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Fra Andegård 
til Svanesø

Der kom en bunke breve til Kontakt fra sidste års studenter i løbet af vinteren. Ikke nær så stor 
som vi havde håbet, og ikke nok til dyre statistikker. Men stor nok til at fastslå - at Herlufsholm 
har lært dem at arbejde (men ikke SÅ hårdt - hjælp!), har gjort dem selvstændige og tilpas
ningsduelige, og endelig at skolen har skabt en masse godt kammeratskab. Det fortæller en stu
derende i Oxford, en trainee på en plantage i Østen og to piger der »rydder af og vasker op« i 
en burgerbar, mens de venter på fremtiden. Andre venter på fremtiden i militæret eller ved at 
aftjene en kvindelig værnepligt som au pair. Jo, brevene har sat tanker i gang.

Og de breve som ikke kom, har vakt til endnu mere eftertanke. Der er nemlig ikke så meget 
at skrive om hvis man er blevet afvist på studierne, ikke har fundet et job, eller ikke er sikker 
på at man harfundet det rigtige. Det er ikke så let at leve op til egne eller forældres drømme om 
svanevinger.

Og hvordan er året så gået i »andegården«? For at undgå den traditionelle dukkert ved starten 
på l.g lavede vi indskolingsugen. Og for at afværge den traditionelle kanøfling, lavede vi bytte
gårde kontakter mellem dag- og kostelever. Begge dele med RIMELIG succes, som det hedder 
på ny-dansk. På traditionelt dansk: helt fedt mand!

Der er sandelig også brug for både svømme- og flyveøvelser og et godt klima, hvis man skal 
dømme efter livet i 2.g; her er der nemlig pres på. Den nye gymnasieordning har samlet en stor 
arbejdsbyrde i 2. g. Af samme grund stillede skolen de traditionelle 2. g-rejser i bero. Direktoratet 
HAR lempet en smule på byrden af skriftlige opgaver, men alligevel lød der advarende ord fra 
det seneste rektormøde. Vores 2.my har prøvet astronauttrænings »turbulens-stol« - virkelighe
den i skolen er langt værre!

Nu står et nyt kuld på tærsklen til »verden«. Lad os da glæde os over, at denne verden også 
sender opmuntrende signaler ind i andegården, som svar på det hårde arbejde der præsteres i 
skolen (Læs mere under Folk & Fæ): Herlufsholm kan idag prale af en Danmarksmester i mate
matik (!) - og afen vinder af et 300.000 kr. schoolarship til Europen Business School, London.

Tillykke til de to svaner - og tillykke til »alt hvad som fuglevinger fik«, om I så vil flyve højt 
eller lavt!

Redaktøren
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PROFILER, 4.

En grundtvigsk humanist på Herlufsholm
Johannes Forchhammer

1827-1909
Kristian Olsen
I Gravlunden bemærker man et ejendomme
ligt monument, ikke så meget i kraft af stene
ne - der er ganske banale - som deres antal og 
gruppering: ved siden af en stående sten er an
bragt en mindre, også stående, og foran dem 
ser man, på 3 rækker, 10 liggende sten. Det er 
familiegravstedet for rektor Johannes For
chhammer med hustru og børn. Her er åben
bart en mand som det ville være ganske uri
meligt at betragte løsrevet fra hans slægt og 
øvrige omgivelser.

Forchhammer, som i øvrigt tilhørte en 
gammel præstesiægt, var søn af en naturvi
denskabsmand, en af sin tids betydeligste ge

ologer, professor Georg Forchhammer, en 
stærkt dansk-national (men tysktalende) sle
sviger. Han var således født ind i et traditio
nelt akademikermiljø og udviklede sig med 
dette, samtidig med at han personligt gen
nemgik en særlig udvikling. Det er disse om
stændigheder som ligger til grund for, at han 
blev en helt speciel rektor, både tidstypisk og 
lidt forud for sin tid. Heraf fulgte for ham selv 
mange vanskeligheder og bekymringer, men 
det er samtidig dette forhold som gør, at hans 
person i dag, 100 år efter hans afgang i 1892, 
har mere end kuriositetens interesse.

Som de fleste af datidens betydelige skole

Rektor Forchhammer og hans kone med børn og to svigerbørn. (Herlovianersamfundets Arkiv).
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folk var Forchhammer uddannet som klassisk 
filolog (altså i studiet af græsk og latinsk sprog 
og kultur). Det som i første omgang interessere
de ham i dette fagstudium var den såkaldte 
tekstkritik, d.v.s. undersøgelsen af de overleve
rede håndskrifter og af hvordan man etablerer 
en tekst på basis af dem. Dette område blev også 
genstand for hans doktordisputats (1852).

Det var ikke mindst med sådanne emner i ho
vedet, at han straks efter disputatsen med stat
sunderstøttelse rejste sydpå med Wien og Italien 
som mål, i øvrigt i selskab med digteren Ho
strup. Men efterhånden som han lærte Rom at 
kende og tillige store dele af Italien, ofte til fods, 
blev han mere og mere optaget af Oldtidens 
kunst og historie. Han var borte i knap 3 år og 
kom hjem med et kraftigt udvidet interessefelt 
og en større horisont i det hele taget.

Det er ganske karakteristisk at han valgte sig 
en rejsekammerat - med den tids transportmid
ler var valget jo betydningsfuldt - som Hostrup, 
nationalliberal teolog med grundtvigske sympa
tier. Da han og Forchhammer rejste ud, var der 
kun gået 3 år siden grundlovens indførelse og 2 
år siden treårskrigen, som bundede i en national 
konflikt der blev anledning til at Forchhammers 
fader standsede udarbejdelsen af et værk om 
Danmarks geologi, fordi det var skrevet på tysk.

Forchhammers og Hostrups hele ungdom 
havde stået i studenterliberalismens tegn, og 
dertil kom at de begge havde sympati for 
Grundtvigs kirke- og skoletanker. Det samme 
gjaldt Forchhammers noget ældre men dog 
nære bekendt, C.C. Hall, en af nationallibera
lismens spidser, 2 gange regeringschef. I dette 
forhold lå en indre modsætning som i det større 
blev synlig ved det nationalliberale partis split
telse, da de konservative elementer gik op i Høj
re og de grundtvigske i Venstre, og som hos For
chhammer personligt viser sig i små træk som at 
han, mens han en kort periode var rektor i Ål
borg, deltog i bekæmpelsen af Ålborg Stiftsti
dende, mens han senere på Herlufsholm plejede 
venskab med højskolekredse, samtidig med at 
han gøs ved tanken om de følger et eventuelt ven- 
streministerium kunne få for skolen.

Bekendtskabet med Hall gjorde at denne i 
1872, medens han i en kortere periode var kirke- 
og undervisningsminister, opfordrede Forch

hammer til at blive rektor på Herlufsholm, hvor 
han selv var tiltrådt som forstander i 1856.

Og sådan blev det. Forchhammer havde læn
ge ønsket sig at blive kostskolerektor, altså at få 
en opgave ikke blot i undervisningens men også 
i opdragelsens tjeneste. Hans idealer på dette 
område var inspireret af Grundtvig. Opdragel
sen skulle have et kristent præg, men den skulle 
foregå i frihed (det var ham en sorg at det ikke 
lykkedes ham at afskaffe disciplenes tvungne 
kirkegang), og for undervisningens vedkom
mende gik han i krig med det gammeldags pryg
lesystem, som stadig havde i hvert fald én til
hænger blandt lærerne (overlærer Kielsen, kal
det »Møvsen«), som imidlertid var omgivet af 
en for rektor meget besværlig klike af sympati
sører.

I sin græsk- og latinundervisning stod For
chhammer på det standpunkt man har kaldt det 
nyhumanistiske, og som gik ud på at lade den 
formelle terpedel træde tilbage til fordel for en 
dyberegående forståelse af teksternes indhold 
og kulturhistorien i det hele taget.

Det var naturligt for Forchhammer at søge 
forbindelse med Hindholm højskole og arrange
re årlige gensidige besøg af de to skolers elever 
hos hinanden - men dengang var det intet min
dre end sensationelt. Det hører også med i det 
åndshistoriske billede af Forchhammer og hans 
udvikling, at han efterhånden interesserede sig 
mere og mere for historieundervisningen, også 
uden for oldtidshistorien, og bl.a. skrev nogle 
afhandlinger om nordisk historie. Han var i 
øvrigt norsk gift - hvilket naturligvis ikke inde
bærer noget ideologisk, men dog formodentlig 
nogle norske kontakter.

