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LEDER

En holdningsændring ?
Skolen har i et år haft en 
observatørstatus i en skol
eorganisation, der hedder 
»Round Square Conferen
ce«. Det er en samling 
kendte og berømte skoler i 
Europa, Afrika, USA og en 
enkelt skole i Indien - 15 
skoler alt i alt.
Organisationen blev op
rettet i 1966 på foranled
ning af kong Konstantin, 
som stadig er formand for 
sammenslutningen. Grup
pen af disse skoler blev 
dannet i respekt for de 
tanker som skolemanden 
og filosoffen Kurt Hahn 
(1886-1974) stod for. Kurt 
Hahn oprettede blandt an
det den kendte Gordon- 
stoun Kostskole i Skotland 
- og mange af de tanker 
Kurt Hahn stod for ligger 
til grund for den verdens
omspændende United 
World College-ide (skoler i 
Wales, Italien, Norge, Sin
gapore og USA). For Kurt 
Hahn var tanken om det 
hele menneske central: 
Med andre ord er det vig
tigt, at der både er en solid 
og kvalitativ akademisk 
udfordring i skolen og en 
virkelighed uden for klas
se værelserne - en virke
lighed, der blandt andet 
materialiserer sig i begre
bet »service to the commu
nity«. I Kurt Hahns ver
den sker det ved, at elev
erne i en skole benytter en 
god del af deres tid og 
energi på at hjælpe andre - 
både inden for skolen og 

uden for den; at skolen sik
rer udendørs aktiviteter, 
som udfordrer og engage
rer de unge - individuelt og 
i grupper - på en sådan 
måde, at det udvikler den 
enkelte personlighed; at 
eleverne har - og kan få - 
ansvar i skolens liv; at ele
verne forstår deres egen 
rolle - set i forhold til race, 
religion, nationalitet og 
kultur.
Hvis vi på den ene side 
vedkender os denne tanke
gang, især omkring ser
vice - og det gør vi et langt 
stykke hen ad vejen - så 
må vi på den anden side 
erkende, at vi som skole 
for tiden endnu ikke lever 
helt op til den. Mange af 
de fritidsaktiviteter og 
weekendaktiviteter, som 
skolen for tiden tilbyder, 
snerper der hen ad - de nye 
tiltag med volleyball-for- 
ening, skoleblad og café
lokale m.m. - for ikke at ta
le om elevråd og præfekt
råd nærmer sig det - sko
lens præfektsystem og 
SOS-børnebyprojektet er 
teet på at være det.
Skolens beslutning om at 
indføre International Bac
calaureate (IB) kan 
yderligere hjælpe til, idet 
et fagområde i det fag, der 
hedder CAS (Creativity, 
Activity and Service) net
op peger i den retning.
På grundskolens område 
overvejer skolen at intro
ducere en model til at kob
le fagene sammen. Denne 

model - der i øvrigt er ud
arbejdet af IB - introduce
rer udover de traditionelle 
fag i grundskolen - et fag, 
der netop hedder »Ser
vice«. Så vi er på vej - men 
grundlæggende kræver 
det for at opfylde denne 
»målsætning« nok en ge
nerel mentalitetsændring 
hos os alle: Både elever og 
lærere - og selvfølgelig og
så forældre. Det ligger os 
som danskere nemlig ikke 
så ligefrem for at skulle 
gøre noget for andre - i 
hvert fald ikke sådan helt 
åbent som »servicepro
grammet« betinger det. Og 
hele det skandinaviske 
velfærdsprogram sætter 
også nogle begrænsninger 
i vor handlemåde - hvilket 
vi måske tager imod lidt 
med kyshånd.
Jeg tror imidlertid på, at 
det ville gavne os alle: Ele
verne, de der bliver hjul
pet og også skolen. Vi ville 
blive lidt mindre selv- 
optagne, lidt mere åbne, 
lidt mere tolerante og for
stående. Vi ville være no
get mere.
Om vi bliver optaget i Ro
und Square Conference i 
første omgang er usikkert, 
men skolen vil fortsat søge 
optagelse.
Så på med »servicehand
sken«. Held og lykke.
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Ungdomssprog og gruppe
identitet
Om herlovianersproget, en skoleargot
J. Normann Jørgensen, 
Københavns Universitet
I sin bog om ungdoms
sprog nævner Kotsinas 
(1994, 17), at ikke kun un
ge i opposition til de voks
ne eller samfundet som 
helhed markerer deres til
hørsforhold til ungdoms
grupper, det gør de 
»pæne«, almindelige unge 
også, herunder gennem 
sproget. Hun beskriver 
ungdomssproget med ord 
som ekspressivitet, kreati
vitet og leg.
Eckert (1989) beskriver to 
ungdomskulturer, der fin
des over for hinanden i en 
amerikansk high school. 
De er i indbyrdes modsæt
ning, således at den ene 
appellerer til de »pæne« 
unge, den anden til de op
positionelle. De unge i de 
to grupper vælger mar
kører af deres tilhørsfor
hold stik modsat hinan
den, fx tøj og forbrugs
vaner. Eckert (1991) kæ
der endvidere sprogtræk 
sammen med tilhørsfor
hold til disse to kulturer.
Ud over at være et legetøj, 
som kan bruges ekspres
sivt og nyskabende, kan 
sproget for de unge blive 
knyttet til identiteten - bå
de som kriterium på til
hørsforhold til ungdoms
gruppen og som markør af 

tilhørsforholdet. Det gæl
der i modsætning såvel til 
autoriteterne som til an
dre grupper af unge. I det 
følgende skal vi se et ek
sempel på et skolegruppe- 
sprog blandt »pæne« unge 
med præcis disse funk
tioner.

Herlufsholm Skole er en 
privat undervisningsinsti
tution beliggende i det 
sydlige Sjælland, få kilo
meter fra Næstved. Insti
tutionen blev grundlagt 
som et munkekloster i 
1135, og indtil den ved re
formationen blev nedlagt, 
varetog den et munkeklos
ters typiske opgaver, her
under at uddanne unge 
drenge.
I 1565 blev institutionen 
omlagt til en kostskole for 
adelens drenge. Under 
enevældens almindelige 
sociale omvæltninger i de 
øvre klasser blev også 
skolens sociale rekrutte
ringsgrundlag ændret. Op 
gennem århundrederne er 
det til stadighed blevet 
bredere, men skolen for
blev en kostskole for 
drenge indtil 1966, hvor de 
første dagelever og de 
første piger blev optaget i 
gymnasiet. Senere blev 

piger også optaget som 
kostelever, og dagelever 
blev optaget i alle klasser.
I dag underviser man un
ge mennesker i alderen 13 
-19 år, nemlig i grundskol
ens ældste klasser og i 
gymnasiet. Skolen har sta
dig, selvom man i nogen 
grad stritter imod det, et 
image af at være en skole 
for bedre folks børn.
I århundredernes løb har 
institutionen gennemløbet 
adskillige op- og nedture. I 
den første fjerdedel af 
1800-tallet skete der store 
og varige ændringer på 
skolen, blandt andet i 
kraft af indsatsen fra en
keltpersoner i lærersta
ben. Et af de ny fænome
ner, der dukkede op, var 
det såkaldte herlovianer- 
sprog.
De vigtigste kilder til 
sprogets historie er gam- 
melherlovianeres erind
ringer om deres skoletid. 
Det ældste sikre belæg, vi 
hidtil har fundet, er fra 
1834 - dvs. fra en elev, der 
gik på skolen i 1834 (Zinck 
1906). Han omtaler sprog
et som noget, der helt na
turligt hørte stedet til, og 
ikke som noget nyt eller 
opfundet, der lige er blevet 
indført. På den anden side 
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H E R L O V I A N E R S P R O G E T
har vi detaljerede erin
dringer fra en anden gam- 
melherlovianer, der omtal
te stort og småt i årene 
1820 - 26, herunder også 
øgenavne (Schade 1924), 
men uden at nævne et 
særligt sprogligt fænomen 
af herlovianersprogets ka
rakter. Herlovianersprog- 
ets opkomst kan altså med 
nogen sikkerhed dateres 
til ca. 1830.
Lige siden har det været 
en integreret del af hver
dagen blandt de unge 
mennesker på skolen. Vi
dereførelsen er dokumen
teret med en stribe af erin
dringer (fx Zahle 1856, 
Bauditz 1911, Rosen- 
krants 1927, Nielsen 
1902-3, Bang 1985, Jessen 
1943 og Diderichsen 1957) 
og af to ordbøger, der blev 
udarbejdet tidligere i dette 
århundrede (Neergaard 
1922, Achen 1940). Disse 
kilder har jeg suppleret 
ved at samle iagttagelser 
og erindringer om sproget 
fra nulevende gammelher- 
lovianere. Herved er det 
muligt for os at iagttage 
herlovianersprogets ka
rakteristiske træk og de
res udvikling.

Herlovianersproget er en 
argot, dvs. en varietet, der 
er karakteristisk for en 
gruppe mennesker, der de
ler et erhvervet socialt 
træk. Standardeksemplet 
er soldatersprog (Bom 
1955). I herlovianersprog
ets tilfælde er det erhverv
ede træk tilhørsforholdet 
til institutionen Herlufs

holm. Særtrækkene be
nyttes tilsyneladende af 
alle med tilknytning til 
skolevirksomheden, dvs. 
eleverne, lærerne og sko
lens øvrige personale.
Det vigtigste særtræk ved 
herlovianersproget er de 
såkaldte sammentræknin
ger. Ved sammentrækning 
konstrueres korte udgaver 
af fællesdanske ord. Sam
mentrækningerne består 
af et ords første del indtil 
vokalen i første trykbelag
te stavelse plus sidste rod
vokal og resten af ordet, se 
eksemplerne i tabel 1.
De almindeligste, og tid
ligst dokumenterede, sam
mentrækninger, vedrører 
skolen, dens fysiske 
omgivelser, skolens ruti
ner og funktioner samt 
personer på skolen. Over 
150 år gamle er sammen
trækninger, som det nu 
uddøde spør for »spansk
rør«, og det stadig levende 
snold for »snebold«.
En del sammentræknin
ger har i tidens løb påbe
gyndt deres eget liv og fri
gjort sig fra sammen
hængen med fællessprog
et. Det ovennævnte fas 
har således dannet en af
ledning at fase, dvs. at fed
te for lærerne, ældre ele
ver eller andre.
Tabel 1: Typiske sammentrækninger af fællesdanske ord, som 
de forekommer i den herlovianske ungdomsargot.

vestibulen 
vaskesal 
syltetøj 
fedthas 
fritime 
barnesjæl 

Andre sammentrækninger 
er over årene blevet omfor
tolket. Det gælder for ek
sempel sammentræknin
gen vus (og det heraf afled
te at vuse), der af nogle be
skrives som dannet til 
vandhus (toilet), af andre 
som sammentrukket af 
velanstændighedshus.
Samlet kan vi i dag kon
statere, at sammen
trækningen som orddan
nelsesmåde har levet og 
floreret uden afbrydelse 
siden 1830.

Argoten har et par andre 
særtræk, der imidlertid er 
langt ringere dokumente
ret, og heller ikke så godt 
fastholdt gennem tiden 
som sammentrækning
erne (se Jørgensen 1985). 
Og ganske som andre sted
er, hvor unge mennesker 
opholder sig tæt sammen, 
opstår der også på Her
lufsholm særlige udtryk. 
De unge bruger sproget 
ekspressivt og kreativt, 
som beskrevet af Kotsinas 
- så meget at nogle ord og 
udtryk har karakter af 
slang. Det kulinariske felt 
har for eksempel på et 
tidspunkt givet anledning 
til slangordet »nonnebrys
ter«, en dessertret af hvid 
budding. Dette ord lever i 

v + ulen = vylen (udtales (vy:ln)) 
v + al = val
s + øj = søj
f + as = fas 
fr + ime = frime 
b + æl = bæl
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dag videre i sammen
trækningen nyster. 
Tilsvarende er siær herlo- 
vianersprogets betegnelse 
for oksekød (sammentruk
ket af slangordet »såle
læder«).
Andre gloser har særbe
tydning i herlovianerspro- 
get uden at være sammen
trækninger og uden at ha
ve karakter af slang, fx 
kaldes eleverne disciple, 
og rektor kaldes Heis 
(græsk: »den første«).

