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LEDER

„Junior programmet”
Fra og med næste skoleår 
genindfører skolen en 6. 
klasse. For tre år siden 
satsede vi med held på at 
få 7. klasse tilbage - og nu 
retter vi altså blikket mod 
en 6. klasse. Vi benytter 
lejligheden til kritisk 
og fremadrettet at se 
på indholdet i grund
skolen - og inspireret 
af, hvad der sker i 
gymnasieoverbygnin
gen med introduktio
nen af Den internatio
nale Studentereksa
men (IB), satser vi i 6. 
klasse næste år på et 
program, der hedder 
Middle Years Pro
gramme (MYP) - for- 
dansket til Juniorpro- 
grammet. Fagrækken 
er næsten den sam
men som i Folkesko
len - dog med nogle en
kelte justeringer - og 
med bl.a. et såkaldt “Eng
lish House” som en nyska
belse. I “English House” 
som er et supplement til 
den almindelige engelsk
undervisning, skal elever 
undervises af en englæn
der, og der skal leges, ar
bejdes, aktiveres kun på 
engelsk. Programmet er 
derudover karakteriseret 
ved at fagrækken kobles af 
en række indfaldsvinkler 
til stoffet gennem hele 
året - ja, gennem alle de 4 
år som Juniorprogrammet 
løber (frem til 9. klasse). 
Vinkler (areas of interacti

on) er: Menneskets fysiske 
og psykiske omgivelser, 
det skabende menneske og 
menneskets helbred.

Hertil knytter der sig et 
såkaldt læreprogram, 
hvilket vil sige, at der fo

kuseres meget på ind
læringen, på metoder og 
på arbej svaner. Endelig er 
der i programmet lagt et 
såkaldt serviceprogram 
ind: eleverne skal “lære at 
hjælpe andre” - dette fore
går delvis i og delvis uden 
for skoletiden. På en ræk
ke områder vil man altså 
se, at der er sammenhæn
ge mellem hvad der fore
går i IB og juniorprogram
met.

Målet for juniorpro
grammet er at det skal 
indføres i alle årene i 
grundskolen, at eleverne 

stadig skal have det kend
te kvalificerende eksa
mensbevis efter 9.klasse, 
men at sammenhængene 
mellem fagene gøres be
vidst tydeligere gennem 
det samarbejde, fagene (og 

lærerne) tvinges ind i. 
De nye aspekter ved 
undervisningen knyt
ter an, for de elever, 
der har behov herfor, 
til den verden, som er 
uden for Veronas mu
re.

Tilknytningen for 
IBO (International 
Baccalaureate Organi
sation) betyder, at sko
len og uddannelsen 
herfra løbende evalue
res - og for eleverne, at 
der efter 9. klasse både 
udstedes et dansk og 
et internationalt eksa
mensbevis.

Målet er altså at 
fastholde det gode danske 
niveau og tilføre det ny dy
namik til glæde for skole 
og for elever.

For at nå dette mål har 
samtlige lærere i grund
skolen og rektor arbejdet 
målbevidst siden august 
1996 - og vi forventer at 
være startklar og parate 
august 1997 - hvor vi b.la. 
kan modtage den nye 
6.klasse i et nyindrettet 
undervisningslokale i Det 
gamle Biblotek.
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Trolletalen

Herluf Trolles fødselsdag 
fejrer vi på en måde, der er 
meget forskellig fra, hvor
dan fødselsdagsfester ple
jer at forløbe.

Vor fødselar har ikke in
viteret til dette fremmøde, 
og det er vist et godt gæt, 
at han ville blive noget for
bavset, hvis han kunne se, 
hvad der foregår i kirken 
og senere i dagens løb.

Fødselsdagsfesten er og
så på anden vis afvigende 
fra det sædvanlige:

De mange, der er her i 
kirken, kan deles i tre 
grupper:

Den ene gruppe - typisk 
de gamle Herlovianere - 
har ganske frivilligt be
sluttet sig for at møde op.

Den anden gruppe er 
den, man forventer giver 
møde. Med frivilligheden 
er det så som så. Det dre
jer sig for eksempel om 
dem, der er tilknyttet Her
lufsholm. Det ville i aller
højeste grad være dårlig 
tone, hvis de ikke indfandt 
sig.

Den tredie og langt den 
største gruppe er de nu-

14. januar 1997
Herlufsholm Kirke

Axel Kierkegaard 

værende Herlovianere, 
som ikke er blevet spurgt, 
om de ville indfinde sig el
ler ej. De er blot blevet be
ordret til at møde frem 
denne morgenstund.

Ved en fødselsdagsfest 
må man for alt i verden ik
ke glemme at hylde fødse
laren. Den hyldest bringer 
jeg også meget gerne, Når 
jeg oprigtigt på alles vegne 
takker og hylder Herluf 
Trolle og - ikke mindre 
Birgitte Gøye, er baggrun
den ganske indlysende: 
Uden Herluf Trolle og Bir
gitte Gøye var vi her ikke i 
dag, uden de to stiftere 
fandtes intet Herlufsholm.

Nogle kunne måske for
ledes til den tanke: at den 
kirke, som vi nu befinder 
os i, stort set er den sam
me som de, Herluf Trolle 
og Birgitte Gøye gav i arv. 
- Sådan forholder det sig 
imidlertid ikke.

Det ydre er ændret og 
restaureret i betragtelig 
grad. Og jeg vover den 
påstand, at det er foran
dret så meget, at kun få 
ville kunne genkende kir
ken.

I en beskrivelse af dan
ske kirker på Herluf Trol
les tid omtales et forhold, 
som vi ikke tænker på til 

daglig. Det berettes, at for 
et nutidigt menneske ville 
det mest slående være den 
stank, der slog en i møde, 
så snart man åbnede 
døren til kirken, “Det vai
et Pust fra Graven, en Lig
lugt, der ikke lod sig for
trænge hverken af Træk el
ler Slud. Strømmende ud 
fra Sideskibenes Kapeller, 
stigende fra Korets Om
gang, piplende frem under 
Gulvets Ligsten, gennem- 
trængte den, forpestede alt 
og lagde sig kvælende over 
alle dem, Gudstjenesten 
samlede herinde.”1

Nu ved vi ikke, om for
holdene her i kirken på det 
lugtmæssige område stod 
mål med, hvad man den
gang oplevede i flertallet 
af Danmarks kirker. Men 
vi må gå ud fra, at lugten 
af lig i Herlufsholm Kirke 
på stifternes tid var gen
nemtrængende. For os - 
med vore sarte næsebor - 
ville denne lugt have for
trængt næsten alle andre 
sanseindtryk, hvis vi el
lers havde kunnet skrue 
tiden 450 år tilbage, da vi 
trådte ind i kirken for lidt 
siden.

Idag mærker vi ingen 
stank af forrådnelse og lig, 
når vi er i Herlufsholm

2
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Kirke.
Kirken er smukkere og 

mere velholdt end måske 
nogensinde før. Men dette 
er ikke udslag af, at Her
lufsholm ikke har gen
nemlevet alvorlige van
skeligheder.

Stiftelsen har til tider 
haft økonomiske proble
mer. Og sådanne vil på en 
eller anden måde også 
smitte af på skolen. Men 
økonomien har de seneste 
årtier vel været nogenlun
de god, og det er ikke øko
nomien, jeg har i tanker
ne.

Vi, der er her i kirken, 
ved meget godt, hvor sko
en har trykket, - 
hvad det er for van
skeligheder, jeg sig
ter til.

Spørgsmålet er 
naturligvis nu, om 
alle disse vanske
ligheder er forsvun
det, eller om der 
stadig er fare for, at 
skeletter kan falde 
ud af skabet?

De senere år har 
budt på mange al
vorlige kriser - både 
i samfundet og i 
virksomhederne.
Og erfaringerne har 
lært os, at medens sam
menbrud og katastrofer 
kan indtræffe pludselig og 
uden, at nogen har anet 
uråd, tager det i reglen 
lang tid at få forholdene 
stabiliseret og bragt i god 
gænge igen. Én ulykke 
kommer sjældent alene, - 
siger man også. Det viser 
sig som oftest at være et 

lang, sejt og be 
sværligt træk at få forhol
dene normaliseret og 
bragt på fode.

Vi må derfor ikke være 
blåøjede idealister. Vi, der 
her er til stede, vil alle 
Herlufsholm det bedste. 
Men hvis vi ikke indadtil - 
over for hverandre - er re
alister og ser i øjnene om
fanget og arten af den kri
se, Herlufsholm har be
fundet sig i, er vi ikke de 
rigtige venner og støtter. 
Vi må derfor også give le
delsen både den snor og 
den tid, der skal til.

Nogle af de vanskelighe
der, der er opstået, har 

været udefra kommende. 
Det gælder for eksempel 
lovgivning på skoleområ
det og svingende størrelse 
af fødselsårgangene. An
dre vanskeligheder har 
været mere selvforskyldt. 
Men om vanskelighederne 
har deres rod det ene eller 
det andet sted, kan vi ikke 
bruge til stort.

Som Herlufsholms ledel
se har gjort det, må man 
nøje vurdere forholdene og 
derefter lægge en plan - 
kort - eller langsigtet - for 
løsningen.

Herlufsholms fremtid 
står og falder med, om sko
len har en identitet, om 
skolen varetager en opga
ve, som er meningsfuld og 
ønskværdig for samfundet 
og den forældrekreds, som 
skolen skal tjene.

Hvad ligger der da i be
grebet identitet? Her vil 
jeg pege på holdningen, so
cial placering og fagligt ni
veau.

Det danske samfund er i 
disse år på kryds og 
tværs optaget af 
holdningspørgsmål. 
Debatter om hold
ninger er hyppige.

Dette kan være et 
kortvarigt mode
fænomen, men sik
kert er det nu langt 
fra.

Til en vis grad er 
der nok tale om en 
reaktion ovenpå, 
hvad der skete i 
samfundet i årene 
efter 1968. “Hold
ningsløse Tidende” 
var titlen på en me

get aflyttet serie radioud
sendelser. Titlen udtrykte 
meget dækkende, at den 
ene holdning kunne være 
lige så god som den anden, 
At det hele var ét fedt.

Denne indstilling er 
idag ikke fremherskende, 
men der har nok som en 
art udløber af 1968-be- 
vægelsen være en tendens 
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til, at man skulle vare sig 
for at markere alt for 
klart, hvad man stod for.

Herlufsholm og skole
gangen på Herlufsholm 
har i tidens løb været præ
det af markante holdnin
ger. Det bedste eksempel, 
jeg her kan nævne, er Her
luf Trolles livssyn og den 
betydning, det har haft for 
skolen.

Det, man går ind for, vil 
ikke på alle områder være 
uændret fra den ene tid til 
den anden. Og den måde, 
hvorpå man formulerer 
sig, ændres hele tiden. 
Men det er vigtigt, at man 
har en rygrad, at man tør 
vise det, og at man om for
nødent ikke er bange for at 
gå mod strømmen.

For den fremtidige til
gang til skolen kan - og bør 
- man også stille sig det 
spørgsmål:

Er det sandsynligt, at de 
forældrekredse, som Her
lufsholm vil satse på som 
ønskværdige leverandører 
af kommende Herloviane- 
re, vil finde det nærliggen
de - og omkostningerne 
værd - at vælge skolen 
frem for andre skoler, hvis 
det er den samme surdej, 
der falbydes alle steder.

Under begrebet identi
tet opregnede jeg også den 
sociale placering. Hermed 
havde jeg i tankerne det 
omdømme, som Herlufs
holm igennem en del år 
har haft som en overklas
seskole. Dette omdømme 
er under alle omstændig
heder beklageligt. Og end
nu værre er det, hvis om

dømmet er sandt.
Skolens mål må være, at 

den er i særklasse.
Skolen må søge at til

trække nogle af de bedste i 
hver årgang. Men der er 
ingen anledning til at me
ne, at disse skulle have en 
særlig social eller økono
misk baggrund. Udgangs
punktet er, at rekrutte
ringsgrundlaget skal være 
bredt.

Som det tredie led 
nævnte jeg det faglige ni
veau. Herlovianere har ef
ter min opfattelse i måske 
lovlig mange år luftet det 
synspunkt, at det faglige 
niveau på skolen lå højt. 
Blot var man her strenge
re med karaktergivningen 
end andre steder. - Det er 
ikke udelukket, at vi Her
lovianere i vor selvglæde i 
en årrække her har været 
vel optimistiske. Men un
der alle omstændigheder 
er det indlysende, at det 
faglige niveau skal være 
iorden, og at det mindst 
må svare til 
den gennem
snitlige stan
dard i danske 
gymnasier.
Det er meget 
glædeligt at 
se den offer
vilje, som 
gamle Helovi- 
anere og insti
tutioner ved 
en række lej
ligheder har 
vist netop 
med henblik 
på at sikre et 
godt fagligt 

niveau. Et smukt - og me
get efterfølgelsesværdigt - 
eksempel er det nye Fysi- 
kum.

Det varer endnu 19 år, 
før vi kan fejre Herluf 
Trolles 500 års fødselsdag. 
Om nogen er begyndt at 
spekulere på fødselsdags
gaven, ved jeg ikke. Men 
hvis vi om 19 år skal give 
den gamle rigsråd og hans 
kone en god gave, kan jeg 
ikke forestille mig en bed
re end den, at Herlufsholm 
til den tid er en blomstren
de og velfungerende skole.

I århundrederne efter 
stifterne er det lykkedes at 
få udryddet liglugten fra 
dette hus. Lad os støtte le
delsen i arbejdet på,
- at denne lugt af for

rådnelse og lig ikke på ny 
skal trænge ind,
- at Herlufsholm må 

blomstre og leve op til stif
ternes forventning.

' Troels-Lund: Dagligt Liv 
i Norden I, 2. bog, p. 74 (5.
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.. og dans bagefter!
med nye variationer af les lancier



FYSI KUM

Det nye Fysikum
Direktør Uffe Gravers Pe
tersens tale tog sit ud
gangspunkt i kontrasten 
mellem hans første oplevel
se af Herlufsholm og det re
viderede indtryk på inviel- 
sesdagen: Idag er Herlufs
holm ikke mere kun barske 
sovesale med åbne vinduer 
i vinterkulden og sovepose 
som eneste redning for de 
svagelige. Heller ikke det, 
man med en pæn betegnel
se vil kalde rustikke møb
ler og museale faglokaler. I 
dagens fysikum er kun be
tegnelsen museal. De fysi
ske rammer og udstyret i et 
såkaldt “vådt” fag er sær
deles kostbare, og investe
ringer deri skræmmende. 
Så meget vigtigere har det 
været at satse på at gøre 
disse fag mere tillokkende, 
idet de siden 1985 har 
mærket en markant vigen
de søgning.