I foråret 1883 rejste Forchhammer for anden 
og sidste gang til Italien (denne gang sammen 
med sin kone), og måske har de fornyede indtryk 
af klassisk kunst inspireret ham til anskaffelsen 
af de gipsafstøbninger som han lod opstille i 
Museumsbygningen, og som man for et års tid 
siden kunne læse om i »Herlovianeren«. Indkø
bet af afstøbningssamlingen hører hjemme 
blandt Forchhammers bestræbelser for at hu
manisere skolen.

Af andre synlige minder om ham har vi Luen, 
som han lod indrette, og det lille rum ved siden 
af, som kaldtes »rektors værelse« og fungerede 
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5. KASTANIEGÅRDEN
Herlufsholms funktionelle centrum er den åbne plads 
foran skolebygningen. Omkring den ligger nogle af de 
vigtigste bygninger, her ender indkørselsvejen og næsten 
alle lærere og elever har anledning til at komme her hver 
dag. Pladsen er også dét sted, det eneste, hvor Susåens 
virkning har en mulighed for at gøre sig gældende helt ind 
i skolens hjerte - fra administrationsbygningen er der 
åben forbindelse helt ned til åen. Pladsen har imidlertid 
en udflydende form uden synderlig karakter.

Det foreslås, at der som sammenbindende element indfø
res en præcis græsflade med den romerske væddeløbsba
nes form. Græsset bør få golfbanens kærlige pleje - og 
det forventes, at gymnastiklæreren finder en passende 
anvendelse af den klassiske form. For yderligere at styrke 
stedets særlige betydning plantes et antal kastanietræer i 
uregelmæssig placering på pladsen, dog uden at anfægte
væddeløbsbanens præcise form.

tur. Forslaget fremkaldte forarget protest fra 
dipelside, vistnok fordi det skabte associatio
ner til pædagogisk byggelegeplads. Et forslag 
om en bådebro og en skræppeskov fik Mo
gens Jensen til at mindes og minde om! - At 
bådebroen faktisk ville ligge hvor gangbroen i 
sin tid havde ligget og måske ville invitere til 
invasion af Nyhaves plæner på samme måde 
som gangbroen havde gjort, denne gang af 
kano-turister. Skræppeskoven blev i sin tid 
udryddet da de nuværende brede plæner an
lagdes!

Forslag om blomsterbeplantninger gik dels 
på en påskeliljeeng og den såkaldte Midgård- 
sorm - en række blå »skæl«, bådformede be
plantninger af blåstjerner i stime ned over

plænerne øst for Kirken og Klosterbygnin
gen. Også en rhododendronø på Pøen kom i 
forslag, ligesom diverse lysthuse og en 
trægangbro over slugten syd for skolen, så sti
systemerne kunne strække sig fra kollegiebyg- 
ningen den vej ned til åen.

En række andre forslag skal ikke omtales 
her, og i det hele taget kan en omtale på knap 
plads med illustrationer i lille format natur
ligvis ikke yde Sven-Ingvar Anderssons pro
jekt retfærdighed. Hvad der forhåbentlig vil 
fremgå er at projektet tager en nødvendig 
fremsynet planlægning op med en realistisk 
tidshorisont og bærer vidnesbyrd om en seri
øs forpligtethed overfor et kulturmiljø som 
Herlufsholm.
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Indenfor murene 
- og udenfor

Fra kalenderen:
Januar:
28.: 2.g samfundsfag højt niveau besøger 
Christiansborg. Rundvisning, møde med 
Helge Adam Møller samt på Folketingets til
hørerpladser.
Marts:
3.: Studieorientering for 2. og 3.g ved stude
rende fra de højere læreanstalter.
9.-13.: Terminsprøver for afgangsklasserne.
17.: 2. og 3. g samfundsfag højt niveau på 
Carlsberg og Berlingske Tidende. Emnet tek
nologiudvikling opleves i praksis.
20.-23.: 2.g med Bjørn Christensen på studie
tur til et rumfartscenter i Belgien.
21.: Gøyebal, hvor 9. kl. under instruktion af 
Benny Njør opfører skolekomedie.
26.: Fællesarrangement for gymnasiet samt 9. 
og 10. klasse. Susan Ulbæk, Udenrigsmini
steriet talte om Danmarks samarbejde med de 
baltiske lande og samarbejdet i Østersøregi
onen.
April:
1 .-12.: Karen Fanøe på besøg i Alsace i forbin
delse med projekt JOB-SWOP d.e. lærerud
veksling.
4 .: Maskebal.
7 .: Erhvervsøkonomiholdet med Jørgen Lar
sen besøger Steff-Houlberg i Ringsted.
8 .: Skolekoret og Koefoed deltager i Tivolis 
Koncertsal i en opførelse af »Carmina Bu- 
rana«.
25 .: Koncertbal. l.g og skolens kor under le
delse af Koefoed underholder, l.g’s forældre 
er gæster.
23 .-3.: Mogens Melchiorsen, Krarup Chri
stensen og Krogh-Madsen besøger skoler i 
Polen i forbindelse med projekt udveksling.

Maj:
8.: 3.g’s sidste skoledag.
11.-14.: Skriftlig eksamen for 9. og 10. kl.
11.-22.: Skriftlig eksamen for gymnasiet.
20.: Sidste skoledag for 1. og 2. g.
27.: Sidste skoledag for 9. og 10. kl.
Juni:
4.: Sidste skoledag for 7. og 8. kl.
13.: Translokation for 7. og 8. kl.
15.: Translokation for 9. kl.
17.: Dimission for 10. kl. og 3.g.

Maskebal.
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Carmina Burana
»Oh Fortuna, Velut luna« lyder den første li
nie i Carl Orffs Carmina Burana.

Det betyder »Falsk er lykken« og er begyn
delsen på et rytmisk og saftigt, men meget u- 
traditionelt værk, skrevet på både latin og på 
middelalderligt tysk. Selve værket er baseret 
på ideen om lykkens hjul, som drejer, og den
ne drejning giver mulighed for et omfattende 
spektum af stemmer.

Herlufsholms Kor, ledet af den ihærdige 
Niels Koefoed, begyndte at indøve musikken 
i januar måned. Næsten tre måneders arbejde 
med dette stykke kulminerede med den fanta
stiske oplevelse at synge i Tivolis Koncertsal. 
Der var vi næsten 600 stemmer fra Sjælland
ske Gymnasiekor, hvoraf de godt halvtreds 
var fra Herlufsholm. Vi blev støttet af det fan
tastiske Sjællands Symfoniorkester og soli
sterne Anne Margrethe Dahl, Ole Hedegaard 
og Claus Kofoed samt Københavns Drenge
kor. Gennem prøverne, og selvfølgelig til selve 
opførelserne, havde korene den enestående 
oplevelse at arbejde med den ungarske diri
gent Tamas Veto.

Koncerten var helt udsolgt, og mange for
ældre havde taget turen til Tivoli for at høre 
resultatet af anstrengelserne. Hele koret nød 
at være med i denne opførelse, som var en 
blanding af professionelle og uprofessionelle 
deltagere, og vi skylder Koefoed en stor tak 
for stor arbejdsindsats og engagement.

Af Natasha Bujnoch og Ann K. Jensen

Førstehjælp
At man en dag kan komme ud for at skulle 
redde et andet menneskes liv, er desværre nok 
mere realistisk end de fleste tror. Når som 
helst kan man pludselig blive vidne til en vold
som ulykke, som let kan gå hen og blive fatal 
for den tilskadekomne, hvis altså der ikke 
ydes livsreddende hjælp hurtigst muligt.
Et kursus i førstehjælp afholdtes her på sko
len d. 17/3-25/3. Kurset var beregnet for ele
verne i 2.g, således som det også har været i de 
sidste par år. Som ledere af dette kursus mød
te flere eksperter op fra civilforsvaret.

Årgangen blev delt op klassevis, og havde 
så hver deres lærer. Først fremlagdes en 
grundlæggende orientering om fremgangs
måden ved førstehjælp i tilfælde af en ulykke. 
Denne indebærer 4 nødvendige hovedpunkter: 
1. Stands ulykken
2. Udøv livreddende førstehjælp
3. Foretag en alarmering
4. ’Udøv almindelig førstehjælp

Vigtigt er det, at disse 4 punkter bliver over
holdt i den rette rækkefølge.

Efter den grundlæggende teori om første
hjælp, fik eleverne lov til at demonstrere deres 
nye kunnen på dukker, som civilforsvaret hav
de medbragt, og derefter på hinanden. Her 
indgik de vigtigste faktorer såsom kunstigt 
åndedræt og hjertemassage.

