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LEDER

Ved årets slutning
”Salem Schule” - en af de 
mest berømte private kost
skoler i Tyskland - beslut
tede for nogle år tilbage at 
ville oprette en Internatio
nal Baccalaureate-linje 
(IB). Forarbejdet var som 
på Herlufsholm, men op
landet som bekendt noget 
større. Efter et år var der 
tilmeldt fem elever!! Sko
len besluttede at oprette 
den internationale studen
tereksamen trods alt, og i 
dag - fem år senere - har 
skolen to fulde hold med i 
alt 85 - 90 elever på IB-lin- 
jen.
Det er en glæde for mig at 
kunne meddele, at IB-hol- 
det på Herlufsholm Skole i 
øjeblikket (primo maj) er 
på 14 elever - og at det tal, 
som vi håber på inden 1. 
august, er 15 elever. Med 
andre ord finder jeg, at 
første delmål er nået: at 
det lykkedes at bringe 
budskabet videre og ud 
over Herlufsholms mure. 
En stor tak skal gå til for
ældre og venner af skolen, 
som ved deres ihærdige 
mund-til-øre-markeds- 
føring er med til at fortæl
le om skolen.
Det er på samme måde 
gået flot fremad med til
meldelserne til l.g (dansk 
gymnasium), hvor vi i år 
optager godt 70 elever mod 
55 sidste år - og det vel at 
mærke i en periode, hvor 
ungdomsårgangene er fal
dende, og hvor det offentli

ge gymnasium mister ter
ræn.
Denne leder er således en 
tak for hjælp - men også 
en opfordring til at 
fortsætte med denne posi
tive markedsføring - ikke 
mindst i forbindelse med 
skolens nyeste projekt: 
Middle Years Programme 
(MYP), der er IB’s grund
skoleprogram, og som i år 
bliver indført på Herlufs
holm med én relativt stor 
6. klasse, hvor hovedpar
ten af eleverne er dagele
ver.
Stedet her er også egnet til 
at rette blikket bagud på 
det år, der er gået. Fra min 
stol oplever jeg en hverdag 
med stor daglig velfærd og 
trivsel - både blandt ele
ver og blandt kolleger. Der 
arbejdes målrettet fagligt,

og mange lærere har ar
bejdet med sprog og kur
ser. På det menneskelige 
plan er udviklingen blandt 
eleverne mærkbar fra pe
riode til periode. Et af de 
meget målbare projekter 
har været SOS-Børneby- 
projektet. Målet (200.000 
kr.) er ikke nået (det troe
de vi heller ikke rigtig på 
kunne nås så hurtigt - vi 
har nået godt 40.000 kr.). 
Men det vigtigste har også 
været det fællesskab, som 
de forskellige projekter 
har bidraget til: kreativi
tet er fundet hos personer, 
hvor det ikke før var set, 
opfindsomhed ligeså — og 
måske især glæden ved at 
kunne præstere noget til 
fordel for andre end sig 
selv. Det har glædet mig 
meget at se mange 3.g-ele- 
ver involveret i disse akti
viteter — et forhold, som 
jeg ser frem til vil fortsæt
te til næste år.
3 .g er snart studenter: 
held og lykke med deres 
eksamen og med deres 
fortsatte uddannelser. Og 
en positiv bemærkning 
skal de have med fra mig: 
årgangen har med sin atti
tude været med til at 
højne den generelle moral 
på skolen - også fordi den 
har været til at tale med, 
når noget skulle på plads 
- og alle skulle give og ta
ge. Det er den vej, vi er på, 
- og den fortsætter vi med. 
Jeg ønsker alle en god 
sommer!



MARCUS GØIES SARKOFAG

En Braf Og Ypperlig Mand
N/'/s Aarsø
Denne karakteristik af 
Marcus Gøie afslutter den 
lange, tidstypiske levneds
beskrivelse man kan læse 
på indskrifttavlen i mid
ten af det imposante grav
monument, der efter hans 
død i 1698 blev udført af 
Thomas Quellinus og op
stillet i Herlufsholm Kir
kes nordre korsarm. Pane
gyrikken slutter med disse 
ord, men vil ingen ende ta
ge; hans levnedsløb fortæl
ler da også klart at han så 
sandelig ikke var en hr. 
Hvemsomhelst.
Han var uddannet som 
kun en adelsmand med 
hans baggrund kunne bli
ve det i første halvdel af 
det 17.århundrede.
Hans skolegang blev af
viklet på Sorø Akademi 
hvor hans far var hofme
ster. Når han ligger begra
vet i Herlufsholm Kirke 
skyldes det, at han i 
året 1685 blev ud
nævnt til skoleherre 
= forstander. Men 
før han nåede så 
langt - hvis den ven
ding er anvendelig i 
denne sammen
hæng - selv betrag
tede han nok snare
re hvervet som util
fredsstillende i for
hold til sit ambiti
onsniveau - havde 
han da også vareta
get såre betydnings
fulde hverv som ge

sandt i udlandet, ikke 
mindst i Paris hvor han 
var dansk resident ved 
Ludvig XIVs hof, og senere 
fungerede han en årrække 
i en lignende funktion i 
Madrid. Poster han var 
kvalificeret til, i kraft af en 
international uddannelse, 
som bl.a. indebar studier 
ved universiteterne i Orle
ans og Padua, suppleret 
med lange ophold i Rom, 
Paris, Nederlandene og 
England. Også karrieren 
på dansk grund var be
mærkelsesværdig, han 
blev både gehejmeråd og 
assessor i højesteret og 
sluttede sin løbebane som 
stiftamtmand over Lol
land. Han var gift to gan
ge. Hans første kone Elisa
beth Mary Thompson som 
han havde indgået ægte
skab med i 1676 døde i 
1686, samme dag som han 

udnævntes til stiftamt
mand. Året efter giftede 
han sig med den 33 år yn
gre Jytte Dorothea Thott. 
Hun døde i 1717 og ligger 
begravet ved hans side.
På trods af ubestridelige 
kvalifikationer var det til
syneladende ikke alle 
funktioner der blev vare
taget med lige så stor kom
petence som selvtillid. 
Den var til gengæld anse
lig og parret med en egen
rådighed som hurtigt 
bragte ham i modsæt
ningsforhold, også til hans 
foresatte i den danske 
statsadministration.
Disse markante karakter
egenskaber er det nok mu
ligt at læse ud af portræt
tet på Quellinus' gravmæ
le. Det er naturligvis van
skeligt, nu 300 år efter, at 
afgøre graden af por
trætlighed, men sammen

faldet med de få sik
re samtidige por
trætter, og ikke 
mindst vores viden 
om hans person og 
meritter, synes at 
understøtte opfat
telsen af en vellig
nende fremstilling. 
Den ikke ringe selv
følelse, som meget 
tyder på har været 
et ikke uvæsentligt 
karaktertræk, lader 
sig tydeligt aflæse i 
denne herres hold
ning. Han er frem
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stillet liggende på højre si
de i den paradoksale kom
bination af allongeparyk 
og rustning. Dog synes 
denne martialske kostu
mering ikke at forlene 
ham med nogen synderlig 
tyngde; snarere synes han 
at ligne en åndfuldt doce
rende skønånd, formelig 
svævende over den flette
de hynde medens han ac
centuerer åndrighederne 
med en næsten krukket 
gestik. Med den ene hånd 
peger han på tavlens lange 
inskription og med den an
den henleder han diskret 
opmærksomheden på 
Dannebrogsordenen om 
sin hals. Det fyldige ansigt 
er bl.a. kendetegnet ved en 
diminutiv, uhyre velplejet 
moustache. At vi har at 
gøre med et menneske der 
ikke satte sit lys under en 
skæppe, fremgår også di
rekte af monumentets 
størrelse og hele grandiose 
karakter.
Ejendommeligt kan det 
synes, at en periode der 
nærmest opfattede forfæn
gelighed og forgængelig
hed som synonymer kunne 
fostre et gravmæle af den
ne karakter, og investere 
så meget af den første i en 
bestræbelse på at holde 
den anden på afstand. Ba
rokkens litterære kunst
former, og derunder især 
salmen, anskuer til stadig
hed livet som et midlerti
digt fængsel som man læn
ges imod at blive udfriet 
fra. En opfattelse som ind
skriften på datterens ki
ste, der er opstillet ved si

den af faderens foran mo
numentet, leverer et godt 
eksempel på: (...)Iomfrue 
Sophia Giøe, trolovet med 
sin Frelsere i Daaben efter 
V Aars og IV Maaneders 
Udlændighed i Verden hi- 
emførdis af Hannem til 
Brullup i Døden (...), og 
som man igen og igen stø
der på i tidens digtning, 
bl.a. hos Kingo. Tænk fx 
på Keed af Verden, og kier 
ad Himmelen, 4. Strofe: O 
Riigdom og Guld,/ Du Jor- 
deriigs Afgud i skinnende 
Muld,/ Du est dog af Ver
dens bedragelig Ting,/ 
Som voxer, aftager og 
vexlis omkring,/ Du est 
dog, i høyeste Mercke og 
Meed,/ Forfængelighed,/ 
Forfængelighed. Eller 
Hver har sin Skæbne 3. 
Strofe: Vælde og visdom i 
timelig ære,/ styrke og 
ungdom i blomstrende år,/ 

højt over andre kan hove
det bære,/ falder dog af og 
i tiden forgår;/(...) (i pa
rentes bemærket, fandt 
heller ikke han samarbej
det med Marcus Gøie let, 
men er dog tilsyneladende 
ophavsmanden til ind
skrifttavlens forherligen- 
de biografi, og også hans 
eget epitafium i Fraugde 
kirke skyldes Quellinus). 
Den samme tendens er og
så kendetegnende for ti
dens billedkunst hvor man 
næsten uvægerlig inddra
ger en symbolik hvori kra
nier og udrindende time
glas spiller en central rol
le.
Der synes at være en para
doksal modsigelse mellem 
denne holdning og så den 
stadige, insisterende beto
ning af de jordiske fortje
nester, som synes at være 
en uundværlig del af grav
monumentets verbale lob- 
hudling .
Heri er der nok ikke kun 
tale om en væsensforskel 
mellem barokkens norma
le konfessionelle stand
punkt (hvis man overhove
det kan tale om normalitet 
som en konstant i en så 
lang periode) og et megalo- 
mant menneskes ønske 
om et urokkeligt eftermæ
le. Heller ikke om en for
skel mellem tidens litte
rære og billedkunstneri
ske udtryksformer. Selv 
om udtrykket jo netop i høj 
grad er bundet til det 
skulpturelle og også uden 
ordene ikke lader en i tvivl 
om holdningen.
Desuden er periodens 
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kunstneriske frembringel
ser generelt, og især inden 
for skulpturens område, 
kendetegnet ved en næ
sten monstrøs brug af 
kostbare materialer. Det 
gælder også her, men den 
strenge begrænsning til 
udelukkende sort og hvid 
marmor holder dog virk
ningen nogenlunde i skak, 
uden at formindske ind
trykket af overdådighed. 
En nok ikke uvæsentlig 
årsag ligger også i billed
huggerens skoling og in
spirationskilder. Men lad 
os, før vi beskæftiger os 
med dette meget væsentli
ge forhold, tage værket 
nærmere i øjensyn. Hoved
figuren er, som nævnt, 
fremstillet liggende i en 
hvilende, afslappet stil
ling. Ved hans fødder sid
der en genius som holder 
et skjold med den gravlag- 
tes navnetræk og stående 
bag Gøyes ryg er en anden 
i færd med at lauerbær- 
krone ham med venstre 
hånd medens han med den 
anden støtter hans 
våbenskjold. På begge si
der af Gøye og de to geni
er ses stående figurer. Til 
venstre Justitia og til høj
re Athene. Over det hele 
blæser Fama ryet ud; har i 
hvert fald remedierne til 
det, hele to basuner holder 
hun i sine hænder.Hun er 
fremstillet med englevin
ger der var en ørn værdi
ge, og er i voldsom be
vægelse. Som billedhug
gerhåndværk er figuren af 
fremragende kvalitet, selv 
om basen kan synes at 

være en noget uformelig 
klump. På begge sider af 
hende forsvinder to engle- 
hoveder næsten under 
rammeværkets volutter. 
Justitiafiguren er ikke 
fremstillet på den sædvan
lige måde, hvor hun 
udøver retfærdighed med 
bind for øjnene og i statua
risk ro holder vægten i vej
ret. Denne figur er vist 
med flagrende gevandter 
der blotter det højre bryst 
og lader en hårlok hvile 
over skulderen medens 
hun med et henført blik 
stirrer didop hvorfra ret
færdigheden skal komme. 
Figuren er hugget med 
stor virtuositet og viser 
med al ønskelig tydelighed 
den påvirkning fra itali
ensk kunst som er en så 
væsentlig forudsætning 
for Quellinus’ stil. Et for
hold jeg som nævnt vil 
vende tilbage til.
Athenefiguren er kende
tegnet ved et væld af 
spændende og charmeren
de detaljer. Ikke mindst i 
udformningen af hendes 
sædvanlige attributter. Ik

ke kun er brystpladen ud
styret med det obligate 
Medusahovede, også san
dalernes remme øverst på 
skinnebenet er udstyret 
med små ansigter. Og mor
som er uglen som, skønt 
ikke et præcist ornitolo
gisk portræt af Athena no- 
ctua, dog er meget “uglet” 
med sin præcise redegørel
se for de enkelte fler og de 
store, vise øjne. Figuren 
skal som helhed naturlig
vis symbolisere klogskab, 
så det er kun rimeligt, at 
et såre Mona'sk smil sy
nes at spille om hendes 
læber.
Helheden er indfattet i et 
rammeværk af blomster- 
og frugtguirlander og de to 
kvindefigurer står mellem 
søjler med overdådigt or
namenterede korinthiske 
kapitæler. I hovedfeltet 
bag Gøie udgøres rammen 
yderligere af hans mange 
aners våbenskjolde. Ne
derst på fronten finder vi, 
under et dødningehoved i 
et fremskredent stadium 
af forfald, signatur og date
ring: Tomas Quellin fecit 
Anno 1700. Det eneste af 
de omtalte makabre for
gængelighedssymboler der 
forekommer i værket. Hel
hedsvirkningen er da også 
en helt anden end den 
symbolladede, dødsfikse- 
rede bruskbarok man stø
der på i så mange af det 17. 
århundredes gravmonu
menter. For det første hør
te Quellinus med sin op
vækst i et katolsk land til 
i en anden kunstnerisk 
tradition. Det er især i de 