Skolen ligger omgivet af 
skov nogle få kilometer fra 
Næstved by. Indtil 1966 
var skolens virksomhed og 
daglige liv forholdsvis iso
leret fra byen, og det 
præger tydeligt de gamle 
herlovianeres erindringer. 
Flere af dem omtaler en 
fornemmelse af fælles
skab, og af at være noget 
særligt. Disciplene følte et 
fællesskab over for lærer
ne, og det ytrede sig blandt 
andet ved, at det var de- 
klasserende at sladre, og 
at man tog en eventuel 
straf uden at kny.

1 Klassen forligtes vi 
egentlig udmærket, vi slog 
os sammen om at bekrige 
Lærerne, vi holdt paa vo
res Klasses Værdighed, 
hævdede den over for de 
ældre og haandhævede den 
over for de yngre Klasser 
(Rosenkrantz 1927, 39)

Erindringerne beskriver 
et fast struktureret hie
rarki blandt disciplene. 
Eleverne i de ældste klas

ser havde udstrakt magt 
over yngre elever. Jo yngre 
de andre elever var, jo 
større magt havde de æl
dre over dem, for eksempel 
således at de kunne sætte 
dem til at udføre småtje
nester, og således at de 
kunne straffe dem - også 
korporligt - for opsætsig
hed. Der var ingen appel
mulighed hos lærerne, for 
fællesskabet med de andre 
elever stod over retfærdig
heden. Tidligere i dette 
århundrede blev det mest 
arbitrære pillet ud af dette 
hierarki, som imidlertid 
også blev systematiseret, 
da man indførte et 
præfektsystem.

Naar jeg tænker tilbage 
paa, hvorledes 60-65 Dren
ge saaledes daglig næsten 
uden Opsigt af Lærerne 
kunde færdes sammen og 
alting dog kunde gaae saa 
fredeligt, da er jeg altid 
kommen tilbage til at mat
te søge Grunden i den Ind
flydelse og det Herredøm
me, som Mesterlectien den
gang udøvede over os 
(Schade 1924, 13)

Eleverne følte også et vist 
fællesskab over for verden 
i det hele taget. Det viste 
sig for eksempel ved, at 
man aldrig for hinanden 
omtalte sit liv uden for 
skolen eller sine familie
forhold. Den obligatoriske 
skoleuniform (som i dag er 
langt mere anonym end 
tidligere) har naturligvis 
også bidraget hertil.
Særlig interessant i de 

gamle erindringer er det, 
at herlovianerne følte et 
fællesskab over for de lo
kale unge, og det beskrives 
som et regulært modsæt
ningsforhold. Hos de gam
le herlovianere finder vi 
omtaler af de såkaldte 
skoxerkampe, dvs. store 
slagsmål mellem herlovia
nere og drenge fra Næs
tved by, skoxerne (sam
mentrækning af »skind
bukserne«). Bauditz fra ca. 
1860 og Kaarsberg fra ca. 
1865 nævner dem, det 
samme gør Rosenkrantz 
fra ca. 1880 og de to ord
bøger fra 1922 og 1940. 
Det interessante er imid
lertid ikke kampene, eller 
for den sags skyld om de 
nogen sinde har fundet 
sted. Det mest interes
sante er, at de altid omta
les som nogle vældige og 
voldsomme slagsmål, som 
ikke har fundet sted i den 
pågældende forfatters tid, 
men i årene lige inden 
hans ankomst til skolen. 
Jeg har kunnet opnå til
svarende udsagn om skox- 
erkampene fra nulevende 
gammelherlovianere helt 
op til i dag.
Herlovianere har altså i 
over 100 år haft det indar
bejdet i deres herlovianer- 
identitet, at de står i et hi
storisk modsætningsfor
hold til de unge i Næstved 
by, og at dette modsæt
ningsforhold nogle ganske 
få år forud for deres egen 
tid har givet sig udslag i 
store slagsmål.
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Desværre var »Skoksekam- 
pene« eller Kampene med 
»Skindbukserne«, Læred
rengene fra Næstved, fal
det bort, vel nok efter For
handlinger med Næstveds 
Politimester, den ærværdi
ge Borgmester Salicath og 
vores »Heis«, men Sagnene 
om dem levede endnu, og 
der berettedes om Knivstik 
og Slyngekast, der gav bra- 
adne Pander (Rosenkrantz 
1927, 61)

Identiteten hos herlovia- 
nere har således en vigtig 
historisk dimension, »det 
er os, der går på Herlufs
holm, og vi hører til blandt 
de mange, der gennem 
århundrederne har gået 
her«. Denne identitet har, 
efter erindringerne at 
dømme, givet herlovianer
sproget en vigtig symbol
værdi som markør af til
hørsforholdet, og sproget 
har båret myterne - som 
for eksempel om skoxer- 
kampene.

Efter optagelsen af dagele
ver i 1966 blev der mere 
samkvem mellem by og 
skole, ikke mindst blandt 
de unge mennesker. Det 
giver anledning til at spør
ge til gruppeidentiteten 
som herlovianer og sprog
ets rolle for den, og det gi
ver anledning til at under
søge, om identitetens ud
tryk har ændret sig de se
neste år.
Selvom Herlufsholm i 
mange år har levet sin 
dagligdag isoleret fra 
Næstved by, har den ikke 

levet uden kontakt med 
samfundet i det hele taget. 
Den almindelige bestræb
else mod udjævning, som 
karakteriserede hele 
Nordeuropa i 1970’erne og 
1980’erne, prægede også 
Herlufsholm, omend i 
svagere grad end andre 
skoler. På billederne af 
studenterårgangene kan 
man iagttage, hvordan 
studenterhuerne (det 
gamle symbol på at tilhøre 
akademikernes verden) 
bliver færre og færre i den
ne periode for derefter at 
blive mere og mere almin
delig igen. Man holdt igen 
med at vise det, hvis man 
syntes, man var noget 
særligt. Blandt 1990’ernes 
unge ser vi en udvikling i 
retning mod større indivi
dualisme, en bestræbelse 
på at se sig selv som noget 
særligt og en tendens til at 
dyrke identiteten.

Hierarkierne ændrer sig 
også med tiderne. Gennem 
de seneste årtier er 
forholdet mellem eleverne 
blevet mindre stramt 
struktureret. Forholdet er 
ikke længere kun regule
ret af alder, og præfektsy
stemet er også blevet min
dre håndfast. Det tidligere 
åbenlyse hierarki mellem 
(kost)eleverne indbyrdes 
blev i årene efter optagel
sen af dagelever og piger 
erstattet af et lidt mere 
subtilt hierarki. Kost
drengene står (eller ser sig 
selv) centralt placeret i 
ungdomsgruppen, mens 
kost-pigerne er tættest på 

centrum af de øvrige. Dag
pigerne er længere væk 
fra centrum, og yderst står 
dag-drengene. Dette hie
rarki viste sig blandt an
det ved fordelingen af 
funktioner i skolens dag
ligdag og ikke mindst ved 
ceremonielle lejligheder 
som den årlige Fugleskyd
ning. Det viser sig også i 
elevers skriverier i skole
blad og Herlovianersam- 
fundets tidsskrift, omend 
det i 1990’eme tilsynela
dende er mindre skarpt 
end ti-femten år tidligere.

Tilstedeværelsen af lokale 
unge på skolen sammen 
med tidsånden og de nye 
hierarkier kan tænkes at 
have betydning for herlo
vianersproget som identi
tetsmarkør. For det første 
kan man spørge: Hvilken 
betydning har det haft for 
elevernes beherskelse af 
argoten? For det andet 
kan man spørge: hvilken 
betydning har det haft for 
elevernes holdning til ar
goten?

Disse spørgsmål har jeg 
belyst ved to identiske 
spørgeskemaundersøgels
er på Herlufsholm umid
delbart efter skoleårets 
begyndelse i henholdsvis 
1985 og 1995. Ved begge 
lejligheder blev undervis
ningen på hele skolen af
lyst i en lektion, og i stedet 
udfyldte elever, lærere og 
øvrige ansatte (herunder 
køkkenpersonale, skole
sygeplejerske og økonomi
kontorets personale) mit 
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spørgeskema, som omfat
tede 56 lukkede og 4 åbne 
spørgsmål om herlovianer
sproget. Når vi ser bort fra 
enkelte syge og fraværen
de elever, fik jeg altså en 
returprocent på 100. Det 
vil sige, at vi er helt ude 
over repræsentativitets
problemer og kan fæste 
ganske god lid til resulta
terne.

Skemaets første sektion 
spurgte til svarerens 
kendskab til herlovianer
sprogets ord. Til i alt 25 
ord var der givet 5 betyd
ningsmuligheder hver, og 
svareren skulle krydse 
den formodet rigtige af. 
Herved kan vi belyse be
herskelsen af sprogets 
ordforråd. Anden sektion 
gik den modsatte vej, idet 
svareren skulle angive et 
muligt herlovianerord til 
11 gloser fra fællessproget. 
Med denne sektion kan vi 
få et indtryk af beherskel
sen af herlovianersprogets 
sammentrækning som me
kanisme. Hvis ikke man 
behersker mekanismen, 
kan man ikke konstruere 
et nyt, muligt herlovianer
ord. Tredje sektion drejede 
sig om holdningerne til 
sproget, mens fjerde sek
tion indeholdt baggrunds
spørgsmål.
Tabel 2 viser det gennem
snitlige antal rigtige svar 
på de 25 spørgsmål i sek
tion 1 hos fem kategorier 
af svarere. Der er fire 
grupper af elever, nemlig 
henholdsvis kost-drenge 
(dipel), dag-drenge (da-

År 1985 1995
Dipel 14,6 12,5
Dapel 9,9 9,6
Pipel 9,8 11,6
Papel 10,1 9,9
Ansatte 16,6 14,6
Total 12,2 11,8

Tabel 2. Gennemsnitligt 
antal rigtige svar på 25 
spørgsmål i sektion 1 hos 
fem grupper af svarere.

pel), kost-piger (pipel) og 
dag-piger (papel) samt en 
gruppe af ansatte. Som det 
fremgår, er der et lille 
samlet fald i kendskabet 
til herlovianerordene fra 
1985 til 1995.

Faldet går igen i alle grup
perne undtagen piplene. 
Det hænger formentlig 
sammen med, at piple var 
et helt nyt fænomen i 
1985, og at de pågældende 
elever derfor ikke havde 
gået der ret længe. Det 
kan nemlig også ses, at de 
ansatte kender flere ord 
end nogen gruppe af ele
ver, både i 1985 og 1995. 
Over hele materialet kan 
vi i øvrigt se, i hvert fald 
for 1985’s vedkommende, 
at længden af ens ophold 
på Herlufsholm er stærkt 
medbestemmende for ens 
kendskab til Herlovianer
ordene (Jørgensen 1985). I 
1995 har nogle af piplene 
gået på skolen i mange år, 
og gruppen har derfor 
større kendskab til herlo
vianerordene end i 1985.

Blandt eleverne er det dip- 
lene, der kender flest ord, 
derefter piplene, så pap- 
lene og sidst daplene. 
Kendskabet til herlovia
nerordene hænger altså 
for elevernes vedkommen
de sammen med placerin
gen i hierarkiet. Jo mere 
centralt man står, jo flere 
ord kender man. Forskel
len er især tydelig mellem 
på den ene side kost-elever 
og på den anden side dag
elever.

Tabellerne 3-5 viser svar
ene på nogle af holdnings
spørgsmålene i sektion 3. 
Eleverne blev bedt om at 
erklære sig enige eller u- 
enige i en række udsagn af 
typen »Det er nødvendigt 
at beherske herlovianer
sproget for at blive accep
teret på skolen« (eller i sin 
egen klasse, blandt koste
leverne osv.).