Kurset, som var fordelt ud over tre dage, 
blev korrekt afsluttet med en prøve. Prøven 
skulle sikre, at eleverne nu virkelig var i stand 
til at yde førstehjælp.

og modtog et diplom.
Omar Shargawi

Maskebal.

27



10. klasse i Venedig
Turen startede i København, hvor vi sad og 
tænkte på at vi nu skulle sidde i toget de næste 
23 timer. Turen gik godt i starten indtil vi nåe
de München, hvor vi desværre blev 4 timer 
forsinket - og Britt disappeared mens vi andre 
ventede på stationen. Hun dukkede dog op til 
vores næste togafgang.

Vores første aften i Venedig blev meget 
kort, for efter en lang togtur, var vi ikke helt 
på mærkerne. Dog vågne nok til at smage på 
vores første rigtige italienske måltid.

Hele næste dag fra tidlig morgen var vi på 
besøg på en italiensk skole med jævnaldren
de. Vi blev vist rundt, hvor Anna som kan 
spansk sporede at de egentlig ikke havde no
get at vise, men de skulle vise os rundt. Meget 
hurtigt fandt vi et sted, hvor vi kunne sidde og 
tale. Vi vekslede adresser og aftalte at vores 
drenge og deres skulle spille en volly-ball 
kamp inden vores hjemrejse.

Den følgende dag smagte drengene på den 
lokale drink »Grappa«, da det var Njors fød
selsdag. Vi havde en meget hyggelig aften og 
da vi kom ud af restauranten var flertallet af 
gaderne oversvømmede. Men Robert og Da
niel fik pungen frem og købte nogle gummi
røjsere. Det var ganske sjovt.

De næste dage foregik på følgende måde 
hvor vi så Marcuspladsen, Lidoen og mange 
andre ting. Vejret var helt perfekt, og vi var 
bl.a. inde på et glaspusten hvor vi så nogle 
meget flotte fisk og andre skulpturer blive la
vet ekstremt hurtigt. Inde ved siden af kunne 
man købe nogle glasskulpturer for meget ri
melig penge.

Eftermiddagene brugte vi på at tage bille
der af Venedig og gå rundt, og der var nok af 
gader og broer at trave op og ned ad.

Om aftenen prøvede vi forgæves at finde 
lidt liv men uden held - vi måtte selv skabe det 
og uden problemer.
Fredag morgen spillede drengene kampe mod 
skolens hold. Vi vandt dog stort, men de var 
ikke dårlige tabere og sagde pænt farvel.

Resten af dagen gik med at købe proviant 
til den frygtede togtur.

Sidste aften samledes vi atter og havde en 
hyggelig aften (som alle de andre aftener)!

Turen var dog mere anstændig end forven
tet, og vi ankom tidligt søndag morgen på 
skolen.

Vi siger tak til Benny Njor, der gjorde det 
muligt at vi kom afsted.
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Avec Nerds in Space
Ann K. Jensen, 2.my

Det var en kold novemberdag da Bjørn Chri
stensen trådte ind i klassen med en artikel fra 
Politiken, som handlede om det nye EuroSpa- 
ce Center i Belgien. Da vi naturligvis var me
get interesserede, skrev Bjørn til dem og bad 
om nærmere informationer.

Vi var alle forbavsede da vi fik besked om at 
de havde reserveret plads, men bestemte os 
hurtigt til at vi ville afsted.

Selve turen begyndte på Næstved Station 
hvor vi tog toget mod syd torsdag d. 19/3 kl. 
22.05.

Vi havde heldigvis sovevogne ned, men 
kunne alligevel mærke trætheden efter turen 
da vi endelig nåede Libramont Station fredag 
eftermiddag kl. 15.20. Der blev vi hentet i en 
lille bus samt et par biler udsendt fra Cen
teret.

Vores første indtryk af EuroSpace Centeret 
var fra et bil-vindue med ca. 140 km/t hastig
hed. Det var et besynderligt syn: midt i en 
ødemark lå et fladt hvidt futuristisk byg
ningsanlæg nede i en dal. De flagede for både 
sig selv, Belgien og den Europæiske Union.

Vi blev inlogeret i »Spacey«s rummelige 
værelser, med brede køje-senge, og holdt i 
rene, klare farver.

Efter et opfriskende bad (iskoldt!) blev vi 
hentet af vores instruktører (red. Space 
Nerds) iført Nasa-dragter. De præsenterede 
programmet og gav et bredt overblik over ak
tiviteterne. Derefter kom vi op i et af de flotte 
konferencelokaler, hvor Space Nerd gav os en 
»Mission Briefing« om hvordan vores missi
on, vores rumfærge-flyvning, skulle foregå.

Efter denne korte og ret mangelfulde brie
fing på gebrokkent engelsk, blev vi inddelt i 
grupper med hver vores Space Nerd for at 
prøve de forskellige simulatorer. Der var 
blandt andet et kaos-pendul som demonstre
rede det at være i en løbsk raket. Deri lærte vi 
blandt andet at tegne og regne under disse an
strengte forhold. Der var også en Moonwalk- 
stol, hvori vi, med hjælp af noget elastisk 
støtte, kunne prøve at gå under samme for

hold som på månen. Der var også en film som 
var optaget i samme hastighed som øjnene ser 
det, den var i 3D, og vores stole hoppede op og 
ned mens vi så den.

Det sidste vi prøvede var en stol som kørte 
rundt om sig selv, i alle planer, for at illustrere 
bevægelse under rumfart.

Det hele var en kæmpestor legeplads, hvor 
alle tingene var mere eller mindre autentiske.

Vi »byggede« selv raketter, d.v.s. vi rullede 
papiret, påsatte spidsen og motoren, hvoref
ter vi tog dem med os hjem da vi ikke kunne 
affyre dem dernede p.g.a. regnvejret. De blev 
affyret den sidste time inden påskeferien, 
hvor vi beregnede højden til 200-300 meter.

Selve missionen gav os et sjovt autentisk 
indblik i det at opsætte en rumfærge. Vi fik et 
indtryk af det utrolige tempo disse astronau
ter må arbejde i. Desværre var vi ikke sat or
dentligt ind i det, og det fysiske element (be
regning o.s.v.) manglede i denne fysik ekskur
sion. Vi fik iøvrigt aldrig gennemført en 
mission 100%, så der hænger stadig 6 rum
færger ude i rummet, som vi desværre ikke 
har nået at hente hjem.

Det hele var præget af, at det var så nyt, 
ungt og uprøvet. Personalet manglede erfa
ring med at undervise, især for ældre elever. 
Men de prøvede dog at gøre det godt for os. 
Lørdag aften, et ghetto-blaster-party med 
dæmpede lys i et klasseværelse.

Vores klassesammenhold holdt flot, stem
ningen var fantastisk, især i betragtning af 
alle de timer vi opholdt os på Centeret. Det 
var et sandt »rumeventyr« vi tog på. Vi har nu 
noget konkret at hæfte vores beregninger, 
som vi nu foretager herhjemme, på. Vi skyl
der skolens ledelse samt lærerkollegiet en 
kæmpe tak for al den støtte de har givet os.

Og fra alle 2.my’erne: TAK BJØRN!
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HIP HOP 
idræt og sport

Grundskolens elever er i god form
April og maj måned har for grundskole ele
vernes vedkommende været brugt til at træne 
å-løb (3,4 km). En ugentlig dobbelttime har 
gjort det muligt at bruge den første time til å- 
løb, opvarmning og udstrækning. For nogen 
har denne form for konditionstræning været 
en stor udfordring. For andre har det appelle
ret mere til fantasien. Hvordan snyder vi bedst 
læreren? - Ved at svømme over åen eller ved at 
gemme en cykel i skoven. Generelt har de fle
ste taget udfordringen og mange har opnået 
flotte fremgange. Den bedste tid hos drengene 
indehaves for tiden af Nicolai Bue (8. kl.), der 
har løbet på 13.16. Hos pigerne er det A. Ravn 
(10.), som har den bedste tid (15.34).

Af beundringsværdige fremgange kan bl.a. 
nævnes Pernille Riis S. (9. b), som har trænet 
å-turen op til 3 gange om dagen. Fra ikke at 
kunne løbe hele ruten, er Pernille nået et godt 
stykke under 20 min. Flot klaret Pernille.