MARCUS GØIES SARKOFAG
protestantiske nord
europæiske lande at 
den tunge dødssym
bolik udfolder sig. 
Barokken antog i 
det katolske Sydeu
ropa, og ikke mindst 
i den italienske 
modreformations 
massive visuelle 
kampagner, en gan
ske anderledes ka
rakter. Bernini tur
de her være den 
kunstner man først 
kommer til at tænke på, og 
hans værker har tydeligvis 
øvet en ikke ringe indfly
delse på Quellinus. I Justi- 
tiafigurens himmelvendte 
blik fornemmer man såle
des et klart ekko af den in
derlige, næsten feberhede 
religiøsitet som fx den ita
lienske kunstners St.The- 
rese i Sta Maria della Vitt
oria er et så typisk og vel
kendt udtryk for.
Thomas Quellinus var ud
dannet i faderen Artus 
Quellinus den yngres 
værksted, og familiens 
kunstneriske ry var allere
de uhyre veletableret læn
ge før Thomas kunne bi
drage dertil. På en måde 
var kunstneren i det 
17.århundrede stadig bun
det til resterne af den 
lavstradition, som havde 
været fundamentet for 
hans virke, før han i re
næssancen vinder status 
som frit menneske velsig
net med skabende evne. 
Det gjaldt i hvert fald bil
ledhuggeren, og især in
den for det virkeområde 
som Quellinusfamilien

havde som sit domæne. 
Her var værkstedstraditi
onen stadig levende og ud
gjorde grundlaget for den 
ofte meget omfattende 
virksomhed. Men på en 
anden måde var kunstne
ren også et meget frit men
neske der ikke i samme 
grad som menigmand var 
indskrænket af det da
værende Europas mange 
grænser. Når en kunstner 
krydsede disse grænser for 
at virke i et andet land, så 
var det værkstedet der 
flyttede. Kunstneren måt
te medbringe hjælpere el
ler engagere nye på stedet

for at varetage de 
store arbejdskræ
vende opgaver med 
de tunge og genstri
dige materialer. På 
disse felter var vil
kårene de samme 
som - for nu at bruge 
et nærliggende ek
sempel - Cornelis 
Floris havde arbej
det under 150 år tid
ligere. Og lige så na
turligt som det var 
for Birgitte Gøye at 

henvende sig til ham den
gang, var det at opgaven 
gik til Quellinus når der 
var tale om et gravmæle til 
et menneske med Marcus 
Gøies sociale position.
Thomas Quellinus kom op
rindelig til Danmark i 1689 
for at opstille et af faderen 
udført epitafium for Hans 
Schack i Trinitatis kir
ke.(Dette monument blev 
næsten totalt ødelagt un
der branden i 1728) Under 
arbejdet med opstillingen 
blev han imidlertid kon
taktet af Ulrik Frederik 
Gyldenløve i et lignende 
anliggende, og da efter
spørgslen efter grave jo er 
et forholdsvis konstant 
fænomen fulgte opgave på 
opgave og han valgte at bli
ve. Forretningen gik stry
gende. For den danske 
adelsstand, og for fremtræ
dende geistlige, var det som 
nævnt naturligt at lægge 
den mere materialistiske 
del af eftermælet i hænder
ne på den fashionable 
udenlandske kunstner. I 
talrige danske kirker fin
der vi vidnesbyrd om hans
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omfattende virksomhed. 
Men netop i dette monu
ment, et af de kostbareste 
gravmæler i landet, ser vi 
ham i hans rigeste udfol
delse. Marcus Gøie kan 
hvile rolig i disse rammer i 
sikker forvisning om:

At Hans Pris Værdig Lie
Aldrig Forglemmes Kand

Med Aid Berømmelse
Hans Sjæl Er Nu I Ære

Og Siunger Fryde Fuld
For Skaber Sin Og Herre

I Høye Engle Chor
Hale Hale Luia

Hans Krop Og Been Som Støf
Hun Drøfted Fra Sig Da

Hun Self Foer Op Til Gud
I Grafven Vi Nedsetter

Den Rest Og Ofver Det
Et Monument Opretter

At Alle Troer Og Veed
Som Her Nu Mindis Kand

Her Marcus Giøe Var
En Braf Og Ypperlig Mand.



INTERVIEWME D FORSTAN DEREN

Interview med Forstanderen
Søndag morgen kl. 9,00 i Forstanderlejligheden - og I må spørge om alt mellem him
mel og jord! Sådan lød aftalen for Kontakts dobbelt-inviewere, så med Koncertbal
lets toner endnu klingende i ørerne fra aftenen før blev vi modtaget med veloplagt 
gæstfrihed af Forstanderparret i sollyse saloner, hvor kun blomsterdekorationerne 
stadig vidnede om en knap udklinget festaften.
Optakten var et hyggeligt morgenbord med en passende blanding af vitaminer og 
kalorier for krop og sjæl - stærk kaffe og ditto meninger, først og fremmest indtryk af 
Herlufsholm i fortid, nutid og fremtid - men også af mennesket bag ansvaret.

Interviewere: 
Sophie-Mette 
Skade-Rasmussen, 3.g 
Mads Nielsen, red.

F orstanderembedet

MN: Du har netop sagt ja 
til den anden periode som 
Forstander. Føler du, at 
embedet rummer nye ud
fordringer i forhold til da 
du tiltrådte for fire år si
den?
Forstanderen: Embedet 
i sig selv har en masse 
spændende udfordringer, 
bl.a. fordi det drejer sig om 
unge mennesker, der be
finder sig i en fase, der er 
af så stor betydning for 
dem selv, deres udvikling i 
gruppen, i kammeratska
bet - og dermed betydning 
for hele landet.
Den usikkerhed om mange 
ting, der prægede situatio
nen, da jeg tiltrådte min 
første periode, synes jeg vi 
har fået på plads nu. Så 
kunne jeg jo for så vidt 
stoppe - jeg har jo mange 
andre ting at tage mig til. 
Men nu har vi som be
kendt sat nogle store skibe 
i søen: IB-uddannelsen og 
satsning på IT-projektet, 

som har et omfang, som vi 
næppe, nogen af os, ved 
hvad ender med. Økono
misk kostbare projekter, 
som vil ændre miljøet og 
tilværelsen på skolen - og
så for lærerne - så afgøren
de, at jeg føler, det skal føl
ges op.
For det andet, så er hele 
uddannelsessektoren for 
øjeblikket i Danmark inde 
i en situation, hvor folk får 
øjnene op for, at der skal 
gøres noget. Vi skal vågne 
op. For det der var godt 
nok tidligere, er ikke godt 
nok mere. Vi kan ikke som 
tidligere leve af, at vi har 
det godt i Danmark; vi 
skal være dygtigere end de 
andre i udlandet, som vi 
sammenligner os med.
S-M: Ville det være godt 
for Herlufsholm at have en 
større bestyrelse - en snes 
personer som man kender 
det på de engelske og ame
rikanske private kostsko
ler - som et PR-redskab?
Forstanderen: Disse me
get store boards på skoler i 
USA og England er jo nød
vendige, fordi disse skoler 
er helt beroende på priva
te donationer i et omfang, 
vi slet ikke kender til. 

Mange af boardmedlem
merne sidder netop i be
styrelsen, fordi de har for
bindelser til firmaer, fonde 
eller offentlige kasser. 
Dette nære forhold til fon
de kender vi jo selv i et vist 
omfang. For mens vi altid 
har budgetteret med, at 
forældrebetalingen, Stif
telsens midler og naturlig
vis statstilskuddet skulle 
muliggøre driften af sko
len, så - når der skulle no
get særligt til, et nyt fysi- 
kum eller IT-proj ektet for 
eksempel - så måtte vi gå 
til fonde. Alternativet ville 
i en sund økonomi være, at 
vi måtte spare op, måske 
sætte forbruget til bøger 
eller fester ned i nogle år - 
for at spare de nødvendige 
midler op.
Så man kan sige, at det er 
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lærernes »opgave« at ud
danne diple til gammel- 
herlovianere, der bliver 
tilstrækkeligt store ping’- 
er til, at de kan tjene så 
store penge at de . . . giver 
gaver til skolen!
MN: I forholdet til lo
kalsamfundet har du også 
været medvirkende til at 
lægge kursen om. Tilfred
se dagelever og positive 
forældre har sluttet op om 
skolen - bl.a. er dagelevfor- 
ældre fyldigt repræsente
ret som klasserepræsen
tanter.

■ Det der var godt 
nok tidligere, er ikke 

godt nok mere.
Vi kan ikke leve af, at 

vi har det godt i 
Danmark.

Forstanderen: Forældre- 
repræsentationen er jo ik
ke noget, bestyrelsen eller 
rektor og lærerne for så 
vidt har indvirkning på. 
Men det antal dagelever, 
vi har, synes jeg gør det ri
meligt, at deres forældre 
får indflydelse på skolen - 
selv om balancen mellem 
kost- og dagelevforældre 
er noget forældrekredsen 
selv afgør. Hovedsigtet er 
selvfølgelig, at forældrere- 
præsentationen sikrer, at 
skolen er lydhør over for 
de signaler, forældrene og 
eleverne ønsker at sende. 
Og der har de to grupper 
klart visse særinteresser. 
Det, der er vigtigt, når 
man mixer dag- og kostele
ver, er at man laver 
mindst mulig forskelsbe

handling. alle skal spise 
med ved skolens bord, alle 
bærer uniform og er med i 
fritidsaktiviteter og socialt 
samvær så meget som mu
ligt.
Den periode, hvor dagele
ver var accepteret som et 
nødvendigt onde, er forbi! 
Den tid, hvor de - sikkert 
med rette - følte, at de blev 
betragtet som andenrangs 
elever, den gav sig jo bl.a. 
udtryk i betegnelserne 
dapie og piple og paple - 
disse »underlige« grupper. 
For mig er alle idag diple - 
idag er det nemlig ildse un
derligt og anderledes, at 
der er piger eller dagelever. 
Så diple er den betegnelse, 
jeg bruger om alle - den 
dækker realiteten idag.
SM: Som gammel dipel 
har du jo helt personlige 
forudsætninger - hvilke 
tanker har du gjort dig om 
forskellen mellem den
gang og nu?
Forstanderen: Alene det, 
at der nu er piger her!
Men der er da mange ting, 
der er anderledes, og er 
blevet meget, meget bedre. 
Og det at pigerne er kom
met ind, har jo skabt nogle 
muligheder, der ikke fand
tes før. Men uanset, hvilke 
forhold, der tegner sig ty
deligst til en given tid, må 
man hel tiden holde fast i 
målsætningen: God kvali
tet i uddannelsen, en god 
opdragelse og en god ud
vikling i det faglige miljø - 
administreret på en sådan 
måde, at eleverne oplever 
at få nogle gode kammera
ter.

Gode kammerater, det er 
måske det, der tæller 
mest, når det kommer til 
stykket.
MN: To gammelherlovia- 
nere, Jørgen Knudsen og 
Jens Normann har i artik
ler i Kontakt hver for sig 
peget på en skjult målsæt
ning for opdragelsen på 
Herlufsholm: Det nødven
dige oprør. Har vi, eller de 
unge idag, særlig brug for 
et oprør? Oplever du de 
unge som mere velfrisere- 
de, end I var i din tid?

■ For mig er alle 
elever diple.