År 1985 1995
Dipel 41,5 31,7
Dapel 8,5 27,6
Pipel 16,7 31,8
Papel 2,7 27,1
Ansatte 7,5 27,3
Total 18,0 30,2

Tabel 3. Procentandelen af 
svarerne, der erklærer sig 
enige i udsagnet »Det er 
nødvendigt at beherske 
herlovianersproget for at 
blive accepteret på skolen«.
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År 1985 1995
Dipel 57,7 43,7
Dapel 11,3 37,9
Pipel 30,0 44,3
Papel 12,4 29,2
Ansatte 35,0 36,4
Total 30,8 40,4

Tabel 4. Procentandelen af 
svarerne, der erklærer sig 
enige i udsagnet »Det er 
nødvendigt at beherske 
herlovianersproget for at 
blive accepteret blandt 
kosteleverne«.

Tabel 3 drejer sig om ac
cepten på skolen generelt. 
Den viser, at der er sket en 
forskydning mellem 1985 
og 1995.1 1985 følte diple- 
ne et langt voldsommere 
pres for at beherske sprog
et, end de øvrige grupper 
gjorde. Piplene var nær
mest, derefter daplene, 
mens paplene ikke følte 
presset så voldsomt. I 
1995 er forskellen blevet 
udjævnet meget, men det 
er stadig kosteleverne, der 
føler presset stærkest.

Tabel 4 viser samme ten
dens, når det drejer sig om 
kostelevernes accept. 
Kosteleverne finder for lie
res vedkommende end i de 
andre grupper, at behersk
else af herlovianersproget 
er nødvendig for accept 
blandt kosteleverne, altså 
for at blive centralt place
ret i ungdomsgruppen. I 
1985 er presset større på 
diplene end piplene, men 
den forskel er væk i 1995. 

Til gengæld er der opstået 
en forskel mellem daplene 
og paplene, hvilket måske 
hænger sammen med, at 
det er vanskeligt for dap
lene overhovedet at blive 
accepteret. Dette belyses 
af tabel 5, hvor vi ser at 
daplene i 1985 finder dag
elevernes krav til beher
skelse af herlovianer
sproget større, end de an
dre grupper gør det.

År 1985 1995
Dipel 2,4 5,6
Dapel 2,8 13,8
Pipel 0,0 3,4
Papel 3,5 8,3
Ansatte 0,0 3,0
Total 2,4 5,9

Tabel 5. Procentandelen af 
svarerne, der erklærer sig 
enige i udsagnet »Det er 
nødvendigt at beherske 
herlovianersproget for at 
blive accepteret blandt 
dageleverne«.

Sammenfattende ser vi, at 
de to grupper, kost-elever 
og dag-elever, hver for sig 
føler et større pres fra de
res egen gruppe, end den 
anden gruppe gør. Men al
le finder presset større 
blandt kosteleverne end 
blandt dageleverne. I 
1985-fordelingen ser vi en 
tydelig refleksion af hier
arkiet. Den er imidlertid 
delvis opløst i 1995, hvor 
eleverne fordeler sig i to 
hovedgrupper, henholds
vis kost-elever og dag
elever.

Vi finder altså en sam
menhæng mellem hier
arkiet indadtil i ungdoms
gruppen og forventninger 
til sprogbeherskelsen. 
Sammenhængen gælder 
også placeringen i hier
arkiet og faktisk sprogbe
herskelse. De centrale 
gruppemedlemmer beher
sker sproget bedst, men de 
er også nødt til det. Det 
hører med til at være cen
tralt placeret.

En anden vigtig iagttag
else gælder det alminde
lige niveau for acceptkrav
et. Af tabellerne 3-5 kan vi 
se, at svarerne som helhed 
i 1995 i højere grad føler 
beherskelsen af herlovia
nersproget som en betin
gelse for accept, end det er 
tilfældet i 1985. Det gæl
der både på skolen som 
helhed, blandt kostelever
ne og blandt dageleverne. 
Mellem 1985 og 1995 er 
herlovianersprogets be
tydning som identitets
markør altså blevet større. 
Dette er helt foreneligt 
med den udvikling i tids
ånden, som jeg nævnte før. 
I tabel 6 kan vi se, at det 
også er blevet mere almin
deligt at bruge herlovia- 
nerord, også når der er no
gen til stede, der ikke ken
der dem. Denne udvikling 
finder vi især hos pigerne, 
der tilsyneladende hyppig
ere end drengene marke
rer deres identitet sprog
ligt. I øvrigt gør kost-ele
ver det hyppigere end dag
elever.

7



SKOLENS ELEVER

År 1985 1995
Dipel 76,2 77,8
Dapel 53,6 55,1
Pipel 56,7 84,1
Papel 53,9 64,6
Ansatte 35,0 48,4
Total 62,6 72,5

Tabel 6. Procentandelen af 
svarerne, der oplyser, at de 
»hyppigt« eller »af og til« 
bruger herlovianerordene, 
også når der er nogen til 
stede, som ikke kender 
dem.

Mellem 1985 og 1995 har 
argoten fået stigende iden
titets-betydning for ung
domsgruppen på skolen. 
Det gælder både indadtil i 
gruppen og udadtil over 
for andre. De skiftende be
tingelser for rekrutterin
gen til skolen har ændret 
på fordelingen blandt ele
verne, men ikke reduceret 
sprogets betydning for 
herlovianeridentiteten.
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Skolens e ever 1996/97
Jørgen Hvidtfelt
Skolens samlede elevtal er 
i 1996/97 285 mod 306 i 
1995/96.
Det samlede antal kostele
ver er faldet fra 226 (126 
drenge og 100 piger) til 
192 (107 dr. og 85 p.), mens 
antallet af dagelever er 
steget fra 80 (31 dr. og 49 
p.) til 93 (42 dr. og 51 p.).
I Grundskolen er der i det 
kommende år 97 elever 
(57 drenge og 40 piger) 

mod 100 (57 dr. og 43 p.) 
sidste år. Når elevtallet 
her er næsten uændret, 
skyldes det, at antallet af 
dagelever er steget fra 42 
(20 dr. og 22 p.) til 51 (30 
dr. og 21 p.), mens antallet 
af kostelever er faldet en 
smule fra 58 (37 dr. og 21 
p.) til 51 (30 dr. og 21 p.).
I Gymnasiet er der i 96/97 
188 elever (92 drenge og 96 
piger) mod 206 i 95/96 (100 

dr. og 106 p.). Når det gæl
der antallet af kostelever 
er det her faldet fra 168 (89 
dr. og 79 p.) til 146 (80 dr. 
og 66 p.), mens antallet af 
dagelever er steget fra 38 
(11 dr. og 27 p.) til 42 (12 dr. 
og 30 p.).
Gennem en række år har 
pigerne antalsmæssigt 
»halet ind på« drengene, 
men i det kommende skole
år har drengene atter »lagt 
afstand«. I 1995/96 var der 
i alt 157 drenge og 149 pi
ger, men i 1996/97 er der 
149 drenge og 136 piger.
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Byggearbejder på
Herlufsholm Ole M. Jung

I 1996 har der været 
væsentlige aktiviteter på 
Herlufsholms ejendoms
område - dels af vedlige
holdelsesmæssig karakter, 
dels mere udviklingsorien
teret. Den lange vinter 
medførte på flere områder 
særligt store vedligehold
elsesomkostninger - og 
selvfølgelig et stort energi
forbrug! Der blev brugt 
mange ressourcer på sne
rydning, belægningerne på 
veje og gulve blev hårdt be
lastet, rengøringsarbejdet 
blev mere krævende osv. 
Andre vedligeholdelsesar
bejder har omfattet reno
vering af en lærerlejlighed 
i forbindelse med skift af 
sovesalslærer samt reno
vering af udvendige faca
der - mest synligt på Rek
torboligen, som efter den 

tiltrængte reparation nu 
igen fremtræder smukt.
De mere udviklingsorien
terede projekter er gen
nemført i Lassengården og 
i Fysikum. I Lassengården 
er den nedre etage totalre
noveret. Vinduer og døre er 
udskiftet, der er lagt ny 
gulvbelægning i alle hum
re, alle rum er blevet malet 
i lyse farver, der er gen
nemført støjdæmpende 
foranstaltninger, og i alle 
humre er der indsat nyt in
ventar. Desuden er fælles
rummene forbedret - toi
letter og vaskerum er re
noveret, og elevkøkkenet 
er ombygget og udvidet 
med et opholdsområde. Alt 
i alt fremtræder etagen nu 
meget lys og indbydende 
som en god ramme for ele
vernes dagligdag.

Det største projekt har dog 
været ombygningen af Fy
sikum , skolens lokaler til 
undervisning i fysik, kemi 
og naturfag. Lokalerne 
blev etableret i 1960 og 
trængte meget hårdt til re
novering. En stor donation 
fra Velux Fonden mulig
gjorde den gennemgrib
ende ombygning og nyind
retning, som nu er gen
nemført. Det eksisterende 
råhus er bevaret, men ind
vendigt er næsten alt ud
skiftet: Gulve, inventar, in
stallationer, udsugnings
anlæg m.v. Lokalerne 
fremtræder nu lyse og ind
bydende med en meget mo
derne og funktionel indret
ning. Andre fonde har vel
villigt bevilget støtte til an
skaffelser af apparatur til 
undervisningen. Rammer
ne for en fremadrettet 
undervisning i disse meget 
væsentlige fag er hermed 
til stede på Herlufsholm.

Fysikum var totalt ryddet i 
sommerferien! Kontakt ven
der tilbage med billeder fra de 
nye lokaler i næste nummer.
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Folk og Fæ
Jubilæum
»Herlufsholmposten« er en 
institution - gennem ad
skillige generationer har 
skolen fået sin post leveret 
fra (og leveret til) posthus
et af sit eget postbud, 
tidligere pr. hestevogn 
men idag i effektiv Volvo! 
Hanne Mikkelsen, »Fru 
Mikkelsen« er i sig selv en 
institution: hun er første 
kvindelige post, og tilmed 
har hun holdt ud i 25 år! 
Af diple bedst kendt som 
budbringer af alt for længe 
ventede breve hjemmefra, 
men naturligvis også bud
bringer af eksamensopga
ver til og fra skolen - for ik
ke at nævne vyrd og kon
tingentopkrævninger.
Tillykke med jubilæet!

Jens Krogh-Madsen, 
adm. inspektør og som 
sådan en af hverdagens 
helte (holder styr på alt 
det vi andre roder med), 
kan for en dag slappe af 
fra sin rolle som vogter af 
»lov og orden«, skemaæn
dringer, sygefravær og an
den menneskelig svaghed 
(læs:pjæk).
Fra skjulte kilder har han 
hentet livskraft til i ung
dommelig stil at runde de 
50 - skolen vil fejre ham 
ved en reception d. 27. sep
tember. På ønskesedlen 
formodes at stå Westerns, 
modelbyggeri for videre
komne, klaverbokserens 
top-tyve og Bridge-blande-

Red. Mads Nielsen
rens diskrete charme (eget 
forlag).
Pædagogisk delråd grund
skolen: formand Jacob 
Normann.
Pædagogisk delråd gym
nasiet: formand Anne So
fie Hansen, som i denne 
periode tillige fungerer 
som formand i fælles 
Pædagogisk Råd.

Nye Hørere
De nye lærere, skolen 
har ansat fra dette skole
års begyndelse, skal na
turligvis præsenteres for 
Kontakts læsere - vi by
der dem hjertelig vel
kommen - og tilstår sam
tidig, at vi har lokket 
dem til selv at tage sig af 
en væsentlig del af for
muleringerne i følgende 
linjer:

AV-inspektor Lars Bar
dram har ladet skolens 
professionelle video-redi
gerings udstyr nyinstal
lere i en særdeles bruger 
venlig opstilling i Engelsk
depotet (som også er EDB- 
arbejdsplads for lærerne). 
Interesserede lærere har 
gennemgået to instruk
tionseftermiddage med le
verandørens tekniske eks
pert.

