elever. Det er
tanken at 6 lærere rejser
med.
Gruppen
sam
mensættes således at den
nødvendige ekspertise er
til stede og således at beg
ge køn er repræsenterede.
Indkvarteringen foregår
i en slags ferieby i Chambonas hvor vi har lejet det
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nødvendige antal velud
styrede
appartements.
Elever og lærere vil fordele
sig i mindre grupper og det
er tanken, at vi selv skal
holde os med kost. Regio
nen er jo - som bekendt kulinarisk veludviklet og
desuden er det væsentligt
at eleverne også involveres
i praktiske forhold angåen
de turens afvikling, og
sådanne aktiviteter vil
utvivlsomt være af værdi
på det sociale plan. Der vil
naturligvis også være mu
lighed for at gå ud og spise
og i det hele taget skal og
så den side af fransk kul
tur have høj prioritet.
Hvad
det
praktiske
iøvrigt angår: Afrejsetids
punktet er fastlagt til d. 9.
marts 1996, og hjemkomst
sker d. 17. marts 1996. Tu
rens pris andrager ca.
2500 kr.
Ovenstående er kun
tænkt som en foreløbig ori
entering. I passende tid før
afrejsen vil vi i undervis
ningen belyse turens for
skellige emner, ligesom der
vil blive arrangeret intro
ducerende foredrag. Desu
den vil der blive udarbej
det et udførligt program og
forskellige oversigter an
gående praktiske forhold.
Det er vores opfattelse
og vores håb, at vi med det
te valg af rejsemål vil kun
ne sikre en oplevelsesrig
og pædagogisk forsvarlig
studietur som eleverne vil
kunne tænke tilbage på
som en uforglemmelig del
af deres gymnasietid.

SPROGKURSER

Baked-Beans med Engelsk
Niels Iversen Møller, 2. g.

Det er ikke alle, der drøm
mer om at gå i skole i deres
sommerferie, nej så hellere
ned i varmen og slippe for
lektier, men hvorfor ikke
kombinere de to ting var
me og skolegang - sådan
som jeg gjorde?
Den 19. juni tog jeg til
Cambridge i tre uger, for at
dygtiggøre mig i engelsk og
da jeg ankom til den char
merende by, havde jeg sta
dig lugten af skolen i næs
en, men skolen her viste
sig at være noget helt an
det.
Der var skolegang fra kl.
9.00 til kl. 16.00. Dagen be
stod af fire lektioner og en
middagspause på en time.
I første time var der debat
og avislæsning. Man skulle
så, efter man havde læst
avisudklippet, redegøre for
det, og diskutere det med
resten af klassen, der max.
bestod af 9 elever. I anden
time gjaldt det grammatik
ken og dens fascinerende
verden. Derefter var der
pause i en time, hvor man
kunne gå i byen for at spise
noget „Fish and Chips” el
ler andet engelsk take
away. Efter den afslappen
de pause fortsatte man
med læsning og glosefors
tåelse. I fjerde og sidste
lektion fortsatte undervis
ningen i glosevalg og kor
rekt ordstilling.

Selv om dagen havde
været spændende og lære
rig, glædede man sig alli
gevel til at få fri, så man
kunne gøre, hvad man hav
de lyst til.
For mit vedkommende
valgte jeg at gå tur i den
meget charmerende by, og
besøge alle de gamle og be
rømte colleges.
Da vejret tillod det alle
de tre uger jeg var i Eng
land, lavede jeg den dagli
ge en times lektier i en af
byens utallige parker.
Ved ca. 18 tiden tog jeg
hjem til min værtsfamilie,
der glade ventede mig og
de 7 andre studenter, der
boede i huset, med „The
National Dish” - baked-beans.
På trods af værtsfamili
ens utrolige alsidige mad
lavning var de utrolig let at
snakke med, og efter jeg
var blevet sat ind i famili
ens økonomi og værtens
fortid i luftvåbnet, var vi
som pot og pande.
Efter middagen, og efter
værten og hans kone havde
snakket uafbrudt i 2 timer,
kunne man så tage til byen
med sine venner.
Uanset hvilken pub man
gik ind på var der i hvert
fald én, der kunne snakke
italiensk, mindst én, der
kunne snakke japansk man skulle tro, at der var
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repræsentanter fra samtli
ge verdens lande.
Jeg faldt specielt godt i
hak med to fra Sydkorea,
en fra Japan og en fra Jor
dan.
Er du en, der elsker unge
mennesker og livet med
dem, er Cambridge det helt
rigtige sted at tage hen, for
alene i sommerperioden
kommer der 50.000 italie
nere og 30.000 japanere
ekstra, så det siger sig selv,
at byen altid er fuld af liv.
Jeg var ikke ked af at gå
i skole i min sommerferie,
og nu når jeg tænker tilba
ge på alle de gode minder,
glæder jeg mig endnu mere
over mit (og mine foræl
dres) valg. Det er en „ferie”
jeg vil tænke tilbage på
med glæde.
Har du spørgsmål, eller
er du interesseret i flere
oplysninger, så henvend
dig til: Niels Iversen Møller
2. g.
■

