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Det er en gammel sandhed, at vi mennesker spiller roller, når vi omgåes: primadon
naen, førsteelskeren, den forstående pædagog, klovnen, den flinke elev, oprøreren, 
den gode søn o.s.v.
Noget særligt for mennesker af idag er imidlertid, at vi langt mere end tidligere er 
»publikum«, ikke til hinandens roller, men til iscenesatte forestillinger i tv, radio og 
presse, på film og video. I underholdningsbranchen arrangeres megashows om
kring rock og sport, selv politikere og forretningsfolk iscenesættes som medie
stjerner.
Og det virker. Vi udvikler alle specielle tilskuer- og publikumsholdninger, der kræ
ver »nyheder« og uforpligtende »oplevelser«; medier bliver narkotiske. Selv om 
showet bliverfor surt og nummeret forstort, har vi svært ved at skrue nedfor lyden, 
endsige slukke for tidsrøveren. Vi prøver halvhjertet at zappe, at hurtigfordøje de 
flimrende musikvideoer og reklamespots. Men vi ændres alligevel, og det gælder 
ikke mindst unge, der er storforbrugere af elektronisk formidlede shows i videste 
forstand.
Hvor let mister man ikke fornemmelsen af, at den optrædende og publikum kunne 
indgå i en menneskelig vekselvirkning. Der sendes jo kun én vej, medforstærket lyd 
i opskruet tempo.
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Og det glemmes, at vi alle spiller en rolle, alle er performere i menneskelig vekselvirkning, hvor 
vi forsøger at nå hinanden med vores budskaber. - En lærer vil nå sin klasse, en elev sin lærer; 
i klassen vil kammerater nå hinanden - fortsæt selv eksemplerne!
Måske er det et resultat af forstærkersyndromet, at høreskader og lydchok får mange unge til 
at overse, at læreren og kammeraterne i klassen ikke bare er elektronik, at man ikke bare kan 
trykke dem på »mute«, mens man selv snakker afslappet eller henter en åndelig cola i køleska
bet. Den intime gruppestemning, når klassen sidder foran tv-skærmen, præges også let af det 
nye adfærdsmønster: man behøver jo ikke tage hensyn til de optrædende; derfor kan man tilla
de sig friske personlige kommentarer i halvmørket, uanset om de måtte ødelægge naboens kon
centration og oplevelse.
Ved fællesarrangementer i Helenhallen glemmer mange så, at der faktisk er arrangeret et møde 
meden levende gæst, en foredragsholder, musiker, optrædende skuespiller eller danser. Man til
lader sig at komme for sent! Man snakker lidt med naboen, går, åh så naturligt, udat tisse. Eller 
bliver bare træt af showet og går - åh så naturligt - for ikke at spilde tiden. Midt under forestil
lingen eller indlægget, og uden respekt for det øvrige publikum, endsige de indbudte optræden
de, stryger man alle hensyn til alt, hvad man ikke kan høre i sin lille egocentrerede høresnegl. 
Det sker ikke som en demonstration mod nogen eller noget, bare i tankeløshed.
Man fårstår ikke andres reaktioner, og forstår slet ikke at ens egen reaktion som publikum er 
utrolig vigtig som del af et samspil: Så sandt som vi er hinandens publikum, så spiller vi sandelig 
en rolle!
Men det er selvfølgelig en rolle, man må lære at fylde, må dyrke og kultivere. Et »kultiveret pub
likum« opstår først, når vi har dæmpet forstærkerne og højttalerne, så der bliver ørenlyd for 
gensidig respekt.

Redaktøren

Diple i kirken. Trollemorgen 1992.
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TROLLETALEN 14. JANUAR 1992
Søren Haslund-Christensen.

Den spændte venten
Januarmorgenens første grå lys skinner om 
lidt ind gennem ruderne i den gamle kirkes 
øst vinduer, og en ny dag begynder for Jer, et 
nyt år for Herlufsholm.

Vi venter spændt på, om solens første strå
ler skal spille i det farvede glas, eller om det 
blot bliver endnu en vinterdag, hvor morgen
dæmringen kun langsomt tager magten fra 
natten.

Og sådan har elever og lærere fra kirkens 
trygge hus i mange generationer spejdet mod 
øst for at få et tegn på, hvad dagen og fremti
den ville bringe.

Sådan var det i de århundreder, da munke 
og peblinge sad i Skt. Peders og senere Skov
klosters bænkerader til den katolske morgen- 
laudes.

Trusler
Her og ved kirkens andre lærdomssæder fulg
te man i 1200 tallet med frygt og bæven de 
mongolske hæres fremmarch. Trusler fra øst 
lagde byer og lande øde, og man mente, at den 
sidste time for den vestlige, kristne civilisati
on var kommet.

Med forundring og vantro fulgte man det 
mongolske riges tilbagetrækning og sam
menbrud, og hvordan et nyt Øst- Vesteuropa 
etableredes, blomstrede og forarmedes i nye 
spændinger, hvor også kirken sprængtes.

Fra 1566-67, hvor man begyndte virket på 
Herluf Trolles og Birgitte Gøyes nye skole, 
Herlufsholm, har det været diple og hørere, 
som frysende og morgensløve deltog i den 
protestantiske lovsang og morgenbøn.

Mellem salmerne har man i de første år væ
ret optaget af den udvikling, der ubønhørligt 
førte til opgivelse af de danske planer om nor
disk enhed.

Herluf Trolles nære slægtning, ærkebiskop 
Gustaf Trolle, havde som danskhedens mand 
i Sverige haft et væsentligt ansvar for blodba
det i Stockholm i 1520. Den nordiske syvårs
krig, der gav Herluf Trolle banesåret i 1565, 

endte i 1570 med Kalmarunionens ophævelse. 
Her på stedet har man sikkert levende fulgt 
med i, hvordan Margrethe den Førstes drøm 
om en Nordisk Union afløstes af en trussel fra 
Nord. Striden mellem Danmark og Sverige 
blev meget nærværende i de år, hvor Gønge
høvdingen sloges med de svenske i skovene 
ikke så langt herfra. En indsats, som I jo kan 
følge i TV i denne tid.

Og på samme måde har diple i de følgende 
århundreder levet med i perioder, hvor der 
skete store omvæltninger på skolen, i Dan
mark og i verden udenfor.

Flere gange har truslen mod Danmark, fy
sisk, åndeligt eller økonomisk, været over
hængende. De udfordringer, som dette har 
medført, er altid blevet taget op, og påvirk
ninger her på skolen har for de fleste diple væ
ret afgørende for valg af fremtid og indsats i 
den forbindelse.

Besættelsen
Da jeg og mine kammerater for et halvt år
hundrede siden sad på de bageste rækker, og 
som de yngste lagde meget lidt vægt på, hvad 
der blev sagt her fra prædikestolen, var det 
truslen fra Syd, der var blevt nærværende.

Besættelsens undertrykkelse og mod
standsbevægelsens indsats for frihed kom til 
at præge vor generation for livet. For et mere 
romantisk sind kunne visse dele af 
modstandskampen, der faktisk strakte sig 
helt ind i dette kirkerum, tage sig ud som den 
tids Giøngers indsats.

De få gamle diple og forældre, der trods alle 
vankeligheder dengang fandt vej til skolen 
Trollemorgen, gav forbindelse til omverde
nen. De kom med de nyheder, vi ikke kunne 
læse i avisen eller høre i radioen. De bekræfte
de vores overbevisning om, at Danmark ikke 
med magt udefra kunne indlemmes i et dikta
torisk, centralt styret Europa, med nazistisk 
ledelse. De gav os håb for fremtiden. Hvad 
den ville bringe os af opgaver og muligheder, 
havde vi også i tankrne i 1944-45, da organist
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Larsen - ligesom idag - spillede på orglet, og 
vi sang Te Deum.

»Det halve Europa«
Og så kom freden i 1945 til et Europa i kaos, 
med nød og mangler og samfundet i opløs
ning. Den genvundne frihed og det spirende 
demokrati gav i årene derefter os og andre 
unge i Vesten mulighed for igen at bryde 
grænser, for at rejse og udvikle os i et nyt in
ternationalt miljø - men kun i et halvt Euro
pa, i den halve verden.

I den anden halvdel fik friheden aldrig ind
pas, og demokratiet blev trådt endnu mere 
under fode. Truslen fra Øst voksede sig stær
kere og stærkere under en anden formynde
risk ideologi, og den kolde krig og jerntæppet 
skabte en uoverstigelig grænse mellem Øst og 
Vest. Med de nye masseødelæggelsesvåben 
blev denne trusel også nok så nær. Erkendel
sen heraf, og af den forskel, som friheden hér 
og undertrykkelsen dér, betød, kom til at sæt
te et stærkt præg på disse årgange.

Ideer om uddannelse
Der er få steder i Europa, hvor uddannelse 

og opdragelse har så lange traditioner som 
her ved Susaaen.
I mere end 800 år har kirkens hus været ram
men, og dens budskab baggrund for denne 
virksomhed. Oprindelig autoritær og inter
national, men styret centralt af kræfter uden
for Danmark, og med kun lidt plads til indivi
duel frihed og egne meninger. Som årene gik, 
blev der lagt mere vægt på den enkeltes evner 
og ansvar, og egne meninger og en kritisk 

, holdning fik større vægt.
Det største spring skete vel ved reformatio

nen i 1500-tallet, hvor de religiøse modsæt
ninger førte til blodige sammenstød og bor
gerkrig, og hvor der også i Danmark var stor 
usikkerhed om, hvordan, og af hvem, uddan
nelsen af de unge skulle videreføres.

I denne overgangsperiode viste Herluf 
Trolle sit format som menneske og sit ansvar 
over for landet og den opvoksende slægt. Han 
og Birgitte Gøye havde forståelse for, hvor 
vigtig opgaven med at opdrage og uddanne de 
næste generationer er.

Herluf Trolles baggrund, opvækst og dyg
tighed sikrede ham embeder, hvor han var 
med til at bestemme om landets fremtid, ja - 
mulighed for at overleve. Personligt velud
dannet og med et godt kendskab til de nye 
strømninger på uddannelsesområdet.også i 
udlandet satte han sin stilling og indflydelse 
ind. Han og Birgitte satsede deres formue på 
at videreføre uddannelsesvirksomheden på 
Skovkloster, der fra 1565, som Herlufsholm, 
skulle være en lærd skole, hvor man skulle un
dervise de unge »efter den skik, som holdes i 
Roskilde Domkirke«.

Herlufs loyalitet, pligt- og ansvarsfølelse 
over for Danmark, og hans og Birgittes dybe 
forankring i den kristne tro og de kristne dy
der, prægede målsætningen. Lidt forenklet 
ligger Herlufs udtalelser om, at »gyldne kæ
der« forpligter, og at man må tage det sure 
med det søde, på linie hermed. De to ønskede, 
at skolen skulle vokse og leve videre. De skøn
nede, at dette kun kunne opnås ved at være 
fremsynet og ved at kvalitet, udfordringer og 
tryghed lagdes til grund for opdragelsen og 
uddannelsen.

Med dette mål er en effektiv ledelse, der er 
åben for påvirkninger, forandringer og ud
vikling i og udenfor Danmark, afgørende.

Fagligt dygtige lærere af høj menneskelig 
kvalitet, og de bedst mulige elever er andre 
forudsætninger.

Birgitte blev den første forstander, og 
blandt senere forstandere, skoleledere og læ
rere var der markante skikkelser, hvis ry rakte 
langt ud over Næstvedegnen.

Ved at bestemme, at Herlufsholm skulle 
være en lærd skole for »menige ædlinges og 
andre ærlige mænds børn«, gav man også 
børn fra de ikke særligt privilegerede kredse i 
landet adgang. Man sørgede for, at der i hvert 
tilfælde ikke var formelle hindringer for, at 
talent og evner hos unge fra alle dele af landet 
og alle lag i befolkningen kunne være med i 
det samspil af kræfter, som gennem årene 
kunne være med til at give skolen anseelse.

Trygheden lå i de faste rammer og overord
nede etiske mål, som kirken og troen skabte, 
også for de, som ikke troede.

Og i det miljø, som det gamle kloster i den 
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smukke sydsjællandske natur, det fællesskab 
for individualister med brydninger og bindin
ger, udfordringer og kappestrid, som kost
skolelivet gav.

I opdragelsen lå bl.a., at dygtiggørelsen 
skete med henblik på senere indsats og virke 
for land og samfund, snarere end som led i en 
stræben efter personlig vinding eller placering.

Blev målene nået?
Denne målsætning, som er blevet tilpasset og 
udviklet gennem årene, har skolen så søgt at 
følge med større eller mindre held.