Grundskolemesterskabet i badminton
Resultatet af grundskolemesterskabet i bad
minton blev som følger:
Single drenge: Nr. 1 Malik Nieman (9.a). Nr. 
2 C. Frahm (9. b).
Single piger: Nr. 1 A. Ravn (10.). Nr. 2 Mette 
Remmen (9. a).
Mix double: Nr. 1 A. Ravn/H. C. Jeppesen 
(9.b.) Nr. 2 L. Rostbøll (9.b)/C. Egeriis (9.b).

Skolemesterskabet i skak
Skolemesterskabet i skak blev i år vundet af 
Jesper Jensen 2. mx. som gik ubesejret gen
nem turneringen. I finalen gik det ud over Ni
colai Bue (8.), som på sin vej bl.a. havde slået 
sidste års vinder Frederik KJVF (9.a). Af an
dre gode præstationer skal nævnes at Kenn 
Jørgensen (8.) igen i år nåede semifinalen. 
Med sejren fulgte udover æren en vandrepo
kal og en pokal til ejendom.

Fodboldtræning. Grundskolen.
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Skoleholdet ’92 med træneren.

Gymnasiet

Gymnasiefodbold
I februar afvikledes skolemesterskabet i in
dendørs fodbold. 2. y vandt (rent officielt), 
men i sandhedens interesse skal det nævnes, 
at det faktisk var lærerholdet, der sejrede, 
men med vanlig taktfølelse og pædagogisk 
sans valgte vi at afstå fra al hyldest.

Det udendørs mesterskab blev efter en ræk
ke mandfolkekampe fortjent vundet af 2. g, 
mens grundskolens sammenspillede og tekni
ske veludrustede mandskab blev en flot nr. 2.

Resultater i kostskoleturneringen: Herlufs
holm - Høng, piger 1-8, drenge I 3-4,drenge II 
18-1 (eneste sejr i turneringen!). Haslev - Her
lufsholm, piger 10-0, drenge I 10-2, drenge II 
5-2.

Kampene blev stort set en reprise af tidlige
re års forestillinger, og det lykkedes altså hel
ler ikke denne gang at få et hold med i slutspil
let, hvor de 4 bedste mandskaber i hver grup
pe deltager. Til gengæld havde vi en klar 
vinder i Joske, der i 3. halvleg brillerede med 
sine lune, ironiske anførertaler.

Turneringen vil formentlig allerede til næ
ste år få en ny og mere retfærdig struktur, der 
har til formål at sikre mere jævnbyrdige kam
pe, som f.eks. Røper P - pokalkampen mod 
Sorø Akademi, der for os blev lyspunktet i et 
mørkt forår, idet vi vandt 4-3 og dermed sikre
de os en aktie i pokalen for andet år i træk. 
Samtidig med denne kamp spilledes to kampe 
uden for turneringen. Drengenes 2. hold tabte 
3-6, mens pigerne - sensationelt klarede 0-1.

Anker Nielsen
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Foto: Heering.

Basketball for gymnasie pigerne
I denne sæson har der pga. manglende entusi
asme ikke foreligget mange træninger, hvilket 
har resulteret i et relativt lille antal kampe. 
Dog må pigerne roses for de flotte resultater 
de har formået at få i løbet af sæsonen:

D. 7/9-91 fandt årets første kamp mod To
kai sted, vi vandt 22-11. D. 26/9-91 gjaldt det 
amtsmesterskaberne i Haslev, hvor det blev til 
en 2. plads. Birgitte R. (1. G) blev her stævnets 
topscorer. D. 6/10-91 var det kampen mod 
handelsskolen, hvor vi blev totalt overrump
let, vi tabte 37-9. D. 8/2-92 var det årets sidste 
kamp mod Tokai. Til denne kamp var der ind
kaldt reserver fra grundskolen, da gymnasiet 
ikke var i stand til at stille et fuldtalligt hold. 
Dette viste sig senere at være en god idé, da det 
var Patrizia (9. a), der afgjorde kampen med 

sine ialt 17 point. Kampens resultat blev 29-9. 
Michael Reimer og Martin Hart 2. g.

Volleyball
Skolemesterskabet i volleyball for drenge er i 
marts 92 blevet vundet af 3. my medens det 
for pigernes vedkommende blev vundet af 2. 
sa.

Badminton
I badminton er alle kampe endnu ikke afvik
let men vinder af damesingle blev af Birgitte 
Schaumburg over Charlotte Arnesen. De to 
piger spillede sammen i damedouble hvor de i 
finalen slog Cindie lermiin og Maria Bard
ram. Finalen i herresingle bliver spillet mel
lem Patrick Topp og Morten S. Johansen.

Ole Petersen
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Livet!
En stor del 
at mit lille liv 
er gået med 
at eksistere, 
men eksistens 
er ikke nok - 
ej heller grublerier! 
For livet ER hvor livet leves 
og ikke hvor det lænkes 
eller tænkes, 
og livet er i alle ting 
i alle eksistenser.
Men leves det må det - 
med alle konsekvenser. 
Så gå da ud og lev dit liv 
tilsammen eller ene 
og tænk så meget mindre på 
hvad andre måtte - mene

CRH - 3.g

Lyrikprojekt
Sæt ord på! Fransk, tysk, dansk, engelsk? Prøv 
dine grænser af med sproget: et digt kan flytte 
grænser i bevidstheden - både din egen og andres.

Gør rejsen tilbage til »Huske-Land« - eller 
start computeren og forsøg dig som metal-hacker 
i andres lukkede systemer. Dit pass word er en ma
gisk nøgle.

Sådan lød opfordringen til at skrive til lyrik
projektet 1992 under temaet OVER ALLE 
GRÆNSER? KONTAKT har samarbejdet med 
DIPLEN; hvad vi ikke har plads til, vil elevernes 
eget blad formidle i et senere nummer.

Rain must fall
I can see it in the stars
Life is so exciting
Acting so bizarre
The World is so inviting
Playing really cool
And looking so mysterious
Every day is full of sunshine
But in every life a little rain must fall

You lead a fairy tale existence
But in every life a little rain must fall.

PB-2.g.

Jeg kan huske....
Væggene var grønne 
luften tyk, 
jeg troede jeg kendte 
synet der ventede mig - 
det var værre!

Plastichandsker 
hvide kitler 
og masker 
beskytter fra alt ondt - 
troede jeg!

Han lå i sengen 
men var det ham? 
Han var ikke stærk og modig, 
frygt i øjnene 
tårer på kinderne - 
sårbar!

Plastichandsker 
hvide kitler 
og masker 
beskyttede ikke mere 
hvad øjnene så 
hjertet følte - 
mine tanker!

Det var ham 
min far 
den svage mand, 
han ændrede mit liv - 
for altid!

CM-l.g.
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Pocahontas’ Revenge!«
I were a white man
ho called at your harbour by chance 
id you bid me welcome
Id me that Pocahontas was your name 
id you lit a fire and offered me 
oipe of good Virginia tobacco 
hile I as a world conqueror 
wer thanked you

buld it then be several centuries
fore you at last would be able to smile again 
a smoke as sweet as Pocahontas’ revenge?

I were a white man
ho took you asleep in the darkness 
id extinguished every dream you had 
the will of power, and for the kicks

reed you to drink my fire water 
id drown your sorrows and wants 
rget your country 
id even forget your name

'ould you then wake me up in the night now 
• a relic of the past, who haunts again
a smoke as sweet as Pocahontas’ revenge?

ts, I am a white man 
noke is rising from my cities 
ere are cracks in my sky 
id there is lead in my clouds 
m lightening a fag; it will get me 
iad or alive some day 
id I remember so clearly 
e words Pocahontas said:

ll your insanity will return
I your imprudence will drive you back 
a smoke as sweet as Pocahontas’ revenge.

MSH-2.g.

Borders
Every Sunday at Mass she cried.
Inside the great Cathedral, in God Almighty’s house 
she only felt the distance greater.
When she stepped inside, it was as if
a magic circle was drawn around her and set the limit 
for only her Godless Universe. When she received 
the Sacrament she felt 
they poisened her, 
an invisible conspiracy against her.
Sometime she ran outside and gasped for breath.

But she always went to Mass.

One cold Easter Sunday, 
the minute she opened the church door 
and heard it close heavily behind her 
she felt trapped
The sunlight was not coming through the 
stained glass windows, only spreading a dark 
sacred light.
The church was filled with people 
old people mumbling 
women chattering
children making noise. The priest intoned -
Jesus looked hurt
observing the lively crowd and her 
(standing miserably) alone.