Udviklingen er bekym
rende, fordi det betyder en 
indsnævring af verdensbil

ledet: en del af verden 
skæres simpelthen væk. 
Og det skaber helt konkre
te problemer for Danmarks 
evne til at fastholde en 
gunstig økonomisk udvik
ling. De hårde naturviden
skabelige fag synes at være 
den skræmmende skurk - 
hvilket er sært i betragt
ning af, at næsten alle un
ge er daglige brugere af 
højteknologisk udstyr. Men 
det giver åbenbart ikke 
lyst til at gå i dybden. Og vi 
er som pædagoger oppe 
imod en af de vanskeligste 
modstandere: tidsånden - 
som ingen kan ændre fra 
dag til dag. Man kan imid
lertid nævne en række po
litiske tiltag og nye syns
punkter på fagenes stil
ling. F.eks. har Haldor Top- 
søe peget på behovet for 
tættere forbindelse med 
det virkelige liv - så fysik
ken kan blive “et dynamisk 
værktøj” og ikke kun et fag 
i skolen. Nye perspektiver i

undervisningen kan være 
kombinationsfag hvor ma
tematik, kemi og fysik bli
ver hovedfag i en klasse, 
gerne med vægt på elemen
ter af virksomhedskontakt 
og praktiske projekter med 
“hands-on” fysik.
- Måden man går til fa

get på, spiller en rolle, og 
det gør omgivelserne og 
mulighederne også. Derfor 
er jeg glad for at kunne øn
ske Herlufsholm til lykke 
med de flotte lokaler fage
ne nu har fået på skolen. 
Jeg ser frem til et udvik
lingsarbejde her på skolen, 
så fysik og kemi kan kom
me ud af hængekøjen. Det 
kan være svære fag, men 
en veltilrettelagt formid
ling kan gøre meget, og det 
har man nu fået en meget 
bedre baggrund for. M.N.

Officiel indvielse af det ombyggede Fysikum
Efter hektiske dage med sidste 
hånd(værker) på værket og nødtørftig 
indflytning i de nye lækre lokaler, kun
ne man fejre det store byggeprojekts 
fuldførelse med en reception i Fysikum 
d. 4. oktober. Forstander og bestyrelse, 
rektor og direktør samt specielt grup
pen af science-lærere var synligt stolte 
og glade i rollen som værter - for bl.a.. 
undervisningsministeriets direktør for 
gymnasieafdelingen Uffe Gravers Pe

tersen, borgmester Henning Jensen, 
Herlovianersamfundets formand og re
præsentanter for byggefirmaerne - og 
ikke mindst for Velux-fonden, som har 
været donator af de mange fondsmid
ler “sine qua non”.

De mange gæster blev budt på “ke- 
mikums-menu” - hvidvin og frugtbuffet 
med jordbær i chokoladesvøb - ikke 
mindst de udvalgte diple nød trakte
mentet.

6



OPBAKNING FRA FONDE

Tak for opbakning fra fonde
Klaus E. Jakobsen.

Investeringer i fremtiden 
er nødvendige og koster 
mange kræfter og penge, 
før der kommer noget til
bage. Og derfor er det me
get dejligt at kunne kon
statere, at andre synes at 
de planer man har, er 
værd at satse på. Sidste 
års renovering af Fysikum 
( på kr. 3.850 mio kr. ) var 
totalt finansieret af Vel- 
uxfonden og til instru
menter m.m. havde andre 
fonde ydet smukke beløb: 
Tuborgfonden (100.000 kr.), 
Skandinavisk Tobaksfond 
(50.000 kr.) og Augusti- 
nusfonden (100.000 kr.) 
Instrumentanskaffelserne 
er nu næsten færdige.

Højgård Fonden ydede 
et smukt beløb på kr. 
100.00 til registreringen af 
skolens Naturhistorisk 
samling. Denne registre
ring fandt sted i foråret og 
sommeren i 1996 - og er nu 
tilendebragt af skolens 
konservator A. Hede- 
gaard, Ar hus.

Til etablering af IB ( ar
bejdet har fundet sted si
den april 1996 ) har skolen 
igen iværksat en fundrais
ing: og igen har både Tu
borgfonden (50.000 kr) og 
Højgård Fonden ( 100.000 
kr. ) været gavmilde. En
delig har Thomas B. Thri- 
ges Fond ligeledes skæn
ket 100.000 kr.

Et par andre fonde har 
IT på skolen er der her i ja

nuar måned ligeledes 
ansøgt om støtte fra for
skellige side, men vi har 
naturligvis endnu ikke 
fået endelig positive tils
agn.

Udover at takke for dis
se penge vil jeg ikke und
lade at pege på den meget 
store moralske opbakning 
til nødvendigheden af vore 
projekter her på skolen 
som disse tilsagn har 

været. Erhverslivet, der 
primært står bag disse 
fonde, forstår betydningen 
af den satsning, som sko
len i disse år har iværksat 
for at fremme kbaliteten 
af uddannelsen både på 
Herlufsholm, men også ge
nerelt Danmmark.

Tak til alle disse fonde - 
og til de signaler, de her
ved sender omverdenen 
om vores skole.

7



SVAR OG ANSVAR

Svar og ansvar
Ofte rammer dialogen mellem forældre, elever og lærere nogle temaer, som kan in
teressere en større kreds. Kontakt forsøger i denne rubrik at fastholde sådanne "ef
terklange" fra klassemøder og konsultationer. Samtidig opfordres læserne til at sup
plere med yderlige spørgsmål, som vi så vil formidle til det altid " parate panel".

Red. Hans-jørn Bentzen.

■ Hvilke principper 
har Herlufholm skole 
for valg af destination 
for studierejserne i 2g? 
og er der fastsat en 
øvre grænse for rejse
udgifterne?

Der er for vidt ikke truffet 
nogen principbeslutning 
om, hvilke destinationer 
der kan være for 2.g-rej- 
ser. Der er derimod truffet 
beslutning om, foreløbigt 
for skoleårene 1995/1996 
og 1996/1997, at studietu
rene i 2g. skal foregå som 
årgangsture. Hvor man 
tidligere rejste klassevis, 
er det altså nu den samle
de årgang, der rejser. Be
grundelsen herfor er, dels 
at man ønsker at ryste ik
ke blot en enkelt klasse, 
men hele årgangen sam
men, dels at årgangsrejser 
giver større muligheder 
for en variation i de fagli
ge tilbud under rejsen, da 
der nu ikke længere delta
ger 1 - 2 lærere som ved en 
klasserejse, men 6 - 7 
lærere.

Men beslutningen om 
årgangsrejser har konse
kvenser for valget af desti
nation. For det første har 
man ønsket at vælge mål 
uden for storbyerne, hvor 
det kan være svært at ska
be det nødvendige sam
menhold i fritiden, og for 
det andet betyder de man
ge deltagende lærere, at 
der ønskes mål, der kan 
tilgodese flere forskellige 
faglige udbud.

Vi overvejede i foråret 
1995 Palæstina som mål 
for den første årgangsrej
se, men af sikkerheds
mæssige grunde opgav vi - 
til elevernes fortrydelse - 
den tanke. Resultatet blev, 
at 2.g. - rejsen i foråret 
1996 gik til Ardéche i 
Frankrig. Her er der mu
lighed for f.eks. fagene hi
storie, fransk og idræt til 
at arrangere aktiviteter.

Økonomisk er der ikke 
fastsat nogen definitiv 
øvre grænse, men når vi 
opgav tanken om Palæsti
na som mål, spillede udgif
terne de også en rolle. Tu

ren til Ardéche gennem
føres med busser. Det har 
både den fordel, at vi så 
kan transporteres, når vi 
er dernede, og at rejsen 
gøres økonomisk overkom
melig, dvs. for ca. 2.300, 
hvortil dog kommer beta
ling for sportsaktiviteter, 
ligesom eleverne skal hol
de sig selv med kost.

Aftalen er, at når 2.g.- 
rejsen i 1997 er overstået, 
tages hele konceptet med 
årgangsrejser op til forny
et overvejelse.

Jørgen Hvidtfelt Nielsen
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SVAR OG ANSVAR

■ Hvordan kan vi som 
forældre bedst hjælpe 
og støtte vores barn i 
valget af mellem- og 
højniveau-valgfag til 2. 
og 3.G. og hvordan får 
vi information om mu
lighederne ?

Studievejlederens svar:
Det vigtigste er at Deres 

datter eller søn arbejder 
nogle realistiske 
mål med fremti
den. Derfor bør 
De i fællesskab 
tjekke motivatio
nen, viden og ev
ner. De fag, som 
barnet har lyst 
til og evner for, 
fører som regel 
til den bedste 
studentereksa
men - eller det 
højeste snit.

Det er ikke 
nødvendigt, at 
Deres barn i 1. 
eller 2.g ved, 
hvilken uddan
nelse hun eller 

tage. Ofte træffes 
den endelige beslutning 
først, når eksamensbevi
set er i hænde; og skulle 
det ske, at man ved afslut
ningen af gymnasiet 
mangler et niveau, før 
man kan optages på en be
stemt uddannelse, er der 
mange muligheder for 
supplering efter studen
tereksamen fx på kompri
merede mat. -, fysik- eller 
kemikurser, hvor det 
ugentlige timeantal er så 
højt, at man kan opnå SU. 

Senest d. 1.marts 1997 

skal deres søn eller datter 
have valgt mellem- og/el- 
ler højniveaufag for 2. el
ler 3.g. Studievejlederne 
udleverer og gennemgår 
det relevante materiale, 
som udsendes af Rådet for 
Uddannelse- og Erhvers- 
vejledning. Faglærerne 
oplyser om konsekvenser
ne ved valg af deres fag, og 
de er parate til at råde den 
enkelte elev. For at elever
ne kan danne sig en opfat
telse af fagtilbud, som de 
ikke endnu er fortrolige 
med, fx samfundsfag, er
hvervsøkonomi, dramatik 
eller matematik, fysik og 
kemi for sproglige, afhol
der vi et særligt fællesori
enteringsmøde, hvor ele
verne får lejlighed til at få 
svar på spørgsmål vedr. 
disse fag.

Selve valget finder sted 
i 2 omgange. Første runde 
skal vise elevernes pri
mære og alternative øn
sker, således at skolen kan 
tage stilling til, hvilke fag, 
der kan oprettes. Når det
te er gjort finder anden 
valgrunde sted, hvor elv
erne bedes foretage deres 
endelige valg under hen
syntagen til de fag, som 
skolen kan udbyde.

Til begge valgrunder er 
der udarbejdet et vejleden
de skema, som vi beder 
eleverne om at forelægge 
hjemme til drøftelse og un
derskrift. Vi opfordrer ele
verne til at vise forældre
ne det udleverede oriente
ringsmateriale. Skulle der 
imidlertid være problemer 
i forbindelse med netop 

Deres barns valg, kan De 
altid henvende Dem til 
skolens studievejledere el
ler faglærere for nærmere 
drøftelse.

Anna Sofie Hansen.

■ Giver skolen elever
ne et kursus i brugen 
af computer med de 
mest anvendte pro
grammer - nu, hvor in
formationsteknologien 
for alvor gør sit indtog 
på Herlufsholm ?

Under henvisning til 
Gymnasiebekendtgørel
sen, Bilag 7 EDB Maj 
1993, kan det oplyses, at - 
formålet med EDB-under- 
visningen er, at eleverne 
opnår færdigheder i at an
vende skolens EDB-udstyr 
og - viden og færdigheder, 
som kan danne grundlag 
for edb- anvendelse i den 
øvrige undervisning.

Det samlede omfang af 
edb-undervisningen udgør 
ca. 100 lektioner. Under
visningen er fagintegreret. 
EDB- undervisningen ind
ledes med et kort bruger
kursus i 1. gymnasiel klas
se i et eller flere af de fag, 
hvor der er obligatorisk 
skriftligt arbejde. Bruger
kurset planlægges af klas
sens lærere som led i koor
dineringen af det skriftlige 
arbejde. I brugerkurset 
lægges hovedvægten på 
edb som redskab. Der skal 
undervises i brugen af 
mindst to generelle værk
tøjsprogrammer (fx. tekst
behandling og regneark)

Jens Trandum



ANMELDELSE

Fra pædagogikkens 
slagmark'
Mads Nielsen

Anmeldelse: Henning
Fonsmark, Kampen mod 
kundskaber... (Gyld. 1996)

Henning Fonsmarks aktu
elle bog bærer undertitlen: 
Et kritisk essay om en ho
vedstrømning i dansk 
skolepolitik, og markerer 
således selv sine begræns
ninger - men selv om for
fatteren ikke er hands-on- 
pædagog, fortjener hans 
analyser og debatoplæg at 
blive brugt - måske som 
inspiration for det videre 
forløb af Herlufsholms 
målsætningsdebat, for at 
nævne ét af de gode for
mål.

Det er en herlig bog af 
flere grunde - vel først, for
di den formulerer noget 
undertegnede er enig i. I 
optakten fokuseres der på 
den række kritiske inter
nationale, nordiske og 
danske rapporter, som har 
sat kog under debatten om 
læsefærdigheder hos de 
danske elever.

Allerede i kapitel 2 for
mulerer bogen sit hovedte
ma: Hvordan afskeden 
med den sorte terpeskole 
ikke kun blev et goddag til 
trivsel og til drømmen om 
ligheden. Det blev også et 
fatalt farvel til ansvar for 
kundskabstilegnelse og 
foragt for paratviden.

Det er også en herlig 
bog, fordi den demonstre

rer Fonsmarks viden og 
evne til analyser af histo
riske forløb og ideer. F.eks. 
giver han et meget fascine
rende kig tilbage til Rous
seaus tanker, der senere 
skulle inspirere New Edu
cation Fellowship i 
1920’erne. Dette internati
onale projekt byggede på 
syv hovedprincipper, som 
blev basis for den såkaldte 
reform-pædagogik (båret 
af kulturradikale) i 30’er- 
ne og 40’erne. Det er frem
væksten af ideen om “det 
metafysiske barn”, som 
blev lanceret under devi
sen: barnet i centrum, og 
som efter 2. verdenskrig 
blev omsat i en 
politisk/pædagogisk stra
tegi af venstrefløjen. For
fatteren mener, at pæda
gogiske skoleforsøg sim
pelthen blev nøglen til po
litisk indflydelse, velvilligt 
administreret af socialde
mokratiske og radikale po
litikere og efterhånden 
med solidt fodfæste blandt 
et flertal af lærere i den of
fentlige skole. Fonsmarks 
analytiske evne er skolet 
gennem litteraturstudier
ne, og hans nærlæsning af 
skolelove, formålspara
graffer og bekendtgørelser 
er som en kryddersnaps til 
julefrokosten, den kildrer 
smagsløgene og øger appe
titten.