What a beautiful word!
Ah, swallow ... swallow what a beautiful word! (No,
no, not the gulp! I mean the
bird!)
William Cole

INDSKOLING

Hårdt, men skægt!
1. g. indskoling
Sådan lyder l.b’s umiddel
bare dom over indsko
lingsdagene. I modsæt
ning til de foregående år,
mødte hele skolen søndag
d. 13. august, og indskolin
gen begyndte mandag
morgen. Som sædvanlig
var indskolingsprogram
met for l.G planlagt såle
des, at man var beskæfti
get fra tidlig morgen til
sen aften. Og det var ele
verne tilfredse med. Når
man planlægger et ind
skolingsforløb er der to
modsatrettede hensyn at
tage: Lærernes ønsker og
elevernes. Lærerne vil te
ste eleverne og proppe så
megen viden ind i hove
derne på eleverne, som det
er muligt. Håbet er at
spotte de elever, der af for

skellige årsager møder
med huller i deres for
kundskaber og så efterføl
gende at give dem den for
nødne ekstra undervis
ning. Eleverne møder med
et helt andet formål: De vil
lære hinanden at kende,
vil rystes sammen.
Planlægningen prøvede
at få enderne til at mødes:
Klassernes lærere intro
ducerede deres fag, teste
de elever og tilbragte tepauser og lignende med
deres klasser, så at de
kunne lære deres elever at
kende så hurtigt som mu
ligt. Indimellem samlede
man eleverne på tværs af
klasserne til kor, lanciers
og idræt. Det traditionelle
natløb og kanotur blev der
også tid til.
SS
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Klostergården var ramme om
mange aktiviteter. Roland
Rasmussen sender hold af
sted på natløb.

INDSKOLING

1. g. tog både fag-tests og orienteringsløb med godt humør.

36

INDSKOLING

Japans
kultur

3. g.-kursus
i mental-træning

I forbindelse med indsko
lingsdagene for 1. g. og
kurser for 3. g. blev 2. g.
introduceret til studietu
rens rejsemål mandag den
14. august.
Tirsdag den 15. august var
2. g. på ekskursion til Lou
isiana for at se den store
særudstilling Japan i dag.
Udstillingen belyser, ud
fra en omfattende præsen
tation af nulevende japan
ske kunstneres værker,
den fascinerende blanding
af en årtusind gammel ritualiseret kultur og et mo
derne højteknologisk sam
fund som kendetegner Ja
pan i dag.
Udflugten havde et beha
geligt og afslappet forløb,
hvor eleverne havde mu
lighed for at fordybe sig i
udstillingen og for at gøre
sig bekendt med museets
permanente samling, men
som også gav mulighed for
at bade og for kammerat
ligt samvær, et forhold
som er af afgørende betyd
ning for sammenholdet
ved begyndelsen til et nyt
skoleår.
NAa

Alette Jarulf, 3. sa
Med lidt skepsis satte den
nybagte 3. g. årgang sig
ind i den gamle festsal. Ef
ter den fysisk hårde Møn
tur dagen inden syntes
det, som om alle var tømt
for deres sidste kræfter og
ressourcer. Snart blev dog
alle grebet af kursuslede
ren, Thomas Milsteds fo
redrag, som omhandlede
nogle nye indlæringstek
nikker kaldet »mental
træning«. Metoden går ud
på at »programmere« hjer
nen til at kunne gå ned i
frekvens, svarende til når
man er lige ved at falde i
søvn. Når hjernen arbej
der på lav frekvens, kan
den meget lettere løse pro
blemer, end når man »tæn
ker så det knager«. Meto
den skulle bevirke, at man
indlærer nemmere, og at
man i stressede situatio
ner så som eksamen kan
huske det indlærte stof
bedre, og at man kan beva

re roen og dermed lave en
overbevisende præstation.
Resultatet:
En top-karakter.
Den første dag syntes
hans argumenter for den
»famøse« metode at være
plausible, men da han den
næste dag fremførte argu
menter for, hvordan man
med sin psyke kan frem
bringe positive eller nega
tive reaktioner ikke bare
hos sig selv, men også
uden for sig selv, begyndte
tvivlen at melde sig. Til
trods for Thomas Milsteds
forsøg på at lære os nogle
selvhypnotiske teknikker
til f. eks. at kunne huske
bedre og til at kunne ind
hente manglende søvn, gik
mange fra kurset med
tvivl i sinde, - men dog al
ligevel også med en tanke
om at give det en chance. Hvem vil ikke gerne have
13 i alle sine fag?