Diple før og nu

Forstanderen: Tja . . .Vi 
- vi var jo bare rædsomme! 
-Nej, velfriserede og uden 
oprør. Sådan som jeg ople
vede det, var kostskolen 
en mildning af det norma
le opgør mellem far og søn 
- eller mor og datter. Gene
rationsopgøret blev milde
re, fordi man overførte si
ne opgør til sine lærere og 
kammerater, så det blev 
dem, der tog den nødven
dige kamp. Det samvær, 
der derefter kom i familien 
i feriei' og week-ender, 
især i forholdet mellem 
søn og far, blev faktisk 
hyggeligt, ja til samarbej
de.
Og i studenterårene havde 
man jo skabt sig så meget 
personlighed og selvstæn
dighed, at oprøi' ikke var 
nødvendigt.
S-M: Så har du altså ikke 
oplevet adskillelsen fra fa
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milien som noget, der også 
kunne være smertefuldt? 
Forstanderen: Næh,
men det har der da været 
nogle, der gjorde. Proble
met dengang var tit, at 
man blev sendt herned - 
man spurgte jo ikke sine 
børn så meget om deres 
mening - fordi det ikke var 
muligt at gå i gymnasiet i 
Grenå eller i udlandet el
ler hvor man nu kom fra. 
Det var den mulighed, der 
forelå for at blive student, 
og så var det ret ligegyl
digt, hvad man selv syntes 
om det ... og det accepte
rede man så. 
Men der var nogle, og nok 
flere end vi var klar over, 
der aldrig skulle have 
været på kostskole, der ik
ke havde den styrke, den 
natur, der skulle til. Og 
det var synd. Men det sjo
ve er - og det kan jeg se nu 
bagefter - at nogle af dem, 
der havde det værst, så 
vidt vi andre kunne se, de 
er blandt dem, der senere 
har understreget, hvor 
meget skolen har betydet 
for dem! 30 år bagefter er 
det ikke det rædsomme, 
man husker.
MN: Hvad er det specielle, 
du personlig har haft med 
fra skoletiden?
Forstanderen: Man er 
med baggrund i kostsko
len senere vel rustet til at 
klare sig i det miljø, som 
findes på en arbejdsplads. 
Man er ikke enebarn - ikke 
»lille jeg«, som først skal 
have kanterne slebet af, 
når man bliver 18-19 år. 
Du har lært at svømme, 

når du kommer ud herfra. 
Men når vi taler om Her
lufsholm, har der været 
opgangs og nedgangsperi
oder. Og det, der til tider 
har været galt, det var op
fattelsen af kravene. For 
nogle årgange har det ta
get længere tid at forstå, 
hvilke krav der blev stillet 
uden for skolen, på univer
siteterne og i samfundet 
generelt. F.eks. til kvali
tet, til flid, grundighed og 
præcision.

■ Gode kammerater. 
Det er måske det der 
tæller mest, når det 
kommer til stykket.

MN: Tænker du på det for
hold, at tilværelsen på 
Herlufsholm er så regel
bundet og kontrolleret, at 
det kan skabe »automater« 
- der efter skolen skulle 
bruge tid på at skeje ud og 
prøve kræfter - altså 
egentlig en mangel på 
selvstændighed?
Forstanderen: For mine 
årgange var det, vi specielt 
skulle ud og prøve, det var 
pigerne - fordi vi kendte 
dem jo ikke fra dagligda
gen på skolen. Det gik der 
så nogen tid med . . . alle 
de ting, man skulle lære 
der. Det er jo ikke tilfældet 
mere.
S-M: Idag har man erfa
ringsgrundlaget i orden 
fra skolen, mener du!
Forstanderen: Nååååh - 
det er nok snarere skolens 
opgave her, at sørge for at 
hands-on erfaringerne ik
ke går for vidt!

S-M: De oplevelser som 
står stærkest i diples erin
dringer, er ofte ting som 
opgaver, man har taget op, 
som prækt, i komedien 
osv. Hvilke erindringer 
står stærkest for dig?
Forstanderen: Vi var 
meget præget af krigen. 
Og vi følte, at nu havde vi 
nok! Sådan noget måtte 
aldrig ske igen. Det var en 
meget stærk motivation, 
og det har præget en hel 
generation, som nu er ble
vet de ældre.
Men enhver tid har sine 
udfordringer: nu har man 
taget internationalisering 
op - og jeg vil vædde på, at 
om få år vil der være her- 
lovianere, der kommer og 
siger: Vi må sørge for, at 
det værdifulde danske bli
ver bevaret, vores danske 
velfærd osv. Det må hævde 
sig og overleve!
Men når jeg sammenlig
ner en aften som igår, med 
forårskoncerten og show
et, så var det helt anderle
des og meget værdifuldt, 
langt bedre end noget af 
det, vi kunne præstere. 
Her tænker jeg på kreati
viteten og samarbejdet for 
at nå det festlige resultat. 
Vi arrangerede mest ved 
at lege i skoven og den 
slags ting.
S-M: Var I mere karriere
mindede end kreative i din 
tid?
Forstanderen: Ja, og 
konkurrenceprægede - for
di det var mande- eller 
drengemiljøer. Men samti
dig kan de blandede mil
jøer idag godt tappes for 
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kreativitet i det omfang 
man - i stedet for at digte, 
tænke eller skabe musik - 
enten konkurrerer om pi
gerne . . eller pigerne om 
drengene, hvad ved jeg . . 
eller bruger al energien på 
at holde i hånden! Det var 
jo netop en del af filo
sofien bag de adskilte 
opdragelsesmiljøer i 
det gamle Græken
land og Rom: ved at 
skille kønnene, befor
drede man kreativite
ten.

Mennesket i 
embedet

Forstanderen: Ja, 
for at blive ved min skole
tid, så har organist Andre
as Larsen, hvis begravelse 
vi netop har været samlet 
om, han har spillet en helt 
afgørende rolle, ikke bare 
for mig, men for mange an
dre diple gennem mange 
generationer. Hans musik
pædagogiske inspiration 
var for sin tid avanceret. 
Så min glæde ved musik 
har utrolig meget at gøre 
med påvirkningen fra 
ham. Tilsvarende var de 
dansklærere, jeg havde, 
afgørende for at skabe 
glæde ved at læse: Tage 
Hind, som var helt ude på 
venstrefløjen, ung, karis
matisk og original 
spændende, også fordi han 
var hernede på flugt fra 
tyskerne. Senere Jørgen 
Andersen - og Juel Møller, 
som jeg dog mere skylder 
en interesse for engelsk.
S-M: Du er kendt og beun

dret af diple for dine gode 
taler - ?
Forstanderen: Det er 
nok snarere noget, jeg har 
fra min far . . .
S-M: Jamen, er du kreativ 
i den forstand, vi netop 
har oplevet i aftes?

MN: Eller skriver du? Har 
du noget igang?
Forstanderen: De mange 
jobs, jeg har, tager næsten 
al min tid - men jeg er 
igang med at skrive for
skellige ting. Jeg har bare 
måttet udsætte dem - og 
det får jeg dårlig samvit
tighed over. Men det tror 
jeg iøvrigt er en lige så god 
motivator som musernes 
kalden.
Jeg skal skrive om min far, 
som var forsker og opda
gelsesrejsende - han var 
en meget spændende per
son.
Og så har jeg interesse i at 
få beskrevet og analyseret 
forholdene omkring en 
ganske bestemt stamme af 
mongoler. De har levet i 
Rusland gennem mange 
år, her sloges de mod sven
skerne i de nordiske krige, 
mod Karl XII; nu er de til
bage i Kina i det område, 

vi læser om som Xinjian. 
Det er det tidligere Østtur- 
kestan, hvor kineserne fo
retager deres atomprøve
sprængninger - de gør 
modstand mod undertryk
kelsen sammen med mus
limerne.

MN: Det lyder som et 
større forskningspro
jekt?
Forstanderen: Der 
er skrevet noget om 
det; men det, som skal 
være min opgave, et 
at få samlet de kilder, 
som findes i Rusland i 
arkiver, som nu er 
åbnede, og i Kina, som 
også er ved at blive 
åbnet. Desuden hvad 

der ligger i deres egne og i 
andre europæiske arkiver. 
Alene det at skrive disse 
kilder sammen, vil påvir
ke og ændre opfattelsen af 
disse ting radikalt.
Men disse store projekter 
vil først kunne realiseres, 
når jeg er færdig som For
stander.

Målet med skolen

S-M: Hvilke mål har du 
indtil da som Forstander? 
Forstanderen: At få alle 
diplene til at blive målret
tede, dygtige og velmotive
rede. Det er rammerne 
omkring den indsats, som 
bestyrelsen sammen med 
Heis har ansvaret for.
MN: Ser du heri en 
fortsættelse af Stifternes 
tanker - eller en aktuel re
aktion på tendenser i ti
den, de kritiske rapporter 
om dansk uddannelse o.l.?
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Forstanderen: Hvis man 
stræber efter de store ind
tægter og de højeste po
ster, kan man gøre det i 
yuppie-stil, for pengene og 
magten. For Herluf Trolle 
var det en forpligtelse at 
tjene samfundet, at påtage 
sig et ansvar. Jeg har intet 
imod penge, det har vel in
gen af os - men indsatsen 
må komme før belønnin
gen. Ser vi på de mange 
generationer af gammel- 
herlovianere, har påfal
dende mange af dem for
stået Herluf Trolles tanker 
om forpligtelse. De har 
siddet og sidder idag i an
svarsfulde stillinger over 
en bred front, fra akade
mikere over forretningsli
vet til kunstnere.
MN: Ordet eliteskole er 
belastet i Danmark - langt 
mere end i udlandet.
Forstanderen: Jamen 
begrebet er jo sådan ind
rettet, at ingen menings
fuldt kan bruge det om sig 
selv! Skulle andre få det 
indtryk, at Herlufsholm 
har elitekvalitet i den for
stand, jeg var inde på tidli
gere, vil jeg være stolt.

■ Vi er også forpligte
de uden for skolen, i 
det danske samfund - 
og i sameksistens med 

andre kulturer.

S-M: Vi taler som en del af 
skolens målsætning om at 
udvikle »det hele menne
ske«. Hvilke sider af det 
menneskelige er det, man 
risikerer at forsømme, si
den det er nødvendigt at 

fremholde »det hele« som 
mål?
Forstanderen: Jeg har 
nævnt det danske som et 
nødvendigt supplement til 
det mere trendy internati
onale. Og Herlufsholm er 
og vedbliver at være en 
dansk skole. Jeg har 
nævnt samspillet mellem 
drenge og piger. Desuden 
satser vi netop nu på at 
indføre sociale aktiviteter 
og projekter - med IBO- 
programmerne skal det jo 
være en integreret del af 
pædagogikken. Sådanne 
sociale projekter har en 
iøjnefaldene praktisk side 
- tænk på SOS-børnebyer 
som et håndgribeligt re
sultat. Men den side, der 
består i at udvikle en soci
al bevidsthed hos de invol
verede diple, anser jeg for 
fuldt så vigtig. Her gælder 
også hvad jeg sagde tidli
gere - at vi kan ikke leve 
isoleret i selvtilstrække
lighed for at »have det 
godt« inden for murene. Vi 
er også forpligtede uden 
for skolen i det danske 
samfund og i sameksi
stens med andre kulturer.

En kristen skole

MN: Herlufsholm er også 
en kristen skole - du selv 
står som Forstander som 
eksponent for - og garant 
for - den kristne arv. Men 
den opfattes jo af mange 
diple som ren vane, en 
pæn tradition, men ikke 
noget personligt! Hvordan 
har du det med det?
Forstanderen: Tradition 

og vane, ja det er religio
nen da heldigvis også. In
tet ondt i det, og man skal 
ikke forvente, at unge eller 
børn er brændende opta
get af religion. Faktisk har 
jeg i mødet med mange 
fremmede kulturer ofte 
følt mig frastødt, når reli
gionen tager magten i et 
samfund og gør det fana
tisk.

■ Jeg synes idag, at 
Herlufsholm involverer 

et stort ansvar.

S-M: Betyder kristendom
men da noget for dig per
sonligt?
Forstanderen: Som sagt 
er det naturligt, at unge 
ikke føler så stort et behov 
for religion - omvendt er 
det ganske naturligt, at 
man, efterhånden som 
man bliver ældre, møder 
udfordringer, der kan sy
nes for store - herunder 
naturligvis alderstegn og 
dødens realitet - så bliver 
det naturligt at få et nær
mere forhold til religionen. 
Du vil se, at mange i le
dende stillinger og med 
stort ansvar er dybt reli
giøse. Folk, der må tage 
vanskelige beslutninger, 
der involverer skæbne
svangre konsekvenser for 
mange - jeg har selv kendt 
problemstillingen, da jeg 
var general, og jeg synes 
idag, at f.eks. Herlufsholm 
involverer et stort ansvar. 
I sådanne situationer er 
man tilmed ofte alene om

Fortsættes side 40
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Religion i gymnasiet
Anna Sofie Hansen

Situationen: En af de sid
ste religionstimer i 3.y.
Læreren: “Skulle vi af
skaffe faget religion i gym
nasiet ?”
- 3.y: “Nej.”
Læreren: “Hvorfor ikke ?” 
- 3.y: “Fordi det er et al- 
mendannende fag !”

Vore elever kan være så 
pæne; det er de i alminde
lighed, når de møder til 
første religionstime i be
gyndelsen af 3.g. Der kan 
være en helt demonstrativ 
from adfærd i de første ti
mer, indtil det bliver klart, 
at vi ikke bruger tid til at 
bede bønner, at læreren er 
ufrom og at faget som an
dre fag har sin metode. 
Dvs., at faget kræver evne 
til tekstlæsning , analyse 
og mundtlig fremstilling. 
Endelig skal det under
streges, at det er provoke
rende over for al konventi
on og pænhed, hvadenten 
der læses buddhisme, kri
stendom, islam eller eksi
stentialisme.
Det er en udfordring for de 
fleste elever, og jeg fortol
ker elevernes udsagn om 
det almendannende ved 
faget som et udtryk for, at 
de spørgsmål af etisk eller 
filosofisk karakter, som 
rejses i mødet med en ver

densreligion eller filosofi, 
opfattes som voksenlivets 
gåder, der skal løses, eller 
spørgsmål, der skal tages 
livtag med, før man kan se 
tilbage på barndommen 
som en afsluttet fase, og 
før der kan blive tale om 
dannelse i videste for
stand.
Det er karakteristisk, at 
eleverne spejder efter 
svar, der kan have gyldig
hed i den enkeltes situati
on - her og nu - helst lidt 
hurtigt og smukt - gerne 
med en snert af reinkarna
tion, hvis det fandtes. Ud- 
buddet af religioner kan 
ligne et moderne super
marked med fortrydelses
ret og mulighed for bytte. 
Sådan tager det sig ud for 
mange af os.
Jeg accepterer derfor at 
tale om almendannelse ud 
fra en opfattelse af, at vore 
elever i 3.g er moderne 
mennesker i et sækulari- 
seret samfund. Ved be
skæftigelsen med religio
nerne har man lejlighed til 
at afprøve sig selv, stille 
spørgsmål for at få de 
svar, som kan ramme “hin 
enkelte” - en-selv.
Derfor skal vi naturligvis 
ikke afskaffe religion , og 
derfor består faget siden 
1984 som et eksamensfag 

med 3 ugentlige timer i 
3.g. Før den tid levede fa
get med en årskarakter, 
men med et indhold, som 
kun varierer lidt fra i dag, 
hvor vi arbejder efter be
kendtgørelsen af maj 
1993, der siger om under
visningen, at den skal om
fatte:
1) Naturfolks religioner 

med hovedvægten på et 
folk (15-20%). (3.y valg
te Prærieindianere).