Det er endvidere en her

lig bog, fordi den provoke
rer. Dens politiske analy
ser giver korte rids over 
helte og skurke; de er ele
gante og let læste. De er 
også let forståelige uden at 
være flade. Og endelig er 
de let gennemskuelige, 
fordi skurkene er så styg
ge og heltene - nåh, dem er 
der faktisk ingen af. Ritt 
Bjerregaard er hovedskur
ken, men hun sagde fak
tisk ikke i midten af 70’er- 
ne, at “hvad ikke alle kan 
lære, må ingen lære”, som 
påstået af hendes fjender. 
Det bliver bare så oms
tændeligt omtalt og de
menteret her, at det hæn
ger fast: Det mente hun i 
hvert fald! Halv-helten 
Haarder har bukserne lidt 
langt nede om hælene i 
kampens hede, men til 
slut (1996) kommer kon
torchef Jakob Lange ind 
fra venstre med replikken: 
Enhedsskolen må afskaf
fes - den gør de bogligt sva
ge til tabere! - Lange bliver 
barnet i eventyret (kejse
ren hedder så Vig Jensen, 
hvis illusion kaldes under
visningsdifferentiering) .

Når man som underteg
nede, gennem mange af 
disse år har været midt på 
slagmarken, engageret og 
begejstret for en del af for
nyelserne som man forsøg
te at indpasse, samtidig 
med at ingen børn (læs 
kundskaber) røg ud med 
badevandet, ja så aktive
rer læsningen både højre 
og venstre hjernehalvdel,

- fortsættes side 13
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LÆREPROCESSEN

Nogle fundamentale træk 
ved læreprocessen
Mogens Hall

Hvad skal børn og unge 
lære i vores uddannelses
system? Hvad er vigtigt, 
og hvad er mindre vigtigt? 
Hvad vil det i det hele ta
get sige at lære? Spørgs
mål som disse er i de sene
re år søgt besvaret og 
mange gode forslag og til
tag er fremkommet. Hel
digvis har vi forlængst 
fjernet os fra den “sorte 
skole”, hvor magtstruktu
ren skabte frygt, som skul
le få en til at lære dette el
ler hint. Man turde sim
pelthen ikke andet end at 
gå hjem og terpe salme
vers, tyske remser o.s.v, til 
man kunne det udenad. 
Forståelse, anvendelse og 
kritisk holdning blev der 
ofte set stort på. Den ene
ste reminiscens af en rig
tig magtfaktor idag er ka
raktersystemet, som kan 
afspejle begreber som 
frygt, “jeg er ikke god nok”, 
urimelige forældrekrav, 
“hvis jeg bare opnår 7, så 
bliver jeg lykkelig” og lig
nende. Der er få vindere og 
mange tabere med et 
sådant system.

Gennem de senere år 
har der været megen de
bat om uddannelserssyste- 
met især med henblik på 
de unges formåen inden 
for dansk og matematik. 
Videregående uddannel
ser med matematikind

hold udtalte sig for et par 
år siden, og den samstem
mende konklusion var, at 
de studerende manglede 
grundlæggende færdighe
der, læs: regneregler for 
grundskolen, og matema
tisk tankegang og metode. 
Gymnasielærere var hur
tige til at spille bolden vi
dere, idet de sagde, at de 
måtte give eleverne et 
månedlangt kursus i star
ten af l.g i grundskolereg
neregler, men at eleverne 
bagefter ikke var meget 
bedre, hvilket betød, at 
man sidenhen ved mate
matisk bevisførelse, opga
vegennemgang mm. måtte 
anvende uforholdsmæssig 
lang tid til at udrede det 
grundlæggende, således at 
den matematiske tanke
gang og metode kun blev 
sporadisk behandlet. Både 
de gymnasiale uddannel
ser og højere læreanstalter 
har måtte nedsætte kra
vene til eleverne, hvilket 
har fået mange erhvers- 
folk til at udtale sig kri
tisk. For nylig sagde en le
der fra Novo, at de i højere 
og højere grad ansætter 
udenlandsk arbejdskraft, 
fordi danskerne ikke er go
de nok! For et par år siden 
fremkom en anden er- 
hversleder med følgende 
kommentar: “Det betyder 
egentlig ikke så meget,

Den stærke fokusering på 
information i dagens sam
fund - og skole - kan ikke 
skjule, at indlæringsvaner 
og viden om indlærings
processer idag har et efter
slæb. Lektor Mogens Hall 
har gennem en årrække 
interesseret sig specielt for 
indlæringsprocesser - vi 
har derfor bedt ham kom
mentere emnet.

hvad vores medarbejdere 
har lært, når de kommer 
til os, men mere om de er i 
stand til at blive omsko
let!” Umiddelbart synes 
Sorteper at havne i 
grundskolen, men hvis 
man overhovedet kan tale 
om skyld her, er det i hvert 
fald ikke lærernes skyld. 
Lærerne gør, ligesom i de 
andre dele af uddannelses
systemet, hvad de kan for 
at følge planer og bekendt
gørelser. Problemerne lig
ger åbenbart bl.a. i selve 
“systemet”.

Vi kommer til verden 
med forskelig ballast, for
skellig “intelligens”. Vi
denskaben opregner 
mindst 7 forskellige for



LÆREPROCESSEN

mer for intelligens, men 
eksperter er alligevel me
get uenige om, hvad intel
ligens egentlig er, og om 
det overhovedet har menig 
og er muligt at angive mål 
for intelligens. Med bag
grund i vores ballast for
mes sindet igennem op
væksten, efter de oplevel
ser vi har, hvilket især i 
barndommen foregår mere 
eller mindre ubevidst. Det 
betyder, at det vi kan, eller 
tror vi kan, ikke alene af
hænger af vores ballast, 
men i høj grad også af det, 
vi har oplevet. Da dette 
som regel er ubevidst og 
f.eks. bygger på, at vi ofte 
oplever andre som væren
de bedre, end vi selv er, 
tror vi på, at vi ikke er 
dygtige, og for ikke at få 
nederlag beskæftiger vi os 
istedet med noget, som vi 
har succes med. Hvis der 
drejer sig om regning/ma- 
tematik, får man på denne 
måde hurtigt nogle store 
huller, som det er meget 
vanskeligt at bygge oven
på. Vores underlige sind er 
i reglen ikke modtageligt, 
hvis nogen skulle komme 
og fortælle os, at det kun
ne være anderledes. Kun 
hvis vi oplever, at det kan 

være anderledes, vil vi be
gynde at tro lidt på det. 
Det er virkelig en svær si
tuation!

En del af problemet med 
elevernes vanskelighed 
med at indlære drejer sig 
altså om at få dem til at er
kende situationen, og der
efter få afviklet denne, så 
at indlæringen kan tage 
sin begyndelse. Det er 
klart, at hvis man tidligt i 
uddannelsessystemet kun
ne tage fat i en anden ret
ning, kunne man undgå 
mange af disse problemer, 
og undervisningen ville 
forløbe langt lettere.

Hvad er det egentlig, 
eleverne skal kunne? 
Hvad er problemet? Et 
meget centralt emne i den
ne forbindelse er, at ele
verne skal være i stand til 
selvstændigt at trække det 
væsentlige ud af en tekst, 
at indlære og huske samt 
at løse problemer. Mange 
af de senere års tiltag for 
at forbedre undervisnin
gen har været fine og gode, 
men de har holdt fokus 
væk fra disse centrale em
ner og har således forstær
ket troen på, at de mere 
underholdende/show- 
prægede sider af undervis

ningen er de væsentlige- 
ste. Dette har betydet, at 
det for eleverne har været 
nemt at sige, at god under
visning er det samme som 
showpræget undervisning, 
hvilket jo er dejligt, fordi 
man så ikke behøver at ta
ge ansvar for egen læring! 
Al den moderne underhol- 
ding, fjernsynszapperiet, 
de hurtige billedskift, har 
afgjort forstærket denne 
tendens. Ansvaret for at 
undervisningen er god, er 
både lærerens og elevens. 
Læreren skal tilrette
lægge undervisningen i 
store træk, således at be
kendtgørelsens krav opfyl
des, og således at under
visningen bliver passende 
varieret og emnerne gen
nemarbejdet og forstået så 
godt som muligt. Men lige
gyldigt hvor dygtig lære
ren er til dette, vil han ik
ke være i stand til at ind
lære noget for eleverne. 
Dette kan kun eleverne 
selv gøre!

Eleverne er medansvar
lige for, at undervisningen 
foregår i den bedste 
atmosfære, bl.a. ved at re
spektere arbejdsro og -dis
ciplin, og har det fulde an
svar for at få de forskellige



emner til at hænge fast i 
hovedet, til at blive bear
bejdet og til at blive for
stået! Det vil sige, at ele
ven selvstændigt skal 
kunne indlære samt have 
disciplin til at bearbejde 
stoffet til alt er forstået og 
kan anvendes. Disse krav 
kommer ofte som en over
raskelse for eleverne, idet 
de i reglen tror, at bare 
man har set noget, så kan 
man det. Men at kunne 
nikke genkendende til det, 
er jo ikke det samme som 
at kunne det rigtigt, dvs at 
kunne det udenad, med 
lukket bog, uden at kikke! 
Og det er det, som er kra
vet. For har man ikke ind
lært begreber og sammen
hænge, har man ikke en 
referenceramme, et skelet 
at arbejde med, når man 
skal overskue og løse pro
blemer.

Det er hér, at “systemet” 
kunne forbedres. Der eksi
sterer simple metoder, 
som bygger på det vi gør, 
når vi indlærer og husker. 
Disse metoder kan man 
starte med at lege ind i 
børnene fra ca. 5-års alde
ren. Man kunne starte i 
børnehaveklassen med at 
øve iagttagelsesevnen 
samt fastholde og udvikle 
evnen til at anvende intui

tionen. Som det er nu, sker 
der ofte det i 6-7-års alde
ren, at det kreative, det 
drømmende, de skøre ide
er nedtones til fordel for 
det logiske: regning og 
sprog. Snart oplever bør
nene, at det eneste, der 
tæller, er logik, og for ikke 
at lide nederlag, rider de 
med på “den logiske bøl
ge”, som også omfatter den 
såkaldte fornuft.

Det bedste, man kan 
gøre, er at begynde så tid
ligt som muligt med at 
hjælpe eleverne til selv
stændigt at være i stand 
til at studere, herunder at 
få gode studievaner, at 
kunne skaffe sig overblik 
over en stofmængde, at 
kunne indlære og huske 
samt at være bedre til at 
anvende intuitionen bl.a 
ved løsning af problemer. 
Ved at hjælpe eleverne 
med dette, ville indlærin
gen blive en anderledes 
proces, mere legende, og 
ikke en kamp. Det ville 
være motiverende og sjovt 
- og ikke showpræget.

Der eksistere ikke no
gen facitliste for, hvordan 
en sådan undervisning 
skal foregå, og der er ikke 
udviklet noget specielt un
dervisningsmateriale.
Men det meste af den nu-

- fortsat fra side 10 

som rimeligt er i dette 
hjerneår. Ikke mindst når 
Fonsmark til slut stiller en 
række nøgle- eller mode
begreber op til kritisk be
lysning: Pligtbegrebet,
tværfaglighedens velsig
nelser, betydningen af en 
dansk litterær kanon, 
lærerrollen, ansvar for 
egen læring.

I bogen gives der ikke 
entydige svar og slet ikke 
nogen pakkeløsning for 
fremtidens skole. Men en 
henvisning til den ameri
kanske filosof John Dewey 
(“learning-by-doing”-teori- 
ens fader) er sigende. 
Dewey modificerede i sit 
sidste værk sin egen kend
te teori om værdien af bar
nets egen læreproces ved 
at understrege, at erfa
ringsfasen kun er et første 
skridt, den må følges af 
strukturering og plan
mæssighed for at undgå at 
spredt erfaring bliver kao
tisk - og derved fastholder 
barnet i en ureflekteret 
livserfaring. En filosof, der 
kunne revidere sine egne 
ideer i sin høje alder: hvor 
inspirerende.

Henning Fonsmark: 
Kampen mod kundska
ber... Gyldendal 1996

værende undervisnings
form behøver læreren ikke 
at ændre på, blot kræver 
det en lidt anderledes tæn
kemåde hos både lærer og 
elev.
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FOLK OG FÆ

Folk og Fæ
Cand. mag. Peder Peder
sen, (samf. og historie) har 
modtaget en spændende 
udfordring til at gøre tje
neste i et internationalt 
team til bekæmpelse af 
flygtningeproblemerne i 
Rwanda. Han vender der
ved tilbage til sit tidligere 
arbejdsområde og hans 
ansættelse på Herlufs
holm er ophørt. Adjunkt 
Susanne Geisler, sovesals
lærer på Pernille Gøye- 
gården, har barselsorlov 
fra 1. februar, men 
fortsætter med at passe 
sovesalen. Hendes og hen
des mands Peders timer 
læses af kolleger.

★ ★ ★
Overlærer Sten Sveidahl, 
som har været ansat på 
Herlufsholm siden 1. au
gust 1995, blev langtids
sygemeldt i september - 
96. Han er fratrådt pr. ja
nuar 1997.

Ny data-degn
Jeg tiltrådte min nye stil
ling her på Herlufsholm 
den 1. december 1996, for 
at undervise i matematik 
og fysik i grundskolen. 
Desuden skal jeg fungere 
som datavejleder, hvilket 
indebærer, at jeg skal 
være den person lærere og 
elever kan henvende sig 

til, når der er problemer 
med skolens hard- eller 
software. Jeg skal endvi
dere holde mig ajour med 
hvilke datatekniske mu
ligheder, der måtte opstå 
på undervisningsområdet.

De sidste 22 år indtil jeg 
søgte og fik stillingen her 
på Herlufsholm, har jeg 
haft en tilsvarende stilling 
på Frederik Barfods Skole 
i København. Det er na
turligvis en svær beslut
ning at tage, at sige den 
stilling op, som man i så 
mange år har været glad 
for; men jeg har mødt me
get venlighed og stor 
hjælpsomhed fra alle på 
skolen. Desuden har jeg 
opdaget, at der er mange 
nye ting i gang på Her
lufsholm, bl.a. indretnin
gen af fysikum, etablerin
gen af skolens nye datanet 
og indførelsen af MYP/Ju- 
niorprogrammet, altsam
men noget jeg synes er me
get spændende.

Niels Rasmussen

SS øW**90-års fødselsdagen
Sigrid Eskildsen fyldte d. 
4. januar 90 år. Hun bor nu 
på Heri ufholmhj emmet, 
men kom allerede i 1935 til 
skolen sammen med sin 
mand Eskild Eskildsen, 
som dengang skulle efter
følge den tidligere “post
kører”, Niels Post. Selv 
blev hun ansat i rengørin
gen, og allerede året efter 
fik hun ledelsen af denne, 

en post hun bevarede til 
slutningen af 40-erne, 
hvor hun overtog en butik i 
Ny Holsted. Hun var dog 
stadig knyttet til skolen, 
idet hun hjalp til ved alle 
fester, og gennem sin 
mand der vedblev af være 
post til 1972, fulgte hun 
nøje med i alt hvad der fo
regik. Hendes dagbøger 
fra besættelsestiden og en

kelte digte har været trykt 
i Herlovianeren, og så sent 
som i december 1996 har 
hun fortalt diple fra sam- 
fundfags-holdet om gamle 
dage på Herlufsholm.