Nu er nok så gode ønsker og mål vedr. kva
litet m.v. i uddannelsen ikke tilstrækkeligt til, 
at omverdenen også ser resultatet af de gode 
intentioner med samme øjne som skolen selv, 
eller de berømte elever.

Men en gennemgang af Danmarkshistori
en viser, at blandt de personer, der har været 
med til at føre historien videre, er der et for
bløffende stort antal, der har tilbragt en del af 
deres liv her. Det samme gælder, når vi idag 
ser på den kreds af personer, der i og udenfor 
det såkaldte »officielle« eller »etablerede« 
Danmark, har roller eller funktioner, hvor de 
vil være med til at bestemme den videre ud
vikling. Helt galt er det nok ikke gået.

I diple og dapie, piple og paple, som idag 
sidder på de hårde træsæder og venter på at gå 
forbi stifternes sarkofager, har oplevet utro
ligt store ændringer og omvæltninger inden 
for meget kort tid. Forandringer, som ingen 
troede mulige, har i løbet af et par år ændret 
verden.

Truslen fra Øst er - i den form vi kendte den 
- forsvundet.

Den frihed, vi fik tilbage i 1945, har de nu 
omsider også fået i øst.

Med forundring og vantro har vi fulgt det 
sovjetiske riges tilbagetrækning og sam
menbrud, og hvordan et nyt Europa er ved at 
blive etableret. Om det skal blomstre eller for
armes, vil bl.a. I og de, der kommer efter Jer, 
kunne få indflydelse på.

Fremtidens udfordringer
Det er Jer, der skal leve i det Danmark og med 
det Europa, som bliver realiseret i Margrethe 

den Andens tid.
Lad os håbe, at det vil ske på en måde og 

med et mål, som stifterne, giøngerne, friheds
kæmperne og vi kan acceptere, og hvor mange 
af Jer vil være med til at påvirke udviklingen.

Nu, i endnu højere grad end før, må skolens 
ledelse og lærere vise fremsyn og tilpasse og 
udvikle målsætningen for opdragelsen og ud
dannelsen på Herlufsholm.

Det bliver væsentligt at gøre uddannelsen 
internationalt anvendelig og sikre, at den le
ver op til de krav, de nye tider og den nye, hele 
verden vil stille.

Vigtigt for uddannelsen og miljøet på sko
len vil det være, at man lever op til en tidssva
rende opfyldelse af den oprindelige målsæt
ning. Skolen må fortsat satse på - også øko
nomisk - at muliggøre adgang for og uddan
nelse af unge, også fra ikke i forvejen privile
gerede kredse, hvis de har evner og egenska
ber, som muliggør, at de senere vil kunne være 
med til at bestemme landets fremtid.

Nu, i endnu højere grad end før, må I elever 
forstå at bryde den isolerede og selvtilfredse 
tilværelse, som det forkælede liv på en kost
skole nemt kan blive. Kontakt med, inspirati
on og konkurrence fra omgivelserne er væ
sentlig. Ophold og kurser i udlandet bør blive 
en naturlig del af uddannelsen og den person
lige udvikling.

Lidt beskedenhed
Holder skolen - ledelse, lærere og elever - fast 
ved de idealer, holdninger og krav, som har 
ligget bag den anseelse skolen hidtil har haft, 
og man får gode resultater af de tilpasninger, 
som jeg ved er i gang i disse år, er der ingen 
tvivl om, at respekten om skolen og Herlovia- 
nerne fortsat vil være stor.

Et drys beskedenhed bør nok også indgå 
som et krydderi ved skolens bord.

Når andre end Herlovianere bliver de mest 
højrøstede, når det gælder om at prise og rose 
Herlufsholm og studenterne herfra, kan man 
så igen holde op med det.

Der er nok for os alle at tænke på, når vi om 
lidt går forbi Herluf og Birgitte og takker for, 
at vi måtte være del i en udvikling, de videre
førte eller satte igang.
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Benjamin, Ken og Kristian 8. kl. drejer i tree.

Drejebænken er også for piger
Rapport fra værkstederne ved Bent Ilium

Diana 8. kl. sliber smykkesten.

Sløjd findes som fag på Herlufsholm i 7.-9. 
klasse. I slutningen af niende klasse afsluttes 
faget med folkeskolens afgangsprøve. Faget 
har 2 ugentlige undervisningstimer.

Undervisningen skifter gennem 7.-8.-9. 
klasse, idet man i 7. klasse mest arbejder med 
bestemte ting, man skal lave, hvor det er det 
tekniske, værktøjsmæssige indhold, der skal 
læres. I 8. klasse lægges hovedvægten på at 
lære at anvende forskellige maskiner, samt ar
bejde med individuel udformning af tingene. 
I 9. klasse tages design og funktion ind med 
større og større vægt; således at eleverne ved 
slutningen af 9. klasse gerne skulle være i 
stand til ud fra et givet emne, at udtænke, teg
ne og fremstille en genstand, som har et godt 
design og som er funktionel.

Som eksempler på dette kan nævnes at 
klasserne i skrivende stund arbejder med føl
gende: 7. kl. laver en huskeseddelholder, 8. kl. 
drenge drejer skåle i træ, 8. kl. piger laver 
smykker i forskellige smykkesten, 9.a. desig
ner og producerer et »hjælpesæt« bestående 
af en samfundshjælper og en proptrækker, 
9.b. laver lavetter til skolens kanoner, så disse 
forhåbentlig kan se ordentlige ud til næste 
fugleskydning og 9 piger designer og udfører 
gulvsmedejernslysestage.
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Benjamin 8. kl. drejer en skål.

Frisløjd er et tilbud til alle elever på skolen, 
drenge som piger, grundskoleelever som gym
nasieelever. Man kan komme i værkstedet de 
fleste dage i ugen, og lave det man har lyst til 
eller har brug for. Når værkstedet er åbent, er

3 stolte udstillere ved ferniseringen.

der en lærer til stede, som kan vejlede eleverne.
Til frisløjd bliver der lavet mange forskelli

ge ting i løbet af året. Ved karnevalstid er det 
dele til kostumer, ved skoleårets start er det in
ventar eller dele til inventar til humrene, 
november-december - julegaver, i foråret lap
pes og klargøres cyklerne og der laves fly-out 
til skateboard. Der bliver lavet rekvisitter til 
skolens komedier, hockeymål til idræt, der 
bliver drejet en hel del i træ - nogle af de bed
ste drenge i 8. og 9. klasse udstiller i øjeblikket 
på Næstved Kunstforenings amatørudstil
ling, hvor deres ting blev anmeldt som »pænt 
kunsthåndværk« i avisen.

Der bliver repareret sko - sålerne limes på, 
lavet forlængerledninger - lamper, sat ram
mer på billeder og plakater til ophængning på 
humrene, repareret radiostyrede biler o.s.v., 
o.s.v. Ud over dette er der også en del, der ar
bejder med deres almindelige sløjdting, eller 
videreudvikler de færdigheder de allerede har 
lært i sløjd.

Men det er en blandet landhandel, hvor vi 
laver næsten alt i træ og metal fra modelfly på 
2 cm længde til kanoer og møbler.

Vi plejer i sjov at sige, at det kun er fantasi
en og økonomien, der sætter grænser for, 
hvad vi kan lave.
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Det talte ord og bændelormen
Om sprogligt studiemønster i dansk.

Mads Nielsen.

En ny niche
I bekendtgørelsen af 1987 om fagene i gymna
siet, herunder dansk, indrettes der en ny niche 
til en særlig disciplin kaldet sprogligt studie
mønster. Da det drejer sig om frit valgte em
ner og som sagt noget nyt, har der ikke ud
møntet sig nogen tradition på feltet endnu, så 
her skal fortælles om det 1. cz fyldte i nichen 
i efteråret 1991 i løbet af godt to måneder.

Mundtligt sprog
Efter at have læst eventyr og myte forsøgte vi 
at samle os om disse genrers præg af mundt
lighed. Et par elever gav os andre en fængslen
de demonstration af, hvordan et eventyr 
egentlig bør fortælles - og derefter lå et for
slag til sprogligt studiemønster lige for: lad os 
undersøge det mundtlige sprogs særpræg i 
forhold til skriftsproget.

Ud med båndoptager
Det findes der ikke meget undervisningsma
teriale til, men vi erkendte, at emnet var for 
stort og måtte skæres til alene af tidshensyn. 
Vi aftalte derfor at etablere en enkelt »sprog
handling« i form af en fortællesituation. Ele
verne skulle enkeltvis eller 2-3 sammen, med 
spørgsmål (gennemtænke, nedskrevne og re
sultatet af målrettet research!) og båndopta
ger lokke en meget ældre person til at fortælle 
løs om et emne, som klassens unge selv følte 
var fjernt, måske »voksent« og derfor spæn
dende (besættelsen, forholdet mellem kønne
ne, rejseliv o.s.v.). Det var ikke helt let at finde 
»ofre«, især ikke for kosteleverne; men det 
lykkedes og adskillige bedsteforældre måtte 
holde for. En særlig gevinst fik det hold som 
båndede en samtale med Fru Eskildsen fra 
Herlufsholm plejehjem, idet Fru Eskildsen 
(og hendes afdøde mand) har arbejdet på sko
len i en menneskealder og var den personifice
rede lokalhistorie i en næsten 90-årig udga
ve.

Udskrift og artikel
De mange bånd blev nu behandlet på to må
der: en passage fra hvert bånd blev udskrevet 
så nøjagtigt som muligt i næsten-lydskrift, 
båndet og udskriften blev sammenlignet og 
karakteriseret m.h.t. sætningsbygning, ord
forråd, socialt og dialektalt præg, individuel
le særtræk og »korrekthed«. Desuden blev 
samtalen nedskrevet i en frit bearbejdet form 
som »avisinterview«, d.v.s. en tekst der i 
skriftlig form fastholdt væsentlige træk i det 
fortalte (anekdoter el. andet stof med en rød 
tråd) - og i en sprogform, der bar præg af of
ferets personlighed, men uden at registrere 
alle øh’er og hm’er, selvkorrektioner og stam
mende pauser. Den væsentligste erfaring var 
nok, at det stramme begreb om korrekthed, 
der præger vores skriftsprog, ikke spiller den 
samme rolle i vurderingen af det personligt 
prægede, fængslende talesprog. Vi blev alle 
ganske tolerante over for talesprogsafvigelser, 
men kritisk opmærksomme lyttere. Og vi fik 
lyst til at arbejde videre med vores egen 
mundtlige form i klassen.

Elevforedrag
Vi kreerede derfor flux et sprogligt studie
mønster nummer to: afvikling og analyse af 
mindre elevforedrag. Vi brugte ganske vist tre 
uger ekstra på dette projekt, men det blev en 
meget nyttig øvelse for klassen. Dels lærte alle 
en del mere om mundtlig sprogform, om be
tydningen af nærvær og personligt engage
ment i den specielle sproghandling som fore
draget er. Dels fik eleverne alle en mere per
sonlig sidegevinst: man lærte uventede sider 
af sine kammerater og ikke mindst sig selv at 
kende. Det blev en generel erfaring, at det at 
gå på talerstolen udsætter en for en spidsbe
lastning, hvor alle gode forberedelser og for
sætter om at spille cool ikke yder fuld garanti 
for et godt resultat. Men et godt udarbejdet 
manus, overheads og anden a-v-støtte - og et 
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emne man selv kan gå 110% ind for, viste sig 
at være de vigtigste forudsætninger.

Emner og udbytte
Den lille niche i bekendtgørelsen, som hedder 
sprogligt studiemønster, viste sig at kunne 
rumme indlæg om »antikonceptionens histo
rie«, »Den store nordiske krig«, »Fulton og 
Herlufsholm«, »transplantations- og donor
problematik«, »bøsser og lesbiske«, »ru

mænske børnehjem« og »bændelormens livs
cyklus«. Vi brugte nogle uger ekstra, men ud
byttet var øvelsen i at udarbejde manuskript 
og a-v-midler, øvelsen i at iagttage andres 
præstation ved hjælp af en checkliste, øvelsen 
i at formulere gensidig konstruktiv kritik plus 
erfaringerne med at levere selve indlægget. 
Så nu ved vi alle noget om mundtlig fremstil
ling og bændelorm.