Mogens Hall, cand. sci
ent, 47 år, har Herlufs
holm som en del af sin for
tid: som nyuddannet bio
log og matematiklærer 
(KU) kom han til Herlufs
holm i -79, og blev her i tre 
år, hvoraf to som sovesals
lærer. Derefter kaldte vi
dere studier i kemi, fysik 
og statistik på DTH - og 
om en årrække i Køben
havn og på Fyn, et engage
ment i meget alsidigt un
dervisningsarbejde (HTX, 
HH.HF, Universitetet og 
som kursusleder i eget fir
ma). Endvidere har Mo
gens Hall været direktora
tets fagkonsulent i mate
matik på HTX-uddannel- 
sen, beskæftiget med ud
arbejdelse af fagplaner i 
mat. og biologi. Den faglige 
alsidighed synes at mod
svares af særdeles vidtfav
nende fritidsinteresser: de 
musikalske færdigheder 
udbygges netop nu med 
begynderundervisning i 
klarinet (»trial and error«, 
siger Mogens beskedent) - 
mens interessen for fugle 
er en livslang liden- og vi
denskab, blandt andet dyr
ket på utallige rejser. Mo
gens Hall vil således være 
deltager i en biologisk stu
dietur til Nepal i oktober, 
hvor ornitologien sikkert 
vil få sit.
Og selv om Mogens Hall 
netop nu i sit »nye« job er 
på vej ind i fremtiden i fag
lige udfordringer fra IB- 
planerne, har Kontakt lok
ket ham til at nedfælde si
ne tanker ved gensynet 
med Herlufsholm.
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At vende tilbage...
Vi lever vores liv blandt 
andet gennem vekselvirk
ninger med andre menne
sker og samler erfaringer 
om livet gennem disse vek
selvirkninger. Undertiden 
opleves gamle forhold på 
ny måde, i nyt perspektiv. 
Dette oplevede jeg for nogle 
år siden ved mit 25-års 
studenterjubilæum, hvor 
jeg stort set ikke havde set 
de andre i 25 år. Mange 
træk ved de enkelte perso
ner var næsten uforand
rede: talemåder, diverse 
gestus med videre.
Andre træk var ændrede 
pga. den indsamlede erfar
ing gennem de 25 år. Det 
stod dog klart for mig ved 
at »studere« mine tidligere 
klassekammerater og mig 
selv i et 25-årigt perspek
tiv, hvor vanskeligt det er 
at ændre uhensigtsmæs
sige mønstre, de fleste mere 
eller mindre bevidst lærer 
at leve med.
Det mest interessante ved 
studenterjubilæet var såle
des for mig ikke, hvad de 
andre havde nået af posi

tion og statussymboler, 
men hvor meget de havde 
formået at påvirke grund
læggende træk, fordi de 
havde været i stand til at 
indse uhensigtsmæssige 
mønstre.
Ved studenterjubilæet var 
vi sammen nogle få timer. 
Ingen havde noget »i klem
me« og behøvede derfor ik
ke at være tilbageholdende 
i deres udtryk. Vi havde en 
meget fornøjelig dag, hvor 
mange gamle mønstre 
kunne smiles ad og kærligt 
lægges bort.
Jeg kom til at spekulere på 
mit studenterjubilæums 
oplevelser og tankerne om
kring det, da jeg i år vend
te tilbage som lærer på 
Herlufsholm Skole efter at 
have været borte i 14 år. 
Der er selvfølgelig forskelle 
på de to situationer, men 
ikke så få ligheder.
Jeg er meget glad for at 
være vendt tilbage og har 
fået en rigtig dejlig 
modtagelse, og jeg glæder 
mig over at deltage i den 
gode udvikling skolen er 
inde i.
Den specielle skoleform, de 
smukke omgivelser og de 
mange udfoldelsesmulig
heder er gode rammer for 
et godt samarbejde og fæl
lesskab. Lad os være glade 
og taknemmelige for det og 
udnytte det på bedste vis.

Mogens Hall

Anne-Marie Pless
Som nytilkommen små- 
hører er jeg blevet bedt om 
at præsenterer mig selv, 

hvilket jeg hermed vil for
søge: jeg er 40 år gammel, 
gift og mor til et par tvil
lingepiger på knap 5 år.
Efter endt skolegang blev 
jeg uddannet økonoma, 
men efter små 10 år i for
skellige stor-køkkener 
søgte jeg nye udfordringer 
i form af en universitets
uddannelse, og i slut
ningen af 93 blev jeg fær
dig som cand. scient, i id
ræt - og i sommeren 96 fik 
jeg afsluttet mit sidefag i 
engelsk.
De seneste skoleår har jeg 
undervist i idræt på Fre
derikssund Gymnasium, 
men her på Herlufsholm 
har jeg fået timer i begge 
mine fag.
At mit studievalg i sin tid 
faldt på idræt var ingen 
tilfældighed - jeg har altid 
været aktiv på netop det 
område: jeg har en »fortid« 
som både håndboldspiller 
og cykelrytter; to idrætter 
som jeg har dyrket ret ser
iøst. Derudover har jeg i 
flere år arbejdet i Dan
marks Cykle Union, som 
medlem af uddannelses-
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udvalget og som formand 
for dameudvalget. Mit ny
este interesseområde in
denfor sportens verden er 
Det olympiske Akademi, 
en organisation under hhv 
IOC og DIF som forsøger at 
påvirke holdningerne til id- 
rætsudfoldelseme: hvorfor 
dyrker vi idræt? og på hvil
ket idemæssigt grundlag 
gør vi det?
Spørgsmål som jeg finder 
meget relevante netop i for
bindelse med obligatorisk 
skoleundervisning i idræt.

Anne-Marie Pless

Peder Pedersen, gift med 
Susanne Geisler og gen
nem fem år bosat på Per
nille Gøyegården, behøver 
ingen præsentation for de 
fleste af eleverne.
Under alle omstændig
heder er PP for tiden »ud
lånt« til det Internationale 
korps af valgkontrollanter 
der følger valgene i Eks-Yo- 
ugoslavien, og kan derfor 
ikke lave »selvportræt« som 
redaktøren helst så det.
Lidt tørre facts skal dog 
ikke mangle: PP er 51 år, 
cand. mag. fra Århus Uni
versitet i 1975, med fagene 
Samfundsfag og Historie. 
Disse blev senere supple
ret med Portugisisk (hvad 
der er kommet to tidligere 
2. g. klasser til gode, da 
Peder sammen med 
Susanne har arrangeret 
nogle særdeles vellykkede 
klasserejser til Portugal). 
Efter pædagogicum på 
Vejle Gymnasium var PP 8 
år i Afrika som bl.a. und
ervisningskonsulent, MS-

Elevrådsvalg
1996/97
Suppleanter nævnes i parentes.
Gymnasiet:
3.a Barbara v. Haffner. Sekretær (Edith Estrup)
3.x Kevin lermiin. Formand (Roman Tsurkan)
3.y Sofie Skade-Rasmussen (Niels Iversen Møller) 

Kasserer
2.a Isis Hjorth. Næstformand (Jacob Teilmann)
2.b Filip Juhl (Ann Martinussen)
2.x Camilla Suhr (Martin Gesten)
2.y Jonathan Szpirt (Lucie Skade-Rasmussen)

l.a Maria Lang (Jacob Schmidt)
1.x Thor Selander (Anne Sophie luel)
l.y Søren Friberg (Jonas Milan)

Grundskolen
7 .kl.Emilie Wijngaard
8 .a Julie Raben - Levetzau
8 .b Lars Woderup
9 .a Ivan Scavenius Lang
9 .b Philip Deichmann
lO.præp

Joachim V. D. Ree

koordinator og Røde-Kors 
delegat.
Siden 1985 ansat i Dansk 
Flygtningehjælp, hvoraf de 
sidste 5 år som leder af 
Afrikasektionen og det In
ternationale Beredskab. 
PP er stadig tilknyttet DF 
som konsulent. Fremtidens 
pædagogiske udfordringer 
falder nu på Herlufsholm 
(Hans Peter på 5 år!) hvor 
bl.a. IB klasserne vil kunne 
trække på en international 
erfaren medarbejder.

(Mads Lund Andersen)
(Mads Bille)

(Bjarne Kampmann) 
(Lasse Speiser) 

(Anne Mette Drost)

(Christopher Enevoldsen)
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»Vejene» til Herlufsholm.
Vejen til Herlufsholm har 
været lang, og et eller an
det sted havde jeg måske 
ikke regnet med, at jeg 
skulle ud på netop den tur, 
hertil. Men sådan gemmer 
livet tit godter i sin pose, 
og nu er jeg her, midt i det 
hele, på Mygningen 2., lej
ligheden der for mange 
har været indgangporten 
til et helt liv på Herlufs
holm.
Jeg har boet flere steder i 
Danmark. Først på Chris
tianshavn, gået i skole på 
Frederiksberg, soldat på 
Bornholm. I 60erne studi
er i græsk og latin på 
Københavns Universitet, 
derefter bosat i Gentofte 
og arbejde på Københavns 
vestegn, nærmere beteg
net Vallensbæk Statsskole 
i Albertlund. Der var jeg i 
18 år og havde bl.a. det vi i 
dag ville kalde højniveau
hold i både latin og græsk, 
- den gang kaldte vi det en 
klassisk-sproglig linie.
Da jeg i undervisnings
sammenhæng fandt ud af, 
at det var interessant at 

fortælle andre mennesker 
om den klassiske oldtid, 
begyndte jeg i midten af 
70erne at arbejde sammen 
med den daværende Sko
le-radio, DR - undervis
ningsafdeling, og det blev 
til en række udsendelser 
om Cæsar, om Seneca - in
spireret af Villy Sørens 
bog om Seneca og Nero, - 
om Villa Rustica, det rom
erske landbrug, som jeg 
havde skrevet speciale om, 
- en udsendelse om dan
nelsesidealer i oldtiden og 
en udsendelse om de filo
sofiske retninger efter So
krates, de hellenistiske fi
losof-skoler. Desuden til 
en TV-serie om græske gu
der og helte.
Sammen med det gamle 
DR - kulturafdelingen fik 
jeg også lavet en film om 
Delfi, - Ved Verdens Navle. 
Dansk, litterære analyser 
og fortolkninger har altid 
interesseret mig, så lidt i 
protest mod den faldende 
standard i latinen, da man 
fjernede det fra folkesko
len i ‘79, tog jeg et bifag ek
stra, i dansk. Det er jeg 
glad for, det har gjort mig 
lettere at anbringe, når jeg 
har villet flytte. Det ville 
jeg gerne i 1988, bl.a. i for
bindelse med at Køben
havns Amt omdannede 
Vallensbæk Gymnasium 
og HF til et 8-spors to
årigt HF-kursus. Det blev 
til at løft - til Sønderjyl
land, Tønder Gymnasium. 
Der var jeg i otte år og un
derviste ligesom på Val
lensbæk, og kom til at hol
de meget af egnen, den 

klare luft, den store him
mel, digerne og marsken, 
vinden og den næsten al
tid vandrette regn.
Omkring ‘88 ville jeg 
egentlig have lavet en bog 
til undervisningsbrug om 
monumenterne i Rom, 
middelalderens beskrivel
se af dem. Det udviklede 
sig til et større forsknings
projekt, for at finde ud af 
hvorfor middelalderhisto
rieskriveren gav monu
menterne så mange »for
kerte« benævnelser. Det 
var umådeligt inspireren
de igen at forske lidt ved 
siden af skolearbejdet, og 
der kom da også et par 
bøger om Rom i middel
alderen ud af det. Det gav 
mig også lejlighed til at bo 
i Rom i længere perioder 
flere gange, - det gjorde ik
ke spor. Det er en meget 
sammensat by og dybt fas
cinerende at have den som 
»arbejdsområde«.
Da mit private liv i Søn
derjylland imidlertid ænd
rede sig, ville jeg gerne til
bage til rødderne i det 
sjællandske (københavn
ske), og det lykkedes ved 
Herlufsholms hjælp. Det 
er jeg glad for. De første 
uger har været noget tur
bulente, med nye elever, 
nye kolleger og en helt ny 
form for skolekultur, 
men... men der tegner sig 
dag for dag klare og mere 
forståelige billeder af livet 
hér. Et eller andet sted er 
det godt at skifte, også 
selvom man er i midten af 
50erne.