Mange elever fra 30-er- 
ne og 40-erne mindes hen
de med stor taknemmelig
hed og glæde over, hvad 
hun gjorde for dem den
gang. Mogens Jensen
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Sædelig og 
forhåbningsfuld!

„Kagerne”
Herlovianerssprogets kage 
dækker over begrebet 
“kammeratskabs-stage”, i 
flertal (for der er to) altså 
“kagerne”. De to sølvlyse
stager er indstiftet som en 
præmie af gamle elever - 
der gives til en 3.g - er som 
har betydet noget særligt 
for kammeratskabet og 
sammenholdet. Dette af
gøres meget retfærdigt 
gennem en afstemning 
blandt diplene - og vinder 
af trofæet blev for dette 
skoleår Arne Speiser 3.my.

Superelipsen
Skolens påskønnelse af en 
kostelev i ældste klasse er i 
år tildelt Niels Iver Rosen- 
krantz , 3.sa. Det synlige 
bevis på æren er Piet Hein 
skulpturen “Superelipsen”. 
Ved dimissionen kan han 
modtage sine sølvmanchet- 
knapper til mere varig 
påskønnelse af hans gode 
indstats på kostskolen.

Vibeke Didriksen

Ved julemiddagen blev der 
både quizzed og sunget ef
ter anden og rødvinen. Og 
til en række diple vankede 
der en for-julegave i form af 
skolens mindre legater. Ik
ke mindst de gamle fundat
sers ret støvede formule
ringer af dipel-dyder vakte 
begejstring.

“Det grevelige Molt- 
keske legat” uddelte 4 
portioner å 475,- til “flittige 
og duelige” Sean Ankjær 
Jensen, Amalie Raben-Le- 
vetzau, Vibeke Didriksen 
og Bo Råhauge.

O.P. Siecks legat havde 
fundet en “værdig og træn
gende” modtager af 400,- i 
Louise Varberg.

B.M. Kyndes legat på 
175,- traf “en fattig, men 
flittig og skikkelig discipel” 
i Thorbjørn Blixen-Fin- 
ecke.

P.N. Rosenørns legat 
på 300,- gik til David Moy
al.

A.M. Brorsons legat er 
på 200,-, som tildeles “en 
trængende, som ved flid og 
god opførsel har gjort sig 
fortjent” - Mikkel Ørnum.

M.B.Melchiors legat 
på 300,- gik til Carsten 
Bramsen.

Moya-Louise Lindsay- 
Poulsen modtog De Mey
erske Eksamenspæmier 
som kun er på 120,- men 
virkelig dækker over høje
ste eksamen(!) Og endelig 
fik Sidse Elverdam 1000,- 
fra Provst H.Lund legat, 
samt på tryk karakteri
stikken “sædelig og for
håbningsfuld”.
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HEIS FYLDER 50
En hemmelig festkomite 
af diple havde overraskel
ser til Rektor, da hele di- 
pelskaren tog ham på sen
gen med fødselsdagshyl
dest d. 11. januar. Ikke 
kun flotte fællesgaver og 
lykønskningstale fra elev
rådet, flagskov og helovia- 
nerhurra foran rektorboli
gen - men festfyrværkeri 
fra morgenstunden, det er 
vel få beskåret!

Klaus E. Jakobsens 50- 
årsdag havde allerede af
født et veritabelt presseek
ko i dagene forinden, med 
indtil flere fine portræt
samtaler, der viste stor op
mærksomhed om de man
ge planer og initiativer på 
Herlufsholm netop nu. På 
dagen fik skolen fri klok
ken 12.00, og mange diple 
benyttede lejligheden til 
at slutte sig til lærerkolle
giet, der sammen med 

mange, mange andre gra
tulanter udefra hyldede 
Heis ved den officielle re
ception i festsalen.

Herlufliolms forstander 
Søren Haslund Christen
sen var den første taler i 
en lang række, der alle 
hyldede Klaus Jakobsen 
og ikke mindst udtrykte 
beundring for hans ind
sats gennem de tre travle 
og særdeles krævende år 
som rektor.

De mange gæster fra 
bl.a. Herlovianersamfun- 
det, andre skoler, foræl
drekredsen og lokalsam
fundet udgjorde “fulde hu
se” for dramaholdets origi
nale hilsen “Babs og Nut
te” - og senere for en 
skælmsk hilsen fra piger
ne i lille-super-kor, der 
med smut i øjnene 
sang:”Can't Help Loving 
That Man!”
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Jørgen Hvidtfelt.

I øjeblikket arbejdes der 
for fuldt tryk med at im
plementere den vedtagne 
IT-politik. Kablingen, der 
skal forbinde de enkelte 
afdelinger er gennemført. 
Den fysiske indretning af 
det første IT-center er lige
ledes gennemført, ved at 
der er taget plads fra klas
selokalet ”Danski” samt 
foretaget et gennembrud i 
væggen fra ”Buen”, såle
des at det nye IT-center 
har forbindelse med “Bu
en”, hvor en række af sko
lens opslagsværker findes. 
Dermed skulle der være 
skabt hensigtsmæssige ar
bejdspladser (2 stationære 
samt tilslutningsmulighe
der for 4 bærbare) ikke 
mindst i forbindelse med 
opgaveskrivning, hvor ele
verne vil kunne kombine
re den “gammeldags” (?) 
brug af bøger med inter
nettets og PC’erens mulig
heder.

Også de nødvendige tek
niske forudsætninger er 
ved at være på plads. Der 
er blevet etableret tek
nikrum med ”server” (der 
sørger for at netværket 
kan fungere) samt med 
CD. Rom.tårne, der sørger 
for, at de CD-rom’er, der 
skal kunne bruges af alle i 
alle IT-centre ( det i ”Bu
en” er kun det første), vir

kelig kan anvendes af flere 
på én gang, også selv om 
man ikke har CD-Rom-af- 
spiller på sin egen bærba
re PC.

Det næste, der skal ske, 
er, at eleverne får mulig
hed for at blive registreret 
med E-mail-adresse og en

I forbindelse med det store 
IT-projekt på Herlufsholm 
er Jens Christian 
Ballegaard, 38 år, ansat 
som IT-tekniker. Hans 
væsentlige ansvar bliver 
at sikre en velfungerende 
drift af de nye netværk, 
men herudover også at in
stallere og vedligeholde 
programmer og EDB-ud- 
styr.

Jens Christian kommer 
fra København Amts 
EDB-afdeling og har tidli
gere bl.a. været ansat hos 
RegneCentralen. 

kode, der giver dem ad
gang til internettet. En 
anden forudsætning her
for, er at eleverne har et 
netkort ( det gælder dog 
kun de bærbare, og ikke de 
stationære PC’er), og dette 
vil blive udlånt af skolen 
på samme måde, som ele
verne låner nøgler. Regi
streringen vil foregå i ræk
kefølgen: 3.g, 2.g,l.g samt 
grundskolen, og den for
ventes tilendebragt inden 
udgangen af februar 
måned. De elever, der ikke 
ønsker at få deres person
lige E-mail-kode, vil også 
få adgang til internettet 
via en fælles kode, men de 
vil hverken kunne modta
ge eller afsende E-mail. 
Rent praktisk vil registre
ringen foregå således, at 
eleverne vil få udleveret et 
skema, og når det er afle
veret i fuld stand, vil de 
blive oprettede med E- 
mail-adresse og kode. En 
E-mail-adresse består af 
et “fornavn”, som eleven 
selv vælger (typisk elevens 
eget navn) og et fælles “ef
ternavn”: @ edu.herlufs- 
holm.dk.

Dernæst skal eleverne 
(og ikke mindst lærerne) 
instrueres i brugen af IT- 
centret. Hvordan bruges 
E-mail? Hvordan kommer 
man i forbindelse med in
ternettet, og hvordan kan 
det anvendes? Der skal 

holm.dk
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udarbejdes etiske regler 
for brugen af internettet, 
og der skal fastlægges pro
cedurer for bl.a. brugen af 
printere. Denne introduk
tion vil blive gennemført i 
samme rækkefølge som 
tildelingen af E-mail-ko- 
der, og også den skulle 
være gennemført i løbet af 
foråret. De elever, for 
hvem brugen af E-mail og 
internettet ikke er noget 
problem, vil dog kunne 
bruge IT-centret, også før 
deres årgang har modta
get instruktion.

Endelig vil lærerne i for
bindelse med sommerferi
en blive udstyret med 
bærbare PC’ere, og der
med skulle de mange mu
ligheder, den nye teknolo
gi medfører, kunne inddra
ges løbende i undervisnin
gen fra næste skoleår. I 
hvor stort omfang, dette 
sker, vil afhænge af meget, 
bl.a. de enkelte fags sær
præg.

Men allerede her i for
året vil Herlufsholm for al
vor tage den nye teknologi 
i brug. Alle elever i 2. og 
3.g vil til skriftlig studen
tereksamen til sommer få 
tilbuddet om at bruge 
PC’erens tekstbehand
lingsprogram i fagene 
dansk, engelsk, tysk, 
fransk, samfundsfag, bio
logi og musik (men altså 
ikke i matematik, fysik og 
kemi). Foruden selve 
tekstbehandlingsanlæg
get må også stavekontrol
len bruges, ligesom de nor
malt tilladte ordbøger og
så må bruges i elektronisk 

udgave. Eleverne skal 
medbringe PC’er og prin
ter, og udstyret skal opstil
les og afprøves dagen in
den eksamen. Der er ingen 
krav til, hvilke program
mer, der må ligge på hard
disken, men enhver brug 
af andre end de tilladte 
programmer betragtes 
som eksamenssnyd og 
medfører bortvisning.

Alle elever i 2. og 3.g har 
fået udleveret og gennem
gået et detaljeret regelsæt 
i 19 punkter, der - håber vi 
- tager højde for alle pro
blemer, herunder også for, 
hvad der skal ske, hvis der 
indtræder tekniske pro-

Et NB til artiklen om IT:
Skolen kan ikke garantere, at 
alle bærbare PC’ere kan etab
lere forbindelse til sektornet 
og internet i de nye IT-centre. 
Men vi har sikret os, at der 
bliver etableret opsætninger 
til 4 modeller i forskellige 
prislejer. Alle forældre har 
fået tilsendt en liste med dis
se 4 modeller, men for en sik
kerheds skyld genoptrykker 
vi den:

Compaq Armada 1120
P100/ 8 MB/ 810 MB/ 10,4 
DSTN-skærm, incl. bæreta
ske kr. 10.394,-
Tillæg for ekstra 8MB Ram 
kr. 815,-

IBM ThinkPad
IBM TP365X2625-2X9
P133/ 8MB/ 1,08 GB/ 11,3 
TFT-skærm Kr. 14.600,-

IBM ThinkPad
IBM TP365X2625-1X9
P133/ 8MB/ 1,35 GB/ 11,3 

blemer. Det vil føre for vidt 
at gennemgå alle disse 
punkter, men De kan na
turligvis rekvirere regel
sættet på skolens kontor.

For at sikre, at eleverne 
er trygge ved brugen af 
PC’er, gennemføres ter
minsprøverne i marts un
der samme vilkår som ek
samen. Forudsætningen 
for, at man får tilladelse til 
at anvende PC til eksa
men, er, at man har an
vendt PC ved termins
prøven. Omvendt har man 
naturligvis lov til ikke at 
bruge PC ved eksamen, 
selv om man har anvendt 
den til terminsprøven.

TFT-skærm/ 6X CD-rom/ lyd
kort Kr. 22.270,-

IBM ThinkPad
IBM TP760ED 9546-ED9 
P133/ 16MB/ 1.2GB/ 12,1 
TFT-skærm/ 4X CD-rom/ 
MWAVE-lydkort 
kr. 34.009,-

Tillæg til ThinkPad:
Ekstra 8 MB Ram Kr. 815,- 
Bæretaske Kr. 188,-

Hvis købet ønskes foretaget 
hos BFC-Data under Herlufs
holms indkøbsaftale kontak
tes salgskonsulent Lars Hal
borg Hansen, tlf. 44 85 40 00. 
Opgiv: Navn, elevnummer 
(fremgår af elevfaktura) og le
veringadresse (enten privat- 
adr. eller Herlufsholm Gods
kontor). Levering franko i 
Danmark, betaling 30 dage 
netto. Kontakt evt. underteg
nede, hvis der er spørgsmål til 
købsaftalen. Ole M.Jung.

18



SET OG SKET

Set og sket
Red. Suzanne Strange
Middelalderekskursion 
1.A og 1. X
Efter 1. time lørdag, d. 21 
september samledes vi, 
l.A med Hans Hansen og 
l.X med Mogens Melchior- 
sen, foran Skolebygnin
gen. De stærke drenge 
bragte madpakkerne (in
klusive et stykke chokola
de) fra køkkenet til bus
sen.

Dagens tema var Dansk 
Middelalder. Nu skulle vi 
opleve det, vi havde arbej
det med i timerne.

På Middelaldercenteret 
ved Nykøbing Falster fik 
vi en rundvisning på hele 
området. Alt var genskabt 
på baggrund af især ar
kæologiske fund: Boder, 
skibe, våben, dragter, ka
stemaskiner m.m. Leven
degjort af en lang række 
frivilige og ansatte, som 
eksperimenterede med at 
leve nøjagtig som i Middel
alderen. Det gjaldt på
klædningen, arbejdsmeto
derne, ja selv skidtet på 
gaderne og røgen i smed
jen.

Herefter gik vi på egen 
hånd rundt til det der 
havde særlig interesse.

Undervejs fik vi prøvet 
at affyre en blide, der 
sendte en stor sten et godt 
stykke ud i vandet. Et sær
deles effektivt belejrings
våben i datiden.

En halv times kørsel før
te os til et originalt stykke 
middelalder, det vi i histo-

Rebslageri i Middelaldercenteret

rie kalder en ikke-skriftlig 
kilde. Udgravningsleder 
Dorthe Wille-Jørgensen 
stod på resterne af Valde- 
marernes borg i Vording
borg og genopbyggede med 
ord det store forsvars
værk: De særdeles tykke 
mure og brede voldgrave. 
Til sidst lod hun det velbe
varede Gåsetårnet tale for 
sig selv.

På ruinterrænnet ved Gåsetårnet

Alt i alt en vellykket tur- 
der både gav indtryk af li
vet i Middelalder og af for
skellige måder at formidle 
denne del af Danmarkshi
storien på.