2) Kristendom (30-35%).
3) En af følgende religio

ner: Jødedom, islam, 
hinduisme, buddhisme, 
kinesisk og japansk reli
gion (20-25%) (3.y
valgte buddhisme + “et 
lille kursus i islam”).

4) Filosofi og etik i nutiden 
(15-20 %) (3.y valgte at 
beskæftige sig med den 
ældre og nyere eksisten
tialisme).

Endelig gives der mulig
hed for emnelæsning, og 
her valgte vi at snuse til 
nyreligiøse bevægelser i 
forbindelse med område 3. 
Hvis vi er heldige, kom
mer vi til eksamen, dvs. 
mundtlig prøve med ca. 25 
minutters forberedelsestid 
i en ekstemporaltekst ud
valgt af eksaminator.
Det er måske almendan
nelse ?
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HUNDREDE AR MED ELEKTRONEN

Hundrede år med elektronen
Det elektriske elementarkvantum
Af Louis Nielsen

I det følgende vil jeg give 
en kort beskrivelse af den 
udvikling der - tankemæs
sigt og eksperimentelt - 
førte til opdagelsen af 
elektronen i 1897.
Elektronen er en meget 
fundamental »stofparti
kel« som er indeholdt i alt 
stof, og knyttet til den, er 
det mindste kvantum af 
elektrisk kraftvirkning. 
Herlufsholms fysikhistori
ske museum er i besiddel
se af mange interessante 
og »sjove« apparaturer der 
kan vise stoffets elektriske 
kraftvirkninger, såsom 

elektroskoper, elektrisk 
klokkespil, elektrisk vip
pe, elektricermaskiner og 
diverse elektriske udlad
ningsrør.

Hvad er stof og hvor
dan er dets opbygning? 
Lige siden de første men
nesker begyndte at ræson
nere - d.v.s. tænke logisk 
og overveje - er følgende 
spørgsmål blevet stillet: 
Hvad er stof? Hvad består 
det af? Og kan det opdeles 
i det uendelige? Svarene 
på disse meget fundamen
tale spørgsmål er den dag

idag ikke endegyldigt be
svaret, selv om mange si
den oldtiden har givet bud 
på begrebsdefinitioner og 
svar. Et bud kunne være: 
Al eksistens og alle virk
ninger i universet er et re
sultat af specifikke veksel
virkninger mellem mind
ste »stofpartikler«, hvor 
der ved »stofpartikler« 
skal forstås »energikon
centrationer« af større el
ler mindre tæthed. At »no
get« indeholder »energi« er 
ensbetydende med at det 
kan vekselvirke med »no
get« andet.

Artiklens forfatter med nogle af de i artiklen omtalte apparater, bl.a. Den elektroniske vippe og 
elektroskopet, der kan vise elektriske virkninger.
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Med hensyn til stoffets op
deling har følgende to 
synspunkter gjort sig gæl
dende: 1) En portion stof 
kan deles i det uendelige; 
der eksisterer ikke en 
mindste portion stof der er 
udeleligt.
2) En portion stof kan kun 
deles ned til et mindste 
kvantum - det elementære 
stofkvantum.
Det første synspunkt gjor
de sig gældende i det me
ste af oldtiden, hvor filo
soffer udtrykte deres op
fattelse ved at sige, at stof
fet er kontinuert opbygget. 
Det andet synspunkt me
nes første gang at være 
fremsat - i en filosofisk 
sammenhæng - af den 
græske filosof Leucippos 
der levede i det 5. årh. 
f.v.t.. Leucippos og dennes 
elev Demokritos (ca. 460 - 
ca. 370) grundlagde den 
første »atomskole« i Abde- 
ra. På denne »Atomskole« 
blev følgende stofteori do
ceret: Alt stof består af 
nogle udelelige mindstede- 
le. Disse mindstedele blev 
kaldt atomer, der betyder 
uendelig eller nærmere 
»kan ikke skæres over«.
Det der gav dagligdags 

ting deres forskellige iden
titet og egenskaber var et 
resultat af tre atomare 
»måder« der betinger for
skelle: Form, relativ be
vægelsestilstand og arran
gement.
Denne atomteori for stof
fets opbygning var rent 
spekulativ uden nogen 
eksperimentel bekræftelse 
helt op til moderne tid. 
Først med elektronens op
dagelse i 1897 fik man reel 
vidnesbyrd om stoffets 
kvantisering, d.v.s. det 
faktum, at der eksisterer 
en »mindste« stofportion. 
Om elektronen består af 
endnu mindre dele vides 
ikke, rent eksperimentelt 
betragtet.
Som nævnt var den old- 
græske atomteori rent 
spekulativ, til forskel her
fra var opdagelsen af stof
fets elektriske egenskaber 
af hel dagligdags karakter, 
som næste afsnit vil vise.

Fænomenet elektricitet 
og ordets etymologi
Den græske filosof Thales 
fra Milet (ca. 625 - ca. 545 
f.v.t.) beskriver omkring år 
600 følgende allerede vel
kendte fænomen: Hvis et 

stykke rav bliver gnedet 
med et tørt stykke skind, 
da tiltrækker det små gen
stande, såsom dun og av
ner. Thales mente, at ra
vet ved gnidningen blev 
»besjælet«. Ordet elektrici
tet og alle heraf konstrue
rede orddannelser stam
mer fra den græske beteg
nelse for rav: Elektron.
Thales skal i øvrigt have 
hævdet, at magnetjern
sten (opkaldt efter byen 
Magnesia) var levende ef
tersom det var i stand til 
at tiltrække og bevæge et 
stykke jern!
Det videnskabelige elek
tricitetsstudium startede 
først da den engelske 
Dronning Elisabeth d. l’s 
livlæge udgav bogen »De 
Magneta« i året 1600. Wil
liam Gilbert (1544-1603), 
som livlægen hed, indførte 
ordet »elektricitet« og ved 
forsøg opdagede han at 
nogle stoffer, såsom rav, 
diamant, svovl, etc. ved 
gnidning blev elektriske, 
hvorimod andre stoffer, 
såsom metallerne forblev 
uelektriske. Gilbert er 
iøvrigt grundlæggeren af 
læren om jordmagnetis
men, idet han forklarede, 

Katodestrålerør med malteserkors, 1886. Geisslerrør med forskellige gasser.
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hvorfor en frit drejelig 
kompasnål havde forskel
lig »visning« forskellige 
steder på jorden; årsagen 
er, at Jorden er én stor 
magnet!
I 1642 konstruerer den ty
ske forsker og borgmester 
i Magdeburg, Otto Von 
Guericke (1602-1686) en 
»indretning« der kan give 
store elektricitetsvirknin
ger. »Indretningen« var en 
stor svovlkugle, der kunne 
drejes om en aksel. Ved at 
gnide svovlkuglen kunne 
man få den elektrisk og 
hvis den derefter blev be
rørt af f.eks. en finger slog 
en gnist over mellem kug
le og finger; den elektriske 
gnist var opdaget og der
med et kunstigt lyn i mini
format! Med sin elektricer- 
maskine opdagede Gue
ricke også eksistensen af 
en frastødende elektrisk 
kraft. I naturen eksisterer 
der altså to slags elektriske 
virkninger: Tiltrækkende 
og frastødende. Den fran
ske forsker Charles Fran
cois de Cisternay Dufay 
(1698 - 1739) opdagede i 
1734, at de to slags elektri
citet åbenbart var knyttet 
til forskellige slags stoffer 
som f.eks. glas og lak. Ved 
gnidning udviste glas den 
ene slags og lak den anden 
slags. Han indførte derfor 
betegnelserne glaselektri
citet og lakelektricitet. I 
1779 indførte den tyske fy
siker Georg Christoph Li
chtenberg (1742-1799) de 
mere matematiske beteg
nelser pluselektricitet og 
minuselektricitet.

Elektrisk klokkespil, 
anskaffet 1801.

De teoretiske overvejelser 
om de dybere årsager til 
elektricitetsvirkninger be
gynder også at fremkom
me. Således postulerede 
den amerikanske forsker 
og statsmand Benjamin 
Franklin (1706 - 1790), at 
der kun eksisterede én 
slags elektrisk »substans, 
hvorimod den engelske fy
siker Robert Symmer ( 
1763) postulerede eksi
stensen af to slags elek
trisk »fluida«.
En vigtig opdagelse med 
hensyn til elektricitet blev 
gjort i 1729, da den engel
ske forsker Stephen Gray 
(1666 - 1736) nåede til den 
erkendelse, at stoffet kun
ne opdeles i to grupper: 1. 
Ledere, der kan flytte 
elektricitet fra et sted til et 
andet, og 2. Isolatorer, der 
ikke kan lede elektricite
ten. Gilberts »elektriske« 

stoffer var således isolato
rerne.

Forsøg med katodestrå- 
lerør og elektronens 
opdagelse
Opdagelsen af elektronen 
var et resultat af en forud
gående teknisk udvikling 
af de såkaldte »Geissler- 
rør«. Røret er opkaldt efter 
den tyske instrumentma
ger Johann Heinrich Geis
sler (1815 - 1879), der i 
1854 oprettede et instru
mentværksted i Bonn. Et 
geisslerrør består af en 
lukket glasbeholder, hvori 
der er indsmeltet mindst 
to metalelektroder. Hvis 
der i røret er indesluttet 
en gas, f.eks. hydrogen, og 
der mellem elektroderne 
sættes en elektrisk spænd
ingsforskel på flere tusind 
volt, da vil man iagttage 
en for hydrogengassen ka
rakteristisk lysudsendel
se. Ved at indeslutte for
skellige gasser i geissler- 
rørene kan man studere og 
opdage, at en bestemt gas 
udsender nogle karakteri
stiske farver aflys. Det vi
dere studium af disse spe
cifikke farver af lys ud
sendt fra forskellige stof
fer førte bl.a. til Niels Bo
hrs (1885 - 1962) atomteo
ri i 1913.
Med en af Geissler opfun
det kviksølvpumpe be
gyndte man at udpumpe 
luften af rørene således at 
de indeholdt så lidt luft 
som muligt; man var na
turligvis interesseret i 
hvad man så kunne opda
ge. Og nye opdagelser kom 
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der. I 1858 opdagede den 
tyske matematiker og fysi
ker Julius Plücker (1801 - 
1868) at der fra katoden - 
d.v.s. den elektrode der var 
sat til den negative pol på 
højspændingskilden - blev 
udsendt en eller anden 
»stråling«. Denne stråling 
blev sidenhen kaldt kato
destråler. Jagten gik nu 
ind på at få besvaret 
spørgsmålet: Hvad er ka
todestråler? Hvad består 
de af? Mange fysikere gav 
sig i kast med eksperimen
telle undersøgelser, der 
skulle prøve at besvare de 
stillede spørgsmål.
Den engelsek fysiker Wil
liam Crookes (1832 - 1919) 
konstruerede fantasifulde 
og geniale katodestrålerør 
med forskellige typer kom
ponenter inde i røret. Dis
se såkaldte Crookes rør 
kunne benyttes til at be
kræfte teoretiske påstan
de. Et Crookes rør med et 
lille »vingehjul« inden i 
kan således vise den kraft
virkning som katodestrå
lerne er i besiddelse af.
I 1869 opdagede den tyske 
fysiker Johann Wilhelm 
Hittorf (1824 - 1914), at 
katodestrålerne kan af
bøjes af et magnetfelt. Af 
dette kan man konklude
re, at katodestrålerne - der 
i øvrigt bevæger sig fra 
den negative katode til 
den positive anode - svarer 
til en elektrisk strøm om
kring hvilken der dannes 
et magnetisk kraftfelt. Op
dagelsen af sammenhæn
gen mellem elektrisk strøm 
og magnetismevirkninger 

blev gjort af den danske fy
siker Hans Christian 
Ørsted (1777-1851) i 1820. 
Med hensyn til katode
strålernes natur var der 
delte meninger. Tyske vi- 
denskabsmænd mente, at 
der nok var tale om en 
slags elektromagnetiske 
stråler i lighed med dem 
som deres landsmand 
Heinrich Hertz (1857 - 
1894) havde frembragt og 
påvist i 1888, en påvisning 
der bekræftede den teori 
om elektromagnetisk bøl
geudbredelse som den bri
tiske fysiker James Clerk 
Maxwell (1831-1879) hav
de opstillet i 1864. I mod
sætning til tyske forskere 
havde engelske fysikere 
den opfattelse, at katode
stråler havde natur af 
»korpuskier«, en betegnel
se der blev benyttet af den 
engelske fysiker Joseph 
John Thomson (1856 - 
1940), der efter en serie 
fremragende forsøg slutte
ligt i 1897 kunne konklu
dere: Katodestråler er en 
strøm af yderst små og 
hurtige partikler, der hver 
især har den mindste elek
triske ladningsmængde 
der eksisterer og deres 
masse er omkring 1840 
gange mindre end hydro
genatomets. Efterfølgende 
forsøg viste, at denne »ka- 
todestrålepartikel« fand
tes i alt stof - den var en af 
universets fundamentale 
»byggeklodser« og snart 
fik den navnet elektron, en 
betegnelse der i 1890 blev 
indført af den irske fysiker 
Georg Johnstone Stoney 

(1826 - 1911) for en tilsy
neladende mindste elek
tricitetsmængde, der 
»spøgte« i nogle meget 
grundlæggende forsøg som 
i 1830’erne blev udført af 
den energiske engelske 
eksperimentator Michael 
Faraday (1791-1867). De 
forsøg der refereres til var 
elektrolyseforsøg.
Efter elektronens opdagel
se indledtes et intenst eks
perimentelt arbejde, der 
med forfinet teknik skulle 
måle dens elektriske lad
ning og masse mere nøjag
tigt. Navne knyttet til dis
se forsøg er, Silvanus Phil
lips Thompson (1851 - 
1916), Emil Wiechert 
(1861 - 1928) og Wilhelm 
Wien (1864 - 1928), der 
målte forholdet mellem 
elektronernes elektriske 
ladning og masse. Den 
elektriske ladning af elek
tronen blev bestemt mere 
nøjagtigt af den amerikan
ske eksperimentalfysiker 
Robert Andrews Millikan 
(1868- 1953) i 1912.
Som det er fremgået af det 
foregående har mange for
skere deltaget i eftersøg
ningen af et mindste elek
tricitetskvantum. J. J. 
Thomson opdagede det og 
viste, at det var knyttet til 
en meget fundamental 
partikel - elektronen.
For denne opdagelse mod
tog Thomson nobelprisen i 
1906.