Erik Worm
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Forældre-Repræsentanter-Suppleanter
7 .kl. Gerd Kjærbøll, Hellerup. (Henning Ejsbøl, Næstved)
8 .a Helle Andresen, Næstved. (Randi Faldt Madsen, Karrebæksminde)
8 .b Kim Plaschke, Næstved. (Lis Krøigaard, Næstved)
9 .a Jesper Skade-Rasmussen, Fåborg. (Connie Lærkholm Hansen, Næstved)
9 .b Inge Drost, Vordingborg. (Lise Grupe Larsen, Næstved)
Præp.kL Finn Fog, Næstved. (Anne-Grethe Halkier, Hjørring)
l.a Claudia Sehestedt Juul, Ørbæk.(Søren Elnegaard Petersen, Holme Olstrup)
1.x Henrik Kähler, Næstved. (Birthe luel Petersgaard, Langebæk)
l.y Erik Lundsholt, Hornbæk. (Vagn Hermann, Haslev)
2.a Per Wijngaard, Næstved. (Lenna Hjorth, Lyngby)
2.b Dagmar Nielsen, Ringsted. (Kirsten Nissen, Korsør)
2.x Jørgen Egelund, Holte. (Inge Skafte Jensen, Dannemare)
2.y Marie-Louise Knuth, Hellerup. (Peter Collet, Grenå)
3.a Mikael Bramsen, Vedbæk. (Stig. F. Hansen, Næstved)
3.x Kathleene lermiin, Klippinge. (Ole Brandt, Næstved)
3.y Tove Iversen Møller, Sydals. (Niels Meinfeldt, Flensburg)

Bestyrelsen
Ved nyvalg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen, valgtes apoteker Per Wijngaard, 
Næstved og galleriejer Jørgen Egelund, Holte.
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Snorkel og 
gummitæer
- tang og alger

Mandag den 26. august 
1996 kl. 13.00 lød start
skuddet til biologi højt ni
veaus ekskursion. Efter at 
have pakket bilen med 
mad, diverse tekniske in
strumenter, en kano, otte 
piger og O.P. drog vi mod 
Nordsjælland, hvor vi 
skulle opholde os i Jeanet
te Thøisens sommerhus i 
fire dage. Efter indkøb i 
den lokale Netto og ind
kvartering sluttede dagen 
med et hyggeligt lejrbål på 
stranden og stegte pølser.

De næste tre dage fløj af
sted med indsamling og 
bestemmelse af tang, al
ger, plankton og alt andet, 
der hører ind under beteg
nelsen »Alt godt fra ha
vet«. Således fik vi også 
nogle krabber i nettet, som 
vi opkaldte efter vores 
lærer: Knud & Ole.

Sidste aften var vi invite
ret hos Jeanettes forældre 
og deres tre »små« rottwei
lere. En aldeles perfekt af
slutning på en vellykket 

tur. Mange tak Yvette og 
Claus. Torsdagen gik med 
bestemmelser af de sidste 
planktonprøver og pak
ning. Snart var vi inden 
for de røde mure igen. Vi 
stillede akvarierne med 
vores prøver op. De kom 
dog desværre til at lugte 
meget af biologisk omsæt
ning, da ikke alle iltslan
gerne virkede. Dette gav 
os til gengæld mulighed 
for at studere nogle bakte
rier på nært hold.
- Inka C. H. Paludan 3. my







I B - H E R L U F S H O L M

INTERNATIONAL BACCALAUREATE
FRA AUGUST 1997

I forlængelse af 
tidligere artikler 
om International 
Baccalaureate (IB) 
kan det nu medde
les, at skolen har 
fået den endelige 
godkendelse til at 
oprette IB fra og 
med august 1997. 
Det kan skolen 
godt opfatte som 
en blåstempling - 
det er nemlig ikke 
blot en ekspediti
onssag at få tillad
else af Internatio
nal Baccalaureate 
Organisation at til
byde IB.
For elever på skolen, der 
ønsker at starte med IB-1 
til august 1997, vil der bli
ve tilbudt kurser i hen
holdsvis engelsk og mate
matik. Der overvejes i øje
blikket, om skolen fra au
gust 1997 skal tilbyde pre- 
IB-kurser over hele året.
Optagelse af elever fra 
Herlufsholm Skole betin
ges af en gennemført Ig 
med et resultat klart over 
gennemsnit samt gode en
gelskkundskaber. Elever, 
der kommer udefra (fra 
andre skoler eller fra in
ternationale skoler) må af
lægge prøve i udvalgte fag. 
Undervisningen, der er to
årig,skal varetages af sko
lens nuværende lærere og 
af nyansatte - heriblandt 
undervisere med engelsk

som modersmål. Lærerne 
deltager alle - fra og med 
nu - i efteruddannelses
projekter i ind- og udland, 
trænes i engelsk og foreta
ger skolebesøg (således 
har 12 lærere just været 
på studiebesøg på Sigtuna 
Humanistiske Skole i Sve
rige, hvor man blandt an
det så undervisningen, di
skuterede med svenske og 
engelske kolleger m.m.).
I den nærmeste tid vil sko
len annoncere og mar
kedsføre det nye under
visningstilbud. Tilbuddet 
rettes først og fremmest 
til den unge, der ønsker at 
få en eksamen, der uden 
videre kan give adgang til 
uddannelse på universite
ter i udlandet, og da un
dervisningen foregår på 
engelsk (og eksamen også) 

retter det sig også 
mod den elev, der 
behersker engelsk 
lige så godt som 
dansk.
Mange har spurgt, 
om der vil være 
særlige vilkår for 
IB-eleverne på sko
len, og man må sva
re, at mange IB-ele- 
ver skal arbejde me
get med stoffet - 
blandt andet er der 
skriftligt arbejde i 
alle fag, men time
tallet er også lavere. 
Det daglige kom
munikationssprog 

på skolen uden for timerne 
er dansk, det vil sige, at 
der ikke gives meddelelser 
i kirken eller ved bordet på 
engelsk, og elever, der ikke 
kan dansk ved optagelsen, 
skal have et obligatorisk 
kursus i dansk.
Hvor skal IB-eleverne bo? 
De skal bo sammen med 
elever fra det danske gym
nasium. Det, der er for
skelligt for dem, er jo blot, 
at de læser et andet pen
sum.
Vil IB-eleverne blive be
tragtet som elite-elever?
Ikke af skolen, men vi vil 
kræve meget af dem, lige
som vi gør af de danske 
gymnasieelever. I virkelig
heden er det svar, som ele
verne giver i deres 
stræben på at leve op til 
forventningerne fra sko-
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len, det der skaber eliten - 
med andre ord: Ansvar for 
egen læring.
Hvad med læsetider?
Der vil blive samme regler 
for 2.g og IB-1, ligesom der 
vil være samme regler for 
3.g og IB-2, med andre ord 
2.g svarer til IB-1 og 3.g 
svarer til IB-2.

Vil der være nogle fordele 
for danske gymnasieelever 
ved at IB bliver indført? 
Ja:
• Det internationale 
aspekt øges generelt på 
skolen,
• Der bliver bedre og mere 
strukturerede forhold ved
rørende ekstra danskun
dervisning,
• Det, der hedder CAS

(Creativity, Activity and 
Service), vil givetvis kun
ne overføres helt eller del
vis på det danske gymna
sium,
• det vil være logisk, at 
(nye) fag, der oprettes på 
IB, også tilbydes til de 
danske gymnasieelever - 
for eksempel drama.
• og meget mere

Det er værd at understre
ge, at de to uddannelser er 
helt ligestillede og også 
helt ligeberettigede.
Med andre ord: der sker 
en masse nyt med IB på 
Herlufsholm; og en masse 
forbliver, som det altid har 
været.

Klaus Eusebius Jakobsen

»SOS 
børne- 
byer«
Til Fugleskydningen lør
dag den 24. august 1996, 
debuterede indsamlingen 
til skolens nye projekt 
»SOS-børnebyerne«. Målet 
er 200.000 kr. til at bygge 
et hus i Botswana. En 
SOS-bod var placeret und
er »De syv Søstre«, hvorfra 
service til lave priser, men 
til gammel-herlovianere 
og herlovianernes store 
glæde. Der blev i alt solgt 
for ca. 5.000 kr., hvilket 
bringer os til kun at mang
le 195.000 kr.

Kevin lermiin
En »service« ved Fugleskydningen.
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Dimissionstale
Klaus E. Jakobsen

Kære forældre, pårørende 
- kære 10. klasse - kære 
studenter!

Om denne årgang af stu
denter er der meget godt 
at sige: Især som 3. G elev
er har I vist modenhed og 
forståelse for jeres vigtige 
rolle her på skolen - spillet 
den med takt og ynde - og 
det vil jeg gerne have lov 
til at takke jer rigtig me
get for. Den tryghed, I har 
været med til at udsprede, 
har forplantet sig stille og 
roligt til resten af skolens 
elever og har bidraget til 
det gode år, vi har haft.
At kunne forvalte Herluf

Trolles og Birgitte Gøyes 
arv på denne smukke må
de er ikke enhver forundt, 
men det har I kunnet. Til
lykke med det.
Jeg vil gerne lykønske jer 
med 10. klasse-eksamen 
og med studentereksamen. 
Jeg kan se på jer, at I føler 
jer glade og lykkelige, og 
det er til at forstå: For 
uden papirer på jeres vi
den og kunnen kommer I 
ingen vegne i dagens Dan
mark - og heller ikke i ver
den.
Jeres forældre har også 
grund til at være lykkelige 
og glade. De har bragt jer 
netop så langt i livet som 

nu - og det er et godt skridt 
på vejen.
At opnå noget, at få succes 
kan opfattes som lykke. Er 
det en proces, eller er det 
en tilstand? Det er vel den 
egentlige mening med til
værelsen, det at blive lyk
kelig - med andre ord, at li
vet får fylde, virkelighed, 
samvirke, tryghed og me
ning. Eller er det blot nog
le romantiske ord, som vi 
bruger ved lejligheder som 
denne?
Lad mig prøve at rulle 
nogle forskellige billeder 
af lykke op for jer:
Karen Blixen skrev i et 
brev hjem til Danmark fra 
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Afrika i midten af 20’erne, 
at folk i Danmark synes at 
lægge livet an på at være 
lykkelige, og at de faktisk 
var lykkelige. Det næsten 
ærgrer hende: Danskerne 
søger ikke idealet, de ser 
idealet i det, som de holder 
af og har opnået - i det, der 
passer dem. Lykke for 
danskerne er at plante en 
række hyacinter, at gå en 
tur gennem skoven fra 
Rungsted til Folehaven, at 
lave en kop te med ristet 
sigtebrød - med andre ord: 
At finde sin lykke i det »at 
dyrke sine kålhoveder og 
gøre anden tjenlig til jul«. 
Et andet billede på lykke 
-også fra Karen Blixen.
Hun taler om den korte 
tidsafmålte lykke: Den 
dramatiske safari-jagt, 
den vidunderlige afrikan
ske natur set en nytårsaf
ten sent på natten, en ride
tur med en veninde i Rom 
en årle morgenstund: »Da 
tindrede tilværelsen, men 
ak, ak så kort«. Hun skri
ver, at det er blevet en vane 
eller fiks idé hos hende at 
se på lykken på denne må
de: At beregne, hvor lang 
tid, der er tilbage af en ting 
- 20 minutter -10 minutter 
- og så er det forbi.
Karen Blixen holdt de se
kunder af lykke, som hun 
oplevede, op mod den mere 
normale tilstand af lykke, 
som ofte ikke konstateres, 
mens den er der, men kun 
ses i bakspejlet. Med an
dre ord er lykken ikke re
sultatet, men kampen for 
at nå resultatet. Lykken 
og glæden er den besværli