Desværre var vejret no
get koldt og med kraftig 
blæst, men det gjorde jo ik
ke oplevelsen mindre rea
listisk.

Mogens Mdchiorsen
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Klapjagt
D. 26-11-96 var 8. klasse på 
Herlufsholm kostskole 
klappere til den årlige jagt. 
Fra kl. 9 om morgenen til 
kl. 12.30 var vi alle i skoven 
for at klappe. Kl. 12.30 var 
der frokost for alle. Jæger
ne spiste i festsalen på Her
lufsholm, mens klapperne 
spiste som normalt i den lil
le spisesal. Efter frokost 
skulle alle ud og klappe vi
dere. Jagten sluttede ved 
16.30-tiden og det havde 
været en utrolig sjov jagt. 
Mange af eleverne på Her
lufsholm er udlændinge, så 
mange af dem havde aldrig 
før set en fasan. Jeg syntes 
at jagten var god og jeg 
håber af vi får mange flere 
af dem her på Herlufsholm, 
så mange andre herloviane
re også får chance for at 
prøve denne utrolige ople
velse. Julie Raben-Levetzau

Guldalder
musical
Hele 1. sa og 3.mx med MN 
lod sig lokke i teatret i Næs
tved Teaterforening i no
vember til Guldalder- dra
matik (H.C. Andersen og 
Heiberg). Forestillingens 
virkelige magnet var uden 
tvivl Thomas Eje, der da og
så med sit entertainer ta
lent trak det store (og meget 
lette) læs. Men der er nu 
meget langt fra det der med 
vaudevillen til de moderne 
musicals, konstaterede en 
lidt skuffet dipel som ikke 
har lært at værdsætte Bell
mann (endnu). M.N.

Lørdag den 9. november var blev årets Café Stjernemix 
afholdt. 2 timers forrygende underholdning for fulde huse.

D.M.

Corriolanus
Shakespeare er in! Gym
nasiets højniveau-hold i 
engelsk, 2. og 3.g, fik gen
nem Fair Play teatrets be
arbejdelse af Corriolanus 
et stærkt indtryk af et af 
dramatikerens centrale 
temaer: magten og mag
tens mænd - og kvinder!

Lene Vestergaard op
trådte solo i 80 min. - og 
greb forsamlingen ved sin 
præstation. Shakespears 
ordrette tekst havde klas
serne fået indtryk af i for
arbejdet i klasserne, så 
den bearbejdede præsen
tation (som også Vigga Bro 
har del i) blev en blanding 
af kommentar og fortæl
ling, dramatisk præsenta
tion og meget nærværende 
krops- og stemmeudfoldel
se, på den interimistiske 
intimscene Fair Play hav
de opbygget i Festsalen.

M.N.

Møde med 
en myte
I indskolingsfasen arbej
dede l.sa. og MN bl.a. med 
eskimoiske myter, som for
fatteren Jørgen Riel har 
videregivet dem. Klassen 
havde i oktober lejlighed 
til at møde Jørgen Riel in 
persona ved en op
læsningsaften hos skolens 
“bandler” (boghandler), 
Georg Christensen. Vinte
ren igennem arrangerer 
man her forfatteraftener i 
det hyggelige bogcafé-mil- 
jø, hvor også lokalhistori
ske billeder og memorabil
ia minder om samarbejde 
mellem boghandleren og 
Herlufsholm i halvandet 
hundrede år. Og så var der 
tilmed vin og kransekage.

M.N.
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Skolekomedie
som SOS-børneby-projekt
I år prøvede vi for første 
gang at spille årets skole
komedie for betalende 
gæster udefra! Det blev 
som et led i SOS-børneby- 
projektet med Barbara v. 
Haffner og hendes team 
som koordinatorer. Vi hav
de Næstved Tidende ude 
og lave interviews med 
skuespillerne og med Bar
bara en uge før forpremie
ren, og det blev der en god 
artikel og gode billeder ud 
af. Derefter blev et par af 
de lokalkendte 2. G'ere 
sendt i byen med 30 plaka
ter, som de satte op overalt 

hvor de vidste at mange 
færdedes. Og så var det 
blot at vente; ville der kom
me 20? eller mon flere? 
Der kom over 100 betalen
de gæster (10 kr. per billet) 
og så forestillingen sam
men med formanden for 
SOS Børnebyerne i Dan
mark, grundskolens elever, 
forældre, skolens ansatte, 
og flere gammel-herlovia- 
nere. I pausen sørgede 
skolens SOS-børneby-ko- 
mité for salg af kaffe og 
vand. Alt gik over forvent
ning, og overskuddet var 
på ca. 3000 kr. S.S

Go-cart 
søndag

Søndag d. 12/1 -97 var 
hele sovesal øst (25 
pers, inch sovesals
lærerfamilier) til go- 
cart grand prix i Sla
gelse, hvor alle dyste
de mod alle. Det blev 
en spændende og begi
venhedsfuld dag, der 
fremover vil resultere 
i øget kammerat-skab 
og sammenhold på so
vesalen. Vindere blev 
Jonas Milan (nr. 1), 
Anders Borella (nr.2) 
og Martin undskold 
(nr.3). J.L.

Uddannelsesmesse
Årets store ud
dannelsesmesse 
i Bellacentret 
havde temaet: 
Porten til frem
tiden. Der orien
teredes om både 
teoretiske og 
praktiske ud
dannelser, og for 
første gang del
tog Herlufs
holm. Skolens 
stand var i de fi
re dage beman
det med teams 
af skiftende 
lærere og elever 
(som også benyt
tede lejligheden 
til at besøge re
sten af den im

ponerende mes
se). Vi have især 
lagt vægt på at 
vise kost-skole- 
profilen, med 
særlig accent på 
nyskabelser som 
præpklasse, IB 
og MYP. I den 
stadig glidende 
strøm af be
søgende var det 
specielt de man
ge skole- og stu
dievejledere som 
viste interesse 
for prospekter 
og foldere eller 
indlod sig i nær
mere snak om 
indholdet i vide
oen. M.N.
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Juleafslutning og 
julebazar i Klostergården
Juleafslutningen den 14. 
december stod i SOS-bør- 
nebyernes tegn. Fra kl. 
10-12 havde eleverne ar
rangeret en stemningsfuld 
og velbesøgt bazar i Klo
stergården. Der var salg 
af juletræer, æbleskiver, 
glögg, risengrød, kunst
færdig julepynt, Herlufs- 
holmporcelæn, samt en se
rie meget smukke julekort 
malet af to af vore egne 
elever: Filip Juhl og Emi
lie Möllenbach. En masse 
Disney-ting var blevet do
neret til bazaren: tasker, 
pennalhuse osv. , og de gik 
som varmt brød hos de 

yngste bazargæster. Og 
sneen dalede! Overskud til 
SOS projektet: 11.000kr. 
Derefter gik alle til juleaf
slutning i kirken, som var 
stopfyldt. Koret sang i år 
Mary's Boychild i reggae- 
udgave (hvilket udløste 
klapsalve i kirken og efter
følgende diskussion om 
hvorvidt man bør klappe i 
kirken) og den engelske 
Christmas Carol: Ding! 
dong! Merely on high! . 
Derefter var der risengrød 
i spisesalen, også for de 
forældre der havde lyst til 
at spise med.

S. S

FRA KALENDEREN

Oktober
1. Ti polske skoleledere 

er skolens gæster.
24 . Grundskolens lærere 

besøger Copenhagen 
International School 
Teatertur:
9 .kl med RA, l.s. og 
3.mx med MN ser fo
restillingen “Den der 
ler sidst..”

26. Blebal

November
9. Årets Café Stjerne- 

mix løber af stablen: 
To timers forrygende 
underholdning.

10. Vildtaften - underhol
dingen bestod i pre
miereforestilling på 
danske film “De 
største helte.”

11. Picassoudstillingen
-12. på Louisianna be

søges af 3.g-klasserne 
med NAa og EW.

14. l.s + MN til forfatter
aften med Jørn Riel.

20. RA,BL og DM med 9. 
og 10. klasserne på 
Louisianna og Or- 
drupgaardsamlingen.

23. Læge Henrik Rind- 
om, foredrag for alle 
klasser: Narko og 
rusmidler.

26. Forstanderjagt, 8. kl 
klapper.

28. SOS-børnebyer ar
rangerer åben premi
ere på Grease.

29. Festforestilling: 2.g 
opfører Grease - kom
ediebal. Klippe-klist- 
redag i grundskolen; 
skolen pyntes.



SET OG SKET

December
1. NAa, IB: ART-course 

- i Rom.
3. Rektor deltager i 

-8. round Square konfe
rence i Kenya.

5. Fællesarrangement: 
Flygtningekabaret 
under ledelse af Chr. 
Steffensen.

7. Forældrekonsultatio
ner, l.g-klassemøder.

11. DM og MF med 
dramaholdet på tea
tertur til Miss Sai
gon.

12. Skolens biblotekarer 
-14. LB EB på studietur 

til IB-skole i Frank
furt.

13. Julemiddag efter
fulgt af dans. Sove
salsjuleri.

14. SOS-børnebyer: jule- 
bazar i Klostergård
en. Juleafslutning i 
kirken.

Januar
11. Rektor fejres på sin 

50-årsdag.
14. Trolledag. Fællesar

rangement: Bal
letdansere fra Det 
Kongelige Teater var 
desværre 
bundet af dronnin
gens festforestilling - 
erstatningsarrange 
ment ved danseren 
Morten Hansen, san 
gerinden Anne Marie 
Max Hansen og -da 
gens hit! - en meget 
charmerende jonglør! 
Trollebal.

15. Teatret Fair Play;

Shakespeare-variati- 
on over Corriolanus 
(Eng. Højniveau).

24. Brandøvelser
25. Forældremøder 2.g.
28 MM og samfundsfag

højniveau: Finansspil 
30. Johs Viereck taler om 

Reagans udenrigspo
litik - fællesarrange
ment.

Langt fra alle aktiviteter 
er nævnt i kalenderen. 
Læreres individuelle efter
uddannelse og holdaktivi
teter (edb, engelsk, super
vision samt IB-lærernes 
studietur til Sigtuna kost
skole ved Stockholm kun
ne føjes til. Og sovesalenes 
initiativer på “familie
plan” er måske i virkelig
heden ting, der tegner sig 
tydeligst i erindringen 
som mindeværdige: 
Bowling-hygge, Go-cart- 
hygge, Paint-ball-hygge, 
(eller “bygge”, “gygge” og 
“pygge”!) for slet ikke at 
tale om Gyser-hygge på 
hallow-e’en og Brian-bok- 
se-hygge om en stor
skærm! M.N.

Evakueringsøvelse i skoletiden

På vej mod 
stjernerne

Som kulminationen på 
et længere undervis
ningsforløb med astro
nomien i centrum, drog 
2.b d.23/1 på ekskursi
on til Thygo Brahe-pla- 
netariet i København.

Naturfagslærer Kurt 
Heller havde på for
hånd udstukket et pro
gram for turen, men op
fordrede ellers til selv
studier og fri parole. 
Dagens klimaks var 
uomtvisteligt omni- 
max-biografen. Vi stif
tede bekendtskab med 
både Mar’s overflade og 
menneskets fremtid i 
rummet, men det abso
lutte højdepunkt blev 
nået da Kurt Heller og 
hele 2.b, med 3 D-bril- 
ler for øjnene lod sig ri
ve med og gav sig til at 
gribe efter monstrøse 
skumfiduser der svæve
de rundt omkring i pla
netariets biografkup
pel. Filip A. Juhl.
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Jens Normann 
Jørgensen er lek

tor ved Institut for 
Nordisk Filologi ved 

Københavns Universitet; 
hans speciale er sociolin- 
guistik, så hans herlovia- 
nerfortid har naturligvis 
gjort herlovianersproget 
til et af hans ynglingsob
jekter. Han er opvokset 
som hørerbarn på Herlufs
holm, hvor mor og far, 
Ragnhild og Bjarne N.J. 
var Dame og hører (syge
plejerske og sovesalslærer 
- adm. inspektor o.m.a.) og 
hvor hans bror stadig hol
der familietraditionerne i 
hævd som lærer, så erfa
ringsgrundlaget er “klip
pefast”. En undersøgelse 
af sproget på Herlufsholm 
blev gennemført i 1985 og 
fulgt op i 1995, med det 
formål at konstatere hvil
ke forandringer, der måtte 
være indtruffet. I oktober 
1996 besøgte han i to om
gange en 1. 2. 3.g for at for
tælle om “Ungdomssprog 
og gruppeidentitet” - med 
særlig fokus på herlovia
nersproget. Samtidig mod
tog han fra hver af de in
volverede elever en dansk 
stil med udtryk for den en
keltes forhold til og erfa
ringer med sproget. Da 
klasserne og deres lærere 
ikke har tålmodighed til at 
afvente en videnskabelig 
bearbejdelse i form af en 
afhandling, overtalte Kon
takt Normann til at stille 
op til et interview, så Laus 
Ravnsted, 3.mx pakkede 
båndmaskinen og drog til 
Dragør.

Interview med Jens Normann Jørgensen

Laus Ravnsted 3mx, Mads Nielsen

Med klirren af thekopper- 
ne og familieaktiviteterne 
som lydkulisser (det hører 
med i billedet, at Nor
mann fandt sin kone Else
beth som dagelev på Her
lufsholm) falder Kontakts 
første spørgsmål: Hvordan 
vil du selv karakterisere 
herlovianersprogets inder
ste natur?

Normann: Det er jo en 
slags “Røversprog” med et 
element af kode og hem
melige fiduser. Man skal 
lære at mestre det for at 
være in. Altså fungerer det 
som en form for nøgle til 
fællesskabet. Det er også 
et kreativt redskab, som 
nogle kan bruge til nyska
belser, eller til at lege med. 
Da det både kan forstærke 
fællesskabsfølelsen i grup
pen og markere afstand til 
folk udenfor - ja, så har det 
på skolen fungeret som 
unge menneskers markør 
for oprør, mod den til en
hver tid fungerende ledel
se, især personificeret i 
rektor, Heis..

Laus: Hvilke holdninger 
til sproget har du truffet 
blandt diplene idag?

Normann: Næsten alle 
er positive - nogle er de
monstrativt begejstrede, 
og meget få tager direkte 

afstand og synes, det er 
noget pjat, noget nogle i 
inderkredsen forsøger at 
“stille sig an med” for at 
holde andre ude. Generelt 
ses det som et middel til at 
skabe sammenhold og 
styrke kammeratskabet. 
Derfor ønsker de, det skal 
overleve - men nogle vil 
dog have, det skal bruges 
på anden måde.

Laus: Og hvordan fun
gerer da sproget idag?