Alfabetens noter________  
medier - presse - bibliotek

En af Dek ’sflittige lånere og læse
re anbefaler:
Erik Fosnes Hansen:
Salme ved rejsens ende (roman).
Skulle det moderne, fortravlede menneske 
pludselig få stunder til at kaste et blik bagud 
over sin og dermed den samlede menneske
heds historie, vil der i det vidtstrakte landskab 
være visse store, gamle træer, visse himmel
stræbende tårne, visse markante bygninger, 
som rager op over den store, mere eller mindre 
anonyme og brogede flade. Visse begivenhe
der, visse personligheder har på en eller an
den, positiv-negativ, mere eller mindre for
tjent måde markeret sig således, at de aldrig 
glemmes. Der kræves ingen specialuddannel
se for at have viden eller mening om syndflo
den, Cæsar, Jesus, Rom, Christian IV, »Bis
mark«, Hiroshima etc. Fra vort eget århund
rede er der eet navn, som formodentlig enhver 
kender, har hørt eller læst om: »Titanic«.

I utallige bøger og artikler er denne kata
strofe fortalt og beskrevet om og om igen, 
denne begivenhed, som gav det »moderne, 
teknisk frigjorte, altformående, himmelstor

ende menneske« et alvorligt grundskud på 
dets ømmeste punkt: evnen til at herske og be
herske.

Men samtlige beskrivelser har udelukken
de beskæftiget sig med facts, skibet, tekniske 
data, handlingsforløb, årsag og virkning, tab 
og økonomi.

Og lige som vi troede, at nu kunne der ikke 
skrives mere, eller i hvert fald mere nyt, om 
denne sag, så debuterer den unge norske for
fatter Erik Fosnes Hansen med romanen: 
»Salme ved rejsens ende«.

Et brag, et mirakel af en bog. For på det tek
nisk fuldkomne vidunderskib var der også 
mennesker, og deres møde med det endelige er 
måske nok så interessant som et savtakket hul 
i en stålplade.

Fosnes koncentrerer sig om skibsorkestrets 
fem musikere, fem vidt forskellige mennesker 
fra hver sin del af Europa, fem liv, hvis skæb
netråde i nornernes ubegribelige vævning 
mødes og spindes sammen i den endelige, fæl
les, uløselige skæbneknude på det skrånende 
dæk, mens den sidste melodi spilles. 
Læseværdig. Biblioteket har den.

VA
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Det er os der snakker 
- ex cathedra

I løbet af foråret vil nogle af gymnasieafdelin
gens lærere forsøge at etablere et såkaldt 
skriveværksted. Det er tænkt som et tilbud til 
de elever, der godt kunne tænke sig at lære ele
mentær betjening af tekstbehandlingsanlæg 
samt få nogen indsigt i redigering og disposi
tion af skriftlige opgaver. Selvfølgelig er der 
ikke tale om egentlig lektiehjælp, men vi hå
ber at kunne forbedre standarden en lille smu
le. Skolen har investeret i software-program
met LetterPerfect, en simplificeret udgave af 
det udbredte WordPerfect, og ideen er altså at 
yde en hjælp til selvhjælp ved pc’erne. Elever, 
der på forhånd behersker ETB, er således ikke 
inviteret med til skriveværkstedets maskinelle 
del, men vil muligvis kunne få udbytte af 
redaktions-delen.

***
I februar/marts vil skolen forsøgsvis arran

gere boligudveksling for l.g-årgangen. Prak
tisk vil forløbet blive, at en kostelev i en 5- 
dages periode flytter hjem til en dagelev, 
hvorefter denne dagelev får chancen for at se 
kostskolen indefra i en tilsvarende periode lidt 
senere.

Projektet udspringer af introduktions
ugens bestræbelser på forbedret integration 
af dag- og kostelever, i skrivende stund er det 
ikke muligt at sige, om og i hvilket omfang 
projektet lykkes, men interessen blandt 
l.g’erne synes stor, og lærerrådet bakker ide
en op.

I skrivende stund viser reaktionerne blandt 
forældrene, at man ser velvilligt på projektet, 
og inden længe vil de involverede parter få 
skriftlig besked. I l.g er der i år 8 dagelever, så 
det bliver naturligvis begrænset hvor mange 
kostelever, der kan få tilbuddet; til orientering 
kan det oplyses, at skolen især vil arrangere 
udveksling med udlandsdanskeres børn.

***
Tiden er ved at være inde for vejledning af 

2. og 1. g’erne med henblik på valg af fag i næ
ste skoleår. Studievejlederne har travlt med 
orientering, hvor også enkelte faglærere er in
volveret. Det ser ikke ud til, at der til næste år 
vil komme de store ændringer i skolens fagli
ge tilbud; mest interessant er måske, at man 
vil forsøge at tilbyde musik på højt niveau.

***
Som noget nyt vil vi i år forsøge mere be

vidst at gøre potentielle dagelever i den nye 1 .g 
mere interesseret i at overveje Herlufsholm 
som mulighed efter sommerferien.

Det sker ved et lørdagsarrangement, hvor 
de nuværende l.g’ere sammen med en række 
lærere vil være værter for aspiranterne og give 
dem et indblik i skolens liv.

Som appetitvækker udsender vi en brochu
re om skolen.

Diplenes forsikringsforhold
På given foranledning vil vi gerne opfor
dre forældrene til at undersøge den forsik
ringsmæssige dækning for børnene, når 
de flytter hjemmefra. Man kan ikke uden 
videre gå ud fra, at familiens forsikringer 
omfatter udeboende børn - f.eks under 
opholdet på Herlufsholm.

Derfor bør man for god ordens skyld 
undersøge, om børnene som disciple på 
Herlufsholm er forsikret hensigtsmæssigt 
- navnlig med hensyn til ulykke-, indbo- 
og ansvarsforsikring.

Flere forsikringsselskaber har særlige 
ungdomsforsikringer, der vil opfylde be
hovet for de fleste.

Ole M. Jung.
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FOLK & FÆ

I efteråret døde tømrermester Ejnar Hansen - 
ganske kort tid, før han fyldte 80 år. Dermed 
endte et langt livs virke, der bl.a. havde meget 
tætte forbindelser til Herlufsholm. I en lang 
årrække, endda helt til det allersidste, har 
Ejnar Hansen været skolens tømrer og stået 
for mange af de store og små arbejder, som er 
blevet udført gennem årene. Men han har væ
ret mere end det. I 10-året 1961-1971 var han 
skolens sløjdlærer og udførte også på den 
post et stort og værdifuldt arbejde.

Tæt knyttet til skolen var han også gennem 
sit ægteskab med Alice Hansen, som var old
frue (Øne) før fru Braae.

Han var en venlig, imødekommende, smi
lende og altid hjælpsom mand, som vi vil be
vare de bedste minder om.

***
Det var en trist og beklagelig meddelelse, 

der indløb til skolen et par dage før juleferien 
sluttede: Lektor Hans-Jørn Bentzen var ble
vet syg, indlagt og havde gennemgået en stor 
og kompliceret operation, som medførte, at 
han ikke kunne regne med at genoptage sit ar
bejde på skolen før efter sommerferien.

Kontakt sender de bedste ønsker om god 
bedring og et glad gensyn og byder samtidig 
velkommen til hans vikar Adam Lindgreen, 
som det lykkedes at få fat i med meget kort 
varsel. Adam Lindgreen stammer fra Sakskø
bing, er student fra Nykøbing E og er derefter 
uddannet som akademeingeniør og senere 
civilingeniør i kemi med afsluttende eksamen 
i sommeren 91. Vi ønsker ham al mulig held 
og lykke med arbejdet.

***
Susanne Geisler (Pernillegården) og ægte

fælle Peder Pedersen har fået en arving: 

Hans Peter på 3700 gram og 54 cm’s længde. 
Vi vifter med flagene og ønsker tillykke.

***
Tillykke ønskes også til den usædvanlig 

lange række af personer, der siden sidst har 
fejret »runde« fødselsdage. I kronologisk or
det er det: 
tidl. lektor Gudmund Ilium 90 år den 17/9
Varmemester Bent Madsen 60 år den 23/9 
Lektor Mogens Jensen 70 år den 21/10*)
Forstander B.J. Collet 50 år den 23/11
Lektor Lars Bardram 50 år den 24/11 
Varmemester Kurt Hansen 60 år den 6/1

*) Opklarende fodnote: Den suveræne redaktør af 
ovenstående rubrik M J - også kaldet Mugge - kun
ne have forvirret nogle læsere ved stadig at optræde 
på kathederet og lønningslisten, selv om han er 
fyldt 70. Han er ikke nogen genganger, men en næ
sten uerstattelig medarbejder, som Herlufsholm 
holder på, så længe han selv har lyst til at lade pæ
dagogikkens sol stråle (den synes nemlig ganske 
uanfægtet af den runde fødselsdag!). Den suveræ
ne personalia-redaktør ønskede naturligvis heller 
ikke at spilde spalteplads på fødselsdagsvirak for 
sig selv. Vi har derfor fravristet ham pennen og for
tæller læserskaren, at lektor Mogens Jensen blev 
fejret ved 70-årsdagen - både af venner og familie 
og af skolen, ved en reception i festsalen hvor man 
især så kolleger og elever (fra mange årgange). Men 
også spejderkammerater, GL-kolleger og mange 
Næstved-borgere, som takkede for Mugges værdi
fulde indsats også uden for skolen. Hvidtfelt kunne 
som formand for Pædagogisk råd formulere den 
kollegiale hyldest som hele skolens tak til en dygtig 
lærer, klog lærerrådsformand, elegant festmenne
ske og skribent og .... you name it. Og så blev det 
altså heldigvis til fortsat tjeneste, (selv om 
pensionsalderen forlængst er nået). Det glæder os 
alle på Herlufsholm. MN
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Eva Lundtorp Olsen 1971-1992
Da Rektorparret i januar mistede deres datter 
Eva så pludseligt i en trafikulykke føltes det 
også for mange elever og alle voksne på sko
len som en stor personlig sorg. Mindet om 
Eva, student fra i sommer og kendt og afholdt 
af mange af os gennem hele hendes barndom 
og ungdom på Herlufsholm, blev meget ram
mende fastholdt i en tale som lektor Mogens 
Jensen holdt ved mindesammenkomsten ef
ter begravelsen. På manges opfordring brin
ges talens ordlyd i Kontakt:

Eva
Eva var kvik, Eva var levende. Hun var vel
begavet, hun havde et lyst sind. Få kunne gri
ne som hun, men det var ikke kun pjank og 
pjat. Hun arbejdede også seriøst og målbe
vidst. Hun var respekteret for sit væsen og sin 
optræden:

Noget af det vanskeligste i skoleverdenen er 
at være lærerbarn, og måske allervanskeligst 
at være rektorbarn. Det kræver takt og men
neskelige egenskaber af høj karat at klare, 
både at være rektorbarn og kammerat. Man 
skal kunne høre og overhøre. Man skal ikke 
lefle for stemninger og være alles ven, men 
man skal heller ikke være én, der benytter sig 
af situationen. Det er en meget vanskelig ba
lancegang, men den klarede Eva.

Hun var - som elev blandt andre - en dygtig 
pige. Men hun var mér: Hun var en dejlig 
Pige.

Eva var Eva. Ligesom den lille kat på vejen 
var hun sin egen. Hun vidste, hvad hun ville, 
og hun tøvede ikke med at give udtryk for det. 
Var det sine forældre eller en af sine lærere, 
hun ikke var enig med, så sagde hun det.

Hun var ærlig i al sin færd.
Hun var et menneske af værdi.
Hendes glade smil, hendes vinken og tilråb, 

når man mødte hende, var livgivende.
Jeg holdt meget af hende.
Vi vil alle savne hende.

TAK
Det har været en streng tid for både elever og ansatte på skolen.

Vi vil gerne sige tak til Jer elever, for den søde, kærlige og taktfulde måde, I har vist Jeres del
tagelse på. Flere af Jer har direkte spurgt, om I kunne hjælpe os. Det har I allesammen gjort: 
Vi har mærket Jeres kærlighed og støtte og måske mere end nogensinde følt, at vi er een stor fa
milie.

Tak også fordi I var i halv galla på begravelsesdagen, en smuk måde at vise Jeres deltagelse på.
Tak også til de mange forældre som har sendt os dejlige breve og kærlige hilsner, det varmer 

og styrker.
Heis og Mia
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Sten Løth 1943-1992
Overlærer Sten Løth døde d. 27. januar af en 
blodprop kun 48 år gammel. Meddelelsen 
kom aldeles uventet for os alle. Både Rektor 
og Stens kollega og nære ven gennem alle åre
ne på Herlufsholm og tidligere på Jernbane
gades skole i Næstved har skrevet mindeord - 
og på følgende side trykkes et brev fra en dipel 
i 8. klasse, på én gang en meget personlig re
aktion og samtidig bredt dækkende for man
ge diple - derfor anonym.

Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at 
overlærer Sten Løth er afgået ved døden d. 
27. ds. Chokket kom som lyn fra en klar him
mel, idet dødsfaldet skete uden forudgående 
sygdom. Sten blev ansat ved Herlufsholm 
Skole 1981 og fungerede i årene 1982-87 som 
sovesalslærer på Skolebygningen Vest. Vi er 
mange, der vil komme til at savne Sten både 
som menneske og som kollega. Utallige er de 
opgaver Sten påtog sig. Som lærer i fysik fore
stod han opbygningen af grundskolens nye fy
siksamling og stillede sig frivilligt til rådighed 
for fotoentusiaster om aftenen, som instruk
tør i 9. klasses skolekomedierne: »Skæg og 
Blå Briller« 82, »Aprilsnarrene« 84, »Du kan 
ikke ta’ det med dig« 89, kom Stens evne til at 
organisere og bedømme den enkelte elevs ud
foldelsesmuligheder klart til skue. Sten døde 
midt i sit livsværk og var netop i fuld gang 
med at instruere årets skolekomedie, Soya: 
»Petersen i dødsriget«.

Som skolevejleder kom Stens menneskelige 
kvalifikationer måske allerbedst til udfoldel
se. Det er ikke så få elever, der kan takke Sten 
for at de blev sporet ind på den rette livsbane 
gennem hans kontante, realistiske og fremsy
nede vejledning.

Sten var en utrolig stor arbejdskraft som al
drig sparede sig selv. Han var den der var nær
mest, når man havde brug for hjælp. Vi vil 
savne Sten i mere end een forstand.
Ære være Sten Løth’s minde.

Heis/Gert Olsen

27. januar, mandag tidlig morgen; mørk og 
kold som vintermorgener kan være. Mødes 
med gode kolleger som sædvanligt, stilfærdig 
samtale om den gribende begivenhed vi havde 
været deltagere i, da vi lørdag begravede Eva; 
og så pludselig den foruroligende nyhed, at 
Sten var blevet indlagt på Hvidovre. Elevernes 
spørgsmål besvaredes beroligende; det var 
sikkert ikke alvorligt - det kunne det ikke 
være - ikke nu! Jeg havde siddet sammen med 
ham på lærerværelset før forældrekonsultati
onen, og vi havde talt om alvoren i det 
eng/amr ordsprog: The Show Must Go On. 
Vi skulle nu - følelsesmæssigt dybt berørte 
som vi var - gennemføre en række forældre- 
samtaler. Sten sagde: »Det skal vi, det kan vi 
og det gør vi.« Sådan var han. Pligtopfylden
de, ordholdende og tillidsvækkende, hvaden
ten han var sammen med sine elever eller med 
os, hans kolleger og venner. På skolen under
viste han i fysik, sendte elever i praktik, passe
de kontakten med »vores« skib, afholdt kur
ser i fotolære, lavede skolekomedier og så ef
ter, at eleverne sad ordentligt, når de spiste. 
»Bamse« kaldte de ham, deri lå både respekt 
og hengivenhed. Der bliver tomt efter ham. 
Vor dybeste medfølelse med Lizzie, Jesper og 
Stig.

Æret være hans minde.
BZ.
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r Uretfærdighed
Kære Løth
Dette brev er det første, men også det sidste, jeg sender dig. Det bliver bare ikke den sidste 
tanke, du får fra mig.

Jeg ved ikke, hvor du er nu, eller hvad du laver, men jeg tror, du har det godt. Jeg vil 
prøve at sige noget af alt det, jeg aldrig fik sagt til dig, da du var en del af min dagligdag. 
Du var måske ikke en stor del af den, men du var der. Du var Løth, Løth min fysiklærer, 
den altid glade og udadvendte person, som man kunne snakke med om alt. Det er ikke 
gået op for mig før nu, hvor meget jeg holdt af dig. Du var altid glad og munter, ikke som 
så mange andre lærere, der bare underviser i det samme og det samme dag efter dag. Du 
udstrålede livsglæde. Du må have elsket at omgåes børn både i gode og dårlige stunder. 
Selvfølgelig kunne du blive sur, hvis man gjorde noget dumt, men så grinede vi videre i 
næste time, og alt var glemt.

Når jeg lå og sov i dine timer, tænkte jeg jo ikke på, hvor meget jeg ville savne dig og 
de timer, for mig var du jo bare en eller anden ligegyldig lærer, der stod oppe ved tavlen 
og snakkede om noget uinteressant fysik.

Kan du huske skovturene? Ja, man kan vist godt sige dine skovture, for det var altid dig, 
der fortalte og forklarede, hvordan vi skulle tilberede vores sammenrodede foliebakke- 
mad, især huske vand, så det blev en suppe med saft og kraft. Dine øjne strålede altid, når 
du talte om mad, og vi gjorde nok lidt grin med, at du var en smule overvægtig.

Jeg kan stadig se dig for mig komme cyklende ned ad vejen i din store, grønne frakke. 
Hætten godt op om ørerne, så man lige kunne ane dine venlige øjne kigge på een.

Der gik man så og øvede sig på at spille syg overfor Mie. Glad så du på een, sagde »god 
morgen« og hjulede videre. Eller når du stod i døråbningen til klassen og gav dem, der 
havde skjorten uden for bukserne et dask over 
nakken og derpå sagde: »Du er dum! Hvad er du 
så?« Du ville gå op til katederet, tænde lyset og 
vente på, at alle fik fundet deres pladser og snøv
let sig færdige. »Morgen, sid ned, duksebog, 
overtøjet af!« ville du sige, og timen var i gang.

Jeg tror, du slet ikke vidste, hvor meget vi 
egentlig holdt af dig.

Du skulle ha’ været med i kirken i dag, men 
det var du måske også - på en måde. Hvis du var, 
hørte du jo også, da Heis meddelte den sørgelige 
nyhed, så halvdelen af kirken brød sammen. Det 
er svært at sige farvel til en ven, specielt, når den
ne ven ikke vidste, at han var en ven.

Men nu, hvor jeg sidder her på mit lille hum
mer med en klump i halsen, og mens tårene dryp
per nedpå papiret, må jeg indrømme, selv om jeg 
nok aldrig fik vist det, at jeg savner dig og dine ti
mer.

Nogle gange er livet uretfærdigt.
Farvel, Løth - og kærlig hilsen

En dipel.
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Smeltedigel og støbeske
Jørgen Hvidt felt.

Herlufsholm er en traditionsrig skole. Det er 
vi stolte af, og det er formentlig en ganske væ
sentlig grund til, at så mange forældre sender 
deres børn til os.

Men skal en skole være en levende organis
me, fastholdes traditionerne bedst ved at ud
vikles. Og det forsøger vi på på ganske mange 
områder, hvoraf de fleste endnu er i støbeske
en.

Vi indledte skoleåret 1991/92 med en ind
skolingsuge for de kommende l.g’er, der både 
skulle intregrere dem i skolens specielle miljø, 
men som også skulle forberede dem på det 
faglige niveau, som vi gerne ser som en del af 
vor tradition.

Vi forsøger i øjeblikket at følge begge disse 
mål op:

Som bekendt har vi stadig både kost- og 
dagelever på Herlufsholm, og ikke mindst in
tegrationen af disse to grupper ser vi som et 
vigtigt mål. Her arbejdes der for tiden med 
planer om at følge indskolingsugens gode 
samarbejde op med »udvekslinger«. Ideen er, 
at vi vil give nogle af kosteleverne (typisk 
dem, hvis forældre bor i udlandet) mulighe
den for at bo en uge hos en dagelevkammerat, 
hvorefter dageleven tilbringer en uge på sko
len som kostelev. Vi tror, at et større kendskab 
til hinandens hverdag vil fremme den gensidi
ge forståelse.

En del af filosofien bag »projekt udveks
ling« er en opfattelse af, at dageleverne udgør 
et værdifuldt indslag i Herlufsholms liv. Vi er 
derfor i gang med at overveje, hvordan vi 
bedst sikrer en rimelig rekruttering af dagele
ver. Vi skal ikke »sælge« Herlufsholm som en 
anden forbrugsvare, men da vi mener, vi har 
en skole, mange vil være glade for at gå på, 
skal vi naturligvis heller ikke holde skolens 
kvaliteter som en intern hemmelighed.

Med hensyn til det faglige niveau (både når 
det gælder de kreative og de boglige færdig
heder) arbejder vi for tiden med planer på fle
re områder:

Vi vil gerne styrke fritidsaktiviteterne på

Herlufsholm, både kvantitativt og kvalita
tivt, og idrætslærerne overvejer for tiden, 
hvordan det bedst gøres. Som et første synligt 
resultat er der meget, der tyder på, at Helen- 
hallens balkon vil blive ombygget, så den kan 
tjene som en slags udvidet »fitnes-center«.

Inden for det boglige område sker det væ
sentligste arbejde i timerne, og mange elever 
føler sikkert, at det er udfordrende nok. Men 
lige som 3.g ifølge gymnasiebekendtgørelsen i 
løbet af én uge skal udarbejde en større skrift
lig opgave, kunne man forestille sig, at samtli
ge elever (alle elever?/gymnasiets elever?) i lø
bet af deres skoleforløb skulle gennemføre en 
el. to større, krævende opgaver ud fra filosofi
en om, at man bedst udvikler sine evner, ved 
at de udfordres. Opgaverne skulle lægges in
den for områder, eleverne selv valgte, og de 
skulle kunne være af såvel boglig, kreativ som 
social karakter.

Som sagt: Herlufsholms tradition som en 
god skole skal bevares - derfor skal den udvik
les.

***
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»Greven og Friherrens Komedie«

Traditionen tro på Herlufsholm opførte 2. g 
igen i år en komedie, nemlig Greven og Friher
rens Komedie, hvis oprindelige mål var at lat
terliggøre adelsstanden for dennes overdrevne 
statusdyrkelse. Stykket, som 2. g uropførte, 
hvilket sker for første gang på Herlufsholm, 
har sine rødder tilbage til den franske komedi
edigter Molliere. Historien bag komedien er, 
at den danske konge ikke stoler på den gamle 
adel og derfor i 1671 indfører en ny højadel, 
som der i stykket gøres grin med fra borger
standens side (hvilket dog til tider kan være 
svært at følge for publikum).

Komedien indledes med en trommefanfare 
og oplæsning af en bekendtgørelse fra Kon
gen. Herefter følger en samtale mellem Gre
ven (Gregers Heering) og hans tjener Peder 
(Carl Johan Collet). Greven ønsker som med
lem af den nye højadel, at hans tjenestefolk 
skal tiltale ham »Eders Nåde«. Det kan disse 
ikke vænne sig til - især Peder mener at god-

Årets skolekomedie anmeldt af 
Nicolai Bjørn Jensen, 3 mx og Th. 
Fris Rasmussen, 2my

Carl Johan Collet.

set i sig selv er uforandret - og satiriserer i 
samtaler med andre tjenestefolk over den nye 
ufornuft.

Scenen skifter nu til en krostue i Køben
havn, hvor fire studenter (Camilla Hansen- 
Nord, Catherina Sebbelov, Søs Søndergaard 
og Martin Hart Hansen) beklager sig over de
res arbejdsløshed til Baronen (Omar Sharga- 
wi). Baronen og en af studenterne (Martin) 
synger sammen en sang om lykken - i tidens 
visestil - og skaber lidt liv i komedien: der giv
es anvisning på hvorledes unge studenter kan 
få arbejde, kærlighed og lykke - og publikum 
honorerer indslaget med klapsalver.

Nu overtager Grevinden (Lene Wester
gaard), Jomfru Skovgaard (Annemette 
Krogh) som stykkets unge heltinde og Mette 
(Natascha de Jonquieres) scenen hvor de dis
kuterer Jomfruens giftermål med Baronen - 
den nyrige Baron er moderens valg for datte
ren, som imidlertid stritter imod. Grevindens 
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søster, den nyudnævnte Friherreinde (Cindie 
lermiin) gør nu sin entre, de to søstre drager 
sammen på visit hos tidligere veninder i en 
barselstue (inspiration for Holberg?) Den 
muntre og utvungne atmosfære mellem ven
inderne forvandles til hadefulde sammenstød 
ved »de fine damers« entre.

Jomfru Skovgaard hæver herefter stykket - 
med udmærket stemme giver hun efter en 
kort monolog en fin solo som udtryk for sin 
sande kærlighed. Men ak, lige efter sangen 
ankommer Baronen for at erklære sin kærlig
hed: hans samtale med sit »offer« rummer 
flere humoristiske perler. Forgæves forsøger 
hun at afværge hans tilnærmelser, hun er slet 
ikke god nok til ham erklærer hun. Men det 
anfægter ikke Baronen, som lader sin nådes 
lys skinne over den lille ved at indvie hende i 
sin drabelige karriere. D.v.s. han praler stærkt 
med sin families uhæderlighed. Han er særlig 
stolt over på forræderisk vis at have solgt et 

parti fordærvet fisk til hæren, og han har der
ved snydt Kongen! Som betaling har Baro
nens far nemlig modtaget landets største 
gods.