All this was an obstruction to her 
contact with God.
Slowly she dropped

- flying above their head she knew..
and they tried to cut her wings, the blood 
shrouded her in a slough. She changed 
her life.
Now, not even the curved church ceiling 
can prevent her from reaching God.

CN-l.g.

Over alle grænser?
- ung lyrik 1992
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Koncertbal
Nils Aarsø

Traditioner har godt af lidt fornyelse. Den lille 
ændring som giver dem ny livskraft så de kan 
blive til gode, gamle traditioner uden affæl
dighed. Som f.eks. nu Forårskoncerten; man 
flytter den et antal klokketimer og gør den til 
et koncertbal. Publikum er ikke længere kun 
forventningsfuldt, men også festklædt. Ram
merne er dog fortsat de samme. Udsmyknin
gens hovedbestanddel er selve det unge forår, 
som i et par dage ikke har behøvet at stå der
ude og skutte sig i det danske forår og derfor 
nu viser sig fra sin kønneste side. En lille grøn 
lund. Og dem elsker vi jo som bekendt. Og det 
sang vi da også allesammen, støttet af Anna 
Trojahns sikre trompetspil. Og så var koncer
ten i fuld gang. Programmet var meget varie
ret. Flere elever har fundet sammen i små 
bands, grupper eller hvad vi nu skal kalde 
dem optrådte ind imellem de numre l.g’erne 
og koret har indstuderet med Kofoed.

l.ax lagde for med filmmusik. »Sometimes 
peaceful, sometimes wild and free« indehol
der vel et tilløb til et signalement af generatio
nen. Præstationen høstede pænt bifald. 
»Thats what friends are for« sang Burgess og 
Juel-Brockdorff da også i deres personlige bi
drag hvor den instrumentale ledsagelse var i 
de bedste hænder. Det var den forsåvidt også 

det følgende nummer, selv om de bedste hæn
der tilsyneladende var blevet lidt svedige og 
det ønskede antal decibel åbenbart uvægerligt 
medfører tekniske problemer.

l.by’s bidrag var i tyggegummitakt. »Take 
the ribbon from your hair« sang de, og da det 
var fjernet kunne Ludvig og andre svinge med 
hårpragten for at hjælpe på taktproblemerne: 
»Tonight I need a friend«. Salen mente da 
også at der måtte lidt støtte til.

Som bekendt er hvert år skønnere end det 
forrige her på Herlufsholm. I hvert fald er 
Gnistens melodi og spil hvert år lige fremra
gende og fællessangen lige fornøjelig. Publi
kum skal også aktiveres lidt, man skal ikke 
bare nyde!

Efter fællessangen optrådte Maria-Beth- 
gruppen. Hendes stærke bluesstemme i fine
ste samklang med det eminente spil bl.a. 
brødrene Elverdam leverede, var et markant 
bidrag til koncerten. Publikums begejstring 
var da også næsten ved at ødelægge musik
ken. Sådan går det let når den rytmiske sans 
ikke er helt så veludviklet på tilskuerpladser
ne, men man alligevel hér insisterer på at klap
pe med.

l.cz’s version af tv-2’s Bag de duggede ru
der var præget af rytmesans og påfaldende
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påklædning. Således var pastorens alpehue 
tildelt en fremtrædende rolle. Generelt er 
l.g’ernes optræden præget af en voldsom 
hang til udklædning.

Hos gruppen Nirvana var det et par sørøv
ertørklæder og en koreahue som tiltrak sig 
opmærksomheden. Musikken var tung, rå og 
påtrængende. Men et sådant nummer er ikke 
kun musik - forstå mig ret. Faldt Piil på knæ 
for musikken? Sådan noget går lige i folk og 
salen spiller sin rolle i helheden.

Koret overtog derefter scenen. Vi hørte en 
lille bid af Orffs Carmina Burana. Godt nok 

i en anden udgave, og på bånd men som Kofo- 
ed påpegede kunne man ikke høre forskel. 
Hvad Deres udsendte kan bevidne. Aftenen i 
Tivoli var ren fryd og det må have været en 
stor oplevelse for de deltagende gymnasiekor. 
Vi fik også andre prøver på korets arbejde 
hentet fra det mere traditionelle repertoire i 
den sammenhæng. Gode, velindstuderede 
Queensnumre som imidlertid næppe var så 
velkendte af det medsyngende publikum som 
Kofoed formodede.

Lejlighedsvis bliver man konfronteret med 
mærkelige spørgsmål. »Er I tændte?« lød det
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fra scenen. Personligt fik jeg svar på et andet 
spørgsmål. Nemlig hvad det er Johnsen bru
ger sin tid til. Han og de øvrige medlemmer af 
den gruppe som sang »Wish you were here« 
havde tydeligvis øvet sig.

Men således nåede vi frem til aftenens hov
edprogrampunkt. Les Miserables. Man kan 
lejlighedsvis undre sig over den umådelige po
pularitet der kan holde sådanne musicals på 
store europæiske scener i årevis. Men forkla
ringen er vel den at der er tale om en lykkelig 
sammensmeltning af musik og teater med 
meget bred appel. Kofoeds medley var frem
ragende. Mundret og vittigt oversat med hen
syntagen til lokale forhold. Desuden var ele
vernes optræden fremragende. Publikums 
forventninger blev da også spændt til det 
yderste og Caroline lampefeberfri medens 
Kofoed ordnede papirarbejdet. Hendes Fan- 
tine var glimrende og undertegnede forstår 
også godt at tusind stjerner tindrede frem da 
en sød ung pige lagde stemme til Cosettes 
kønne lille sang. Mandskoret sang om lækre 
damer og røgmaskinen (sådanne indretninger 
er ofte upålidelige) gjorde hvad den kunne for 
at kvæle sopranerne. Det var, kort sagt, ud
mærket. Kofoed havde sandelig fortjent den 
flotte buket Rikke overrakte ham på l.g’s 
vegne.

Efter koncerten fortsatte selskabeligheden i 
Festsalen og de smukt istandsatte repræsenta
tionslokaler med spisning, Les Lanciers og di
skotek. Det skal nok vise sig at der er skabt en
levedygtig tradition.



Tema: Etik i skolen
Mads Nielsen

Etikdebatten er hektisk i disse år. Mere end én 
»mur« er faldet, og de perspektiver, som ska
bes derved, har dels skabt usikkerhed, dels 
været en udfordring til vores evne til at orien
tere os i tilværelsen, også etisk. Dette smitter 
i nogen grad af på skolens undervisning - og 
i højgrad af på dens dagligliv, som det former 
sig for både elever og lærere, ikke mindst på 
en kostskole, hvor opdragelse er en uadskille
lig del af opgaven. Eller er det også et etisk de
batemne?

Etik er ikke et skolefag, men indgår som et 
emne, man kan vælge i faget religion i gymna
siet. Hvordan man arbejder med det, fortæl
ler Marianne Olsen om i sin artikel.

Da Etisk Råds formand, Else Sejer Larsen 
er seminarierektor, faldt det naturligt at to 
elever fra 3.g i en samtale med hende, forsøgte 
at se emnet etik i en større sammenhæng.

Endelig har Herlufsholms formålsformu
lering været taget op til drøftelse og justering. 
Resultatet bringes her i Kontakt sammen med 
en omtale af arbejdets forløb.

Men først skal vi forsøge at give et indtryk 
af de mange måder, hvorpå interessen for eti
ske problemstillinger og moralsk praksis gør 
sig gældende i dagligdagen. Eller ikke gør 
det!

Den uskyldiges røst
»Hvorfor gør vi her på Herlufsholm aldrig 
noget for andre, der trænger til hjælp?« Rep
likken kom fra en ny elev i l.g - og den ramte 
et ømt punkt, selv om det slet ikke var hensig
ten. Eleven kom bare fra en skole, hvor sådan
ne initiativer til glæde for SOS-børnebyer el
ler Mother Theresa var almindelige, og åben
bart også til glæde for skolen. Det er jo et 
faktum at Operation Dagsværk aldrig har 
fået tilslutning på Herlufsholm, og alterna
tive projekter har ingen taget initiativ til. Det 
kan måske undre, men forklaringer er ikke 
svære at finde: eleverne er præget af et vist 
kuvøse-syndrom, som gør udadvendte aktivi
teter mindre naturlige og mindre nødvendige.

Inspiration fra ledelse og lærere - endsige for
ældre - har åbenbart heller ikke været særlig 
stærk; vi har nemlig meget travlt med at op
stille og nå akademiske mål, og vi river ikke 
gerne en skoledag ud af kalenderen til pjat. 
Det er nemlig en krævende opgave at kvalifi
cere sig i eksamensskolen, det levner ikke me
get tid.