Normann: Da sproget er 
enestående som en mindst 
170 år gammel tradition 
og ikke har sin lige på an
dre skoler, så bruges det 
generelt i form af alminde
ligt accepterede betegnel
ser for steder som Splad- 
sen og Vylen, for rutinerne 
som mause, lal og vyrd - 
for ikke at glemme det lidt 
respektløse og oprørske 
gæve, slør og nyster. - Det 
er imidlertid idag blevet så 
officielt at det også bruges 
af alle voksne og ledelsen. 
Jeg forstår på stilene, at 
Rektor har introduceret et 
nyt ord til morgensang; 
Vygge - videohygge - samt 
har forbudt anvendelsen 
af ordet gæve, gang-tæve 
(sammen med pøbel - der 
ikke er en herloviansk 
dannelse, men indgår i 
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spe. Fugleskydningstradi- 
tionerne). Et sådant forsøg 
på at gribe ind, tage hånd 
om sproget, mener jeg er 
uheldigt. Måske har Heis 
egentlig ønsket at støtte 
sprogtraditionen ved selv 
at yde sit bidrag til “vyg- 
gen” - og han kan have de 
bedste pædagogiske hen
sigter med at påtale en 
sprogbrug som gæve, der 
opfattes som nedvurderen- 
de af damer i køkkenet og 
rengøring. Men dels er det 
en misforståelse af spro
gets natur som skaber af 
ungdomsidentitet, dels ri
sikerer han at omklamre 
det og gøre dets funktioner 
for diplene umulig. Nu ved 
jeg slet ikke, om han vir
kelig har gjort det, men di
plene har forstået, at det 
var hans hensigt - og det i 
sig selv vil gøre gruppe
sproget uinteressant for 
de unge.

Laus: Hvad bliver der så 
af den oprørske kreativi
tet?

Normann: Generelt har 
jeg noteret, at der i de se
nere år ikke har været den 
samme kreative kraft i 
herlovianersproget, det 
har ikke ynglet med så 
mange nye ord, og alle har 
bemærket de få, som fak
tisk er kommet. Men til 
gengæld anfører mange i 
stilene eksempler på et pa
rallelt sprog - altså en an
den slags populær ud
tryksform som alternativ 
til rigssproget: det har bl.a. 
elementer af lydord - teg- 
neserie-lydbobler? - i sig 
som “diiich” og “daach” -

der må siges ledsaget af 
bestemte gestus og sving 
med hånden - eller har jeg 
misforstået?? (Laus be
kræfter med en sigende 
håndbevægelse). Det er 
vigtige og underlige ord, 
vigtige for at kunne mar
kere sig i gruppen - for at 
kunne forhøje fællesskabs
følelsen i rette øjeblik; for 
“diiich” skal netop fyres af 
med perfekt timing. Det er 
her legen og kreativiteten 
udfolder sig netop nu. Op
rørsk tror jeg ikke det er, 
og det generelle indtryk af 
herlovianere, og her ligner 
de nok gymnasieelver i al
mindelighed, er da også, at 
de er meget veltilpassede. 
De diple jeg har mødt, vil 
uden tvivl blive næste ge
nerations vellykkede høje
re middelklasse: “humske, 
behøvlede og forskamme
de” - og det er der jo ikke 
megen originalitet i. Sam
tidig viser deres stile, at 
deres akademiske færdig
heder synes pænt over 
middel - og kan blive et ud
mærket rygstød videre 

fremover. Sprogets funkti
oner som udskillelsesme
kanisme eller markør af 
hierarkiet fra yngste til 
ældste dipel synes stadig 
at være aktuel, især for ny
ankomne elever. Dog er 
skellet mellem dag- og 
kostelever tilsyneladende 
mere udvisket, og selvom 
nogle bruger sproget in
tenst til at signalere, at - 
“her er vi, de fine, rigtige 
herlovianere - og der står 
pøblen, dvs. dapierne” - så 
vil denne anvendelse i sig 
selv ikke true sprogets ek
sistens. Dets bærere vil ba
re blive en lille gruppe - og 
i fortiden har jo som be
kendt ekstremt små grup
per af diple været i stand 
til at fragte sproget frelst 
igennem. Næ, det afgøren
de er om sproget kan blive 
ved med at opfylde et be
hov som markør for en 
ungdomsgruppes identi
tet.

Laus: Hvilken værdi har 
et fænomen som herlovia
nersproget?

Normann: Værdi! - man
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ge slags....Ethvert sprog, 
det være sig tysk eller ka- 
byl-berber, repræsenterer 
en kultur. Forskelligheder 
mellem disse kulturer an
giver rigdommen af de 
samlede kulturressourcer, 
og man kan sige, at vi ta
ber, hver gang vi udrydder 
et sprog - som det er sket 
med amerikanske india
nersprog. Ligesom vi vin
der, når et nyt sprog op
står. Herlovianersproget 
er selvfølgelig specielt

Kontingent
Kontingentsatser for sko
leåret skoleåret 1997/98

Kostelever i grundskole og 
gymnasium:58.100 kr. p.a. 
IB-elever: 85.300 kr. p.a.

Dagelever i grundskole og 
gymnasium: 11.600 kr. p.a. 
IB-elever: 39.900 kr. p.a.

For dagelever skal til
lægges gebyr for obligato
risk deltagelse i middags
måltidet på uændret 4.000 
kr. p.a.

Med virkning fra skol
eåret 1995/96 indførtes 
dels et indskrivningsgebyr 
dels et depositum, der 
henstår som sikkerhed for 
elevens forpligtelser, indtil 
skolen forlades. Uændret:

Indskrivningsgebyr:
Kostelever 1.000 kr.
Dagelever 1.000 kr.
Depositum:
Kostelever 2.000 kr.
Dagelever 500 kr. 

værdifuldt og nyttigt for 
herlovianerne, idet det 
sammen med andre herlo- 
vianertraditioner er med 
til at udgøre herlovianeri- 
dentiteten. Fra min egen 
årgang kan jeg nævne ek
sempler på diple med en 
så problematisk eller 
næsten ikke-eksisterende 
familiebaggrund, at de 
stod overfor en direkte 
identitetskrise. Der hjalp 
mødet med Herlufsholm 
dem: Bl.a. gennem sproget 
og kammeratskabet fik de 
konkrete udtryk for deres 
eksistens som herloviane
re: Vi har været her i man
ge hundrede år i et fælle

Dronningebesøg
I forbindelse med regent
parrets regentjubilæum 
fremsendte skolen den 14. 
august et lykønskningste
legram til regentparret 
underskrevet af elevråds
formanden Kevin lermiin, 
formand for pædagogisk 
råd Anna Sofie Hansen og 
rektor Klaus Eusebius Ja
kobsen. Samme dag frem
sendte skolen en beskeden 
gave (12 Herlovianerkrus) 
til regentparret med et føl
gebrev fra direktør Ole M. 
Jung og rektor Klaus 
Eusebius Jakobsen.

Hofmarskallatet har 
meddelt Næstved By, at 
Hendes Majestæt Dron
ning Margrethe II vil be
søge Næstved den 3. sep
tember 1997 som led i hen
des efterårstur til den 
danske provins. 

skab, som er af værdi!
Forsvinder det, er det da 

ærgerligt, men det skal 
selvfølgelig ikke holdes 
kunstigt i live. Det kultu
relle grundlag for et sko
lesprog som vores er jo og
så langt smallere end for 
et sprog som tysk. Princi
pielt er der tale om at for
stå sprogøkologi som et 
spørgsmål om diversifika
tion - i billedet af vore 
samlede ressourcer er ek
sistensen af en masse for
skellige dyrearter og plan
tearter vigtig - det samme 
gælder sprogarter. Derfor 
er også herlovianersproget 
vigtigt!.

Borgmester har anmo
det rektor Klaus Eusebius 
Jakobsen om at indgå i 
den arrangementskomite, 
der er nedsat i den anled
ning. Komiteen består - 
udover borgmester og rek
tor - af stiftamtmanden, 
byens politimester, ober
sten fra GHR, formanden 
for beredskabstjenesten og 
formanden for Næstved 
Festuge.

Programmet er endnu 
ikke fastsat, men det ene
ste der ligger fast er, at 
dronningen i løbet af da
gen vil aflægge Herlufs
holm skole et officielt be
søg, hvor hun bl.a. vil blive 
budt velkommen af for
standeren, hofmarskal 
Søren Haslund-Chrisen- 
sen. KJ
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Indtryk og iagttagelser fra Bruxelles- 
turen 1.-6. november 1996
3.g. Samfundsfag højt 
niveau og fransk højt 
niveau

Deltagende lærere: 
Erik Anker Nielsen, 
Mogens Melchiorsen og 
Peder Pedersen

Sammenskrivning af bi
drag fra hold 3. SA1: Cam
illa Andersen, Carsten 
Bramsen, Maria Iversen, 
Ann Møller, Julie Metze, 
Michael Bjørn Rasmus
sen, Hans-Henrich Schim
melmann, Mikkel Ørnum, 
Jakob Brandt, Laus 
Ravnsted, Martin Zunda, 
Bo Raahauge og Johan 
Tesdorpf.

“Travel broadens the 
mind”, med denne inspira
tion begav vi os som am
bassadører for Herlufs
holm Kostskole den 1. no
vember mod de sydlige 
himmelstrøg. Formålet 
var, på egen hånd, at ople
ve Bruxelles, vi så tit har 
set i fjernsynet, og skabe 
interesse for vores 
tværfaglige projekt.

Vi startede vores tur 
mod en stor oplevelse fre
dag kl. 19. Forud for turen 
havde vi haft en del infor
mations-timer i byen. Ud 
fra papirer og vores egen 
fantasi forestillede vi os en 
kæmpeby, hvor det vælte
de rundt med folk, som var 
parlamentarikere, men 
Bruxelles var også meget 

andet end EU, 
fandt vi ud af. 
Vi ankom kl. 8 
om morgenen, 
efter en træt
tende bustur, 
og fandt ud af, 
at vi først kun
ne blive ind
kvarteret på 
vandrehjem
met Jacqes 
Brel kl. 15. Det
te tog vi dog med et smil, 
da vi var rustede til lidt af 
hvert hjemmefra. Istedet 
kastede vi os ud i storbyen 
for at se os lidt omkring. 
Bruxelles havde masser af 
kulinariske specialiteter 
af byde på og en masse 
små hyggelige barer, hvor 
de solgte en masse forskel
lige øl. Men desværre var 
alle spisesteder og barer 
lukket på det tidspunkt 
hvor vi gik rundt og kigge
de, så vi begav os tilbage 
til Jacques Brel, hvor alle 
skulle mødes.

Tiden blev ikke spildt 
denne efterårsdag, vi ople
vede Cathédrale des Sa- 
ints-Michel-et-Gudule 
(domkirken), Tin-Tin mu
seet, Grand Place og Mu
sée dArt Ancien inden vi 
udmattede vendte tilbage 
til vandrehjemmet. Den 
følgende dag stod i histori
ens og videnskabens tegn. 
Vi oplevede Waterloo slag
marken, hvor Napoleon I 
led sit endelige nederlag i

1815, først havde vi besøgt 
kroen hvor general Wel
lington havde haft sit ho
vedkvarter. Turen gik vi
dere til det afrikanske 
museum Musée royal de 
l’Afrique centrale, hvor 
der var en stor samling af 
seværdigheder fra det 
gamle Belgisk-Congo, nu 
Zaire. Dagen blev afrun
det med at besøge det 
kæmpe jernmolekyle Ato- 
mium, som er et levn fra 
Verdensudstillingen i 
1958.

Arkitektur: Blanding af 
yngre og ældre form for ar
kitektur, der nogen steder 
adspredt, men også på ste
der hvor nyt og gammelt 
var bygget ind i hinanden. 
Restaurering af ældre byg
ninger var ikke noget, der 
afspejlede sig i gadebille
det, da mange bygninger 
så forfaldne ud. Et sted, 
hvor dette dog ikke var 
nødvendigt, var EU-parla- 
mentet.

Præget af fine bygnin-



ger og kontorer, falder 
Parlamentet udenfor det 
normale gadebillede i 
Bruxelles. Et andet sted 
hvor arkitekturen når sit 
højeste, er på Grand Place. 
Der var flere steder hvor 
en mere speciel bygnings
kultur gjorde sig gælden
de, bl.a. Atomium og Man- 
neken Pis.

Befolkningen: I en by 
som Bruxelles er der man
ge forskellige slags men
nesker. Går man er tur 
gennem gaderne møder 
man alt lige fra den usle 
bums til den virkelig store 
forretningsmand. Tager 
man en tur til EU’s hoved
kvarter afspejler det sig 
tydeligt, at det er her em- 
bedsmænd, politikere og 
andre betydningsfulde 
personer holder til.

Hele mandagen var af
sat til foredrag om EU. 
Først så vi det kolossale 
glaspalads hvor EU-parla- 
mentet lejer sig ind for 1 
mia. om året! Det består af 
1 mill, kvadrat meter kon
torareal!

Vores guide oplyste, at 
parlamentet flytter til 
Strassbourg en gang om 
måneden, og det var, efter 
hans mening, rent res
sourcespild. Grunden til 
dette flytteri er, at Frank
rig har nedlagt veto (vitalt 
spørgsmål) mod, at parla
mentet får hovedsæde i 
Bruxelles.

Senere besøgte vi Land
brugsrådets kontor i Brux
elles, hvor Lars Hvidtfeldt 
orienterede om det lobby
arbejde, der udføres af det

danske kontor og den in
ternationale landbrugsor
ganisation COPA. Lars 
Hvidtfelt forklarede os, at 
de bestod af et team på 
fem lobbyister, som prøver 
at påvirke ministre, kom
missærer, embedsmænd 
og parlamentarikere til at 
tage bestemte/ændre be
slutninger.

Denne påvirkning op
delte han i syv faser: 1. 
Spirestadiet, sætter dags
ordenen for nye emner, 2. 
Idéstadiet, 3. Initiativsta
diet, forslag til Kommissi
onen, 4. Påvirke et færdigt 
forslag - nu meget sværere 
at ændre, 5. Påvirke be
handlingen i EU-parla- 
mentet og Ministerrådet 
(EU-parlamentarikeren 
og Landbrugsministeren), 
6. Når forslaget er færdig
behandlet da at give sin 
holdning til kende om re
sultatet, 7. Sidste mulig
hed for lobbyisterne: For
tolkning af resultatet.

Disse syv faser var blot 
en lille del af hvad Lars 
Hvidtfelt kom ind på, så vi 
må nok tilstå at vores vi
den om lobbyisme virkelig 
blev uddybet den dag.