Vor elektroniske tidsal
der - en konsekvens af 
elektronens opdagelse
Vor nutidige dagligdag er
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Crookes-rør med vingehjul af 
glimmer.

»fyldt« med alskens elek
triske og elektroniske ind
retninger, såsom radio, 
TV, elektriske apparater 
og indretninger til hjem, 
arbejde og fritid. Der er 
snart sagt ikke det, der ik
ke har en forbindelse med 
elektriske og magnetiske 
virkninger. Alle disse op
findelser er en direkte 
konsekvens af den natur
videnskablige grundforsk
ning, der lidt efter lidt af
slører de lovmæssigheder 
som naturen fungerer ef
ter. Hvem kunne forudsige 
den praktiske konstrukti
on af eksempelvis compu

teren, dengang Thomson i 
slutningen af 1800-tallet 
studerede de elektriske 
udladninger i et katode
strålerør?
Hvis vi ikke havde opda

get elektronen og de lov
mæssigheder som den fra 
naturens side er underka
stet, ja, da ville det være 
absolut umuligt f.eks. at 
konstruere en computer!

Klasselokale til 6. klasse
O/e M. Jung
Fra skoleåret 1997/98 op
rettes igen en 6. klasse på 
Herlufsholm. For at skaffe 
plads til klassen indrettes 
et nyt klasselokale i for
bindelse med det gamle 
bibliotek - DEK. I DEK’s 
sidebygning flyttes nogle 
skillevægge, så der kan 
indrettes både et godt og 
regulært klasselokale og 
et mindre lokale til lærer
ne med depotplads mv.
I klasselokalet bevares 
loftskonstruktionen med 
synlige bjælker, ligesom de 
smukke vinduespartier 
med buet top bevares. Ly
se farver kommer til at 

præge rummet. Lokalet 
indrettes med moderne in
ventar - stole og borde, 
som kan indstilles i høj
den, og elevborde med 
bordplader, der kan vip
pes.
Fra klasselokalet bliver 
der adgang ud til det grøn
ne område med “lege
plads” bag muren mellem 
DEK og kirken.
Jeg tror, at den nye 6. klas
se får skolens smukkeste 
klasselokale - og i tilgift 
bliver der en fremragende 
udsigt mod åen og Råd
mandshaven!

Ny hjem
meside
Skolen er for tiden ved 
at udarbejde en ny 
hjemmeside til Inter
nettet. Opslaget vil 
blive et totalbillede af 
Herlufsholms histo
rie, dagligdag, under
visningstilbud, regler, 
- og der vil naturligvis 
også blive indlagt 
ansøgningsskemaer 
på nettet, således at 
man kan ”down-loade” 
disse.
Målet er at være fær
dig hermed til august 
1997.
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»Trampestier på Herlufsholm«
Mads Nielsen, III. Niels Haagen

bag folderen synlige: Nils 
Aarsø, Vagn Andersen og 
Mogens Jensen har i korte 
rids beskrevet egnens dy
re- og planteliv samt vigti
ge pejlemærker undervejs 
på ruterne som Pestlun
den, Hvælvingebroen o.s.v. 
Og endelig har skolens 
tandlæge Niels Haagen 
demonstreret sin sikre 
hånd gennem folderens il
lustrationer.
På dagen havde rigtig 
mange fulgt invitationen

Herlufsholm har i 
samarbejde med 
Danmarks Natur
fredningsforening 
lanceret projektet 
»Trampestier på 
Herlufsholm«. Tre 
ruter af varierende 
længde er blevet ud
valgt, markeret og 
beskrevet i en nyde
lig folder - det hele 
introduceret for of
fentligheden gen
nem grundig pres
sedækning og ikke 
mindst gennem et 
flot besøgt indviel- 
sesarrangement d. 
4. april.
Direktør Ole M. 
Jung og skovfoged 
John Hansen har 
været Stiftelsens 
»aktivister« gennem 
alle projektets faser 
- på indvielsesdagen 
blev også folkene

til at indvie stierne: 
Solen skinnede og 
Forstanderen hug
gede silkesnoren 
over på stien ved 
Susåen. Og i festsa
len fik alle en for
friskning med led
sagende ord - inden 
de forenede sydsjæl
landske naturfreaks 
trampede derudaf. 
Forstanderen Søren 
Haslund-Christen- 
sen fremhævede i 
sin tale bl.a. ople
velsesmulighederne 
som en forpligtigel
se til gensidig tole
rance for turister og 
naturelskere, jæge
re og landbrug! Det 
var synspunkter der 
vandt tilslutning i 
flere indlæg. Vice
borgmester Frank 
Martens tog desu
den tråden op fra en
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anden del af Forstande
rens tale: den bevidste 
åbning fra Herlufsholms 
side over for lokalsamfun
det. Det var noget Mar
tens glædede sig meget 
over, og han lykønskede 
skolen med den meget ak
tive pædagogiske indsats, 
som også er kommet loka
le brugere til gode.
En særlig lydhørhed fik et 
meget personligt indlæg 
fra Lorentz Ferdinand, der 
som fagmand, gammelher- 
lovianer og hørerbarn tal
te med glød om naturpro
jektets æstetiske og etiske 
oplevelsesmuligheder.
Tidligere var »Ladbytu
ren« en straf, som for man
ge diple paradoksalt nok 
blev indvielsen til et posi
tivt forhold til naturen. 
Idag synes trampestier at 
skulle blive vejen til etisk 
træning og tolerance. God 
tur!
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Regnskab for Herlufsholm 1996
Ole M. Jung

Børneårgangene er små i 
de aldersgrupper, som op
tages på skolen. Derudo
ver mærkes stadig den ne
gative medieomtale, som 
for et par år siden ramte 
skolen. Det har utvivlsomt 
medvirket til det indtruf
ne fald i antallet af koste
lever i 1996. Selv om opta
gelsen af dagelever er ste
get, er det samlede elevtal 
dog faldet i forhold til fore
gående år.
Skolens samlede under
skud er i forhold til forrige 
år reduceret, og som plan
lagt bidrager de øvrige ak

Grundskole Gymnasiet Ialt

Dag. Kost. I alt Dag. Kost. I alt Dag. Kost. 1 alt

1992 0 71 71 23 186 209 23 257 280

1993 4 76 80 29 178 207 33 254 287

1994 29 69 98 29 181 210 58 250 308

1995 42 58 100 38 168 206 80 226 306

1996 52 45 97 45 142 187 97 187 284

Fra gymnasieafdelingen er i alt dimmitteret 67 studen
ter mod 68 året før:

Dimitterede: Sproglige Matematiske Ialt

1994 27 34 61

1995 28 40 68

1996 23 44 67

tivitetsområder med mere 
end dette underskud. Stif
telsens samlede regn
skabsresultat på 0,4 mill, 
kr. er derfor efter forholde
ne tilfredsstillende og bed
re end budgetteret.
På årsbasis har der været 
ca. 93 heltidsansatte, hvil
ket er uændret. Antallet af 
ansatte personer er noget 
større, da der især blandt 
det timelønnede personale 
er adskillige deltidsansat
te.

Skolens elevtal
Det samlede elevtal er fal
det fra 306 i 1995 til 284 i 
1996. Optagelserne til det 
kommende skoleår viser 

dog, at denne tendens er 
vendt igen.
Fra skoleåret 1997/98 
etableres igen en 6. klasse 
med adgang for både dag- 
og kostelever.
Skolens indtægter
Skolens indtægter er 
stærkt afhængig af elev
antallet, idet både statstil
skud og forældrebetaling 
stort set er proportionale 
med antallet af kost- og 
dagelever. På grund af de 
færre elever og forskyd
ningen mellem elevgrup
perne har indtægterne fra 
statstilskud og forældre
betaling været næsten 2 
mill. kr. lavere end bud
getteret. Skolens modera
tioner, som finansieres af 
både offentlige midler og 
private fondstilskud, er 
forøget og udgjorde i alt 
2,4 mill. kr.

Skolens udgifter
Ejendomsudgifterne er be
tydelige og har i 1996 ud
gjort 9,8 mill. kr. Det er en 
væsentlig reduktion i for
hold til tidligere, hvilket 
bl.a. skyldes udskydelse af 
projekter.
Ud over almindelige 
drifts- og vedligeholdelses
opgaver har der især 
været anvendt ressourcer 
på forbedring af elevfacili
teter. Der er gennemført 
betydelige arbejder ved
rørende forbedring af 
humre og fælleslokaliteter 
i Lassengården, og ud
skiftning af senge og 
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værelsesinventar på sove
salene er under udførelse 
efter et flerårigt program. 
De samlede udgifter til 
varme, el og vand udgør 
næsten 3 mill. kr. Den hår
de vinter har medført, at 
energiforbruget har været 
stort. Sammen med sti
gende vand- og kloakafgif
ter har energiudgifterne 
oversteget budgettallene 
med 0,3 mill. kr.
Skolen har i det forløbne 
år arbejdet målbevidst 
med strategien om udvi
delse af markedet geogra
fisk. Forældre bosat i ud
landet har tidligere i bety
deligt omfang sendt børne
ne til Herlufsholm. Dette 
er i de senere år sket i et 
vigende omfang. Siden 
marts 1996 har skolen 
derfor arbejdet med etab
lering af den internationa
le studentereksamen In
ternational Baccalaureate

Ejendomsudgifter, mill. kr.

I pct. af skolens indtægter

Jordbruget
Det samlede jordbrug - 
skov, gods og jagt - har bi
draget med et overskud på 
1,9 mill. kr. Overskuddet 
er mindre end 1995, hvil
ket navnlig skyldes store 
udgifter på den fredede 
hovedbygning på Ty- 
bjerggaard. Skovdriften er 
forløbet godt, og skovens 
økonomiske bidrag har 
været væsentligt større 

- IB - og fra det sene efter
år med det korresponde
rende Middle Years Pro
gramme for grundskolens 
klasser til start i 1997. 
Derved skabes et godt al
ternativ til internationale 
skoler i udlandet, så ele
verne både får en uddan
nelse med international 
orientering og en dansk 
kulturbaggrund.
I 1996 har forberedelserne 
til et omfattende IT-pro- 
jekt, som implementeres 
fra 1997, ligeledes været 
særdeles tidkrævende.
Skolens underskud var i 
1996 på 1,9 mill. kr. Sko
lens resultat påvirkes i høj 
grad af tilskud fra fonde, 
som alene har til formål at 
støtte skolens virksomhed. 
Disse fonde udgør således 
sammen med stiftelsens 
egen formue et stærkt fun
dament for skolens fremti
dige virke.

1992 1993 1994 1995 1996

10,3 10,3 10,2

30 29 28

11,9

31

9,8
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end budgetteret. Det skyl
des både en forøgelse af 
hugsten og gode prisrelati
oner for visse skovproduk
ter. Jagtlejeindtægterne 
udgør ligeledes et væsent
lig økonomisk bidrag.

Kirke og kirkegård
Underskuddet fra drift af 
kirke og kirkegård udgjor
de knap 0,1 mill, kr., hvil
ket er bedre end budgette

ret. Vedligeholdelsesud
gifterne på kirken afhol
des af stiftelsen; men for 
kirkegårdens vedkom
mende dækkes under
skuddet ved den offentlige 
anvendelse af menigheds
rådet (kirkeskatten). Her
lufsholm afholder dog selv 
udgifterne til vedligehol
delse af den særlige min
delund for herlovianere.

Stiftelsen i øvrigt
Renteafkastet udgjorde 
2,2 mill. kr. Bortset fra ef
fekten af et realiseret 
kurstab svarer afkastet til 
det budgetterede. Stiftel
sens samlede overskud ud
gør 0,4 mill. kr. Det er bed
re end budgetteret og til
fredsstillende i betragt
ning af de vanskelige for
hold for skolens virksom
hed de seneste år.