Baronen kan tilføje detaljer om egne be
drifter, hvorefter han drager bort. Jomfruens 
elskede Junker Skovsgaard ankommer nu 
(Morten Stæhr Johansen) - og kun pigen 
Mette synes nu at kunne hjælpe - dog mod 
passende belønning: at hun får sin Peder (som 
vi kender fra 1. scene!).

Det fastlagte bryllup mellem Baronen og 
Jomfruen er allerede langthen forberedt af 
Grevinden og Friherreinden, ja selv præstens 
tale er debatteret. Bryllupsselskabet er sågar 
trommet sammen. Man venter netop at præ
sten skal gøre sin entre, da Peder i stedet mel
der »Fiskalens« ankomst. Denne Kongens 
embedsmand er kommet for at beslaglægge 
Baronens tilsvindlede gods! Så for at redde 
stumperne haster Baronen til Kongen og la-

Carl-Johan Collet, Morten Stæhr Johansen, Peter Raabymagle.
Omar Shargawi. Lilian Engel.
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Camilla Sehested Juul. Susanne Leito, Anne Mette Krogh.

der bryllup være bryllup for en stund.
For at undgå skandale ser Greven sig imid

lertid nødsaget til at fortsætte brylluppet, 
datteren skal bortgiftes, og Mette har et fint 
forslag: den gode Junker Skovsgaard. Jom
fruen er tilfreds, det samme er Mette og tjene
ren Peder, så alle er glade undtagen Baronen, 
som vender tilbage og opdager at alt har væ
ret et puds man har spillet ham. Men Grevens 
vilje er urokkelig, så narren straffes til publi
kums fryd.

Komedien var som helhed godt gennem
ført, prydet med smukke sange og flotte ko
stumer og kulisser. Alle skuespillere formåe
de i det store og hele at magte deres roller. I 
særdeleshed Anne Mette Krogh som Jomfru
en hævede stykkets karakter meget med sin 
sang, også ved at hun ved denne lejlighed hav
de karakterstyrke.

Også i år blev komedien afbrudt af 3. g (sid
ste års forestilling var i øvrigt en undtagelse) 
»Joken« bestod i et Lucia-optog med røgslør. 
Hovedformålet var imidlertid at gøre op
mærksom på ikke alene 3. g.’s men hele sko
lens utilfredshed med den kendsgerning, at 
gammelherlovianere ikke længere var vel
komne til festerne. Men bortset fra denne 
mindre afbrydelse, forløb stykket planmæs
sigt.

Alt i alt et godt stykke, hvilket for en stor 
del kan tilskrives instruktøren Hans Hansen 
og hans store entusiasme, samt Anne Sofie 
Hansen for de flotte kostumer, og Mia, Bente 
Olsen som var den ledende kraft hos sminkø- 
serne. Uden disse og mange andre fra lærer
staben var 2. g.’s komedien ikke blevet til det 
den blev.
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JANTELOVEN - endnu en gang!
J. Krogh-Madsen.

Så gik 2.g’s skolekomedie over brædderne, og 
den var god, og det var godt. Det er dejligt at 
se, at der stadig er lærere der gider tage slæ
bet, og at 2. g’erne også i denne sammenhæng 
kan arbejde seriøst.

Deres ærbødige skal ikke her give sig af 
med en egentlig anmeldelse; den ærede læser 
henvises til andetsteds i bladet, og Holbergs 
krav - for nu at blive lidt i tiden - om at være 
»føyelig og modest udi i sin tale« gør i øvrigt 
også denne opgave umulig.

Nej, det er et andet forhold i forbindelse 
med komedien, som kræver en kommentar.

I de forløbne 12-14, måske 15 år har det på 
Herlufsholm været den gængse opfattelse 
blandt visse af skolens 3. g’ere (og blandt dis
se vel især kosteleverne, de såkaldte disciple), 
at det var et udtryk for god tone og god discip
lin på selve festaftenen at afbryde 2. g’s kome
die med stærkt infantile (for nu ikke at sige 
debile) påfund. Formålet med disse afbrydel
ser står endnu i skrivende stund ikke forfatte
ren til denne artikel ganske klart, så lad mig i 
det følgende forsøge at beskrive fænomenet 
nærmere.

Eleverne i skolens mesterlektie ynder at 
smigre disse platheder med betegnelsen 
»joke«, og dette epitheton ornans bruges 
overfor elever og de til festaftenen indbudte 
forældre for at kaste et formildende skær over 
det, der i realiteten er en dum foragt for an
dres ret til at vise resultatet af ugers anstren
gelser. Med dette fikse, retoriske kunstgreb 
mener visse elever at kunne vildlede det sages- 
løse publikum ved at give både ordet og fæno
menet en overtone af det spøgefulde, det vitti
ge, det elegante. I farten (for det skal jo gå 
stærkt) overses det ganske, at det tilsvarende 
verbalsubstantiv (»joker«) bedst oversættes 
med »nar«, en glose visse herlovianere med 
forkærlighed bruger til at betegne personer 
hvis intelligensmæssige standard de ikke selv 
kan måle sig med.

Men det dér med overtonerne kikser, for 

hvor det dog klinger hult. Og nok er akustik
ken i Helen-hallen kritisabel, men i dette til
fælde skal manglen på finesse søges i andre 
forhold.

Forsøget på vildledning mislykkes selvføl
gelig totalt; ingen tilskuer med bare et mini
mum af sin fornuft i beredskab kan mene at 
disse afbrydelser er morsomme, endsige ele
gante. En »joke« kalder de spøgefulde 3. 
g.’ere det. Måske er udtrykket en afledning af 
det længere udtryk »practical joke«; i den 
specielt herlovianske udmøntning af begrebet 
er der i så tilfælde kun tale om »practical« og 
slet ikke om »joke«. Man fristes næsten også 
til snarere at stave ordet med 2 k’er, for så gi
ver ordet pludselig mening. Vi kender det i en 
lang række udtryk: jokke én over tæerne, jok
ke i spinaten, jokke i det, o.s.v. Ordet kommer 
fra substantivet »jokke«, d.v.s. en tyk stolpe 
eller bjælke der bruges til afstivning, f.eks. 
under byggeri. I denne betydning kommer or
det således til sin fulde ret, idet parallellen 
mellem ordets betydning og ordets udøvere jo 
er soleklar.

At jokke én over tæerne eller foden betyder 
som bekendt (bevidst) at tilføje en anden per
son fysisk smerte eller i overført betydning at 
negligere eller tilsidesætte, at håne eller spot
te, jvf. udtrykket »at føle sig jokket/trådt 
over tæerne«. Men hvem er det, der jokkes på 
i denne situation, og hvem er det der jokker?

Der jokkes på skoleårets største samlede 
elev-, lærer- og forældrearrangement. Hver
ken mere eller mindre. Målt i timeforbrug er 
2. g’s komedie i november ubestridt og ube
strideligt den store begivenhed. Der trækkes 
på alle tænkelige ressourcer, og til selve festen 
inviteres forældre fra fjern og nær. Gæster, 
elever, lærere, rektor og forstander, alle der 
overhovedet kan komme, møder i stiveste 
puds for at gøre netop denne aften så festlig 
og så vellykket som mulig. Skolen arrangerer 
udover selve komedien en velsmagende og dyr 
bespisning af alle til festen indbudte personer, 
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og sørger for at der kan danses til levende mu
sik i den gamle Festsal. Som det ses, spares der 
sandelig ikke her. Komedie, souper, bal; en 
helstøbt aften. Herlufsholm viser sit ansigt 
udadtil; sådan kan der også festes, og sådan 
præsenterer skolen resultatet af et stort ar
bejde.

Og hvad sker så?
Visse (toneangivende? - perish the 

thought!) elever fra 3. g. ser det som deres op
gave at afbryde komedien, at distrahere skue
spillere, lydfolk og lydmænd, at genere opfø
relsen, at forvirre publikum og endelig at an
tagonisere enhver der går ind for den tanke, at 
man bør respektere andres udfoldelser. Det er 
simpelthen en skandale at 3. g år efter år kan 
slippe afsted med at krænke reglerne for god 
opførsel, og at disse elever - jeg taler her na
turligvis kun om dem, der deltager i denne så
kaldte »joke« (heldigvis er det langt fra alle 3. 
g’ere) - år efter år på urimeligste vis medvir
ker til at sænke skolens image og niveau langt 
ned under kælderen i Helen-hallen.

Det er en skandale, der falder tilbage på alle 
os, der til daglig har at gøre med opdragelsen 
af skolens elever. Det er indlysende at hvis 
ikke de »joke«-aktive elever selv kan indse at 
nu må disse overgreb på ytringsfrihed og 
kunstnerisk frihed høre op, så må vi lærere 

fortælle dem det, og dét så entydigt, at selv 
det største fjollehoved kan fatte det.

Det er en skandale, at selv visse 2. g’ere sy
nes at mene, at denne manglende respekt for 
andre mennesker er helt i sin orden. Under
tegnede har vitterlig - flere gange! - hørt 2. 
g’ere takke 3. g. for deres utidige indblanding, 
for deres »joke«. Hvor er vi henne? Solidari
tet er en god ting, men man skal så sandelig 
ikke solidarisere sig med støjende tåber eller 
en dum vane.

Det er pinligt efter komedien at samtale 
med forældre, der rettelig kritiserer Herlufs
holm for mangel på indsigt i hvad der er tilste
deligt. Det er pinligt at stuve sin dårlige sam
vittighed af vejen, når forældre rettelig kriti
serer os for manglende pædagogisk 
konsekvens. Det er pinligt at skulle erkende 
sit medansvar for utilladeligt barnepjat. Det 
er ynkeligt at høre 3. g’ere spørge én: »Hvad 
synes du om vores »joke« i år?«

Jeg tror personligt, at det vil blive meget 
svært for kommende 2. g’ere at finde lærere, 
der vil påtage sig arbejdet med skolekomedi
en, hvis ikke der omgående sættes en stopper 
for flere muntre indfald under komedien. Så 
længe den afvikles på 3. g.s præmisser føler 
undertegnede i hvert fald ingen trang til at 
medvirke.

Skal narren 
være i stykket

- eller blandt 
publikum?
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Om det internationale
Helge Kastrup (’66) Europaskolen, Bruxelles

Internationale herlovianere
I maj 91 var årgang ’66 til 25 års jubilæum på 
skolen. Blandt deltagerne var vi tre, der kom 
fra udlandet. Yderligere to havde væsentlige 
dele af deres virksomhed udenlands. Endnu 
et par stykker havde i kortere eller længere pe
rioder haft job i Sverige, Bruxelles, Geneve, 
på Grønland, og hvor ved jeg. 30-40% af 
klassen var eller er beskæftiget internatio
nalt. Det er mit indtryk, at årgang ’66 ikke er 
forskellig fra typiske herlovianerårgange, 
men nok fra de fleste andre skolers årgang 
1966. Det er ikke underligt, at det forholder 
sig sådan. Mange diple har forældre bosat i 
udlandet, er måske selv opvokset der. Og alle 
bor væk fra deres hjem. At prøve sine kræfter 
internationalt er naturligt. Det er noget vi alle 
på Herlufsholm har set eksempler på, og hvor 
vi alle kender forbilleder vi kan efterligne lige 
fra Heis (USA, Israel og Grønland) til vore 
egne klassekammerater.

Sprogforbrødring - sprogforbistring?
Til daglig er jeg gymnasielærer med fagene 
matematik og fysik på Europaskolen i Uccle, 
en forstad til Bruxelles. På skolen er der en 
dansk, en tysk, en irsk, en nederlandsk (hol
lændere og belgiere), en engelsk, en franskta
lende (franskmænd, luxembourgere og belgi
ere), en italiensk, en spansk og en græsk sekti
on. Alle elever undervises på deres moders
mål, på et obligatorisk fremmedsprog (en
gelsk, fransk eller tysk) og efter eget valg på et 
eller to andre sprog blandt EF-sprogene. Den 
typiske lærer på skolen taler tre eller flere 
sprog godt men med hjemlandets medbragte 
umiskendelige accent. Hyppigt springer man 
frem og tilbage fra det ene sprog til det andet 
alt efter, hvor det mest rammende udtryk fin
des, og tit uden at tænke over det. Den typiske 
elev i de ældre klasser taler også tre eller flere 
sprog. Det sker til gengæld med en intonation 
og accent, som er svær at placere. De har nær
mest 2-3 modersmål.