ge strid, den daglige 
stræben for at nå målet. 
Som sådan bliver lykke ik
ke en tilstand, man er i, 
når man først har nået 
den, men en lang række 
livssituationer, hvor til
standen ind imellem nås. 
For nylig faldt jeg over et 
gammelt skoleblad fra 
1962. »Diplen« hed det 
dengang. Form og indhold 
adskilte sig ikke meget fra 
vor tids »Herlufholmeren«. 
En af artiklerne var dog 
klart anderledes: Et epos 
om skoletiden på Herlufs
holm. De syv på på skolen 
fra sjette klasse til 3. G var 
beskrevet fiktivt som syv 
dage (dengang hed »sjette 
klasse« »første klasse«, 
»syvende klasse« »anden 
klasse« osv. og 3. G svarede 
til syvende klasse). Ud 
over at fortælle, at tiden 
går stærkt, når man er i sit 
es, var konklusionen, at 
man først i ét nu fatter he
le skolen, når man står den 
sidste dag, og når klokken 
nærmer sig - ja, næsten 
har passeret klokken 
24.00. Når det er blevet til 
den skole, man har gået i. 
For mange er det da en 
stor emotionel oplevelse 
sådan i et glimt at fornem
me, hvad det var, der gjor
de, at man nok egentlig 
var lykkelig da - og samti
dig pludselig har så svært 
ved at holde fast på det.
På den måde blev lykken 
det, der var - og det står én 
lynende klart, at i samme 
øjeblik man har forladt no
get - kommer det aldrig, 
aldrig tilbage i samme 

form. Alt er forandret. 
Lykketilstanden kan ikke 
fastfryses - man må til sta
dighed stræbe efter nye 
højdepunkter. Det kan vir
ke tungt og uretfærdigt - 
men det er virkeligheden. 
Men hvor er det dog et 
svært begreb: Lykken - og 
farligt tilsyneladende. I 
virkeligheden blot at nær
me sig ordet. Det er, som 
om vi med det samme ind
tager en forsvarsposition, 
når dét ord nævnes. Som 
om vi frygter at tage det i 
vores mund, frygter at lyk
ken skal forsvinde på sam
me måde, som den gjorde - 
helt uden skyld for Poly- 
krates, tyrannen fra Sam
os, som Herodot fortæller 
om i sin græske historie. 
Polykrates havde et over
mål af lykke; alt føjede sig 
for ham; lykke ligefrem 
klæbede sig til ham, og da 
selv et udspekuleret forsøg 
på at skabe sig nogen mod
gang mislykkedes - (det er 
historien om, at han for at 
skabe denne modgang 
kastede en guldring i ha
vet, men den kom tilbage 
via en fanget fisk, der hav
de den i sin mave) - blev 
det for meget for hans ven
ner. Alle veg tilbage fra 
ham - thi et sådant 
held/overmod måtte straf
fes af de misundelige gu
der. Med andre ord: Et el
ler andet sted frygter vi, at 
vi - uden skyld - skal begå 
Hybris og blive ramt af ne
mesis, når vi tror os mest 
trygge og lykkelige.
Det er indlysende, at det 
måtte forekomme vanske-
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ligt at forstå, at man -uden 
skyld - kunne påføre sig 
gudernes vrede. Mere lige
til og menneskeligt for
ståeligt var det, når man 
selvforskyldt kom til at be
gå hybris. At et menneske 
hovmodiger sig, betyder, at 
det tror sig i sikkerhed, det 
hilder sig i det selvbedrag, 
at det kan beherske sin til
værelse eller betrygge sin 
lykke. Den, der tror sig 
lykkelig og bryster sig der
med, overser, at intet men
neske kan sige sig lykke
lig, før det ligger i sin grav. 
Den græske fortolkning af 
lykke (med gudernes mu
lighed for at straffe den 
formastelige lykkelige) 
hang naturligvis også 
sammen med det sam
funds behov for, at menne
sket kendte sin plads - ik
ke søgte at omvælte de fas

te rammer og magtkon- 
stellationeme: Guderne og 
deres nemesis blev da be
hændigt ført frem.
Det græske samfunds an
vendelse heraf holder ikke 
i dag. Men der er nogle 
andre kræfter, der faktisk 
virker på samme måde - 
begrænsende - og som in
direkte gør, at man som 
menneske søger mod det 
sikre og det anonyme i 
stedet for at afprøve sine 
grænser og udfordre sig 
selv - og via det søge lykken. 
De kræfter finder vi i mis
undelsen og småligheden, 
der desværre alt for ofte be
hersker og begrænser men
nesket. »Du skal ikke tro, at 
du er noget«.
Men hvis ellers du har or
den i dit hus, hvis du fører 
et anstændigt liv, og hvis 
du tør rette ryggen og tale 

sandhed - så må du gerne 
tro og handle, som om du 
er noget og angribe lyk
ken. For det folk de må 
forholde sig til, er det, du 
gør - og ikke det du siger, 
at du gør. Tro på, at livet et 
eller andet sted er retfær
digt. Den lykke, du selv 
opnår ved arbejde og ind
sats, står fast. Kun den 
lykke, du stræber efter i 
hybris, er retfærdigvis svi
gefuld og upålidelig.
Du skal derfor aldrig læne 
dig tilbage og tro, at noget 
er fuldendt - tværtimod 
skal du bestandigt stræbe 
og sigte mod, at dit liv kan 
få fylde, virkelighed, sam
virke, tryghed og mening. 
Holder du dig disse ord for 
øje, så bliver dit liv et liv, du 
selv kan respektere. Og du 
bliver et respekteret men
neske - uanset hvad du bli
ver til i rang eller i status.
I 1945 skrev Karen Blixen 
til en yngre veninde, at der 
var tre slags lykke i verden. 
For det første at føle i sig 
et overmål af kraft, for det 
andet at være forvisset 
om, at man gør sin pligt 
(følger sit kald - gør, hvad 
for én står som det rette) 
og for det tredie, når smer
te ophører.
Den første - at føle i sig et 
overmål af kraft - hører til 
ungdommen - og uden den 
er ungdommen i hvert fald 
ikke, hvad den skulle 
være; måtte jeg ønske for 
jer, at den må følge jer - og
så ud over ungdommen.

Fra festmiddagen i 
Helenhallen.
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Afsked med 
årgang 1996.
Mads Nielsen.
I shall be telling this with 

a sigh 
Somewhere ages and ages 

hence:
Two roads diverged in a 

wood, and I -
I took the one less travel

led by, 
And that has made all the 

difference.

Forstanderen brugte Ro
bert Frosts ord som en in
spirerende afskedshilsen 
til årets dimittender. Det 
skete under den traditio
nelle festmiddag efter ek
samen, som satte et vær
digt punktum for en travl 
eksamensperiode - og for 
en række gode år på Her
lufsholm. Sådan må man i 
hvert fald tolke talerne og 
den gode stemning - som 
Kontakt i øvrigt bringer 
indtryk af gennem citater 
og billedreportager.
En særlig citatkilde har vi 
til rådighed i en bunke 
svarbreve til Kontakt, som 
kom dumpende i løbet af 
ferien: midt i festrusen 
havde nogle »ofre« blandt 
studenterne fået en hilsen 
fra redaktøren: »Hvordan 
føles det? Hvordan med 
fremtiden?« og lign, bega
vede udfald. Og frimodigt 
tillader vi os at plukke i 
svarene i flæng - uden co- 
py-right-kvababbelse.
»Jeg er startet i militæret

Rektor lykønsker Erik og Kristian Waldorf.

her 1. august, nogle rejser 
jorden rundt, andre be
gynder at studere - nu er 
vi gammel-herlovianere 
(man kommer til at tænke 
på ældre mænd med 
fuldskæg og cigar!).«
»Det kan undertiden være 
næsten ulideligt at være 
»udenfor«, man vil gøre alt 
for at få bare én uges 
skolegang igen.... selv en 
dansk stil er tillokkende!« 
»Minderne begynder at 
dukke frem, minder som 
har brændt sig fast på net
hinden for resten aflivet«. 
»Jeg havde ikke tænkt på 
afskeden med skolen og 
kammeraterne før vi sad i 
kirken.... der havde været 
alt for travlt med sidste 
skoledag, eksamenslæs
ningen...«
»Den sværeste afsked er 
den med kammeraterne, 
nogle får man måske al
drig at se igen. Skolen der
imod kan man jo altid tage 
ned og besøge«.
»Så blev det tid til studen

terkørsel, ind gennem 
Næstved og ud på landet. 
Alle blev besøgt... i lang
somt tempo, men der var 
fuld fart over feltet: og alle 
som havde kræfter tilbage 
endte dagen med en sidste 
visit i »skrynet«. Studen
terfesterne....«
»Vi fik badet i poolen, dan
set salsa og lanciers. Man
ge fik set solen stå op, en
kelte fik et hak i skyggen«. 
»Derfor er fugleskydning
en sådan en god tradition, 
hvor jeg håber vi vil ses 
igen og igen og igen«.
»Lige siden jeg kom på 
Herlufsholm for 7 år si
den, har jeg villet være 
astronaut.... mit eneste 
problem har kun været, 
hvordan jeg skulle opnå 
denne drøm!... jeg er nu 
startet påo civilingeniør 
studiet på Ålborg Univer
sitet, hvorefter jeg vil 
fortsætte om to år på MIT 
inden for aerospace engin
eering.... jeg skal nok kom
me ind til NASA som 
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astronaut selv om jeg ved 
at nåleøjet er meget lille! 
Der er én ting, jeg har lært 
af at gå på Herlufsholm: så 
længe man har troen på at 
kunne nå sine mål, så når 
man dem også«.
Her slutter vi idet vi kon
staterer, at Forstanderens 
ord har ramt plet: The ro
ad less travelled by, makes 
all the difference!
God rejse!

Philip Borre- 
schmidt 
Elevråds
formand

Det er nu formodentlig 
431. gang Birgitte Gøye og 
Herluf Trolle bliver takket 
for grundlæggelsen af den
ne skole og det er så her
med gjort igen. Jeg vil her
efter koncentrere mig om 
den mere aktuelle situa
tion på skolen!
Vi som idag er blevet stud
enter, har alle oplevet en 
god tid her på Herlufs

holm med et godt kamme
ratskab, et fagligt udbytte 
og minder for livet. I disse 
tre gymnasieår har vi set 
og prøvet lidt af hvert - 
gode tider med fugleskyd
ningen, komedie, studie
tur, baller og en masse me
re dagligdags, mindevær
dige stunder. Enkelte gan
ge har der dog været plads 
til små skuffelser, men set 
i lyset af alle de gode ting 
skolen har gjort for os, kan 
disse skuffelser kun tages 
som et bidrag til vores ud
vikling.
Selvom vi havde et godt 
forhold til de nuværende 
4. g’ere på det rent ven
skabelige plan, valgte vi 
dog ikke deres lettere re
belske og noget turbulente 
væremåde som forbillede. 
Vi slap stort set for al tu
multen vedrørende rektor- 
skiftet og vores årgang fik 
derfor chancen for at indle
de et godt forhold til vores 
nye rektor. Et samarbejde 
som er forløbet med til
fredshed fra elevernes og 
forhåbentlig også skolens 
side. Efter min mening 
har dette samarbejde 
været et karakteristisk 
træk for vores årgang - 
istedet for oprør har vores 
årgang valgt at tilpasse 
sig og igennem forhand
ling fået en vis indflydelse. 
Dette har givet os mulig
hed for at demonstrere og 
udvikle den selvstændig
hed som jeg også håber 
skolen stræber efter at 
fremme. Jeg er derfor glad 
for at jeg på årgangens 
vegne har fået mulighed 

for at takke rektor for det
te samarbejde og denne 
elevindflydelse han har 
tilladt, og jeg vil benytte 
lejligheden til at opfordre 
skolen til fortsat at ind
drage vores efterfølgere i 
dialogen, således at også 
kommende årgange får en 
chance til at udvikle deres 
selvstændighed i den 
løbende kontakt med sko
len når problemerne skal 
løses. En stor tak til for
standeren, skolens ledel
se, lærerne og personalet - 
til Herlufsholm i det hele 
taget, fordi alle her på 
stedet har gjort tiden her
nede til en helt speciel tid 
for os alle.
Vores tid som herlovianere 
er nu ovre, hvilket giver 
anledning til blandede føl
elser. Det er sørgeligt at 
forlade en skole som den
ne, men vi får mulighed 
for, med en studenterek
samen i hånden, at gå ud 
og søge nye udfordringer. 
Vi er blevet gammel herlo
vianere og har stadig en 
vis tilknytning til skolen 
og selvom vi nu stopper 
her, håber og ønsker jeg at 
vi fortsat vil bevare og ud
vikle vores venskab og 
sammenhold på trods af at 
vi nu bliver spredt mere 
end vi har været vant til.
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Forældre- 
talen
Fr. Wedell- 
Wedellsborg

Kære dimittender og stu
denter 1996.
Allerførst ønskes I hjerte
lig tillykke med vel over
stået eksamen. Alle i jeres 
nærhed har fulgt jeres 
færd med stor interesse - 
især på det sidste stykke 
af vejen. Ja, I har måske 
oplevet det som for stor in
teresse, men det er, fordi vi 
mener jer det bedste. Vi 
har derfor alle glædet os 
til denne dimissionsfest.