Etik i faglig sammenhæng
Som nævnt har religion plads til etik som fag
ligt emne. Faget filosofi, hvorunder etikken 
hører, er jo nu en valgsfagmulighed i gymna
siet (som ganske vist ikke så mange skoler til
byder); folkeskolens forsøgsråd har i øvrigt 
lige udsendt en rapport over nogle afsluttede 
forsøg med filosofi i folkeskolen. Det er inter
essant læsning, men også en understregning 
af, at faget som selvstændig størrelse på ske
maet med læseplaner og tilhørende didaktik 
er diskutabelt. Derimod slåes det fast at filo
sofiske problemstillinger og herunder etisk 
debat i høj grad hører hjemme i en række fag 
- og i skolen som helhed.

Det er da også erfaringen fra det daglige ar
bejde med faget dansk, at emner som identi
tet, attituderelativisme og eksistentialisme er 
sikre hits i gymnasiet. I en klasse, som var 
kørt fast i den danske stils øveprogrammer, 
virkede en vægavis med selvvalgte debatem
net som en kraftig igangsætter: 80% af ind
læggene kom til at handle om moralnormer 
og ansvar. Og ved sidste års studentereksa
men var samfundets moraldebat sivet ind som 
den røde tråd: Godt og ondt, rigtigt og for
kert? Eleverne var glade for sættet, for også i 
historie, biologi, samfundsfag, idræt o.s.v. 
spiller de etiske problemstillinger en central 
rolle. Og idag er det muligt for en lærer at tage 
debatten om disse problemer op uden at blive 
hængt ud for manipulation. Ja, det er faktisk 
et krav.

Og i relation til faglighed gælder det gene
relt, at en holdningspåvirkning opstår spon
tant når fagenes og eksamensordningens krav 
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skal omsættes til arbejdsmoral: forsømmel
ser, afleveringsfrister, grundighed, kildebe
handling o.s.v.

Lærerrollen styret af kald eller cash?
Når alt alligevel ikke fungerer optimalt, må 
det skyldes at den etiske debat hæmmes af an
dre forhold. Det kan dels defineres som ænd
ringer i lærerrollen, dels som en generel ten
dens mod »etik-forvirring«, der igen kan på
virke læreres og andre voksnes holdninger. 
Den idealistiske kaldstanke kan ikke generelt 
kaldes nogen stærk motiverende kraft for læ
rere idag (så lidt som for andre lønmodtagere 
og deres fagforeninger). Enhver indsats skal 
nu udmøntes i honorarer eller »årsværk«, og 
elever kan få det indtryk, at deres personlige 
»forbilleder«, lærerne, ikke engagerer sig i de
res 8-16 job med samme idealisme som de for
venter hos eleverne. Arbejdet med kostskolen 
er naturligvis ikke akkordarbejde og søges af 
de allerfleste stadig af idealisme, men ikke 
desto mindre er dialogen mellem elev og lærer 
om etik ikke det bedst egnede beregnings
grundlag for lønaftaler.
Desuden føler mange lærere nok at de mang
ler forudsætninger i deres uddannelse for at 
påtage sig undervisningsforløb i etik - endsi
ge de erkendelsesprocesser, der er forbundet 
med moralske problemstillinger. Man vil da 
nødig gå sensitivitetstrænere eller manage
ment-guruer i bedene.

Det er nok heller ikke så meget et spørgsmål 
om at have pædagogiske teknikker og uddan
nelse, som om at føle at man besidder den 
nødvendige forudsætning i form af autoritet 
og engagement. På den ene side føler mange 
lærere nok at skolen skal stille krav, være en 
udfordring. Men på den anden side viger for
ældre ofte tilbage fra at formulere etiske reg
ler som autoritet, og så kan man vel ikke for
tænke lærere i at afstå fra den rolle.

En ny debatsituation
En vis ændring i dette forhold er dog ved at 
være mærkbar. Samtidig med at debatten 
omkring etik i forbindelse med lægeviden
skab, demokratiets og politikernes funktion, 
genteknologien, ressourceproblemer o.m.a. 

vokser, bliver vi gennem medierne og den of
fentlige debat vænnet til at håndtere denne 
debat - ikke som moralske autoriteter, men 
som deltagere i samtaler. Måske er vi ved at 
tabe en dansk tradition for følsom tågesnak 
eller blufærdig tavshed. Et vist system i gal
skaben har som resultat, at diskussioner med 
elever ikke mere behøver at begrænses til no
get »privat« men kan samles om de større 
linjer.

Set fra de unges side er en etikdebat nemlig 
en nødvendig del af en personlighedsudvik
ling, der ofte former sig som en bevidst stil
lingtagen til, eller løsrivelse fra, arvede for- 
ældremønstre. Og selvfølgelig opleves denne 
proces som individuel, men samtidig som en 
generel socialiseringsproces, hvor igennem 
den unge pejler sig ind på et af de fællesska
ber, som har de nødvendige og helst selvvalgte 
fælles spilleregler. Et af disse fællesskaber 
hedder »skolen«; det dækker måske ikke hele 
tilværelsen, men et mere omfattende hedder 
»kostskolen«, Herlufsholm - som igen kan 
være en del af det større, som omfatter bor
gerskab i det demokratiske samfund.

At strukturere den etiske holdning
Dette, gennem en dialog at hjælpe eleverne 
med at strukturere en etisk holdning til kost
skolens fællesskab, er en erkendelsesproces 
og afklaring af et valg (accept eller forka
stelse).

Men det er ikke forkyndelse.
Vi kan råde de unge til at spørge efter etisk 

konsekvens, opfordre den enkelte til at være 
kritisk revisor af urimelige modsætninger, 
tjekke at ikke for meget er fejet ind under 
gulvtæpperne i det fællesskab, hvis regler 
man skal vælge.

Det vil naturligvis stride mod alle erfarin
ger at hævde, at alle etiske problemer har en
tydige svar. Abort, dødshjælp, Organtrans
plantation diskuteres idag på en måde som 
klart viser dette.

Sandheden er nok at vi i store træk kan ope
rere med begreber som etisk konsekvens og 
sammenhæng - og at de spørgsmål hvor vi fø-

Fortsættes side 42...
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Formåls
beskrivelse 
11-2-1992.

Arbejdet med udform
ningen af en revideret 
formålsbeskrivelse for 
Herlufsholm er foregå
et i flere faser: Forstan
derens udspil, diskute
ret med rektor, blev 
oversendt til lærerne i 
begyndelsen af indevæ
rende skoleår. For at 
opnå bredest mulig dis
kussion og den størst 
mulige koncensus dis
kuterede medlemmerne 
af pædagogisk råd dels 
første formulering, dels 
ændringsforslag fra en 
arbejdsgruppe (Karen 
Fanø og Mads Nielsen) 
og endelig det forslag 
som så fremstod af et 
møde mellem Forstan
der, Direktør og de to 
lærerrepræsen tan ter.
Ovenstående er således 
et resultat af denne ret 
lange proces - men pro
cessen som sådan har 
endvidere tjent et for
mål i sig selv ved at tvin
ge til stillingtagen.

HERLUFSHOLM
- skolen for livet.

Herlufsholm Skole og Gods skal - i Herluf Trolles og Birgitte Gø- 
yes ånd - anvende alle ressourcer med det ene formål at give både 
dag- og kostelever de bedste betingelser for en personlig udvik
ling og en forberedelse til en tilværelse som aktive borgere i det 
samfund, de skal leve i - og sætte deres præg på. Skolen skal kun
ne måle sig med de bedste dag- og kostskoler både i Danmark og 
i udlandet.

Disciplene skal værdsættes, møde forståelse og lydhørhed og 
have opbygget selvtilliden for selv at kunne møde deres medmen
nesker med samme indstilling. Samtidig skal disciplene møde 
krav og store udfordringer, som kan udvikle deres helt særlige ev
ner og talenter på det intellektuelle, kunstneriske og fysiske område.

Ved afskeden med skolen skal disciplene fornemme, at de for
lader deres andet hjem, hvor de loyalt har fulgt levereglerne. Her 
har de mødt tryghed og påskønnelse i et fællesskab, som de med 
glæde vil vende tilbage til.

Skolens overordnede formål udmøntes ved en særlig indsats 
på følgende felter:
* Disciplen påvirkes målbevidst til at udvise initiativ, fantasi, to

lerance, hensynsfuldhed og hjælpsomhed.
* Disciplen modtager faglig undervisning af høj kvalitet i klasser 

med optimale klassekvotienter. Ved at skabe gode arbejdsfor
hold og -vaner søger skolen at fremme arbejdslyst og fordybel
se, selvstændighed og åbenhed.