Jeg vil gerne illustrere et par af pointerne i 
det følgende med to anekdoter:

1) Vi fik efter sommerferien en ny græsk 
lærer, som jeg vil kalde NN-assos. Til vort 
første matematikmøde bad en anden græsk 
kollega, som ikke selv deltog, mig om at over
sætte fra fransk til engelsk for hr. NN-assos, 
som ikke talte fransk. Det lovede jeg. Efter to 
minutter lænede jeg mig over mod ham og re
sumerede »We are discussing which part of 
the program we have to finish before Christ
mas.« Han strakte sin hånd frem, greb min, 
og præsenterede sig for mig: »NN-assos«. 
Han troede åbenbart, at jeg hed »We are dis
cussing ...«. Manden var udvalgt af sit lands 
undervisningsministerium til at undervise på 
en meget international skole til trods for, at 
han kun og udelukkende taler græsk. Hans 
engelske ordforråd er omkring 100 ord. Det er 
svært for ham i pædagogiske og faglige situa
tioner at vinde gehør for græske synspunkter.

2) En engelsk lærer som underviser i en
gelsk som fremmedsprog i de mindre klasser 
på skolen sagde en dag til mig: De danske ele
ver er de mest nationalistiske af alle. De er 
ikke i stand til at lave en tegning, uden at der 
optræder mindst ét dannebrog derpå. De har 
allesammen danske flag på deres bogbind, 
fødselsdagsinvitationer, skoletasker o.s.v. Det 
ser man ikke hos nogen af skolens mange an
dre nationaliteter. Bagefter kom jeg til at tæn
ke på, at jeg vist var den eneste dansker jeg 
kendte, som hverken havde et DK-skilt eller et 
dannebrogs-flag påklistret min belgisk ind
registrerede bil.

Danske dyder
Danskere klarer sig godt i internationale sam
menhænge. Det kan jeg se i alt fald fire gode 
grunde til. Og det er grunde, hvor en herlovia- 
ner også bør kunne hævde sig:

Danskere er gode til sprog. Når man ude i 
den store verden kan klare sig på engelsk, tysk 
og fransk kommer man langt. Man kommer 
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langt med danske synspunkter, men man bli
ver også en del klogere selv. Jeg forventede in
den jeg kom til Bruxelles at finde et klart skei 
mellem sydeuropæiske og nordeuropæiske 
opfattelser. Til min overraskelse opdagede jeg 
hurtigt, at traditionerne fra kampen mod 
Franco-styret i Spanien og mod Oberst
juntaen i Athen ofte gav mig uventede allian
cer hos spaniere og grækere.

Danskere er gode til demokrati. Demokrati 
er ikke kun en styreform. Det er også en livs
stil. Når danske elever kommer til europasko
len i Bruxelles forventer og forlanger de ind
flydelse, og det samme gør deres forældre. 
Når danske embedsmænd får topstillinger i 
EF-administrationen og lignende, gør de sig 
typisk hurtigt bemærket ved f.eks. at kende 
navnene på dem de er chef for. De spørger 
dem uopfordret om råd. Det er en ledelses- og 
personalepolitik, som ikke kun er moderne, 
men også er effektiv. Men det er også en poli- 
tik/tradition, som kan virke næsten over
rumplende på mere sydlandske embedsmænd.

Danskere er veluddannede. Men det er de 
veluddannede fra andre lande også. Jeg er 
ikke så sikker på, at »danskernes eneste rå
stof, uddannelse« er bedre end andre landes, 
hvad man nu og da hører. Vor styrke er nok, at 
så stor en procentdel får en god uddannelse. 
Det gør på den anden side konkurrencen så 
meget sværere for den enkelte dansker. Hvis vi 
har et fortrin, tror jeg, det er i kreativitet. Den 
typiske danske uddannelse indeholder mange 
selvstændighedskrævende elementer i form 
af afløsningsopgaver, rapporter og specialer. 
Det er meget dansk/skandinavisk. Et helt pri
vat hjertesuk: Jeg forventer i midten af 90- 
erne et cirkulære fra EF-kommissionen mod 
fodring af svin med erhvervsøkonomer/mer- 
conomer og lignende handelsuddannede. 
Overproduktionen af sådanne vil nødvendig
gøre det.

Danskere er meget danske. (Herlovianere 
er meget herlovianske!) Vi har vore fordom
me om andre nationer, og de har deres om os. 
Egentlig er de udenlandske fordomme om 
danskere ret fredelige (vi er lyshårede, spiser 
sild, holder isbjørne i baghaven, har sexede 
piger, er meget venlige og meget glade for os 

selv, Tivoli, vor dronning og vort flag.) De er 
i alt fald nok venligere end vore egne om os 
selv (Vi er brovtende, drikker øl, spiser sild, 
frikadeller og kartofler, bliver skilt regelmæs
sigt og holder helst ferie i udlandet). Jeg er 
ikke længere bange for EFs udvikling mod 
større fællesskab. Jeg har oplevet, at de dan
ske kvaliteter, vi værdsætter, er så stærke, at vi 
kan få en indflydelse, der langt overgår, hvad 
almindelig forholdsregning skulle give os. 
(Og mon ikke herlovianeres indflydelse på det 
danske samfund tilsvarende har været langt 
større, end vort antal kunne berettige til?)

Der er blevet ansat en vedligeholdelseschef på 
godskontoret. Hans navn er Carl Andersen, 
og han kommer fra IBM i Lyngby, hvor han 
har været en lang årrække. Selve navnet på 
stillingen antyder hans virkefelt, og hans ar
bejdsområder på Herlufsholm bliver ganske 
omfattende. Udover de helt indlysende ting, 
han skal tage sig af, er der bl.a. sket det, at 
rengøringen, der i mange år har været vareta
get af et rengøringsselskab, nu skal ordnes af 
skolens selv, forstået på den måde, at de, der 
gør rent, er ansat direkte af skolen. Det sker 
pr. 1/3 i år, og det kræver naturligvis styring.

Derudover er maler- og tømrerarbejdet or
ganiseret, idet skolen selv har ansat som faste 
medarbejdere både en maler og en tømrer. 
Før gik det til på den måde, at det var tømrer
firmaet og malerfirmaet, der sendte folk her
ud, når ting skulle laves. De to, som nu er an
sat, er gamle kendinge: tømrer Hans Madsen 
og maler Hans Tage Christiansen, som begge 
i mange år har været dem, der for deres firma
er udførte arbejdet på Herlufsholm. Vi øn
sker dem hjertelig velkomne i deres »nye« 
funktion.
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Studietur til Bruxelles
Mogens Melchiorsen

I starten af arbejdet med vort tværgående 
projektforløb »Europa i forandring« talte vi 
om EF’s institutioner, lidt tørt stof - så spon
tant bemærkede Niels Christian Ersbøll: »Jeg 
synes hellere vi skulle tage derned og se på 
det«. Således var bolden givet op. Holdet, alt
så 3. g samfundsfag højt niveau, skrev udkast 
til gode argumenter for en sådan tur til Bru
xelles. Vi kunne pege på skolens prioritering 
af »Den internationale dimension«, - men 
ikke mindst på, at vi havde specielle mulighe
der: Ulrik Ahnfeldt-Mollerups far sidder på 
en central post ved NATO’s strategi-udvikling 
og Niels Christian Ersbølls far er generalsek
retær ved EF’s formandsskab. Det viste sig 
heldigvis, at Pædagogisk råd blev glade for 
initiativet.

Ulrik og Niels Christian gjorde et grundigt 
forarbejde »hjemme« i efterårsferien. Tom
melfingeren blev vendt nedad med hensyn til 
det billige »Sleep Well« au coeur de Bruxelles 
l’hötel de jeunes le moins eher et plus chaleu- 
reux.

»Det ligner et bombekrater« advarede 
Ulrik.

Så blev det istedet, til alles tilfredshed, det 
komfortable l’hötel Ste. Chatherine, hvor vi 
alle var samlet på 1. sal, men ikke altid til mor
genmad inden kl. 10!

Vi kunne snart ikke bo mere centralt, tæt 
på: Smukke Grand Place, den stemningsfyld
te slagtergade, butiksstrøgene og metrostatio
nen Brouckere. Sammensætningen af pro
grammet blev rigtigt godt fagligt set, med 
plads til kulturoplevelser og socialt samvær.

Bruxelles-familierne modtog os på Gare du 
Nord og bragte bagagen til hotellet.

Denne lørdag aften blev vi i det ersbøllske 
hjem trakteret med belgiske retter. Set. Nico- 
laus-gaven gik til Katie. I aftenens anledning 
var fra Europaskolen inviteret elever og mate
matiklærer Helge Kastrup (GI. herlovianer).

Søndag blev der sightseeing. Birgitte Ers
bøll tog en lille udvalgt skare »morgendueli
ge« med på en rigtig appetitvækker rundt i 

Bruxelles’ varierede kulturliv. Meget kon
centrerede indtryk af en noget rodet og sær
præget, men meget charmerende by.

Søndag, aften åbnede familien Ahnfeldt- 
Mollerup deres hjem for det artige samf. 
hold. Her blev vi bl.a. præsenteret for en ræk
ke af de specielle belgiske ølsorter f.eks. Kriek 
med kirsebærsmag. Haaning holdt bordtale 
og Johnsen havde besvær med at åbne de gi
gantiske ølflasker.

Mandag fra kl. 10 til 15 var vi sikkerheds
checkede »visitors« i NATO’s politiske hoved
kvarter. Den skandinaviske skole havde hæg
tet sig på vort program, - så Ahnfeldt- 
Mollerup blev opfordret to speak English - no 
problems.

»Fjenden er væk!« - NATO’s kommende 
opgaver bliver i dette lys bl.a. koordinerende, 
og stedet hvor USA og Europa kan tale sam
men.

Vi følte os midt i forandringerne. Spæn
dende.

Forud havde information officer J. H. 
Schmidt ridset situationen op til december 
1991, - på dansk.

Om aftenen arrangerede vi fællesspisning 
på Chez Leon. Nogle af os måtte smage natio
nalretten: Muslinger med pommes frittes. Se
nere blev der også spillet snooker.

Tirsdag formiddag orienterede Claus Hau- 
gaard Sørensen fra Henning Christophersens 
kabinet, meget underholdende, om EF- 
Kommissionens opgaver. Om eftermiddagen 
havde vi købt et taler-arrangement hos 
Europa-Information. Praktikant Lise Pon
toppidan fortalte om lobbyistens mangearte
de opgaver. Hun er ansat af Århus Kommune. 
Natasha nåede ved den lejlighed lidt nærmere 
i jagten på et EF-direktiv.

Erling Petersen fra Kommissionens infor
mationsafdeling viste hvor og hvordan vi kun
ne skaffe os oplysninger om EF’s mange akti
viteter og vedtagelser.

Peter Nielsen, generaldirektoratet for told
unionen og indirekte skatter udredede tråde- 
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ne i forhandlingerne om harmoniseringen af 
moms og afgifter.

En meget faktamættet dag.
En étdøgns togstrejke i Belgien på tids

punktet for vores hjemrejse bragte forstyrrel
se i det planmæssige program. Således måtte 
vi desværre aflyse mødet i Repræsentationen 
onsdag formiddag.

Med uundværlig hjælp fra familierne Ers- 
bøll og Ahnfeldt-Mollerup lykkedes det at 
skaffe nye reservationer til et senere tog.

For læreren blev turens højdepunkt da vi 
var middagsgæster i Generalsekretariatet hos 
Niels Ersbøll. Under denne dejlige middag 
blev vi sat ind i hvad der skete under de natte- 
lange forhandlinger lige op til det for EF alt
afgørende topmøde i Maastricht. På knap tre 
timer mærkedes suset af at være tæt på begi
venhederne. Højaktuelt, - før det hele når 
avisernes forsider. Der blev lyttet dybt interes
seret og derefter var spørgelysten stor.

Hele torsdag bevægede holdet sig i små
grupper rundt til det der endnu ikke var nået: 
Kultur (tegneseriemuseet), gadeliv (varme 
vafler) og indkøb (chokolade fra Leonidas).

Alle nåede velbeholdne hjem, ja Adam 
fortsatte endda til København, kun fem timer 
forsinket.

Til sidst skal der rettes en stor TAK til fami
lierne Ahnfeldt-Mollerup og Ersbøll, fordi I

Pernille Hedin, Natasja Biynoch og Thomas 
Njor i Bruxelles.

gjorde denne tur til en uforglemmelig stor op
levelse. Også en tak til samf-holdet for en 
problemfri optræden og en meget positiv ind
stilling, trods genvordighederne.

Geografi og 
samfundsfag 
orienterer om ØMU
Krarup-Christensen (Geografi).