Om få uger begynder Tour 
de France -1 vil nu begyn
de på jeres Tour de Vie! Et 
løb fyldt med spændende 
etaper og udfordringer.
Nu kan I først se frem til 
nogle ugers - sikkert forry
gende festivitas - nyd det, 
I har fortjent det.

Herefter vil I hver især føl
ge et spor, nogle trampet 
lidt fastere end andre. Vi 
ønsker jer alt muligt held 
og lykke med at finde frem 
til den uddannelse og livs
stilling, som passer til jer
es personligheder, og som 
forhåbentlig kan give jer 
nogle livsvilkår, som vil 
indfri jeres forventninger. 
Skolen har i en årrække 
været et »andet« hjem for 
mange afjer, såvel i skole
tiden som i fritiden. Det 
har været vort fælles mål 
at gøre jer til hele menne
sker og således også ud
vikle jeres medmenneske
lige egenskaber, selvstæn
dighed og sociale bevidst
hed.
Livet på Herlufsholm har 
knyttet jer tæt sammen i, 
hvad der forhåbentlig kan 
blive livslange venskaber - 
ikke blot med jeres egen 
årgang, men både med æl
dre og yngre herlovianere. 
Dette er et privilegie, I 
skal huske at værne om. 
De lavere klassekvotienter 
her sammenlignet med 
mange andre danske sko
ler, har givet gode mulig
heder for at tilegne sig vid
en i de forskellige fag. Der
for bør eksamensniveauet 
på Herlufsholm ligge pænt 
i forhold til landsgennem
snittet, selvom eksamens
gennemsnittet udtrykt i 
tal kun er en del af den 
samlede vurdering.
Der er blandt andet brug 
for, at mange flere end hid
til vælger en anvendelig 
erhvervsuddannelse efter 
deres afgangseksamen.

Respekt for uddannelse 
har samfundet derfor en 
egen interesse i at hæve, 
hvad enten det drejer sig 
om handel, håndværk el
ler industri.
Kombinationen af gode 
karakterer, modenhed og 
medmenneskelige egen
skaber I nu er udstyret 
med til »Tour’ens første 
etape« er ikke at »kimse 
af«.

Så meget om skolen!

Et naturligt spørgsmål for 
jer at stille kunne være: 
Hvilke muligheder har vi i 
en verden, hvor man kon
stant bombarderes med 
dårlige nyheder såsom: 
- stigende arbejdsløshed 
- utallige orlovsordninger 
- dårlig nationaløkonomi 
I har det held at være 
spydspidsen af »de børne- 
fattige år«. Det betyder, at 
I - hvis I selv vil - kan få en 
videregående uddannelse. 
Må jeg i den forbindelse 
nævne ingeniøruddannel
serne, hvor der ligger en 
mulighed for jeres årgang. 
Uanset, hvad vi tror og fø
ler, kan Danmark ikke 
være uden mennesker, der 
besidder viden om de 
naturvidenskabelige om
råder og som også har den 
lyst og selvdisciplin, der 
skal til for at gennemføre 
et sådant studium.

Hvad er så Danmarks mu
ligheder i en verden, der 
bliver mere og mere kon
kurrencepræget?
For nylig publiceredes en 
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analyse foretaget af en 
svejtsisk business school, 
hvoraf fremgik, at Dan
mark ligger som nr. 3 på 
verdenslisten vedrørende 
konkurrenceevne. Dvs. vi 
taler ikke om at komme i 
Superligaen - vi er der. Vor 
udfordring er at blive der, 
og det giver jer rige mulig
heder for at udfolde jer - 
også internationalt. I min 
ungdom var det Amerika, 
der lokkede, vi fik rådet 
»Go West« - jeg vil sige »Go 
East«.
For nylig havde jeg lejlig
hed til at overvære et fore
drag om virksomheds
ledelse af Jan Leschly. 
Hans navn siger måske ik
ke jeres årgang så meget, 
men han var, allerede på 
jeres alderstrin, en af ver
dens 10 bedste tennisspil
lere. Tillige med denne 
sportslige indsats studer
ede han og blev siden, som 
cand.pharm, først leder i 
Novo og er nu koncernchef 
i en af verdens 5 største 
medicinalvirksomheder.
Det var en fornøjelse at 
høre denne ildsprudlende, 
levende og engagerede 
person tale. Hans drivmid
ler er dynamik, flid og en 
utrolig vedholdenhed - og 
så en vis portion frækhed. 
Jan Leschly er ikke det 
dårligste eksempel at tage 
ved lære af.

Til sidst vil jeg gerne kom
me ind på det forhold, at 
jeres årgang følger en år
gang, for hvem de sidste 
skoleår ikke var de nem
meste. Dette afstedkom, 

at ledelsen måtte revurde
re de privilegier tidligere 
3. G årgange havde tiltag
et sig. Jeg har været helt 
klar over, at det ikke lige 
var jeres »kop te«. Men I 
har håndteret situationen 
godt; det har udviklet jer, 
og det vil vi gerne sige tak 
for.

Jeg er sikker på, at alle 
forældre er bag mig med 
en tak til alle, som virker 
på Herlufsholm til daglig. 
Tak fordi I tog så godt 
imod dem, hjalp dem og 
støttede, når der var behov 
for det - og for denne di
missionsfest. »God vind« 
til jer alle.

Sluttelig vil jeg gerne rette 
en personlig tak til foræld
re og bestyrelse, fordi I gav 
mig mulighed for at del
tage i bestyrelsesarbejdet 
de seneste 3 år.
En periode, hvor Herlufs
holm har måttet finde »si
ne egne ben« igen og tage 
hul på det 21. århund
redes udfordringer. Alt i 
ærbødighed over for Bir
gitte Gøye og Herluf Trol
les ideologiske tanker om 
at skabe en 1. klasses 
kostskole med gode, stær
ke traditioner. For Herluf 
Trolle var det en livshold
ning, at de gyldne kæder 
får man ikke - dem tjener 
man sig til.

»To hjem«
Maria Scavenius 
Lang. præp.
Vi elever kommer allesam
men fra forskellige folke- 
lag og verdensdele, og alle 
med forskellige opfattelser 
af, hvad værdierne er, og 
hvordan man skal være 
imod hinanden.
Det kan give og giver nog
le spændinger indimellem, 
men det er jo en del af vo
res indlæring, som senere 
vil give værdierne.
At være elev på Herlufs
holm Kostskole er som at 
have to hjem. Hvilket er så 
det bedste???, kan man 
spørge sig selv, og det er 
ikke til at svare på. For 
når vi skal hjem på rejse
weekend, glæder vi os 
utrolig meget, og når vi 
skal afsted til skolen igen, 
glæder vi os lige meget. Vi 
har og får et kammerat
skab og sammenhold på 
skolen, der på ingen måde 
kan sammenlignes med 
det at gå på en almindelig 
folkeskole.
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Legater og 
præmier
Søs Wejse Lodberg, præp. 
klassen er en venlig, sym
patisk og seriøst arbejden
de elev, der gennem sin 
stille væremåde og målbe
vidste og flittige indsats er 
nået langt i klassen.

Andres Lopez-Pedersen
har i den tid, han har gået 
på skolen, vist sig som en 
særdeles god kammerat. 
Han er altid villig til at 
hjælpe andre. Hans glade, 
smittende humør og spe
cielle påfund har tit været 
med til at give en god stem
ning på sovesalen.

Titte Damgaard Petersen 
gør ikke meget væsen af 
sig. Hun virker stille, men 
har vist, at man som 
præfekt kan manifestere 
sig med venlighed, imøde
kommenhed og hjælpsom
hed. Titte ved godt - og har 
bibragt andre den samme 
viden - at der er en verden 
også uden for skolens mure.

Carina Mård
er en usædvanlig vellidt elev, 
og det er ikke uden grund. 
Htm er ualmindelig sød, 
indlevende, en man altid kan 
komme til, hvis man er ked 
af det, hjælpsom, overbæren
de, og disse egenskaber 
kombineret med hendes na
turlige myndighed giver den 
ideelle præfekt. En gevinst i 
enhver sammenhæng - også 
for denne skole.

Peter Rubiano Schjer 
er en glad, kreativ elev 
med musiske og komiske 
talenter - med et klart 
overlevelsespotentiale 
med andre 
Schjer.

ord: Peter

Johansen 
de seks år,

Johan Riis 
har gennem
han har gået på Herlufs
holm Skole, fået et dybt og 
engageret forhold til sko
len. Han har deltaget ak
tivt i skolens liv - blandt 
andet ved at være Melle- 
minister, hvor han har ud
ført et stort arbejde, dels 
som »med-arkitekt« for 
indretning af Mellerne og 
dels ved den almindelige 
brug af samme.

Alette Elisabeth Jarulf, er 
en scene-magnet af rang. 
Allerede fra l.G marke
rede hun sig som et usæd
vanligt musikalsk menne
ske med store evner for 
kunstnerisk fortolkning. 
Hun har derudover i fagli
ge sammenhænge vist bå
de høj intelligens, uforfær- 
dethed, selvstændighed og 
overblik; egenskaber, som 
også gjorde hende selv
skreven i rollen som konfe
rencier ved flere lejlig
heder i år.

Unibanks aktionærråd 
har på vegne af Uni- 
danmark-fonden stillet en 
pengegave til rådighed til 
uddeling til skolens elever. 
Vi har valgt at dele gaven i 
to portioner å 1.000 kr.:

..‘Jf

Anne Stecher
er en flittig elev, meget 
hjælpsom i det daglige - 
opmærksom på kamme
raternes velbefindende - 
og altid med et stort smil.

Camilla Lyhne
har i sin gymnasietid vist 
styrke og har - trods det, at 
hun ikke altid har fulgt 
strømmen - vundet re
spekt hos sine kammera
ter. Camilla er til at stole 
på og med sit hjælpsomme 
sind en god kammerat.
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Den gamle rektors legat 
Philip Borreschmidt.
Legatet gives i år til en 
elev, som uegennyttigt har 
gjort en meget stor indsats 
i elevrådet og i utallige ud
valg, men som samtidig 
har forstået at holde den 
fine balance mellem kam
merater og skolen. Man 
var fra alle sider klar over, 
at han vidste, hvad loyali
tet var. Hertil kommer, at 
han har vist et vist mod til 
undertiden at tale den al
mindelige mening imod - 
og så vidt jeg kan skønne 
fra min stol - er kommet 
fra det med livet i behold - 
og samtidig været i stand 
til at have gennemslags
kraft for sine synspunkter. 
Med andre ord en elev vi 
vil komme til at savne på 
Herlufsholm.

Carlsen-Langes Boglegat 
som er på 3.650 kr., har vi 
delt i to portioner på hver 
1.825 kr.
Om de to, der får det, kan 
der siges meget enslyd
ende: De har begge gået 
her fra 6. klasse. De har si
den, de startede, målbe
vidst arbejdet på at dyg
tiggøre sig. Med flid, inter
esse og et højt ambitions
niveau har de formået at 
holde gejsten gennem 
samtlige syv år. De har 
været aktive, flittige og 
stræbsomme - og samtidig 
generøse med deres viden.

Som præfekter har de vist 
nye sider af deres evner - 
blandt andet nødvendig
heden af at se en sag fra 
flere sider: Erik og Kris
tian Waldorff.