Dagen sluttede med et 
besøg på den danske EU- 

ambassade, hvor budget
råd Mogens Camre holdt 
et interessant foredrag, 
uheldigvis opgav han nog
le tal, der var langt fra 
Lars Hvidtfeldts oplysnin
ger. Men kort efter hjem
komsten modtog vi følgen
de tal fra Mogens Camre 
gældende for 1994: Dan
mark modtog fra EU 
1.495 mill. ECU og Dan
mark betalte til EU 1.296 
mill. ECU. Difference i 
dansk favør 199 mill. ECU 
= 1.473 mill, danske kro
ner.

Vi blev hurtigt klar over, 
at udkanten af Bruxelles 
var præget af store nye 
pragtbygninger, som står i 
stærk kontrast til den in
dre gamle by. Om tirsda
gen var vi blandt andet på 
besøg hos NATO, hvor vi 
yderligere blev orienteret 
om teorien “En for alle, al
le for én”, hvilket jo er det 
alle NATO-handlinger 
er/vil være baseret på. 
Altså alle medlemmer om
kring det runde bord skal 
være enige.

NATO taler ikke om 
fjender, men organisatio
nen har især rettet op
mærksomheden på lande
ne syd for Middelhavet.

Sidste faglige program
punkt var den franske ra- 
dio/TVstation RTBF. Gan
ske interessant lå den 
flamske radio/TVstation i 
samme kompleks, de to 
stationer var placeret helt 
symmetrisk i forhold til 
hinanden, men samarbej
dede ikke. Størst interesse 
vakte en liste over, hvilke
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pop/rocknumre, der blev 
spillet den dag. Vigtigst 
for os var dog at se ar
bejdsprocesserne bag tv
udsendelserne.

Vore aftener gik med 
middage og et par enkelte 
øl bagefter. Slagtergaden, 
der er kendt for sine man
ge spisesteder, blev vores 
foretrukne strøg. Her sad 
vi hyggeligt udenfor på 
den oplyste gade og spiste 
de mange belgiske specia
liteter. Blandt de mere 
uspecificerede skal næv
nes salat med bille og skin- 
ke-lasagne.

Om aftenen slingrede vi 
stille ind på Jaques Brel, 
sagde godnat til vandre
hjemmets noget påtræn- 
gene og ildelugtende 
græske beboere. Vores 
små trætte kroppe lande
de blødt på latexmadras- 
serne og vi sov sødt. Det 
samme gjorde vi på vejen 
hjem i bussen, indtil vores 
“positive” chauffør Stig 
vækkede os kl.6 ved fær
gen.

Turen var særdeles vel
lykket i alle aspekter. Dels 
var alle de faglige arrange
menter af meget høj klas
se, fordi de formåede at be
lyse det Europa, vi lever i 
idag, på en spændende og 
interessant måde. Og dels 
på grund af det behagelige 
forhold mellem elever og 
lærere, som gjorde turen 
til en uforglemmelig ople
velse.

Elevrapporterne sammen
skrevet af Mogens Melchi- 
orsen

IB-studietur til Rom
Som et led i skolens be
stræbelse på at sikre det 
bedste grundlag for IB-un- 
dervisningen, deltog un
dertegnede i International 
Baccalaureate Workshop i 
Rom fra 28 nov. til 1. dec. i 
faget Art/Design.

Kursets væsentligste 
sigte var - som det løbende 
må ske i en global organi
sation - at sikre så ensartet 
bedømmelse af elevernes 
præstationer som muligt. 
Det er klart at netop faget 
Art/Design, som lader ele
verne arbejde ud fra per
sonlige tilgange til den kre
ative proces, også i stort 
omfang afspejler de vidt 
forskellige kulturelle bag
grunde, og derved gør fæl
les vurderingskriterier 
problematiske. Et forhold 
der igen gør konferencer af 
denne art meget nødvendi
ge.

Kurset var udbytterigt.

Southern Comfort
Undertegnede deltog i 
ugen før og i efterårsferien 
1996 i Gymnasieskolernes 
Engelsklærerforenings ud
landskursus i engelsk i Lo
uisiana. Emnet var “The 
Southern Literary Traditi
on”, og kurset blev afviklet 
på universitetet i Shreve
port i det nordvestlige Lou
isiana, tæt på grænsen til 
Texas.

Dygtige lærerkræfter bi
drog meget til kursets store 
succes. Der var forelæsnin
ger og diskussioner som 

Ikke mindst ved at præsen
tere deltagerne for en bred 
vifte af udtryksformer; 
men også ved at lade en del 
af arbejdet koncentrere sig 
om de for faget så vigtige 
Research Workbooks (en 
blanding af skitsebog, dag
bog, idékatalog m.m.); en 
meget værdifuld del af fa
gets indhold i IB-program- 
met. Konferencen gav des
uden mulighed for at lade 
elever på værtsskolen 
præsentere deres arbejder, 
ligesom der naturligvis, i 
de smukke rammer som 
Marymount International 
School udgør, var rig lejlig
hed til at udveksle erfarin
ger med de øvrige deltage
re, ca. 70 alene i dette fag.

Som man ville forvente 
det, blev også byens mange 
kunstskatte, om også kun i 
ringe omfang, inddraget i 
det faglige program.

Nils Aarsø

suppleredes af teaterfore
stillinger, koncerter og eks
kursioner i et ret kompri
meret program, der gjorde 
deltagerne opmærksomme 
på bl.a. forholdene på plan
tagerne før og nu, livet på 
floderne og den stærke 
franske og spanske indfly
delse på livet i sydstaterne.

Kurset var fremragende 
både i form og indhold - li
ge hvad jeg havde brug for 
til at komme videre i min 
faglige bevidsthed.

Krogh-Madsen
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Mads Nielsen

En hel uge igennm har Kontakt fulgt skolens borde: 
Vi har spist os solidarisk igennem måltiderne - med 
kamera i hånd. Vi har kikket os rundt i køkkenet for 
at udforske gåderne omkring indkøb og tilbered
ning. Og endelig har vi lagt øre til en masse kom
mentarer fra diple og bordholdere, fra Inspektio
nen og fra Økonomaerne.

Dette er en øjeblikrapport, 
og bordbønnens højttideli- 
ge tradition til trods ud
vikler køkkenet sig hele ti
den. De tre populæreste 
retter netop nu er : lasan
ge - italienske pandekager 
(med kødfyld) - og bøfsand
wich (hjemmebyggede 
selvfølgelig). Et af skolens 
stående udvalg er “kost
udvalget” hvor diple, Øko
nomaen og Heis f.eks. vi
derebringer gode forslag, 
og således er garanter for 
en løbende smagsjuste
ring. Der findes også mere 
specielle succesparametre: 

mængden af konsumeret 
mad - graden af koncen
treret tavshed under mål
tidet - spontane opfordrin
ger til gentagelser! løvrigt 
er der som bekendt møde
pligt til måltiderne.

Bordets glæder 
- og øjets
Ved morgen og aftensbor
det serveres maden fra 
buffet. Det giver større 
muligheder for et bredt 
udbud og en mere indby
dende præsentation af ma
den. Morgenmaden 
kræver beslutsomme valg:

Konklusion:
Skolens køkken klarer sig fint i 
konkurrencen med burger-kultu
ren. Det profilerer sig med kvalitet 
og med bredde i dagligmaden: sovs 
og kartofler skal drenge have, men 
diple er også til salatbar og patéer. 
Til højtider og baller leveres bl.a. de 
festlige buffeter, som er himmel
højt hævet over kantine-rutiner. Og 
så er det med til at løse en opdra
gelsesopgave.
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Kontakt kikker køkkenet i gryderne

f vsJ gn
der er fire slags mælk plus 
the og varm kakao. Dertil 
et udvalg af brød, fiber og 
rugbrød, med eller uden 
kerner - men det hvide er 
mest populært! De obliga
te havregryn har følge
skab af cornflakes, müsli 
og youghurt. Til brødet ost 
og syltetøj. Og frisk frugt, 
ikke at forglemme. Om 
søndagen, hvor buffeten 
udvides til brunch, serve
res der kaffe, juice, æg, 
skærepålæg samt nutella 
og pålægschokolade.

Aftensbordets buffet 
kræver også sin mand: 
mindst tre slags brød, fi
skepålæg og to slags 
skærepålæg, leverpostej 
eller paté, æg-tomat- 
agurk eller salatbar - og 
hertil altid en lun ret.

Middagsbordet har for
længst taget livet af my
terne om en paternoster
plan med evindelige gen
tagelser af standard-ret- 
ter: planen trykkes nemlig 
for en uge ad gangen og 
offentligøres 14 dage i 
forvejen. Derfor er of
test hørte sidebemærk
ning i 4. time: “Hvad 
skal vi have idag?”.

Bemærk: varme ret
ter er altid varme - de 
anrettes i stueetagen i 
varmeskabe som liftes 
op til spisesalene, hvor 
de sættes i stik. Med 
udvidelserne af spise-

VELSIGN VORT HUS, 
VELSIGN VORT BORD 

VELSIGN HVERT 
MENNESKE PÅ JORD 

OG LÆR OS MED 
EN YDMYG ÅND 
AT TAGE ALTING 

AF DIN HÅND.

salene er der god plads, 
første servering og supple
rende forsyninger bringes 
yderst effektivt og gnid
ningsfrit frem, takket 
være rutinerede damer og 
bordholdere. Mange voks
ne ville nok finde spise- 
tempoet lovlig højt. Men 
ingen “slænger maden”, 
og tempoet sættes uden 
tvivl ud fra erfaringer om, 
at ledige stunder ikke nød
vendigvis invisteres i be
gavet bordkonversation, 
men kan føre til smådrille- 
rier og andre afslappende 
sysler som leg med bestik 
og mad, “vande blomster” 

osv. Her kæmper “inspek
tionen” (to hørere i hver 
sal) og bordholderne så for 
den gode sag, der hedder 
bordskik.

Bag kulisserne
Generalstaben be-står af 4 
økonomaer; Kontakt har 
talt med køkkenchefen 
Susanne Andersen og hen
des næstkommanderende 
Lene Pedersen, der sam
men med et personale på 
19 gæve kvinder (ingen 
mænd på den arbejsplads, 
endnu) står for planlæg
ning, indkøb og økonomi
styring, tilberedning og 
servering. De tæt ved 300 
kuverter varm mad, man 
laver daglig, forudsætter 
store indkøb: f.eks. 100 kg 
kartofler eller 24 kg spag
hetti; 35 1 sovs, 110 1 ri
sengrød, 75 1 sammenkogt 
ret er andre tal, der illu
strerer de mængder, der 
skal til. Ved morgenbordet 
drikkes der 30 1 the, 25 1 

varm cacao - men kun 7 
1 kaffe.

Desuden hylder køk
kenet princippet: selv
gjort er velgjort: man 
bager alt brød selv og 
dertil boller og kager til 
femmadderne. Kødle
verancer skærer perso
nalet selv op, fiskefilet- 
ter af friske fisk pane
res i køkkenet, ligesom 
frugt og grønt tilbere-



des i eget køkken. “Det er 
en principsag”, forklarer 
Susanne, “på den måde 
har du langt bedre kontrol 
med råvarernes kvalitet. 
Vi sætter en ære i at lave 
“hjemmelavede” retter, og 
faktisk må en del nye ele
ver vænne sig til dette 

KOSTPLAN-SKEMA fra d. 2/12 til d. 14/12 1996HOVEDRET SOVS TILBEHØR BIRET
Man. 2. Hjemrejse

Tir. 3. Tomatsteg S Paprikasauce Kartofler, salat, tabasco Klatkager 
m. syltetøj

Ons. 4. Bøfsandwich Burger
-dressing

Ketchup, burgeragurker, 
iceberg, tomat, agurk, 
sennep

Carrysuppe 
m. flutes

Tars. 5. Fiskefrikadeller Remoulade
sauce

Gulerodsråkost, græske 
kartofler, citronbåde

Skovbærshake 
m. havrefras

Fre. 6. Kalv m. pasta Parmesanost, 
bondebrød, tabasco

Appelsiner

Lør. 7. Lammesteg 
m. persille

Flødekartofler, fetasalat Æblegrød m. mælk

Søn. 8. Kryddermarineret 
kyllingebryst

Tbmatinosauce Løse ris, franske ærter, 
tabasco

Hjertevafler 
m. is og syltetøj

Man. 9. Spansk kødsauce Parmesanost, iceberg- 
salat, spaghetti, 
ketchup, tabasco

Ylette m. drys

Tir. 10. Julemedister S Skysauce Kartofler, råkost Pære m. creme

Ons. 11. Kogt laks m. dild Hollandaise Kartofler, broccoli, citron Frisk frugtsalat

Tors. 12. Lasagne Tabasco, 
italiensk madbrød, salat

Cacaosuppe 
m. vanilleis

Fre. 13. FROKOST
Juleskinke S Sennepssauce Bagt kartoffel, 

smør, salat
Clementiner

AFTEN 
Andesteg Skysauce Hvide/brune kartofler, 

rødkål
Ris å la mande 
m. kirsebærsauce

Lør. 14. Risengrød Smør Saftevand, kanelsukker Clementiner

Søn. 15. Juleferie

kvalitetsbegreb, fordi de 
f.eks. tidligere kun har 
kendt til dybfrosne fiske- 
filetter - paneret pap!”

Og herved tilgodeses til
lige de sundheds- og hygi
ejnekrav som økonomaen 
selv stiller: den tilsyns
førende stadsdyrlæge 

Flemming Jensen har gi
vet Herlufsholms køkken 
prædikatet “det reneste 
institutionskøkken nord 
for Alperne” - “lige til at 
bruge til demonstration 
for veterinærstuderende” , 
siger Stadsdyrlægen. San
dt er det, at skolens køk
ken er særdeles velindret
tet og up to date; det er 
altså også præget af pinlig 
orden og renlighed. Også 
personalets personlige stil 
og hygiejne stilles der krav 
til. Som diplene har deres 
uniformskrav og skal møde 
soignerede til bordene, så
ledes er køkkenpersonalet 
idag iklædt uniform af sko
len, praktisk og sirlig og 
med ganske “hysteriske“ 
regler for hårnet , hand
sker og vask. På disse fel
ter tåles der ingen slinger i 
valsen.

Planlægning 
og økonomi
Susanne har udstrakt 
handlefrihed inden for sin 
budgetramme. Den samle
de drift anskues som en 
helhed hvor ekstra-kræs 
om søndagen eller til jule
middagen skal afvej es 
mod dagligdagens behov
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(inklusive blomsterdeko
rationer på horderne og 
mad-ud- af-huset i pakke
form til ekskursioner og 
terminsprøver). Alle diple, 
vi spurgte, ville vide med 
bestemthed, at kostprisen 
pr. dag pr. dipel er 30 kro
ner. Susanne kommente
rer dette med et stille 
smil: “Det er ihvert fald 
under prisen på en Big- 
Mac Menu” siger hun, men 
vil ikke gå i detaljer. “Det 
vil føre til frugtesløse dis
kussioner om balancen 
mellem det nogle kalder 
sund økonomi og ditto for
nuft - hvor andre ønsker 
“mere fest i hverdagen”.