Egenkapitalen udgør 184 
mill. kr. ud af den samlede 
balancesum på 216 mill, 
kr. Egenkapitalandelen er 
således 85 pct.

Herlufsholm Biblioteks 
Legat er en særlig udskilt 
del af Herlufsholms for
mue og ikke inddraget i 
stiftelsens regnskab. 
Egenkapitalen i Biblio
tekslegatet opgjort ved 
regnskabsårets udgang 
var 16,6 mill. kr. Den sam
lede beholdning af værdi
papirer i stiftelsen og Bib
liotekslegatet udgør 42 
mill, kr., og egenkapitalen 
i stiftelsen incl. Bibliotek
slegatet udgør i alt 201 
mill. kr.
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»SKOLENS BUDGET« 1997
1995 1996

Skolens indtægter
Statstilskud 20,3 19,6
Forældrebetaling 11,1 10,2
Andre indtægter 6,5 37,9 8,3 38,1

Skolens udgifter
Lærerløn og undervisningsudg. 18,0 19,2
Vedligeholdelse, forsikring m.v. 7,6 5,0
Energi, rengøring 3,7 4,2
Kostforplejning

(køkken, vask, SUS) 6,9 7,2
Kontor, adm., markedsføring 2,8 2,8
Renter og afskrivning 1,0 0,9
Andre udgifter 0,8 40,8 0,7 40,0

Skolens resultat -2,9 -1,9

Andre aktiviteter (jordbrug,
kapitalafkast, kirke, adm. m.v.) 3,4 2,3

Overskud i alt 0,5 0,4

»Skolens budget« 1997
Jørgen Hvidtfelt

Inden for Stiftelsens sam
lede budget rummer »Sko
lens Budget«, de udgifter - 
bortset fra lønudgifterne - 
der direkte er knyttet til 
skolens drift, dvs. bøger, 
undervisningsmaterialer, 
papir, anskaffelse og vedli
geholdelse af inventar, 
møder og arrangementer, 
markedsføring, fester m.v. 
De fleste poster ligger be
løbsmæssigt på nogenlun
de samme niveau år efter 
år, men man kan naturlig
vis ud af budgettet se, 
hvilke områder der i de en
kelte år prioriteres.
I 1995 blev der f.eks. afsat 
ekstra mange penge på 
bogkontoen i erkendelse 
af, at bogbestanden i en 

række fag både var ned
slidt og utidssvarende. Og 
i 1996 blev der i forbindel
se med det nye Fysikum 
afsat ekstramidler til an
skaffelse af inventar og 
undervisningsmaterialer 
til de nye lokaler.
Også i 1997 kan en række 
af skolens nuværende el
ler kommende projekter 
aflæses i budgettet. Fra 
august 1997 oprettes en 
ny 6. klasse, der får stam- 
lokale i DEK (det gamle 
Discipelbibliotek ved si
den af kirken), og da også 
indretningen af de nye IT- 
centre kræver møblement, 
er der på kontoen for sko
leinventar i 1997 afsat 
250.000 mod et normalfor
brug på ca. 100.000.
Af andre nye initiativer, 

der søsættes fra skoleåret 
1997-98, kan nævnes IB 
(International Baccalau
reate) og MYP (Middel 
Years Program) eller juni
orprogrammet, som det 
danske navn bliver. Begge 
disse initiativer kræver 
indkøb af nye bøger, efter
uddannelse af lærerne, 
nyt brochuremateriale, 
mødeaktivitet m.v. Poster
ne kom allerede på bud
gettet i 1996, men slår 
fuldt igennem i 1997.
Disse udgifter har betydet 
en ekstra skærpet op
mærksomhed overfor de 
øvrige udgiftsposter, men 
da de heldigvis til en vis 
grad finansieres ved særli
ge fondstilskud, medfører 
det ikke ringere vilkår for 
de andre udgiftsområder.
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Klasse- og elevtal 1997/98
Jørgen Hvidtfelt
Skoleåret 1997/98 marke
res på flere områder et 
brud - forstået i absolut 
positiv forstand.
For første gang i mange år 
får skolen en 6. klasse, der 
samtidig bliver pioner in
den for juniorprogrammet 
(Middle Years program), 
og som får deres eget klas
selokale i det gamle Disci
pelbibliotek (DEK). At 
DEK nu atter får en for
nuftig anvendelse vil for
håbentlig vække glæde 
hos gammelherlovianerne. 
I grundskolen vil der der
udover blive én 7. kl., to 8. 
kl., to 9. kl. og én 10 Præp. 
Alt i alt vil der i grundsko
len i det kommende år 
være lidt flere elever end i 
år. Men her er dog grund 
til et lille suk: Antallet af 
kostelever i grundskolen 
er stadig vigende.
Også i gymnasiet er udvik
lingen nu vendt, idet vi og
så her vil ha
ve flere ele
ver i det 
kommende 
skoleår. Det 
skyldes na
turligvis 
først og 
fremmest 
den helt sto
re nyskabel
se: at Herlu
fsholm i 
1997/98 kan 
tilbyde den 
internatio

nale studentereksamen 
(IB). Der oprettes én 1. IB 
(svarer til 2. g), og der op
rettes desuden en PrelB, 
en forberedelsesklasse til 
IB. PrelB svarer til 1. g, 
men undervisningen fore
går i stort set alle fag på 
engelsk.
Men selv uden IB er ud
viklingen vendt: Vi får 
ganske vist det samme an
tal 1. g-klasser til næste år 
som i år (én sproglig og to 
matematikere), men alle
rede på nuværende tids
punkt (primo maj) har vi 
til l.g 58 elever mod 54 
sidste år.
De tre nuværende l.g- 
klasser videreføres i 2.g, 
og de fire nuværende 2.g- 
klasser videreføres i 3.g. 
Elevtallet i de kommende 
to sproglige 3.g’er er dog så 
beskedent, at de i de nye 
fag i 3.g (dvs. oldtidskund
skab, religion og billed

kunst) slås sammen til én 
sproglig klasse.
Med igangsættelsen af IB 
er der skabt behov for nye 
lærere. Desuden har sko
lens satsning på informa
tionsteknologien (IT) også 
skabt behov for en ny da
tavejleder. Der er foreløbig 
fastansat hele 5 nye kolle
ger (hvoraf den ene dog 
har fungeret som årsvikar 
i indeværende skoleår) 
med fag som matematik, 
fysik, drama, dansk, en
gelsk, idræt, datalogi og 
tysk. Flere af de nyansatte 
er ansat specielt med hen
blik på IB, som kræver, at 
man kan undervise på en
gelsk.
Derudover vil der forment
lig blive ansat to nye års
vikarer, hvilket blandt an
det skyldes, at Susanne 
Geisler har barselsorlov 
en del af det kommende 
skoleår.

Med de nye 
initiativer 
(6. kl. samt 
IB) og med 
den generelt 
tilfredsstil
lende søg
ning til såvel 
grundskole 
som gymna
sium er der 
grund til op
timisme for 
Herlufs- 
holms frem
tid.
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Omkring International Baccalaureate
Jimmy Burnett
Den syvende marts sidste 
år blev det første spade
stik taget omkring etable
ringen af International 
Baccalaureate (IB) på 
Herlufsholm. De følgende 
måneders arbejde var sær
deles intenst på alle fron
ter, det være sig økono
misk såvel som mht. 
pædagogisk planlægning. 
Et forestående besøg fra 
International Baccalaure
ate Organisation (IBO) i 
sensommeren ’96 gjorde, 
at det påhvilede os at vise 
dels at vi ville være i stand 
til at tilbyde et ekstra 
gymnasialt program, dels 
at sandsynliggøre at en 
engelsksproget internatio
nal studentereksamen vil
le have resonans i skolens 
klangbund. Godkendelsen 
fra IBO var snart i hus, og 
foran os lå nu det lange se
je træk med udarbejdelse 
af undervisningsplaner og 
anden dokumentation som 
skolen og de enkelte lære
re skulle producere: For 
visse af IB-fagene skulle 
der faktisk produceres de
taljerede planer for hele 
det to-årige IB-forløb.
Skolebesøg i ind- og ud
land blev optrappet; lære
re har været på kurser i 
Rom, Warszawa, Strat
ford, Prag. Til sommer er 
der ti kolleger, der river en 
uge ud af ferien og er fagli
ge i Ljubljana i Slovenien, 
hvor IBO afholder en

workshop for nye IB-kolle- 
ger. Endvidere har alle 
kommende IB-undervise- 
re gennemgået et særdeles 
krævende og meget given
de engelskkursus. Vores 
nye engelskkollega, The
resa Vinther, har forestået 
denne undervisning, som 
både har fundet sted som 
gruppe- og soloundervis
ning.
Den interesse for skolen, 
som IB har skabt uden for 
skolens mure, har adsted- 
kommet en hel del rigtig 
god presseomtale og flere 
solide fondsbevillinger. 
Sidstnævnte har bl.a. be
virket, at skolens engelsk
sprogede håndbogsbiblio
tek har kunnet ekspande
re betydeligt på kort tid; 
1997-udgaven af En
cyclopaedia Britannica er 
en af de nyanskaffelser, 

som vi er meget glade for. 
Opbygningen af IB er tidli
gere beskrevet i Kontakt; 
ligeledes er den noget an
derledes måde at opstille 
en fagrække på blevet be
lyst. I skrivende stund er 
det ikke muligt at sige helt 
præcist, hvorledes fagræk
ken på IB kommer til at se 
ud. Men det står helt 
klart, at alle seks faggrup
per i IB-fagrækken kom
mer til at repræsentere en 
bredde, der ikke kommer 
til at stå tilbage for andre 
skoler, der tilbyder dette 
program.
Den næste måneds aktivi
teter på IB-fronten vil ka
ste et sidste afklarende lys 
på dette, men faktum er, 
at fra august 1997 tilbyder 
Herlufsholm Skole både 
en dansk og en internatio
nal studentereksamen.
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PRE-IB og udviklingsrejser
Klaus E. Jakobsen

I forbindelse med tilmel
dingerne til l.g i år var der 
en del elever, der gav ud
tryk for at de på længere 
sigt søgte den nyetablere
de International Bac- 
calaureate-linje (IB). For 
den gruppe elever oprettes 
der en speciel matematisk 
l.g-klasse, hvor fagræk
ken og indholdet svarer til 
det danske gymnasiums 
l.g, men hvor undervis
ningen i de fleste fag er på 
engelsk. Det gælder såle
des matematik, fysik, ke
mi, biologi, historie og en
gelsk. Fåget dansk under
vises på dansk. Sprog to 
undervises på dansk, tysk 
eller fransk, og i disse ti
mer undervises eleverne 
sammen med de øvrige 
l.g-elever. Tilsvarende i 
fagene idræt og musik.
Ideen er naturligvis at 
gøre eleverne parat og 
vant til at blive undervist 
på engelsk - her tænkes 
først og fremmest på dan
ske elever, der ikke har bo
et i udlandet eller tilsva
rende. Skulle sådanne ele
ver miste modet under
vejs, kan der skiftes efter 
l.g til en almindelig dansk 
studentereksamen.
Det er de samme lærere, 
som skal undervise på IB 
plus et par stykker til. Det 
er i engelsk Theresa Vin
ther (engelsk født), i histo
rie amerikansk-talende 

Cecilia Karlström (også 
svensk-talende), ny mate
matik og fysiklærer Else 
Marie Ottosen, Inge 01- 
hoff- Jakobsen i dansk, 
Mogens Hall i biologi og 
Niels Arent i kemi.
Carlsen-Langes legat har 
netop doneret skolen tre 
portioner a 45.000 kr. til i 
de næste tre år at sende 
tre elever på udvekslings
ophold i engelsktalende 
lande. De kontakter, som 
skolen har fået gennem 
Round Square Organisati
onen, bevirker, at vi allere
de næste år kan sende 
mindst tre elever af sted 
på sådanne ophold. Sko
lerne, vi samarbejder med, 
er tre skoler i Australien 
og én i Canada. Varighe
den af udvekslingen vil 
være en såkaldt ”term”, og 
det vil sige 2-2’/2 måned. 
Opholdet vil primært fore
gå på kostafdelingen på 
den fremmede skole, på
klædning vil være vores 

egen uniform. Omkostnin
gerne for forældrene vil 
være lommepenge, idet 
skolepenge betales, som 
om eleven gik på Herlufs
holm. Rejsen og forsikrin
ger betaler skolen ud af le
gatet. Herlufsholm modta
ger derefter tilsvarende 
elever fra de tre skoler - 
oftest i perioden septem
ber til november.
Disse rejselegater vil blive 
tilbudt elever, der starter i 
l.g pr. august - primært 
til elever, der enten går i 
pre-IB-klassen eller til ele
ver, der udtrykker interes
se for denne linje.
Kort før sommerferien vil 
eleverne og deres forældre 
få nærmere oplysninger 
om søgemuligheden til dis
se rejsemuligheder. Første 
udveksling vil finde sted 
for vores elever fra januar 
til marts 1998, og vi vil 
modtage de første ”frem
mede” elever allerede i 
september 1997.
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Svar og ansvar.
Red. Hans-Jørn Bentzen
Undervisningsevalue
ring er efterhånden 
blevet et fast program
punkt i gymnasiets års
plan. I hver klasse/hold 
skal elevernes og lærer
nes arbejde vurderes 
mindst to gange om 
året - arbejdsformer, 
udbytte af undervisnin
gen o.a. Hvordan prak
tiseres evalueringen?