Merete og Helge Finsens 
Fond.
I henhold til fundats for 
Merete og Helge Finsens 
Fond skal der hvert andet 
år den 22. maj uddeles et 
legat til en elev på Her
lufsholm Kostskole, der 
har vist særlige evner for 
enten klaverspil eller bil
ledkunst. Modtageren har 
- ligeledes i henhold til fun
datsen - pligt til at plukke 
en stor buket vilde blom
ster og lægge den på Mere
te og Helge Finsens grav 
på Herlufsholm kirkegård 
den dag, legatet uddeles. 
Legatbeløb er på 1.400 kr. 
Valget var i år enstemmigt 
fra såvel formning-Tbilled- 
læreren som fra musik
lærerne - nemlig star’en 
fra »Anni Get Your Gun«: 
Monica Jakobsen.
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Intro- Indskoling i grundskolen

dagene
I år valgte skolen et nyt 
koncept for indskolingen: 
Alle disciple skulle møde 
samtidig og være samlet 
på skolen fra den første 
dag i skoleåret. Dog havde 
man delt indskolingen op 
efter årgangenes behov: ef
ter den fælles modtagelse 
af alle disciple onsdag den 
7. august og indlogering af 
dagelever på forskellige so
vesale, begyndte forskelli
ge indskolingsprogram
mer for de forskellige al
derstrin: Grundskolen for 
sig, 1., 2. og 3. G for sig, og 
indskolingen afsluttedes 
ved lørdag igen at samle 
alle trådene i et storstilet 
orienteringsløb for hele 
skolen, med hold sammen
sat af alle klassetrin. Der 
blev kæmpet, der blev 
samarbejdet på tværs af 
aldersgrænserne: til nogle 
opgaver (»bårefræs«) var 
det en fordel at være lille 
og let, til andre opgaver 
stor og stærk, og til alle op
gaver gjaldt det om at kun
ne samarbejde. Lærerne 
var imponerede og diplene 
berettiget tilfredse over 
det høje præstationsni
veau, som kun blev nået, 
fordi alle samarbejdede og 
var engagerede! Lørdag af
ten sluttedes af med inds
kolingsbal for hele skolen, 
og så kunne alle være klar 
til en ny hverdag.

Suzanne Strange.

Formålet med disse ind
skolingsdage er at elever
ne får mulighed for at lære 
hinanden og stedet bedre 
at kende. Således var dag
enes programmer spækket 
med forskellige aktiviteter 
for at opfylde dette mål. 
Bl.a. var der arrangeret 
orienteringsløb på områd
et; præsentation af Herlo- 
vianersprog og traditioner; 
portrætskrivning af ele
verne indbyrdes; gamle 

skolefilm var fundet frem. 
SOS-børneby var også et 
element i disse dage, da 
vore elever har besluttet at 
samle mange penge ind til 
dette formål i løbet af året. 
Aftenerne var fulde af sol 
og muligheder for fælles
aktiviteter på Spladsen 
bl.a. rundbold, fodbold, 
drama m.m.. En fin optakt 
til det store fællesløb og 
fest om lørdagen.

Dorte Madelung.
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Møn rundt - næsten
Fredag den 9. august 1996 
tog hele 2. G afsted på en 
bustur til Møns Klint.
Vi havde 6 timer til at gå 
fra Liselund Slot til Bus
enehave. En længere van
dretur på 12 kilometer.

I Liselunds park fik vi hi
storien om Liselund Slot, 
og vi fik forklaringer om 
selve Møns Klint. Den 
første strækning var utro
lig hård, da vi skulle gå ne
de på stranden på alle de 
små sten og derefter op ad 
alle de mange trapper, der 
igen fører en ind i skoven. 
Vi fik forklaringer af Stig 
Nøhr, (biolog, der guidede 
os gennem Møns Klints 
natur), om naturen på den 
næste strækning, der gik 
fra Jydeleje Fald til femtu- 

sind bakker og trapper, vi 
mødte på vejen. Da vi kom 
til Dronningestolen fortal
te Stig Nøhr os, hvor vores 
lange vandring sluttede. 
Denne strækning var den 
nemmeste af dem alle, da 
der ikke længere var så 
mange bakker og trapper. 
Udsigten her var utrolig 
flot, og da vejret var varmt 
og omgivelserne skønne, 
så må man sige, at det var 
noget nær den perfekte 
dag. Det hele sluttede med 
en lækker grillmiddag. 
Desuden blev der rig mu
lighed for at gå i vandet og 
for at rende rundt og have 
det sjovt med diverse bold
spil, som OP nøje over
værede. Aarsø fik også 
mulighed for at kigge på 
Møns fugleliv, så man må 

sige, at der var noget for 
alle. Og dem, der ikke 
rendte rundt og var akti
ve, hyggede sig med at 
snakke om, hvor hård, 
men flot turen havde 
været.

Turen til Møn var hård og 
udmattende, men vejret, 
udsigten og selskabet op
vejede helt de ting, og det 
må siges, at det var en 
særdeles god tur!

Christina Nissen, 2. b
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Det første møde med gymnasiet
Intro-dage for l.g. havde i 
år fået et fælles tema: Ska
belse.
Klassernes lærere i natur
fag introducerede teorier 
om kosmologi, universets- 
tilblivelse, big-bang og »liv 
på Mars?« mens andre lek
tioner var reserveret hu
maniora, der gennemgik 
skabelsesmyter fra for
skellige kulturer sammen 
med tanker om kreativitet 
og skabende virksomhed i 
f. eks. sproget.
Der var også sat nogle ti
mer af til indførelse i 
grundbegreber i sproglære 
- og les lanciers! Kreativt 
og rekreativt. Og et par 
lektioner brugtes af klas

selærerne til at diskutere 
med eleverne, hvilke for
ventninger Herlufsholm 
har til en elev i gymnasiet i 
forhold til de forventninger 
eleverne selv mødte med. 
Alt i alt var der ladet op til 
den store kreative udlad
ning fredag aften. Her 
havde dramalærerens in
spiration hjulpet med til 
at oversætte teorierne til 
visuelt dramatisk big- 
bang, små grønne Mars- 
mænd og syndefaldsscener 
(som åbenbart er mere in
teressante end skabelses
scener?) fra Det gamle Te
stamente. Og der var grill 
bagefter. Flot show.

MN

Intro-aktiviteterne blev ud
foldet til lands, til vand og 
(næsten) i luften - se forsiden 
og indersiden af omslaget.
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Idrætsaktiviteter i gymnasiet
FODBOLD
Fodboldsæsonen blev ind
ledt torsdag den 5/9 med 
tre kampe mod Stenhus; 
desværre - hjemmebane og 
et entusiastisk publikum 
til trods - med behersket 
succes.
Under ledelse af Morten 
Fries forsøgte drengenes 
1. hold sig med en ny tak
tik. Om det var den (tak
tikken) eller spillernes ev
ner til at følge den, der gav 
problemer, skal jeg over
lade til andre at bedømme. 
Faktum er imidlertid at 
forsvaret ikke fungerede 
særlig godt, og selvom 
bolden nok var mest på 
Herlufsholm-fødder ud
møntede det sig ikke i de 
helt store scoringschancer. 
En udvisning midt i 2. 

halvleg gjorde naturligvis 
ikke mulighederne større - 
så kampen endte med et 
nederlag på 2-7.

Drengenes 2. hold start
ede også sæsonen yderst 
beskedent. De mødte et 
klart bedre hold, og de var 
under konstant pres.
Under de omstændigheder 
kneb det gevaldigt med at 
få etableret et konstruktivt 
sammenspil - og efterhån
den som kampen skred 
frem gjaldt det primært om 
at begrænse nederlaget, 
hvilket resulterede i en del 
hovedløst sparkeri.
Det lykkedes ikke for Her- 
lufsholm-drengene at få 
scoret i den kamp, til 
gengæld lykkedes det lige 
akkurat at holde mod

standerne på et en-cifret 
antal mål.

Hvis vi betragter de to 
kampe i et positivt per
spektiv, kan man konklu-
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lige med gode chancer til 
begge sider; men med 2 
mål i slutningen af 1. 
halvleg fik Herlufsholm- 
pigerne overtaget. Des
værre fik de i samme peri
ode Rikke Andersen alvor
ligt skadet. Hun havde 
været en af de bærende 
kræfter på holdet, der så 
til gengæld fik vist, at kol
lektivet fungerede upå
klageligt: samtlige spillere 
fightede det bedste de 
havde lært, og fik (nogle 
gange lidt heldigt) spillet 
sig ud af vanskeligheder
ne foran eget mål.
Slutresultat: 5-1 til Her
lufsholm efter en flot fod
boldkamp!

dere følgende: der er mas
ser af fightervilje og mange 
gode boldspillere på Herlu
fsholm, og med lidt mere 
sammenspil i bagagen skal 
de nok give os tilskuere 
nogle gode fodboldoplevel
ser i løbet af sæsonen.

Pigeholdet indledte også 
sæsonen mod Stenhus, og 
med en meget aktivt 
coachende Jacob Normann 
på sidelinien blev de 
»holdt til ilden«. De to hold 
stod godt til hinanden, og 
kampen var længe meget

SKOLENS KANOER
Skolens »bestand« af ka
noer er blevet forøget, så 
vi nu har 11 kanoer med 
dertil hørende udrustning 
(pagajer og rednings
veste). Det betyder først 
og fremmest at kano-sejl
ads kan få en større vægt 
i idrætsundervisningen, i- 
det der nu er udstyr nok 
til en hel klasse.
Men det betyder også 
større muligheder for de 
elever, der i mellem-week
ends kunne tænke sig at 
tage på kano-tur - hvilket 
kan gøres efter aftale med 
sovesalslæreren.

Anne-Marie Pless

Omtalen af skolemester
skaberne i tennis og atle
tik må desværre udskydes 
til næste nummer.

Red.
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KONTAKT HERLUFSHOLM
Skolens kontor

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

Direktionskontoret .°
53 72 01 01 - Fax 53 73 60 02 (henvendelse vedr. økonomi)

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

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

50
00

50
04

38
7

Privattelefoner
Lektor Lars Bardram.....................  53 72 91 05 Lektor Erik Anker Nielsen.............  53 72 81 08
Lektor Hans-Jørn Bentzen............ 53 59 41 18 Lektor Jørgen Hvidtfelt.........................53 73 06 50
Overlærer Poul Bentzen.................. 53 78 22 27 Fax 53 73 18 50
Lektor Bjørn Christensen..............53 73 84 65 Lektor Louis Nielsen........................ 53 73 54 35
Lektor Karen Fanø............................53 74 00 40 Lektor Mads Nielsen........................ 53 72 45 33
Lektor Anna Sofie Hansen............. 53 79 72 10 Fax 53 72 45 99
Lektor Hans Hansen......................  53 72 86 31 Overlærer Benny Njor...................... 55 54 78 58
Adjunkt Kurt Heller.......................  53 73 56 63 Lektor Marianne Olsen......................... 53 72 62 32
Overlærer Jan Jensen....................  55 77 58 25 Lektor Ole Pedersen.............................. 53 75 66 65
Lektor Mogens Hall Jensen........... 53 72 71 09 Lektor Peder Pedersen.......................... 53 72 01 30
Lektor Sv. Krarup-Christensen....  55 81 71 77 Adjunkt Anne-Marie Pless............... 43 45 59 39
Pastor Eilif Kristensen...................  53 72 03 78 Overlærer Anne Grethe Radwan... 53 76 42 51
Lektor Jens Krogh-Madsen........... 53 72 61 18 Overlærer Sten Sveidahl........................ 53 73 81 66
Lektor Jørgen Larsen.....................  53 61 38 77 Lektor Jens Trandum............................ 53 72 71 28
Overlærer Bjarne Levin................. 55 54 74 46 Lektor Niels Ulrichsen........................... 53 72 71 09
Overlærer Dorte Madelung..............53 72 04 98 Lektor Erik Worm.................................  53 72 04 98
Adjunkt Mogens Melchiorsen....... 53 73 58 36

Mønttelefoner
Helenhallen................................ x.... 55 77 61 16 Vuen................................................... 53 72 06 45
Egmontgården.................................. 53 72 46 22 Pernille Gøyegården.........................  53 72 00 96
Skolebygningen................................ 53 73 53 87 Mygningen.........................................  53 72 66 30
Lassengården, drenge.....................  53 72 63 47 Skolebygningen, Øst.........................  53 73 53 87
Lassengården, piger ......................  55 77 61 35 Skolebygningen, Vest.......................  53 72 09 46
Birgitte Gøyegården........................  55 77 00 36

npc tryk a/s ■ 53 72 44 00