Er ØMU en forkortelse for Øernes Mejeri Ud
valg, brølet fra en radikal ko med et stave- 
problem eller bare noget med EF, EEC, Fæl
lesmarkedet eller hvad det nu hedder?

Nå, ja vi ved det jo godt. Det betyder Den 
Økonomiske og Monetære Union, og vi skal 
til valg om den i juni, vistnok.

Valget kan være let. Er man borgerlig stem
mer man »ja«, og er man venstreorienteret 

stemmer man »nej«. For midterpartiernes 
vælgere er det sikkert lidt sværere.

Unionen er sådant et grimt ord, og nu er vi 
jo lige sluppet af med sådan en, og den anden 
hinsides det store hav er nu heller ikke så rar 
med al dens vold, militær, betalingsunder
skud og racisme. Vi har jo set rigeligt af det på 
film. En toppolitiker, fra et stort parti i mid
ten, der har problemer med at hverve prose
lytter til et »ja« blandt sine traditionelle væl
gere, har genialt foreslået, at man blot erstat
ter ordet Union med Fællesskab. Det lyder så 
hyggeligt og rart.

Nå, men vi kan jo bare stemme som sidste 
gang. Var det ikke i 1986 ved den der EF- 
pakke. Et smart lille ord for noget indviklet og 
uforståeligt. En pakke er noget man får, og 
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man overraskes over indholdet. Det er da rart. 
EF-pakken gled da også ned stort set uden no
gen kendte indholdet på forhånd. 56 procent 
stemte »ja«, 44 procent stemte »nej« og ikke 
mindre end 90 procent af vælgerne erklærede 
beredvilligt ved en interviewundersøgelse før 
afstemningen, at de ikke havde den fjerneste 
idé om pakkens indhold. Gud ved om de har 
det idag? Er der nogle, der overhovedet er ble
vet overrasket? Med den erfaring in mente kan 
man forudse, at valget vil afgøres af de værste 
skræmmebilleder og de smarteste slogans.

Vi på Herlufsholm har valgt at gå andre 
veje. Vi bryder os ikke om overraskelser und
tagen dem under træet den 24. december 
(sokker er heldigvis ikke standardiseret og 
harmoniseret i EF enndu). Vi modstår alt - 
undtagen fristelser. Vi ønsker at vore elever 
skal vælge efter indholdet/substansen i 
ØMU. Derfor har samfundsfagslæreren og 

geografilæreren her på stedet afsat flere timer 
på en grundig analyse af EF’s ØMU og dens 
konsekvenser. For at give en bredere perspek
tivering og forklaring, har vi inviteret Christa 
Hudtloff Petersen, en ung informationsmed
arbejder ved EF-Kommissionen, til den 11. fe
bruar at foredrage om ØMU, resultatet af 
Maastrichtforhandlingerne og ansættelses- 
kriterier/muligheder ved EF-organerne.

For »Kontaktes læsere, hvis informations
niveau selvfølgelig er højere end vore unge 
elevers, og som derfor ikke behøver flere ti
mer på en udredning af ØMU og dens konse
kvenser, er her den korte præcise definition af 
ØMU: »Et fælles marked med fri bevægelig
hed for varer, tjenester, personer og kapital på 
markedsmæssige vilkår«. Så enkelt er det. Og 
det er jo en helt ny dimension til EF, EEC, 
Fællesmarkedet, eller hvad det nu hedder. Så 
værsgo’, at tage stilling - nu er valget let!

Elevarbejde - formning. Nie. Bjørn Jensen.
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SET & SKET

Oktober:
11 .-21.: Efterårsferie.
26 .: Blebal for grundskolen m. forældre.
29 .: Basketballstævne.
November:
5 .: 7. og 8. kl. deltager i klapjagten.
9 .: Komediebal. 2. g opfører »Greven og Fri
herrens Komedie« under instruktion af Hans 
Hansen.
12 .: Koefoed med 2. g.’s tyskhold i teatret til 
»Den gamle dame kommer til byen.«
22 .: Reception i Festsalen i forbindelse med 
forstander Bernt Johan Collets 5O-års fød
selsdag.
28 .: 8. kl. deltager i klapjagten.
December:
5 .: Under ledelse af Ole Petersen og Jacob 
Normann deltager Herlufsholm i et svømme- 
stævne på den japanske kostskole »Tokai.« 
7.: Forældre for 1. g.
9 .: 9. kl. besøger med Sten Løth skolens adop
tionsskib.
11 .: I Festsalen overværer 8., 9. og 10. kl. 
skuespilleren Niels Andersens opførelse af 
»Vingesus.«
12 .: Direktør Ole Jung inviterer Skolens an
satte til glögg-party i Festsalen og overrækker 
Stiftelsens julehilsen: to flasker udmærket 
rødvin pro persona.
13 .: Juleafslutning på sovesalene.
14 .: Juleafslutning i Kirken og derefter julefe
rie til 6. januar.
Januar:
9 .: 3. g.’s drenge og Ole P. deltager i volley- 
ballstævne.
11 .: Forældremøde for 2. g.
12 .: Ophængning af maleriudstilling. Kunst
nerne Nina Kleivan og Lotte Tauber Lassens 
malerier formidlet gennem Gymnasiernes 
Vandreudstillinger.

14 .: Trolledag. Årets Trolletaler hofmarskal 
Haslund-Christensen. For 54. gang sidder 
»Gnisten«, Andreas Larsen ved orglet og 
støtter »Te Deum.«
17 .: Sammen med Sten Løth aflægger 7. kl. 
det traditionelle besøg på SEAS.
21 .-27.: 3. g skriver Større skriftlig opgave.
23 .: Grundskolens håndboldhold under ledel
se af Jocob Normann deltager i konkurrence
stævne. Vi vinder og kvalificerer os dermed til 
finalen. 3. my med MN i teatret til Dr. Dante.
25 .: Forældremøde for 7. og 8. kl.
26 .: Grundskolens volleyballhold under ledel
se af Jacob Normann deltager i skolestævne. 
Vi vinder!
28 .: 3. g., 9. a., 8. og 10. kl. i teatret i Næstved 
med Anna Sofie Hansen, Bjarne Levin og 
Bent Zwergius til forestillingen: »Holberg Ka
valkade.«
Februar:
4 .: Orienteringsmøde for aspiranter til 1. g.
6 .: Grundskolens håndboldhold deltager i fi
nalestævne i Nykøbing F.
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8 .: Gymnasiet afholder det traditionelle ma
skebal.
11 .: Møde for 3. g., hvor Christa Hudtloff Pe
tersen fra EF-kommissionens sekretariat ori
enterer om EF-problemer.
19 .: 10. kl. med Bjarne Levin til orienterings
møde i Diskontobanken.
22 .: Forældremøde for 9. og 10. kl. Vildtaf
ten. Efter middagen underholder hypnotisø
ren Ali Haman.
23 .: Under ledelse af Anker Nielsen spiller 
gymnasiet indendørsfodbold med Sorø Aka
demi.

***

»DEN OPSØGENDE BALLET«
»Den opsøgende ballet«, der består af Mor
ten Hansen, Claus Hjort og Caroline Sval- 
berg, rejser rundt til mange skoler i Danmark 
for at give elever (specielt i grundskolen) et 
indblik i den klassiske ballet og dens grund
begreber. Og Trolledag fik hele Herlufsholm 
Skole fornøjelsen.

Gruppen fik publikum ganske godt med fra 
starten ved at lave opvarmning til Diana Ross. 
Derefter dansede Claus Hjort og Caroline 
Svalberg bl.a. menuetten fra »Elverhøj« og 
Claus Hjort en solo fra Don Juan, hvilket af
slørede hans fascinerende kunnen indenfor 
dansen.

Som sagt havde underholdningen også en 
didaktisk hensigt, hvilket Morten Hansen, 
via komik og mimik, gjorde alt for at opfylde. 
Morten Hansen optrådte efter min mening en 
anelse klovnet, men forklarede August Bour- 
nonvilles betydning for balletten ved ganske 
klogt at sammenligne ham med Sepp Piontek 
- det ved man jo hvem er!

Mendelssohns utrolig smukke »Sange 
uden ord« blev også danset af Caroline Sval
berg; den var nok lidt for svær. Men afslut
ningsdansen til Kim Larsen blev danset meget 
flot, og alt i alt var den halvanden time særde
les lærerig og interessant.

Maria L. Hvidtfelt, 3.my.

Klapjagt 1991
Som forstander for Herlufsholm Skole og 
Gods har man automatisk jagtretten i den del 
af skolens store skovområde, som ikke er lejet 
ud til andre. Normalt inviterer standeren ven
ner og bekendte til een stor klapjagt i novem
ber måned, hvor der er tradition for, at diple 
fra 7. kl. fungerer som klappere. I år - altså 
1991 - blev der imidlertid afholdt to klapjag
ter, og det var nødvendigt også at involvere 8. 
kl., hvilket indebar, at vi for første gang i sko
lens 427-årige historie måtte sende piple ud i 
terrænet for med pigelige hvin og anden støj 
at forsøge at jage uskyldige dyr frem til en no
get usikker skæbne foran den agtværdige 
skyttekædes famlende bøssemundinger.
En situationsrapport fra Nicolaj, Erik og Kri
stian, 8.kl.:

Dagen startede med, at vi efter morgenbor
det tog noget varmt tøj og fornuftigt fodtøj 
på og begav os til udkanten af den nærliggen
de skov, hvor jægerne ventede. Her hoppede 
vi alle sammen op i en stor ladvogn, som blev 
trukket af en traktor. Vi iførte os noget kraf
tigt, stærkt orangefarvet regntøj, som natur
ligvis er et udmærket værn mod det kolde og 
våde efterårsvejr i skov og krat, men som må
ske allermest beskyttede een imod at blive an
taget for et stykke vildt af en eller anden 
s vagtsynet jæger.

Vi blev nu kørt til første saat, hvor vi blev 
stillet op i en lang række med ca. 5 meter mel
lem hver mand, og derefter fik vi besked på at 
gå fremad, idet vi skulle holde rækken. Vi var 
blevet udstyret med kæppe, og med dem skul
le vi slå på stammer og grene og i det hele taget 
lave så meget støj, at vildtet blev drevet frem 
mod skyttekæden, som stod parat.

Da jagten var forbi, skulle vildtet sorteres 
og lægges pænt og ordentligt i rækker til den 
traditionelle vildtparade. Mens jægerne tog 
deres hatte af, holdt standeren en lille tale og 
takkede for god jægermæssig opførsel og en 
god jagt-dag.

Jægerne fik fornøjelsen af at skyde dyrene, 
vi får fornøjelsen af at spise dem til »vildtaf
ten« til februar, og derudover fik vi slik mel
lem saaterne og 60 kr. hver for vores klapper
indsats. ***
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Trolledag ’92
Herluf Trolles fødselsdag blev, som alle andre 
år fejret. Det har altid været en traditionsrig 
dag, og alle disse traditioner blev da også 
holdt i år.

Dagen startede allerede kl. 6.30 hvor alle 
skulle op og i bad. Derefter mødte alle i fuld 
galla til morgenbordet. Efter bordet skulle vi 
straks gå til kirken. Først blev fanen båret ind 
og derefter sang koret Te Deum. Trolletalen 
blev holdt af Søren Haslund Christensen, og 
det var en meget smuk tale. Da den var færdig 
skulle vi gå procession, som vi havde øvet da
gen inden, og forstander Bernt Johan Collet 
lagde en lauerbærkrans på graven. Så blev fa
nen ført ud og alle rejste sig op. Da folk kom 
ud var der selvfølgelig tid til at finde sine for
ældre, hvis de var kommet, og få snakket med 
venner og bekendte før de voksne gik op til 
morgenmad.

Nu havde eleverne fri og kunne gå tilbage 
på gårdene før der var en balletopvisning i 

Helenhallen. Desværre kom der meget få 
mennesker, men det var faktisk et godt show. 
Der blev slappet meget af indtil festen og der 
var en hyggelig stemning. Middagsbordet lå 
som sædvanligt kl. 11.40 men aftensbord var 
allerede kl. 17.00.

Da ballet kom var der fyldt med børn og 
voksne oppe i festsalen. Alle skulle gå ind
march i starten mens de voksne så på. Bagef
ter blev der danset Lanciers og musikken blev 
spillet af Finn Ziegler og band. Ved 8-tiden 
var der en lille bid mad, og bagefter blev der 
igen danset og flere gange var der Lanciers. 
Musikken var meget god, og man kan rolig 
sige at der var mange på dansegulvet, men vi 
savnede lidt de voksne. Festen sluttede kl. 
24.00 og alle skulle være i seng kl. 0.30. Des
værre var der almindelig skolegang næste 
dag, men de første timer var ikke så hårde.