Vi har nu gennemført un
dervisningsevaluering 2 
gange efter samme model i 
alle fag. l.gang i forårsse
mesteret 1996. 2. gang i ef
terårssemesteret 1996. 
Begge gange evaluerede 
alle fag i samme uge ved 
hjælp af de samme evalue
ringsskemaer.
Det, der karakteriserer de 
enkelte spørgsmål til ele
verne, er, at der efterlyses 
en evaluering af såvel 
elevpræstationer og -enga
gement som lærerpræsta
tioner og -engagement. 
Eleverne bedes i de enkel
te spørgsmål om at afkryd
se på en skala fra 5-1, så
ledes at 5 er højeste point
tal.
Evalueringen er anonym, 
dvs. at det er uinteressant, 
hvem der siger hvad, men 
den er også fortrolig i og 
med, at resultatet af eva
lueringen i de enkelte fag 
alene vurderes af klassen 
og dens lærer.
Dette system har eleverne

“evalueret” bl.a. i “HER- 
LUFHOLMEREN”. De er 
generelt utilfredse med, at 
de ikke har lejlighed til at 
benytte 13-skalaen og for 
en gangs skyld får lov til at 
give lærerne karakter. 
Derfor er der nogle af os 
lærere, som har søgt at 
imødekomme elevernes 
ønsker, idet vi stort set har 
anvendt de samme spørgs
mål, som lå til grund for de 
tidligere evalueringer, 
men har givet eleverne 
mulighed for at benytte 
13-skalaen.
Eleverne har ytret stor til
fredshed hermed. Og det 
skal indrømmes, at elever 
har særdeles god fornem
melse af værdien af 7- og 
8-tallet. Min vurdering er, 
at det måske gav eleverne 
en fornemmelse af at 
præstere en mere præcis 
evaluering; men resultatet 
adskilte sig ikke væsent
ligt fra de 2 tidligere eva
lueringsrunder.

Anna Sofie Hansen

Der er nu taget hul på 
skolens store IT-plan 
(IT = InformationsTek- 
nologi ), og som led heri 
er der åbnet mulighed 
for anvendelse af pc 
ved de skriftlige prø
ver. Hvilke erfaringer 
blev der gjort første 
gang - ved forårets ter
minsprøver?

Skolen har i foråret fået 
lagt kabler i Helen-hallen, 
således at op til 80 elever 
ialt kan bruge edb ved 
skriftlige prøver.
Undervisningsministeriet 
har lagt retningslinier og 
regler for elevers adgang 
til at benytte pc ved eksa
men; disse regler følger 
gymnasierne landet over, 
og dermed naturligvis og
så Herlufsholm.
Vi prøvede det i forbindel
se med terminsprøverne i 
marts måned, og det gene
relle indtryk er, at elever
ne er tilfredse med at kun
ne bruge det skrivered
skab, som mange er vant 
til at bruge i dagligdagen. 
Maskinerne, der er elever
nes egne, syntes at funge
re uden problemer, og op
stilling og nedtagning til 
de forskellige prøver gik 
nogenlunde præcist; ikke 
alle elever havde dog for
stået beskeden om at mø
de præcist til opstilling. 
Men det gik da.
I forvejen kunne man have
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frygtet, at elever, der ikke 
brugte disse maskiner, vil
le føle sig generet af ma- 
skin-summen, tastatur- 
klapren og printer-hvi- 
sken. Der var da også en
kelte elever, der gav ud
tryk herfor; af samme 
grund vil den kommende 
studentereksamen i skrift
lig dansk, hvor jo hele 3g 
skal op, blive delt i to loka
ler: Edb i Helen-hallen og 
papir-og-blyant i Galen. 
Ved de øvrige eksaminer 
er det ikke praktisk mu
ligt at skille de to elev
grupper ad - men ved disse 
andre prøver daler antal
let af pc-brugere betragte
ligt, så støjniveauet vil i 
forvejen blive stærkt for
mindsket.

Jens Krogh-Madsen

Hvad er lektieværkste
det - hvem konsulterer 
det, og hvad foregår 
der?

En af bestyrerne af lektie
værkstedet, Erik Worm, 
svarer under overskriften 
“LEKTIEVÆRKSTED 
ELLER NOGET DER 
KAN LIGNE SOCIAL SI
MULTANSKAK” :
Første Lal, første Læsesal, 
kan, hvis man glemmer 
accénten, godt komme til 
at virke lidt som noget 
man nærmest har lyst til 
at opgive eller måske gå 
med på.
Men tre af ugens dage: 
tirsdag, onsdag, torsdag er 
der mulighed for at mødes 
i læserummet foran biblio

teket, i buen, og her er der 
stor aktivitet.
Lektieværksted er en mu
lighed eller et tilbud til ele
verne om at komme og læse 
deres lektier eller få hjælp 
til deres hjemmearbejde 
med bistand fra en lærer.
Vi er fire lærere, fordelt 
med to på de naturfaglige 
og to på de humanistiske 
fag, og der er stor søgning, 
men mest til de naturfagli
ge fag. Når jeg som huma- 
nist-dansk-lærer sidder 
med min enkelte, forkøle
de, forsinkede elev, der 
skal aflevere dansk stil da
gen efter og kun har fået 
de første sider af opgaven 
med, og vi forsøger at finde 
en problemstilling, vi kan 
gå rundt om for at lave no- 

get i retning af en disposi
tion, så kan man blive bå
de lettere misundelig og 
benovet, når man ser sine 
naturvidenskabelige kol
leger trone som guruer og 
arbejde som myrer i et 
spil, der bedst kan sam
menlignes med simultans
kak, hvor eleverne på skift 
får hjælp til dit, et vink til 
dat, et mellemresultat til 
det tredie, - og man kunne 
fortsætte, - jah hele første 
lal ud.
Mao, der sker noget, og 
stemningen udmærker sig 
ved at være social og af
slappet, hjælpsom og ar
bejdsom. Lektieværkste
det er en god institution i 
dagligdagen.

Erik Worm
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Folk og Fæ
Red. Mads Nielsen

Andreas Larsen 
1907-1997
Gnisten er død! En epoke i 
Herlufsholms historie er 
afsluttet! Andreas Larsen 
var født i 1907 i Indien, 
hvor hans far var missio
nær. Han blev student fra 
Stenhus og studerede teo
logi nogle år, men så vandt 
hans medfødte interesse 
for musik overhånd, og 
han sprang over til musik
konservatoriet. Her valgte 
han tilsidst at tage den 
store organisteksamen, 
som han afsluttede i 1937, 
men allerede i 1920 havde 
han som 13-årig virket 
som organist i de kirker, 
hvor faderen forrettede 
tjeneste.
Han var organist ved Her
lufsholm kirke og musik
lærer på skolen fra 1937 
til 1973, hvor et hjertean
fald - iøvrigt midt under 
julekoncerten - ændrede 
hans liv. Han blev af hel
bredsmæssige grunde 
nødt til at søge sin afsked 
fra skolen, men han fort
satte ansættelsen ved kir
ken. Derudover havde han 
privatelever - disciple, som 
fik undervisning i klaver
spil (eller som han selv ud
trykte det: »at tage på et 
klaver, så der kommer vel
lyd ud af det«) - helt frem 
til 1995.
Hans betydning for skolen 
og dens musik har været 
enorm. For nok underviste 

han i andre fag også, hav
de inspektion og deltog i 
skolens almene liv - det af
gørende var hans musikal
ske virke.
Han var altid villig, inspi
rerende og sprudlende - en 
værdifuld og loyal støtte. 
Mange gange blev en 
tekst, efter at han havde 
sat musik til den, helt an
derledes og bedre end før. 
Hans flid var utrolig. Han 
overkom det hele: Orga
nisthvervet, lærergernin
gen, underholdningen i 
forskellig sammenhæng, 
og efterkommelsen af alle 
opfordringer, der kom fra 
nær og fjern om under
holdning og optræden, bå
de med musik, sang (han 
havde en meget smuk 
sangstemme) og op
læsning. Han beherskede 
det hele og han elskede at 
være i centrum.
Men dertil kommer så de 
mange kompositioner, han 
skabte. I et meget langt 
samarbejde med kollegaen 
Sv. Juel Møller fremkom 
en række sange og kanta- 
rer af blivende værd. 
Tænk blot på »Hører I sko
vene suse«, Fugleskyd
ningsmarchen og de to nu 
ikke længere anvendte 
kantater til konfirmation 
og til dimission. Udover 
det lavede han melodier til 
tekster af andre forfattere, 
f.eks. »Te Deum« og »Hil 
dig, du gamle murstens
gård«.
Sydslesvig havde en stor 
plads i hans hjerte. Hvert 
år drog han til de danske 
årsmøder i landsdelen og 

underholdt i store og små 
forsamlinger - fra de mest 
ydmyge små forsamlinger 
ude på landet til de store 
scener i Flensborg. Stedet 
var underordnet. Det var 
sagen, det gjaldt.
Størst betydning har nok 
musikaftenerne i organist
boligen haft. Ar ud og år 
ind var der hver tirsdag af
ten åbent hus hos Inger og 
Andreas Larsen.
Nok har der været enkelte 
diple, som først og frem
mest lod sig lokke af theen 
og bollerne, men selv disse 
blev efterhånden glade for 
den musik, de hørte og fik 
gennemgået. Overalt i 
Danmark og ude i verden 
sidder der gamle Herlovia- 
nere med en dyb og varig 
interesse for klasisk mu
sik, og den interesse er de 
alle Andreas Larsen dybt 
taknemmelig for.
Næsten 60 år var »Gni
sten« aktiv i Herlufsholms 
tjeneste. Han blev efter
hånden en institution, 
som altid var der og som 
altid havde været der.
Nu er han afgået ved dø
den, men hans minde vil 
leve videre hos talrige år
gange af Gammelherlovia- 
nere. Mogens Jensen

Læge Jørgen Larsen, 
gennem 18 år huslæge på 
Herlufsholm, er død 68 år 
gammel. Fra 1968-94 nød 
skolen godt af den flittige 
og alsidige »Doktor Lar
sens« indsats. Som læge 
for diplene og de fleste 
lærerfamilier, samt som 
skolens officielle skole
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læge fik Jørgen Larsen et 
omfattende personligt 
kendskab til mange år
gange af herlovianere; og 
ved skolens fester og ved 
forældrekonsultationer 
lærte mange forældre 
hans karakteristiske 
åbenhed at kende.
Jørgen Larsen var tillige 
en legendarisk kapacitet i 
lokalsamfundet: han pas
sede energisk sin store pri
vatpraksis, fungerede som 
skolelæge ved flere kom
muneskoler og varetog ad
skillige tillidshverv i bl.a. 
Røde Kors og Rotary. Alt
sammen med et overskud 
af vitalitet og munter ven
lighed, der vil blive husket 
med taknemmelighed. MN

Susanne Geisler, sove
salslærer på Pernille Gøy- 
egården, fødte d. 8. april 
en søn. Den nye mini-her- 
lovianer Lars Christian 
trives - og øver sig med 
succes på rollen som lille
bror, fortæller en travl 
men glad Susanne, som 
fortsætter sin barsels- og 
forældreorlov til ind i 
næste skoleår.

Marianne Olsen »ned
kom« også i det tidlige for
år - nemlig med bogen En 
søgende forkynder. Af An
dreas Simonsens optegnel
ser (Forlaget Poul Kristen
sen, Herning). Heri har 
Marianne Olsen løst den 
første del af den opgave fi
losoffen Andreas Simon
sen overlod hende som an
svarlig for hans efterladte 
papirer. Det drejer sig om 

det man vist kalder en 
»smal« udgivelse, men og
så om en smuk bog både 
hvad angår udstyr og ind
hold. Den unge godt 20- 
årige studerendes tanker 
fra årene 1944 til 1948 
drejer sig bl.a. om hans 
egen indsats i Den danske 
Brigade, som han tilslutte
de sig som jødisk flygtning 
i Sverige, og om dens rolle 
ved Danmarks befrielse. 
Om de moralske aspekter i 
retsopgøret og om grund
læggelsen af staten Israel. 
Fascinerende er både hans 
overvejelser over hans

Hi (or should that be 
‘Hej’?)
My name’s Theresa Vin
ther and the main part of 
my job here is to teach 
English on the Internatio
nal Baccalaureate pro
gramme.
I came to Herlufsholm after 
several years of teaching 
abroad, most recently in 
Cyprus, where I taught a 
wide range of students on 
international English 
courses.
My plans for the school in
clude the ‘English House’, 
where I’ll be introducing 
the sixth form to the lan

egen identitet som jøde 
uden religiøs tilknytning 
til Det mosaiske Trossam
fund, og om hans forhold 
til faderen (dir. for Det kgl. 
Musikkonservatorium) 
begge forhold sider af hans 
personlige »frihedskamp«. 
Og endelig er hele værket 
ét langt vidnesbyrd om en 
ung personligheds åndeli
ge vækst udtrykt gennem 
hans lykkelige kamp med 
sproget som redskab for 
erkendelsen. Her har ikke 
mindst udgiveren ære af 
sin uselviske indsats.

MN

guage, literature and some 
cultural aspects of the 
English-speaking world. 
Hobbies? I enjoy reading, 
travelling and going to the 
theatre (when I get the 
chance!) I’m also intere
sted in Irish/Scottish folk 
music and dancing, and 
have plans to take up ski
ing at the next available 
opportunity.
Right now, apart from tea
ching here, I’m working on 
my Danish, which, at least 
for the moment, is not as 
good as it could be.
On a more personal note, 
I’m married and live with 
my husband Jan here in 
Næstved.
Look forward to meeting 
you in or out of the classro
om.