INDSKOLING

Kul- og natur! 3. g.’s Møntur
Mandag d. 14. august kl.
12.15 skulle hele 3.G af
sted til Liselund på Møn.
Vi havde hørt, at vi skulle
gå langs Møns Klint og op
leve naturen som »rekrea
tivt rum«. Hvad dette in
debar havde vi ingen idé
om.
Ideen var, at vi skulle gå
fra Liselund, til der hvor
klinten sluttede og under
vejs høre et foredrag om
naturen fra kridttid til nu
tid. Vi skulle mødes under
vejs og fik derfor kun udle
veret en bid af et kort.
Først fortalte vores guide

os om Liselund og »Den ro
mantiske have«. Derefter
gik vi en times tid. Friske
og veludhvilede som vi var,
kunne vi rigtig nyde den
smukke natur på dette
første korte stykke. Første
mødested var et gammelt
overdrev og vores guide
fortalte om dets oprindel
se. Så gik vi igen - en no
get længere og hårdere
tur. Næste mødested var
et cafeteria, hvor de fleste
fik slukket tørsten og stil
let sulten - hvorefter vi fik
at vide, at vi, efter et kort
foredrag om klintens til
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blivelse, skulle gå 2-3 ti
mer til.
Nu var der mange, der var
trætte og tempoet blev sat
en del ned, men til sidst
nåede alle da frem til mø
destedet. Her ventede
slagteren på os med grill
mad, øl og vand. Vi sad
nogle timer på stranden,
nogle badede og drengene
fik indviet deres bør.
Klokken 21 kørte busserne
os tilbage til skolen og de
fleste var så trætte at de
sov på turen hjem.
Dawn H. Hammer

INDSKOLING

Hovedskolens aktiviteter
Indskolingsugen startede
for grundskolen mandag
d. 14. august, hvor nye ele
ver fik kort information
om skolens forskellige reg
lementer, mens kostskole
eleverne kunne trække
morgenbordet lidt længere
end sædvanligt.
Dernæst samledes alle
elever i Hylen til inddeling
af grupper til orienterings
løbet, som varede både
mandag og tirsdag.
Mange mente at der
burde ha’ været forskellige
grupper pr. dag, p.g.a. at
man kun lærte de få perso
ner i sin egen gruppe at
kende, alligevel var der
andre som syntes det var
godt, fordi så var der ikke
så mange at holde styr på.
Mandag overnattede al
le dagelever også på sko
len, hvilket var hyggeligt,
dog noget trangt på visse
sovesale. Tirsdag stod i
Spladsens tegn, hvor folk

INDSKOLING
med tvang f. eks. skulle
springe i Kark efter grum
set vand, hvilket var en
disciplin i dagens aktivite
ter. Dagen sluttede med
hyggeligt grillparty i klo
stergården.
Derefter fulgte et par
udmattende
skoledage,
som lørdag blev belønnet
med et succesrigt indsko
lingsbal i Helenhallen,
hvor alle så ud til at more
sig.
Ialt et par vellykkede
dage.

Christina M. Madsen
Catharina R.-Mourier

SET OG SKET

Set og sket
FRA KALENDEREN

Maj
8. 3. g.’s sidste skoledag
og 3. g. revy i Helenhallen.
Juni
21. 10. kl. og
3.g’s dimission
August
13. Kostskoleelever
indkvarteres
14. Indskoling
for hele skolen
14.-16.
3. g. mental
træningskursus
15. 2. g. på Louisiana

red. Jimmy Burnett

16. 1. g. på kanotur
17. Præfekteftermiddag
19. Sprogundersøgelse af
herlovianersprog ved
Jens Normann Jør
gensen
19. Indskolingsfest
for hele skolen
26. Fugleskydning
September
4. Morten Meinfeldt og
Johan Tesdorf rejser
på 14 dages besøg på
kostskolen Shizuoka
Seiko Gakuin i Japan
9. Film: Ace Ventura
i Lørdagsbio
9. Skolemesterskab i at
letik