* Disciplen får - såvel gennem undervisningen som ved mødet 
med Herlufsholms historiske tradition - et personligt indblik i 
dansk kultur og dennes bedste værdier.

* Disciplen bibringes et internationalt perspektiv ved at interna
tionale aspekter bevidst inddrages i undervisning og fritid. Sko
len fremmer et samarbejde med skoler i andre lande og op
muntrer og hjælper disciplene til individuelle udlandsophold 
med uddannelsessigte.

* Disciplen påvirkes til forståelse for og glæde ved naturen gen
nem opholdet på Herlufsholm. Disciplenes æstetiske bevidst
hed udvikles gennem arbejdet med kreative aktiviteter og i sær
deleshed ved at Herlufsholm skaber de smukkest mulige ram
mer om opvæksten både kunstnerisk, bygningsmæssigt og 
landskabeligt.

* Disciplens fysiske udvikling fremmes gennem deltagelse i 
sportsaktiviteter og en bevidst indsats fra skolens side vedrø
rende ernæring og sundhed.

* Disciplen gennemfører efter eget valg i løbet af skoletiden et el
ler flere særligt krævende projekter af kunstnerisk, videnska
belig, fysisk eller social karakter. Opgaverne løses individuelt 
eller i fællesskab med andre.

* Disciplens familie inddrages i samarbejde med skolen gennem 
forældredage, gennem regelmæssige informationer om discip
lens udvikling og livet på skolen, samt ved at man på alle måder 
fremmer familiens kontakt med skolens ledelse, lærere og an
satte.
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ler at valget er åbent, netop er de spørgsmål 
hvor vi må vælge for derved selv at forme de 
konsekvenser, vi ønsker skal præge verden 
fremover.

At negligere valget er pjat.

»Det etiske regnskab«
Debatten har bl.a. resulteret i en sproglig ny
skabelse kaldet »det etiske regnskab«. Herved 
trænger marketing- og erhvervssprog sig på: 
et regnskab skal balancere, og tanken er da 
også at virksomheder og institutioner skal 
kunne opstille deres budget i form af erklære
de holdninger, forudsætninger og mål. En 
evaluering af institutionen består så i at gøre 
regnskabet op: sammenligne praksis med ide
aler og mål.

En sådan proces har man bl.a. gennemført 
på Frederiksborg Statsskole; på Centralsyge
huset i Næstved er man igang med en 3-årig 
proces med samme sigte.

I skolesammenhæng er det naturligt, at det 
billede skolen prøver at skabe af sig selv i tryk
sager, skoleprogrammer og informationsma
terialer (f.eks. Kontakt) underkastes en sådan 
test. Vi har i denne sammenhæng trykt »Her
lufsholm - en skole for livet« som er skolens 
reviderede formålsbeskrivelse. Enhver læser 
kan dømme for sig selv vedrørende ordlyden. 
Det kan imidlertid fremhæves at det internati
onale aspekt er fremhævet i forhold til tidlige
re. Hermed er bare tydeliggjort en allerede ek
sisterende tendens, idet skolen jo både har 
mange udlandsdanske og mange gæsteelever. 
Men af samme grund har vi også ønsket at 
fremhæve betydningen af vores danske rod 
som baggrund for den betydning traditioner 
tilskrives.

Et andet nye element er begrebet »kræven
de opgave«. Hermed sigtes til projekter uden 
for skolepensumet - som den enkelte elev med 
voksen vejledning engagerer sig i. Sigtet er at 
udvikle karakteren hos deltagerne og kanali
sere og koncentrere en indsats som ellers vil 
være ustruktureret. Det vil tage tid og omhyg
gelig planlægning at indarbejde en sådan tra
dition. Den er endnu på et forberedende sta
dium og må i øjeblikket betragtes som et ide
al, en løfteparagraf, men vi håber hermed at 

kunne tilføje kostskolemiljøet en værdifuld 
inspiration.

Elevernes kritiske revision
For jordforbindelsens skyld har jeg prøvet en 
klasses kritiske sans på de foreliggende mate
rialer, som den implicerede l.g kunne kom
mentere i en skriftlig danskopgave. De fleste 
mente ikke bare at det var acceptable mål, fle
re skrev positivt at de var tilfredse med at sko
len stræbte højt (... jeg er stolt af at gå på sko
len ...).

Men der var samtidig sundt kritiske og rea
listiske kommentarer til hensigten: »Det er vel 
delvis for at reklamere, at man skriver sådan 
noget i skolens program!« og: »Kan lærerne 
og ledelsen leve op til det?« En påpegede at 
forældre heller ikke altid er så loyale, at skolen 
får støtte nok til at nå disse mål. Essensen var 
kort og godt: Den formålsparagraf er nok de 
voksnes »krævende opgave«!

Else Marie Sejer Larsen, 
født 1932.
Lærer fra Statsseminariet på
Emdrupborg. Cand. pæd., rektor 
på Blaagaard Seminarium og HF- 
kursus.
Formand for det faglige lands
udvalg for pæd-og psyk.-uddan- 
nelsen 1976-81, medlem af Det 
centrale Uddannelsesråd 1976-82.
Formand for Det Etiske Råd fra 
1988.
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Etik - Et Modeord?
Det etiske Råds formand i samtale med
Trine Aaen Madsen og Charlotte B. Rasmussen, 3.g.

Da 3.s i den sidste tid har beskæftiget sig med 
etik i Marianne Olsens religionstimer, beslut
tede klassen sig for at tage ind og interviewe 
formanden for det Etiske Råd, Else Marie 
Sejer Larsen, da en artikel af hende, »Barm
hjertigt drab-barmhjertig død«, vakte stor in
teresse. Klassen fandt sammen frem til diverse 
spørgsmål, som man mente var relevante for 
emnet.

Vi undrede os over at interessen for etik 
pludselig er blevet så stor. Og redaktionen 
spurgte derfor Else Marie Sejer Larsen om 
etik var et nyt modeord.

E. M. mener at den etiske tankegang altid 
har været tilstede. Blot har den førhen ligget 
under begrebet som teologi og filosofi.

Etikken ligger til grund for menneskets ide
er om hvordan man bør og skal opføre sig. 
Med andre ord er etik lig med folks værdian- 
tagelser. Selv folk der påstår at de ikke er etisk 
indstillede, har alle ideer om hvad der er rig
tigt og forkert.

Det var den bioteknologiske udvikling, der 
egentlig bragte det etiske spørgsmål ind på li
vet af os. Bioteknologien arbejder så hurtigt, 
at vi ikke kan følge med.

I 1987 gjorde Folketinget kunstig befrugt
ning lovligt. Pludselig kunne man manipulere 
med de befrugtede æg og lave 10 helt ens ind
ivider, hvis man ønskede det. For at undgå 
dette, blev det besluttet at danne et råd der be
skæftiger sig med etikkens mange spørgsmål, 
helt uafhængigt af Folketinget.

Rådet består af 17 medlemmer. 8 vælges af 
Sundhedsministeriet, de 9 resterende, inklu
sive formanden, af Folketinget. Betingelserne 
for optagelse i rådet er, at ingen må have poli
tiske hverv. Hvert enkelt medlem vælges som 
person, ikke efter politisk overbevisning.

Som noget helt specielt har Det Etiske Råd 
fri presse adgang - de kan udsende presse
meddelelser som de ønsker det.

Det Etiske Råd er forpligtet til at etablere 
offentlige debatter, og netop gennem mediet 
har rådet mulighed for at nå ud til befolknin
gen.

En af hovedopgaverne er at komme med 
forslag til løsning af eventuelle etiske proble
mer inden for bioteknologiens områder. Dvs. 
at rådet ikke bestemmer hvad der er etisk rig
tigt og forkert, men giver forslag til Folketin
get om hvordan problemerne kunne løses.

Det Etiske Råd står tit over for dilemmaer, 
såsom spørgsmål om hjerte- eller hjerne
dødskriterierne. Begrundelsen for at hjerte
dødskriteriet bør fastholdes er let. Er en per
sons hjerte først holdt op med at slå, ved man 
at der ikke længere er håb. Er personen hjer
nedød er det straks værre. Skal kirurgerne 
have lov til at slukke for respiratoren, og bru
ge menneskets organer, vil de pårørende ikke 
kunne følge dødsprocessen til ende, hvilket 
støder nogle. Dilemmaet er da på den ene side 
respekten for det enkelte menneskes vilje, på 
den anden side barmhjertighedsgerningen.