“Men hvad kunne man 
f.eks. få, hvis man satte 
flere penge af? “ fritter vi. 
“Ja, vi ville kunne få råd 
til at tage specielt hensyn 
til vegetarianere. Idag 
nøjes vi med en markering 
med (S) på madplanen for 
retter med svinekød, til 
orientering for elever der 
af religiøse el. andre grun
de vil undgå dette. Men et 
egentligt vegetarkøkken 
ville forudsætte to menne
sker mere i køkkenet samt 
særlig organisering af til
beredelse og særlig bord
plan - kort: Flere ressour
cer. Det samme gælder 
endnu for fuld udnyttelse 
af økologiske tilbud. De er 
faktisk dyrere, og hidtil 
har vi ikke kunnet få ga
ranti for tilstrækkelige le

verancer af kød eller 
mælk”. Da prisen pr. fyldt 
dipelmave faktisk har 
været holdt i ave over 
mange år, fisker vi for at få 
fidusen. “Det skyldes nok, 
at Susanne er skrap til at 
handle - bare spørg vore 
leverandører”, smådriller 
Lene. Og Susanne indrøm
mer gerne, at hun elsker 
at handle. “Vi kan som 
storkunde ofte fremskaffe 
særlige tilbud. Holmegård 
Kød og Sorø Hørkram står 
gerne på tæer for at levere 
det bedste til den rigtige 
pris. Også den lokale H.O. 
Hansen Frugt har en god 
forretning, fordi frisk frugt 
og masser af grøntsager er 
på menuen hver dag. Det 
bedste middel mod vita
minpiller!” griner Susanne 
(som for en ordens skyld 
også tilbyder vitaminer i 
pilleform).

Holdninger 
og meninger
Et institutionskøkken ind
byder tit til løsagtig kritik 
og dumsmarte kommenta- 
re. Herlovianersprogets 
frodighed med “nøster”, 
“slær”, “sætter” og “søj” 
modsvares af soldaterjar
gon på mange kaserner. 
En af mine kilder, en 3.g’er 
og bordholder sagde om sit 
bordhold: “ Først stikker 
de næsen frem og snuser - 
Øv, pølseret! - Men et øje
blik efter forlanger de

STOR”. Tidstypiske psyki
ske reaktioner som spise
vægring eller det modsatte 
for muskelmænd i svøb 
hører da også med i bille
det. Og selvfølgelig er der 
på Herlufsholm en del 
udenlanske diple, der skal 
omstille sig fra en anden 
madkultur. Samtidig må 
køkkenet erkende, at 
mange unge selv gerne la
ver mad (ind imellem) - ik
ke mindst nogle drenge sy
nes ramt af Meyer-syndro
met og drømmer om at ud
danne sig til mesterkok! 
Ikke for ingenting har 
elevhåndbogen en regel, 
der forbyder diple at be
stille fastfood leveret pr. 
bil af “Pizzaman” inden 
19.30. men det overvejen
de indtryk har været stor 
tilfredshed blandt diplene 
- kritik forekommer, men 
mest fra småtingafdelin
gen. Så vi slutter som vi 
plejer:

VI TAKKER DIG 
HIMMELSKE FADER 

FOR ALLE DINE GAVER 
OG VELGERNINGER.
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Dax Wax 
med musik i
Sofie-Mette Skade Rasmussen.3.g.

“Grease”- musical’en har 
alle set - ihvertfald alle dø
delige unge mennesker 
idag, de fleste op til flere 
gange. “Grease” er blevet 
spillet i flere årtier på te
atret, men blev først til et 
modefænomen verden 
over i midten af 80’erne, 
da filmatiseringen med 
John Travolta og Olivia 
Newton-John i hovedrol
lerne kom i biograferne. 
Herefter kom den såkaldte 
“Grease”-bølge, som stadig 
blusser op, for hver gang 
et ungt menneske stifter 
bekendtskab med filmen 
eller sangene derfra.

Jeg gider ikke komme 
ind på handlingsforløbet; 
vi kender alle den gamle 
historie om de unge smuk
ke og smarte piger og de 
unge seje drenge, som går 

på den amerikanske high
school Rydell High. Den 
berømte musical har 
været hørt, set , sunget og 
læst i så mange år med 
stadigvæk stor interesse, 
at det undrer undertegne
de, hvorfor den ikke er ble

vet valgt før som komedie 
til Herlufsholms 2.G-kom- 
edie. Forklaringen kunne 
være den, at den netop 
var spækket med de gamle 
klichésange og havde en 
handling, der var så ind
ædt og slidt, så den allere
de i overvejelserne blev 
forkastet.

Derfor skal det under
streges, at det var et mo
digt projekt som Suzanne 
Strange og 2.G gav sig i 
kast med i sensommeren 
‘96. Først og fremmest 
pga. ovenstående samt et 
(u)bevidst krav, om at skue
spillerne skulle have stor 
lighed med filmstjernerne, 
men også fordi 2.G-årgan- 
gen i år var blevet udråbt 
som en utrolig umusikalsk 
årgang.

Dog blev denne skepsis
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og forestillinger om et flop 
godt overvejet af den selv
udslettende 2G årgang - 
fejet væk, da den længe 
ventede premiere fredag 
d. 29. november oprandt. 
Det blev kort sagt en kæm
pe succes. “Grease” viste 
sig netop at være skabt for 
2.G. Sange, som ikke 
krævede større hukom

melse eller synderlige mu
sikalske talenter, blev alli
gevel fremført med stor 
kompetence af hovedrol
lerne Martin “Danny” 
Schjerbeck, som den over
smarte bandeleder og 
skjulte romantiker Danny, 
- Duddi luel - Brockdorff, 
som den søde, gode og 
pæne pige Sandy, og den

kraftfulde sangerinde 
Britt Østergaard Jensen, 
som den lækre smarte, 
men også kølige Rizzo. Ud
over at de lignede de be
rømte skikkelser så godt, 
så viste også deres sang og 
skuespil-præstationer, 
hvorfor de netop havde 
fået de største roller. Skue
spillerne fra grupperne
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“Pink Ladies” og de dum- 
smarte “T-Birds” var også 
blevet godt valgt af Suzan
ne Strange. Af dem skal 
særlig bemærkes den lidt 
ukendte stjerne Tatiana 
Buch-Hansen, som først 
kom ind i 2.G og som spil
lede den tyggegummi-spi
sende smarte Marty helt 
ud til fingerspidserne, og 
Chistian Møller Harpsøe, 
som den smarte, men evig 

dårlige pigecharmør. Af 
andre særligt bemærkel
sesværdige og originale 
personer var der bl.a. Hen
rik Tougaard Nielsen i rol
len som Eugene, skolens 
største nørd og skytsengel 
(pragtfuld stemme og 
pragtfuld dans), Isis 
Hjorth i rollen som den 
højtråbende, dybt bela
stende Danny-tilbedende 
Patty Simcox (Fremtidens 

cheer-leader), William 
Lindsay-Poulsen i rollen 
som den berømte og tilbed
te Vince Fontaine (stem
men var utrolig overbevi
sende) og Radiosangerin
den og divaen Maria 
Grand Hansen, som med 
ro og uden anstrengelse 
sang tidens kærligheds
sange, så man smeltede. 
Alle 2. G skuespillere 
præsterede at bære skue
spillet, på trods af den 
spinkle handling og de 
vante sange, godt hjulpet 
af mange (lidt uorganise
rede) sceneskift, flotte re
kvisitter og Herlufsholms 
første dansekoreografi, la
vet af Stefan Svensson og 
Casper Larsen. Man sav
nede alligevel nogle gange, 
at mikrofonerne havde 
været skruet lidt mere op, 
eller at stemmerne var en 
anelse højere og tydelige
re. Den eneste som for
måede at blive hørt rigtigt 
var Lucie Skade-Rasmus- 
sen i rollen som den sjove, 
makeup- og hårfikserede 
frenchie.

Men udover dette for
måede den tålmodige in
struktør Suzanne Strange 
og 2.G - med et lille orke
ster med én repræsentant 
fra 2.G (Søren Flytlie på 
trommer) og to lånte fra 
den lidt mere musikalske 
årgang 3.G (Niels Iversen 
Møller på klaver og Ali 
Stoffregen på bas) -at hive 
sejren hjem, der blev fejret 
med det efterfølgende bal. 
Flot gjort, 2.G

Sophie-Mette 
Skade-Rasmussen
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ATLETIK
Lørdag den 7/9 blev 
der afholdt skole
mesterskaber i atle
tik, og med den 
største forhåndstil
melding i flere år 
(ialt 57 atleter) var 
der lagt op til en 
spændingsfyldt ef
termiddag. Den ti
tel, der var størst 
rift om at få, var 
uden sammenlig
ning drengenes 7- 
kamp, hvor ikke 
færre end 25 havde 
meldt sig. Desværre 
kom der nogle afbud i sid
ste øjeblik; men alligevel 
blev vi vidne til nogle flot
te præstationer og spænd
ende konkurrencer.

Til den mere spektaku
lære afdeling hører Mikkel 
Ørnums 400 m løb, hvor 
han i bedste OL-stil kast
ede sig over målstregen - 
med nogle grimme hudaf
skrabninger, og en sejr,

som resultat. Drengenes 2 
øvrige løbediscipliner (100 
og 1500 m) blev begge 
vundet af Jesper Bisgaard, 
hvilket er ret bemærkel
sesværdigt; og specielt på 
sprinterdistancen var det 
lidt af en overraskelse, 
idet han ikke på forhånd 
var blandt de største favo
ritter.

I springkonkurrencerne 

tog Thue Skak titlen i 
længde- og Filip Hermann 
gjorde det samme i højde
spring.

Kuglestød blev vundet 
af Steffen Saltofte, og 
spydkast gik noget 
overraskende til Phillip 
Deichmann, der således 
satte alle gymnasieelever
ne til vægs.

Skolemester i 7-kamp 
anno 1996 blev Jo
han Tesdorph, der 
pudsigt nok ikke 
vandt en eneste af 
disciplinerne - til 
gengæld var han 
meget solid gennem 
hele konkurrencen, 
og havde ingen de
ciderede dårlige re
sultater, hvilket na
turligvis kan være 
altafgørende i en 
mange-kamp.

Hos pigerne var 
der 7 tilmeldt 7- 
kampen, og også 
her vai- der »mande- 
fald«, idet 2 af del-
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tagerne måtte træk
ke sig i løbet af kon
kurrencen på grund 
af skader.

Sprinterdistancen 
på 100 m blev vun
det af Camilla Fog, 
på 400 m var Chri
stin Dyrløv hurtigst, 
mens den dobbelte 
distance blev vundet 
af Sidsel Henriksen - 
der med lidt special
træning nok skulle 
være god for en ny 
skolerekord på net
op 800 m.

Sidsel vandt også
højdespring, hvor hun blev 
presset flot af Sarah Ska
de, som desværre var så 
uheldig at lande udenfor 
madrassen og slog sig me
get slemt.

Maria Lund vandt både 
kuglestød og spydkast, to 
discipliner hvori hun til 
fulde kunne udnytte sine 
mange kræfter.

Længdespring blev vun
det af Christin Dyrløv, der 
dermed ikke blot blev dob
belt disciplin-vinder men 
også samlet vinder, så der
for: skolemester i pigernes 
7-kamp: Christin Dyrløv.

Et stort tillykke til alle - 
og fra deltagere såvel som 
fra officials en tak til Ja
cob Normann, der med 

vanlig energi og entusias
me var primus motor for 
en herlig atletik-eftermid
dag.

Sidst men ikke mindst: 
de to vigtigste personer 
denne eftermiddag var 
Caroline Lillelund og 
Katrine Damkjær, der tal
te point og regnede - tak 
for jeres indsats. AMP

TENNIS
Knap var atletikken overstået (drenge
nes spydkast blev først afviklet søndag 
formiddag) før der stod et nyt skoleme
sterskab på programmet: søndag den 
8/9 blev der spillet om mesterskaberne 
i tennis i både single og double. Des
værre var der ikke nok tilmeldte par i 
damedouble, så det mesterskab, blev 
der ikke spillet om.

I perfekt tennis-vejr: ikke for varmt, 
ikke for koldt og næsten ingen vind 
blev der spillet mange flotte og spæn
dende kampe af de ialt 27 deltagere.

Skolemester i damesingle blev Anne- 
Sophie luel med finalesejr over Marie 
Terese Collet.

Kevin leermin, som vel er »Mr. Ten
nis« på Herlufsholm, blev stævnets sto
re sejrherre: han vandt både herresing
le og herredouble.

I herresingle-finalen slog han Adam 
Saunte og i double-finalen blev han og 
Johan Tesdorph skolemestre ved at 
besejre Adam Saunte og Thomas Han
sen.
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BASKETBALL i gymnasiet
Efteråret har budt på fem 
basketballstævner. Her
lufsholm besøgte TOKAI 
University Boarding 
School den 6. oktober. Et 
velspillet og motiveret 
drengehold fra Tokai vandt 
46 - 44 over vores unge 
skolehold, som tydeligvis 
havde undervurderet japa
nerne. Det var første Tok- 
ai-sejr i al den tid, stævner- 
ne har været afviklet. Vo
res piger tog grusomt re- 
vance ved at vinde over de
res kvindelige værter med 
37-7.

Ved den lokale sovesals
turnering i “hurtig basket” 
(der blev på én bane spillet 
16 kampe på mindre end 3 
timer) blev skolemestrene 
’96/97: Lassengården-piger 
og Skolebygningen Vest.

Haslev Gymnasium og 
HF indbød i december til 
regionsstævne i Gymnasie
skolernes Basketturnerin- 
ger både for 2.g-piger og 
2.g-drenge. Ved stævnet 
d.5/12 vandt vores drenge 
over Haslev(l) med 28-20, 
men tabte til Haslev(2) 
med 20-59, og 16-36 til So

rø - et lidt magert udbytte, 
men vi var oppe mod meget 
stærke hold. Det skal frem
hæves, at vores drenge 
kæmpede bravt, og viste 
forbilledlig fair play og mo
ral.

I december måned ind
ledtes et nyt samarbejde på 
sportsfronten med Copen
hagen International 
School. CIS stillede med et 
drenge og et pigehold. Ef
ter et par spændende kam
pe fik hver skole en sejr.
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Grundskolemestrene i indendørs-fodbold
Christian Iversen, Philip Deichmann, Christian Sehested, 

Jacob Grupe, Jakob Buchard, Kasper Cortz

Vinderne af juleturneringen i indendørs-fodbold
Jesper Bisgaard, Steffen Saltofte, Anders Pedersen, Kristina Pedersen, Rasmus Kümmel
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