Nyster, bum,
spælme, nold...
Selv om eleverne fik ind
skærpet, at der ikke var
tale om en præstations
prøve, var det med sam
menbidt mine og sved på
panden, at de kastede sig
ud over spørgeskemaet,
der skulle afdække, hvor
ledes herlovianersproget
havde det 10 år efter at
prøven blev afviklet sidst.
Sprogforsker Jens Nor
mann Jørgensen (årgang
69) fra Københavns Uni
versitet gav en kort in
struktion ved morgensang
den 17. august, og selve

prøven blev afviklet i 3.
lektion, hvor ord som bel
mer, pus, gakke og nyster,
bum og nold skulle bevise,
om de levede endnu, eller
om tidens tand havde gna
vet på dem i en sådan
grad, at de var gået til de
evige sprogmarker.
Der vil nok gå en rum
tid, førend alle data er fær
digbehandlet, men en fyl
dig rapport vil foreligge, og
en mere populær udgave
af slagsen vil velsagtens
finde sin vej til disse spal
ter.
■
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Indskolings
festen
d. 19. aug.
Indskolingsugen var i år
for hele skolen. De tidlige
re år havde ugen inden
skolestart været reserve
ret 1. g. for at årgangen
skulle finde sine egne ben
uden velmenende ældre
elevers råd og vejledning.
Men som beskrevet andet
steds i dette nummer var
introarrangementet
for
hele skolen, grundskole og
gymnasium. Det var fe
sten også. Der var disko
tek, flere omgange lanci
ers og hele aftenen var
præget af en meget festlig
og sjov atmosfære.
JB

Fugleskydningen
— en af de mest fotograferede
herlovianerbegivenheder, så
vi lader billederne tale for sig
selv. Hvad de ikke viser er en
meget velorganiseret 3. g.,
som havde lavet effektive af
taler selv om vejret: Voldborg
lod solen skinne det meste af
dagen, men sikrede dog fug
tighed nok til at fyrværkeriet

fik lov at futte over tørre
træer ved midnat. Chokolade
marchen fik lov at genopstå med et jazzband live i spid
sen.
Gammel-herlovianere
kom som sædvanlig med vel
villig nysgerrighed: Jubilarer
for at se skolen udvikler sig
med den nødvendige dynamik
uden at ofre traditionerne -

de yngre årgange, mest 4. og
5. g.’ere foi' at markere at de
stadig har en plads i vore
hjerter, både „indenfor og
uden snorene”. Og det har de!
Forældre, familie og venner
blev vist rundt af stolte diple,
hvoraf mange var værter ved
picnic’en, der snart synes at
true den traditionelle klipfiske-menu ved skolens bord.

FUGLESKYDNINGEN

Vor udsendte fotograf op
søgte allerede fredag mag
tens korridorer hvor „Re
geringen”
forberedte
magtovertagelsen
forud
for selve fugleskydnings

dagen:
I
Helenhallen
fremviste man sine politi
ske talenter - og ved bør
kampen i Nyhave fortsat
tes en ivrig „debat”. Også
de sårede sørges der for!
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FUGLESKYDNINGEN
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IDRÆT

GrundAtletikmesterskaber
skoleidræt
Årets første uger har
været præget af atletik og
fodbold. Elever fra 9. og
præp. klassen deltog d. 31.
august i amtsfinalestæv
net i atletik på Herlufs
holm stadion.
Her opnåede drengehol
det en 3. plads blandt 11
deltagende skoler. Pige
holdet blev nr. 6. Af en
keltresultater skal næv
nes, at Jakob Bangshøj
stødte 11,57 i kuglestød og
Anders Borella løb 1500m
på 4.53,1. Desuden levere
de Klaus Nørregård og
Kristian Schjer et par gode
længdespring. Hos piger
ne skal Leanne lermiin
fremhæves for gode resul
tater i kuglestød og spyd
kast.