Klassen kom ind på hvorvidt det er rigtigt 
at manipulere med menneskets krop d.v.s. 
bruge folks organer som erstatning for de 
ødelagte. Vi spurgte om det Etiske Råd mente 
at man burde donere. Else Marie Sejer Larsen 
så på dette som et dybt eksistentielt spørgs
mål. Har man en skæbne? SKAL man gøre alt 
hvad man kan? Hvad er det for værdier der er 
så vigtige at visse folk ikke accepterer organ
donationer? Hvilke værdier er truede ved så
danne operationer?

Det Etiske Råd vil ikke sige hvad der er rig
tigt og forkert, for som Else Marie Sejr Larsen 
siger, vil Danmark nok ikke kunne godtage 
den lov som Kina har vedtaget, nemlig at alle 
skal donere.

— * —
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Undervisning i etik
Marianne Olsen

I år har 3.s. valgt at studere etik nærmere. Det 
er sket inden for et af emnerne i religionsun
dervisningen. I mange år har etik været på li
sten over de emner, vi kunne udbyde, men 
først i år har det vakt tilstrækkelig interesse til 
at en klasse har taget fat på det.

Om årsagerne hertil er det ikke min opgave 
at skrive; de overvejelser kommer andetsteds 
her i bladet. Men at fænomenet er klart tids
bestemt, er der nok ingen tvivl om. Det er ikke 
kun registreret her hos os; også bibliotekerne 
landet over kan berette om mærkbart stigen
de udlån af filosofisk litteratur, herunder 
særlig etik.

Muligheden for at en pludselig voksende 
efterspørgsel kan tilfredsstilles, ligger natur
ligvis i at enkeltpersoner har brugt deres til
værelse på at tænke etisk-filosofisk og har 
skrevet om det, også i perioder hvor ingen an
dre interesserede sig for de emner, og det er 
netop hvad Andreas Simonsen brugte sit liv 
til. Han underviste en årrække på Zahles sko
le samtidig med at han skrev, men alvorlig 
sygdom tvang ham til lange fravær, og da han 
i 1983 fyldte tres, trak han sig helt ud af under
visningen for at hellige sig sin skribentvirk
somhed i den udstrækning hans kræfter tillod 
ham det, og i 1990 udgav han Dilemmaer, 
som var specielt beregnet til brug i gymnasiets 
nye undervisning i filosofi. Således er den 
også velegnet til studier i forbindelse med 
filosofisk-etiske emner i faget religion.

Det har været spændende for læreren at er
fare i hvor høj grad det blev opdaget, at hæ
derlighed og skarpsindighed måtte følges ad i 
sprogbehandlingen. Jeg tror virkelig at flere 
elever her for første gang har erfaret at spro
get kan være afslørende, og at man skal være 
meget på vagt for ikke at komme til at bevise 
det modsatte af hvad man ville. Og det vil 
være meget uheldigt for den person der tror at 
han kan komme let hen over realiteterne med 
dobbeltmoral eller andre former for snyd, 
hvis han taler til således skærpede ører.

Tanken i Dilemmaer er denne: at »det 
gode« indeholder to modsatrettede idealer, 
og at disse idealer skal fastholdes som forskel
lige for at der kan være tale om »det gode«: 
Således skal i etisk henseende både (f.eks.) 
blufærdighed og saglighed fastholdes, både 
entusiasme og taktfølelse, både viljestyrke og 
tænksomhed, for blot at nævne nogle af de 
paradokser som Simonsen kalder diskon
junktioner.

I den sammenhæng har vi også læst en arti
kel af formanden for Det Etiske Råd, Else 
Marie Sejer Larsen: »Barmhjertigt drab - 
barmhjertig død«, som har inspireret klassen 
til at bede de to udsendte, Trine Aaen Madsen 
og Charlotte Bjørn Rasmussen, om at lave in
terviewet.

Artiklen behandler også sit problem som 
diskonjunkt, idet de to hensyn, hensynet til 
menneskelivets ukrænkelighed på den ene 
side og på den anden side hensynet til fordrin
gen om barmhjertighed mod den lidende beg
ge skal fastholdes og respekteres.

Det er klart at ikke alle har haft lige meget 
ud af at drøfte disse problemstillinger. Men 
sådan er det jo. Der er noget i tilværelsen der 
optager én mere end andet, og at det i hvert 
fald har drejet sig om fænomener der angår 
den enkeltes liv, har ingen af os været i tvivl 
om.
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Ferie og rejsedage 1992-93
Det henstilles til forældrene, at de tilrettelægger deres ferier således, at ferierne følger skolens 
ferieplan. På given foranledning gøres opmærksom på, at der ikke vil blive bevilget ekstra ferie 
til elever i afgangsklasserne (9., 10. og 3.g).
Fugleskydning: Lørdag den 29. august. Procession kl. 9.00. Gammel herlovianerskydning kl. 
14.00. Chokoladebord kl. 15.00. Fuglekongen kåres kl. 17.00. Fugleskydningsballet er kun for 
skolens nuværende elever.
Som i de foregående år, siden 5-dages ugen blev indført, holdes der ikke fri hver lørdag, men i 
stedet gives der fri en række mandage, så at antallet af skoledage bliver som ved andre skoler. 
Derved får de fleste disciple mulighed for at tage hjem eller besøge andre familier eller venner 
på et 3-dages besøg. Hvilke lørdage og mandage, der er fridage fremgår af følgende plan:
Rejseweekend: Fredag d. 21. aug. - mandag d. 24. aug.
Rejseweekend: Fredag d. 4. sep. - mandag d. 7. sep.
Rejseweekend: Fredag d. 18. sep. - mandag d. 21. sep.
Efterårsferie: Fredag d. 9. okt. - mandag d. 19. okt.
Lørdag d. 24. okt.: Blebal. Forældre 7.-10. kl.
Rejseweekend: Fredag d. 30. okt. - mandag d. 2. nov.
Rejseweekend: Fredag d. 13. nov. - mandag d. 16. nov.
Lørdag d. 21. nov.: Komediebal. 2.g’s forældre.
Rejseweekend: Fredag d. 27. nov. - mandag d. 30. nov.
Lørdag d. 5. dec.: Forældremøde l.g.
Lørdag d. 12. dec.: Forældremøde 2.g.
Der er almindelig skolegang fredag d. 17. dec. til kl. 11.30. Derefter bliver der afslutning i kirken 
og hjemrejse til juleaften kl. 13.00. Skolegangen begynder i det nye år man. d. 11. jan. kl. 7.55. 
Trolledag torsdag d. 14. januar 1993: Trollebal 3.g’s forældre.
Rejseweekend: Fredag d. 22. jan. - mandag d. 25. jan.
Lørdag d. 30. jan.: Forældremøde 9. kl. + 10. kl.
Rejseweekend: Fredag d. 5. feb. - mandag d. 8. feb.
Rejseweekend: Fredag d. 19. feb. - mandag d. 22. feb.
Rejseweekend: Fredag den 5. mar. - mandag den 8. mar.
Lørdag d. 13. mar.: Gøyebal, 7.-10. kl. forældre.
Rejseweekend: Fredag den 19. mar. - mandag den 22. mar.
Lørdag d. 27. mar.: Koncertbal, l.g’s forældre.
Påskeferie: Lørdag d. 3. apr. - mandag den 12. apr.
Busafgang i forbindelse med påskeferien lørdag d. 4. april kl. 12.10.
Palmesøndag d. 4. april 1993 konfirmation for 8. klasse.
Rejseweekend: Fredag den 23. apr. - mandag den 26. apr.
Bededagsferie: Torsdag d. 6. maj - søndag d. 9. maj.
Ferie i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag: Onsdag d. 19. maj - søndag den 23. maj.
Evt. rejseweekends efter Kristi Himmelfartsferien vil blive meddelt senere.
Dimission: Onsdag den 16. juni. 3.g og 10. kl. forældre.
Når der er rejseweekend eller ferie, kører der bus fra skolen til København (bussens holdeplads 
er ved broen i Ingerslevgade) og Korsør efter skoletid.
Ved afslutningen af ferie eller rejseweekend kører der bus fra København kl. 19.30 - afgangstids
punktet fra Korsør afpasses efter færgeforbindelsen Nyborg-Korsør.
Hvis en elev har behov for at forlade kostskolen uden for de normerede ferier og rejseweekends, 
skal skriftlig tilladelse hertil indhentes hos rektor.