Af Carina Mård og
Mikael Wedell-Wedellsborg
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HIP HOP 
idræt og sport

Frisport i grundskolen
Aktivitetsniveauet i denne indendørs sæson 
har været utrolig højt. Interessen for at få rørt 
sig er stigende. Dette kan specielt konstateres 
i Helenhallen og Galen, som bestandigt er 
fuldt belagt.

Udover denne træning har vi vores jævnlige 
møder med Tokai (se nedenfor) og desuden 
deltager vi i mange stævner (interne og med 
andre skoler).

Stævner med Tokai
Fodbold: Det var med bange anelser, at vi 
mødte Tokai i efterårets anden kamp. Den 
første havde vi, som tidligere nævnt, tabt 8-0. 
Men med godt spil og god fight opnåede vi 1- 
1. Målscorer M. Piil (l.g).
Baseball: Ved samme lejlighed mødte vi Tokai 
i en baseballkamp. Kampen var meget lige og 
sluttede 8-8 efter 5 innings.
Svømning: Torsdag d. 5/12 deltog vi i et svøm- 
mestævne med Tokai og Brøderup Ungdoms
skole. Stævnet fandt sted i Tokai’s smukke og 
indbydende svømmehal. Vi deltog med et 
hold bestående af 21 drenge og 13 piger fra 
grundskolen og l.g. Svømmestævnet resulte
rede i en andenplads efter Tokai. Der var man
ge individuelle lyspunkter. Her skal nævnes, 
at Jens Chr. Skov (9.a) vandt 50 m brystsvøm
ning. H.C. Jeppesen (9.b) vandt 25 m fri 
svømning.

Vi opnåede fire individuelle 2. pladser ved: 
Helene Bundgaard (9.a), Mette Remmen (9.a) 
C. Bach (l.g), Tina Nielsen (l.g) og Michael 
Antonsen (9.a).
Sidste nyt: Det sidste som er planlagt i vores 
samarbejde med Tokai er et basketball og in

dendørs fodboldstævne, som skal løbe af sta
belen lørdag d. 8. februar.

Andre stævner
Indendørs fodboldstævne: 3 hold fra grund
skolen deltog i en indendørs fodboldturne
ring på Gunslevholm Idrætsefterskole medio 
november. Alle hold (2 drengehold + 1 pige
hold) kæmpede bravt, men for det ene dren
gehold og pigehold blev det til sekundære pla
ceringer. Det andet drengehold spillede til 
sidst om placeringen 4-6 og opnåede en hæ
dersfuld 5. plads blandt 12 deltagere.

Grundskolemesterskabet i indendørs fodbold 
Der var mange flotte præstationer i dette års 
turnering, som blev afholdt i december må
ned. Men der hersker ingen tvivl om, at det 
var de bedste hold, som nåede finalen, nemlig 
8. klasse og 9.b. 9.b vandt efter en spændende 
dyst knebent med 7-6.

9.b’s hold: H.C. Jeppesen, Carsten Egeriis, 
Sammy Sieck, Tony Pihl, C. Frahm.

8. klasses hold: Nicolai Bue, Michael We
delsborg, Søren Nielsen, Peter Amdrup, Reda 
El’Khaloufi.

Håndboldstævner
For første gang i adskillige år har vi tilmeldt 
grundskoleholdet til turneringer - og det er 
sket med stor succes.
I efteråret vandt vi en turnering arrangeret af 
Næstved/HG håndboldafdeling. Sidst i ja
nuar var holdet til indledende kampe i amts
turneringen. Efter sejre på henholdsvis 13-5 
og 8-5 er vi klar til amtsfinalen d. 6/2 i Nykø-
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bing. Robert Henriksen blev topscorer med 
12 mål.
Grundskoleholdet: P. Weber (10.), Robert 
Henriksen (10.), Jacob Svane (10.), Michael 
Antonsen (9.a), Malik Niemann (9.a), Tony 
Pihl (9.b), H.C. Jeppesen (9.b), C. Frahm 
(9.b), Nicolai Bue (8), Salttofte (7).

Volley ball-grundskolemesterskabet 
Vindere af grundskolemesterskabet 1992:9 .b: 
H.C. Jeppesen, Simon Holm, Carsten Egeriis 
og Troels Estrup.
Nr. 2 7. klasse: Henrik Petersen, M. Frahm, 
Martin Oesten, S. Salttofte, K. Schjer, Villum 
Ogstrup (8).

Basketball
Grundskoleholdet har deltaget i amtsturne
ringen, som foregik på Set. Jørgens skole. 
Holdet vandt deres indledende pulje, men 
måtte se sig slået i finalen.

Holdet bestod af flg. spillere: Sammy Sieck 
(9.b), C. Frahm (9.b), C. Egeriis (9.b), H.C. 
Jeppesen (9.b), Niels Nielsen (9.a), Lars P. Sø
rensen (9.a) Mads Westphal (9.a), Marc T.V. 
Vliet (9.b), Jacob Svane (10.), P. Weber (10.) 
K. Hart (9.a).

Skak
Til sidst en smule om en ikke konditionsgiv
ende sportsgren.
Skolemesterskabet i skak er i fuld gang. 20 
elever fra alle klassetrin har tilmeldt sig. Tur
neringen spilles færdig i løbet af februar må
ned. Sidste års skolemester Frederik K.J.V.F. 
forsvarer titlen.
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Gymnasiesport
Ole Petersen.
Volleyball
Vi har igen i år deltaget i regionsstævnet, den
ne gang afholdt i januar i Næstved. Vores 
3.gere spillede godt, men måtte bøje sig for 
overmagten.

Et tilsvarende stævne afholdes i februar 
også i Næstved, her deltager et hold fra 1 .g og 
et fra 2.g. 2.g’s spillere har ydet den største 
træningsindsats, så de skulle kunne klare 
konkurrencen bedst. Skolemesterskabet for 
klassehold afholdes i marts med finale søn
dag d. 8.

Badminton
I november har vi deltaget med et mix-hold i 
regionsstævnet i badminton. Også her måtte 
vi som ventet bøje os for de stærke klubspille
re fra de andre gymnasier. Vi afholder egne 
skolemesterskaber i april, med planlagt fina
ler søndag d. 26. april.

Tennis
Tennistræning for mindre øvede gymnasieele
ver starter efter påskeferien, når vejret tillader 
det.

Alle fotos af situationer fra baseball- og fod
boldkampe - incl. forsiden - er taget af Gre
gers Herring under et af efterårets stævner 
mod japanerne på Tokai-skolen.
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Gymnasiefodbold
Anker Nielsen.
Efterårets første kampe i kostskoleturnerin
gen var på udebane mod Stenhus, der ydmy
gede de to drengehold med henholdsvis 0-6 og 
0-18, mens pigerne, der deltog i turneringen 
for første gang, tabte 0-8. Surt show!

En træningskamp mod »Andreas’ venner« 
viste dog, at drengenes 1. hold slet ikke var så 
ringe endda, og den 23/9 vandt vi en sikker 3- 
1 sejr i Røper-P. pokalkampen mod Sorø. 
Holdet fightede frygtløst, godt anført af Wis- 
borg. Stig P. scorede alle tre mål. På 2.-holdet 
inspirerede Malte sine kammerater til et hæ
derligt nederlag på 1-5 mod et velspillende So- 
røhold. - Hos pigerne lavede Cindie kampens 
flotteste mål, - direkte på hjørnespark.

Den 26/9 silede regnen ned over Sorø Aka
demi som et symbolsk akkompagnement til 
tre triste nederlag på fodboldarenaen. Vores 
bedste drengehold spillede helt uden gejst og 
tabte 0-9.

Den 2/10 vandt Birkerød 1 .-holdskampen 
med 5-2. Vores 2.-hold tabte 0-8, mens piger
ne, der spillede sæsonens bedste kamp, tabte 
2-11.

I vinterperioden holdes formen vedlige via 
indendørs træning. Vi har dystet mod Næst
ved Gymnasium og i februar arrangeres skole
mesterskabet 1992 samt et stævne mod Sorø 
Akademi.

32



Rejseweekends og andre vigtige datoer 
for resten af skoleåret
Februar
15.-17. Rejseweekend
22. Forældremøde, 9.-10. klasse.

Vildtaften.
29.-2. marts. Rejseweekend, fastelavn.

Marts
9.-13.
14.-16.
21.
28.-30.

Terminsprøver.
Rejseweekend.
Gøyebal, grundskolens forældre inviteres.
Rejseweekend.

April 
4.
12.-20.
12.
25.

Maskebal.
Påskeferie.
Konfirmation.
Forårskoncert med bal, l.g-forældre inviteres.

Maj 
2.-4. 
8. 
8.-22. 
23. 
15.-17.

Rejseweekend.
3.g’s sidste skoledag.
Skriftlig eksamen for grundskole og gymnasium.
Skolens fødselsdag.
Store Bededagsferie.

Juni
5.-8.
13.
17.
18.

Grundlovs-pinseferie.
Translokation 6.-8. klasse.
Dimission. Middag for 10. klasse og 3.g med forældre.
Sommerferie.



KONTAKT HERLUFSHOLM

Skolens kontor 53 72 60 97 - Fax 55 77 14 85
Rektor Gert Olsen efter aftale
Inspektor lektor Bj. Normann Jørgensen 7.30-11.30
Sekretær Eva Bardram 8.30-11.30

Godskontoret 53 72 01 01 Fax 53 73 60 02
(henvendelse vedr. økonomi)

Øvrige telefoner:
Rektorboligen: Rektor Gert Olsen 53 72 07 08
Inspektor: Lektor Bj. Normann Jørgensen 53 72 26 13
Studievejlederkontoret 53 72 72 77
Lærerværelset 53 73 97 73
Sygehus: Sygeplejerske Anne-Marie Sehested 53 72 03 45
Køkken: Økonoma Susanne Andersen 53 72 04 83
Linnedstuen: Oldfrue Lilly Braae Kristensen 53 72 43 05
Varmecentral: Bent Madsen, Kurt Hansen 53 72 72 79

Sovesalene
Vuen: Lektor Lars Bardram 53 72 10 98
Egmontgården: Overlærer Jan Jensen 53 72 03 71
Skolebygningens vestre sovesal: Overlærer Bent Ilium 53 72 76 13
Skolebygningens østre sovesal: Lærer Jacob Normann 53 72 00 20
Lassengården: Adjunkt Niels Ulrichsen 53 72 04 30
Museumsbygningen, 1. sal: Adjunkt Niels C. Koefoed 53 72 32 66
Museumsbygningen, 2. sal: Adjunkt Nils Aarsø 53 72 04 98
Birgitte Gøyegården: Lektor Jørgen Hvidtfelt Nielsen 53 73 06 50
Pernille Gøyegården: Adjunkt Susanne Geisler 53 72 01 30

Øvrige lærere: 
Gymnasieoverlærer 
Vagn Andersen 
Lektor Hans-Jørn Bentzen 
Overlærer Poul Bentzen 
Adjunkt Bjørn Christensen 
Adjunkt Anna Sofie Hansen 
Lektor Hans Hansen 
Lektor Mogens Jensen 
Lærer Jacob Normann 
Lektor Sv. Krarup-Christensen 
Lektor Jens Krogh-Madsen

53 73 41 37
53 5941 18
53 78 22 27
53 73 84 65
53 79 72 10
53 72 86 31
53 72 24 71
53 72 10 67
55 81 71 77
53 72 61 18

Lektor Jørgen Larsen 53 61 38 77
Overlærer Bjarne Levin 53 74 74 46
Adjunkt Mogens Melchiorsen 55 77 41 58
Lektor Erik Anker Nielsen 53 72 81 08
Lektor Louis Nielsen 53 73 54 35
Lektor Mads Nielsen 53 72 45 33
Overlærer Benny Njor 53 74 78 58
Lektor Kr. Olsen 53 72 62 32
Adjunkt Marianne Olsen 53 72 62 32
Adjunkt Ole Pedersen 53 75 66 65
Lektor Jens Trandum 53 72 71 28
Overlærer Bent Zwergius 53 80 09 20

VED ORDINÆRE REJSEWEEKENDS
Bustransport: Afg. Herlufsholm ca. 14.15 ank. Kbh. Hovedbanen ca. 15.45.

Afg. Herlufsholm ca. 14.05 ank. Korsør til forbindelse Fyn-Jylland.
Afg. Kbh. Hovedbanen 19.30 afg. Korsør afpasset efter forb. Nyborg-Korsør.

Bussernes holdeplads i København ved TB-stationen i Ingerslevgade.

REKLAMEGÅRDEN 53 64 64 99