Lørdag den 9. september
afholdes skolemesterska
bet i atletik. Der var 55
elever tilmeldt, desværre
dukkede kun ca. halvdelen
op, bl. a. på grund af regn
vejr. Det var lidt ærgerligt,
men de „seje”, som mødte
op havde en hyggelig efter
middag. Specielt 7-kæmperne fik fornemmelsen af
konkurrence-ånden
ved
sådanne arrangementer.
Der skal lyde en tak til de
fremmødte lærere og en
speciel tak til de to bereg
nere Caroline Lillelund (1.
g.) og Katrine Damkjær (1.
g-)
Skolemestrene i atletik
blev:
100 m. piger:
Elisabeth Hansen (1. g.)
100 m. drenge:
Mikkel Ørnum (2. g.)
400 m. piger:
Elisabeth Hansen (1. g.)
400 m. drenge:
Niclas Frederiksen (1. g.)
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800/1500 m. piger:
Elisabeth Hansen (1. g.)
800/1500 m. drenge:
Anders Borella (9. kl.)
Længdespring, piger:
Sofie Skade (2. g.)
Længdespring, drenge:
Thue Skak (1. g.)
Højdespring, piger:
Vibeke Didriksen (2. g.)
Høidespring, drenge:
Thue Skak, (1. g.)
Kuglestød, piger:
Signe Groth-Pedersen (2.
g-)
Kuglestød, drenge:
Steffen Saltofte (2. g.)
Spydkast, piger:
Jeanette Thøisen (2. g.)
Spydkast, drenge:
Peter Harsdal (1. g.)
7 kamp, piger:
Elisabeth Hansen (1. g.)
7 kamp, drenge:
Thue Skak (1. g.)
JkN.
Skolemestrene blev hyldet og
fik deres diplom i kirken ved
lovsang.
-*
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Spydkast med stil

Trængsel på de overdækkede tilskuerpladser

Romatch mod Sorø Fodbold
På foranledning af Junior
Chamber arrangeres der i
dette skoleår en rokonkur
rence mellem Sorø akade
mi og Herlufsholm . For
lægget er den traditionsri
ge årlige dyst mellem de
engelske
universiteter
Cambridge og Oxford.
Bådtypen vil være en firer
med styrmand. Arrange
mentet forventes at skulle
finde sted på skift mellem
Sorø (søen) og Herlufs
holm (Næstved kanal).
5 elever - Kristian Hart,
Mikkel Stecher, Michael
Wedellsborg,
Steffen
Saltofte og Anders Borella
- har taget udfordringen

op og er gået i skarp
træning i Næstved roklub.
En generalprøve finder
sted i slutningen af sep
tember, medens selve ar
rangementet er planlagt
til at løbe af stabelen lør
dag d. 11. maj 1996.
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Fodboldholdet er i fuld
gang med træningen (30
aktive) med henblik på del
tagelse i Ekstra Bladets
fodboldturnering, hvor vi i
første kamp mødte Vor
Frue Skole fra Næstved.
De næste opgaver for hol
det bliver kampene mod
Tokai.
Udover ovennævnte tur
neringer kan eleverne se
frem mod deltagelse i volle
yball, basketball og svøm
me turneringer med andre
skoler. Ligeledes vil der i
vintersæsonen blive af
holdt interne mesterskaber
i badminton, indendørs fod
bold og hockey.
■
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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

Sovesalene
Vuen: Overlærer Jacob Normann 53 72 10 98
Egmontgården: Overlærer Lone Dyrløv 53 72 03 71
Skolebygningens vestre sovesal: Overlærer Bent Ilium 53 72 76 13
Skolebygningens østre sovesal: Overlærer Jørgen Løwe 53 72 00 20
Lassengården - piger: Suzanne Strange 53 72 04 30
Lassengården - drenge: Jimmy Burnett Nielsen 53 72 04 30
Museumsbygningen, 1. sal: Adjunkt Niels C. Koefoed 53 72 32 66
Museumsbygningen, 2. sal: Overlærer Morten Fries 53 72 04 98
Birgitte Gøyegården: Adjunkt Nils Aarsø 53 72 26 13
Pernille Gøyegården: Adjunkt Susanne Geisler 53 72 01 30

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. Vibeke Dittmer.............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 06 50
Fax 53 73 18 50
Lektor Louis Nielsen........................ 53 73 54 35
Lektor Mads Nielsen........................ 53 72 45 33
Fax 53 72 45 99
Overlærer Benny Njor...................... 55 54 78 58
Lektor Marianne Olsen.................... 53 72 62 32
Stud. mag. Lasse Pedersen
Lektor Ole Pedersen......................... 53 75 66 65
Overlærer Anne Grethe Radwan... 53 76 42 51
Adjunkt Roland Rasmussen.............53 70 15 66
Overlærer Sten Sveidahl................... 53 73 81 66
Lektor Jens Trandum....................... 53 72 71 28
Lektor Niels Ulrichsen...................... 53 72 71 09

Mønttelefoner
Helenhallen......................................
Egmontgården.................................
Skolebygningen...............................
Lassengården...................................
Birgitte Gøyegården.......................
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