MA, Edinburgh Universi
ty, Hispanic Studies 
MA, University of York, 
Linguistics and English 
Language Teaching
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Inge Olhoff- 
Jakobsen
Mit navn er Inge Olhoff- 
Jakobsen, og jeg er født i 
1963. Jeg er uddannet 
cand. mag. med hovedfag i 
Dansk (Nordisk Filologi) 
og bifag i Teatervidenskab 
fra Københavns Universi
tet, 1993.
Mens jeg studerede, arbej
dede jeg som kirkesanger 
(1978-93) og som lærer på 
Bagsværd Kostskole og 
Gymnasium. Jeg startede 
som almindelig vikar, men 
blev siden dramalærer i 
grundskolen og i gymnasi
ets intro-uger. Desuden 
underviste jeg i dansk som 
fremmedsprog på skolens 
kostskoleafdeling i næsten 
9 år.
Da vi flyttede til Herlufs
holm, blev jeg ansat på 
Gyldendals Store Danske 
Encyklopædi som tekst- og 
udtaleredaktør. På trods 
af det spændende arbejde 
blev afstanden til Køben
havn efterhånden et pro
blem.
Jeg søgte derfor job i om

rådet, og blev ansat som 
fuldtidslærer på Hind
holm Socialpædagogiske 
Seminarium, som ligger i 
Fuglebjerg. Her undervi
ste jeg i drama, formidling 
og kommunikation, kørte 
på praktikbesøg, førte til 
eksamen og meget mere. 
Selv om det var meget ud
viklende og udfordrende 
arbejde, savnede jeg at un
dervise mere specifikt i de 
fag, jeg er uddannet til på 
universitetet.
Derfor glæder jeg mig nu 
umådelig til at starte på 
Herlufsholm Skole som 
lærer i gymnasiet og på vo
res kommende Internatio
nal Baccalaureate.
Efter sommerferien skal 
jeg undervise i drama på 
mellemniveau i gymnasi
et, i dansk som fremmed
sprog for vores »udenland
ske« elever, på pre-IB og 
på IB/language B, Danish. 
Desuden skal jeg være 
CAS-koordinator. CAS 
står for Creativity, Action 
og Service og er en fælles 
betegnelse for de ekstra- 
scolære aktiviteter, som 
IB-eleverne skal deltage i 
for at opfylde betingelser
ne for at modtage deres 
IB-diplom efter 2 års un
dervisning. (Jeg glæder 
mig til på et senere tids
punkt at uddybe dette em
ne i et nummer af Kon
takt.)
Som Heis’ kone har jeg 
indtil nu taget del i meget 
af skolens liv og været me
get glad for det: Jeg har 
haft fritids-drama, været 
med til at sminke til to af 

gymnasiets skolekomedi
er, hjulpet til med English 
Speaking Competition og 
taget del i alle de festlighe
der, der er på vores skole. 
Men jeg glæder mig utro
lig til at blive en »rigtig« 
del af skolens liv med den 
direkte faglige kontakt til 
eleverne, som man kun 
kan få som lærer. Vores 
elever har ry for at være 
veldisciplinerede og akti
ve, og jeg glæder mig til 
også at møde jer/dem fag
ligt!
Specielt glæder det mig, at 
drama er blevet et fag i 
gymnasiet, for det seriøse 
arbejde med faget som ek
samensfag åbner mange 
muligheder for kreativ og 
personlig udvikling, som 
man som menneske kan 
trække på i de teoretiske 
fag og i resten af livet i 
øvrigt.
Mine fritidsinteresser om
fatter (ud over familie) 
især teater, sang og musik. 
Jeg har studeret klassisk 
sang i ca. 10 år, og fra 
1983-93 var jeg med i 
Kammerkoret Camerata 
(København) med alt, 
hvad det indebar af kon
certer, korture og pladeop
tagelser. Gennem dette ar
bejde kom jeg desuden 
med i Tivolis koncertkor, 
som hver sommer arbejder 
med opførelser af store 
værker med dirigenter fra 
hele verden. Desuden er 
jeg meget interesseret i 
udviklingspsykologi og 
kreativitetsteorier og de
res betydning for »mine« 
fag, dansk og drama.
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Herlufsholm skole er oprettet af Herluf Trolle og Birgitte Gøye den 23. maj 1565, men 
institionen er langt ældre, idet skolen har sin rod i et gammelt benediktinerkloster, 
oprettet den 29. november 1135. Klostret hed oprindeligt Næstved Kloster eller St. Pe
ders Kloster, men senere kaldtes det i reglen Skovkloster. Klostrets stifter var den sjæl
landske stormand, Peder Bodilsen, hans moder og hans to brødre. Til klostrets stiftel
se bidrog desuden biskop Eskil af Rokilde, der skænkede klostret forskellige indtægter, 
som ellers tilkom Roskilde bispestol. I 1140 forbedredes klostrets øknomiske stilling 
væsentligt ved Erik Lams gavebrev af 21. marts; herefter fritoges klostret for alle kon
gelige skatter, og desuden lagdes Næstved by ind under klostret, således at skatter, 
toldaftifter og bødeindtægter skulle betales til klostret. Ved reformationen (1536) blev 
klostrets gods inddraget under kronen. 1. juli 1560 foretog kong Frederik II og Herluf 
Trolle et mageskifte, således at kongen overtog Hillerødsholm (herefter kaldet Frede
riksborg), mens Herluf Trolle og Birgitte Gøye fik Skovkloster, der samme år fik navnet 
Herlufsholm. Mageskiftet omfattede ca. 1/3 af det gods, som før reformationen havde 
hørt under klostret. Det var dette gods, som det barnløse ægtepar, Herluf Trolle og Bir
gitte Gøye, i 1565 skænkede til oprettelse af en skole.

Fundatsen var udstedt under den nordiske syvårskrig, og få dage efter udstedelsen 
gik Herluf Trolle, som vai- rigsadmiral, om bord på flåden og blev såret i et søslag mod 
svenskerne ud for Mecklenburgs kyst den 4. juni; han døde af sine sår den 25. juni.

Da skolen trådte i funktion i 1565, blev Birgitte Gøye skolens forstander.
Ved et nyt fundatstillæg af 3. juni 1993 blev der indført en bestyrelse for skolen. For

manden for bestyrelsen er samtidig skolens forstander. Den nuværende forstander er 
hofmarskal Søren Haslund-Christensen (student 1951).

Siden 1565 har Herlufsholm Skole været kostskole for drenge i 6.-10. klasse. Nu op
tager skolen også piger i de samme klasser - og dagelever i både grundskole og gym
nasium. Fra august 1997 oprettes den internationale studentereksamen (International 
Baccalaureate)
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Bestyrelsen
for Herlufsholm Skole og Gods

Forstander, hofmarskal
Søren Haslund-Christensen
Godsejer Frants greve Bernstorff 
Højesteretspræsident
Niels Pontoppidan
Godsejer
Michael baron Rosenørn-Lehn
Direktør Lars Thuesen 
Galleriejer, Jørgen Egelund 
Apoteker, Per Wijngaard

Valgte forældrerepræsentanter 
skoleåret 1996/97

7. kl. Gerd Kjærbøll
8. a Helle Andresen
8. b Kim Plaschke
9. a Jesper Skade-Rasmussen
9. b Inge Drost
Præp.kl. Finn Fog
1. a Claudia Sehestedt Juul
1. x Henrik Kähler
1. y Erik Lundsholt
2. a Per Wijngaard
2. b Dagmar Nielsen
2. x Jørgen Egelund
2. y Marie-Louise Knuth
3. a Mikael Bramsen
3. x Kathleene lermiin
3. y Tove Iversen Møller

Telefonliste
Skolens kontor (kl. 7.45-15.00) 
53 72 60 97 - Fax 55 77 14 85
E-mail: rektorkontor@herlufsholm.dk 
Rektor Klaus Eusebius Jakobsen 
(privat 55 72 07 08, 
mobiltlf. 30 43 60 97, fax 53 72 22 21) 
(E-mail: kjakobsen@herlufsholm.dk) 
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) 
(E-mail: jjavidtfelt@herlufsholm.dk) 
Overlærer Jan Jensen, afd. inspektor, 
grundskolen (privat 55 77 58 25)
Sekretær Eva Bardram (privat 53 72 91 05) 
Sekretær Anne Damsbo (privat 53 64 65 86)

Direktionskontoret (Godskontoret) 
(kl. 09.00-15.00)
55 72 01 01 - Fax 53 73 60 02 
(henv. vedr. økonomi)
E-mail: godskontor@herlufsholm.dk
Direktør Ole Jung (privat 55 77 66 01)
Souschef Steen Christensen 
(privat 55 72 13 92)
Vedligeholdelseschef Karl Andersen 
(privat 55 77 41 58)

Skolens øvrige telefoner
Studievejlederkontoret: 
55 77 01 66 + 35
Lærerværelset: 53 73 97 73
Sygehus: 55 72 03 45
Sygeplejerske Anne-Marie Sehested
Køkken: 55 72 04 83
Økonoma Susanne Andersen
(privat 55 44 28 08)
Linnedstuen: 55 72 43 05
Oldfrue Margot Jensen
IT-tekniker Jens Chr. Ballegaard: 
55 77 01 66 + 35, Mobiltlf.: 40 82 38 57

Sovesalene
Vuen:
Overlærer Jacob Normann og
Lotte Stourup 
Egmontgården:
Overlærer Lone Dyrløv
Skolebygn. Vest:

55 72 10 98

55 72 03 71

Overlærer Morten Fries og overlærer
Dorte Madelung 
Skolebygn. Øst: 
Overlærer Jørgen Løwe og 
Susanne Løwe 
Lassengården - drenge 
Adjunkt Jimmy Burnett 
Lassengården - piger 
Adjunkt Suzanne Strange 
Museumsbygn. 1. sal: 
Lektor Niels Koefoed 
Birgitte Gøyegården: 
Lektor Nils Aarsø og 
Elsebeth Aarsø 
Pernille Gøyegården: 
Adjunkt Susanne Geisler og 
Peder Pedersen

53 72 76 13

55 72 00 20

55 72 04 30

55 72 04 30

55 72 32 66

55 72 26 13

55 72 01 30
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Privattelefoner
Lektor Lars Bar dr am 
Lektor Hans-Jørn Bentzen 
Overlærer Poul Bentzen 
Lektor Bjørn Christensen 
Lektor Karen Fanø
Lektor Anna Sofie Hansen 
Lektor Hans Hansen 
Adjunkt Kurt Heller 
Lektor Mogens Hall Jensen 
Lek. Sv. Krarup-Christensen 
Pastor Ejlif Kristensen 
Lektor Jørgen Larsen 
Overlærer Bjarne Levin 
Adj. Mogens Melchior sen 
Lektor Erik Anker Nielsen 
Lektor Louis Nielsen 
Lektor Mads Nielsen 
Overlærer Benny Njor 
Lektor Marianne Olsen 
Lektor Ole Pedersen 
Adjunkt Anne-Marie Pless 
Overl. Anne Grethe Radwan 
Overl. Niels Rasmussen 
Lektor Jens Trandum 
Lektor Niels Ulrichsen 
Cand. mag. Theresa Vinther 
Lektor Erik Worm

Mønttelefoner
Helenhallen
Vuen
Egmontgården 
Skolebygningen, Øst 
Skolebygningen, Vest 
Mygningen 
Lassengården, drenge 
Lassegården, piger 
Birgitte Gøyegården 
Pernille Gøyegården 
SUS

53 72
53 59
53 78
53 73
53 74
53 79
53 72
45 83
53 72
55 81
55 72
53 61
58 19
53 73
53 80
53 73
55 72
55 54
53 72
53 75
43 45
55 77
55 44
53 72
53 72
53 72
55 72

91 05
41 18
22 27
84 65 
00 40
72 10
86 31
56 63
71 09
71 77 
03 78
38 77
14 46
58 36
07 04
54 35
45 33
78 58
62 32
66 65
59 39
99 69
66 50
71 28
71 09
69 30
04 98

55 77
55 72
55 72
53 73
55 72
53 72
53 72
55 77
55 77
53 72
55 77

61 16 
06 45
46 22
53 87 
09 46
66 30 
63 47 
6135 
00 36 
00 96 
02 40

Lektor Anna Sofie Hansen er valgt til for
mand for Pædagogisk Råd for gymnasiet.

Overlærer Jacob Normann er valgt som 
formand for Pædagogisk Råd for Grunds
kolen og fungerer samtidig som formand 
for det fælles Pædagogiske Råd.

Fællesudvalget for 1996-97
Lektor Niels Koefoed, lektor Jens Krogh- 
Madsen, adjunkt Susanne Geisler, over
lærer Jacob Normann, rektor Klaus Euse
bius Jakobsen og elevrådsrepræsentan
ter.

Ugeinspektionen
ved måltiderne har været varetaget af føl
gende lærere:

Adjunkt Susanne Geisler, lektor Niels 
Chr. Koefoed, lektor Jens Krogh-Madsen, 
lektor Nils Aarsø, adjunkt Jimmy Bur
nett, lektor Mads Nielsen, lektor Hans- 
Jørn Bentzen, overlærer Morten Fries, 
overlærer Lone Dyrløv, overlærer Jacob 
Normann Jørgensen, overlærer Jan 
Jensen, overlærer Jørgen Løwe, lektor Ni
els Ulrichsen, overlærer Benny Njor, 
overlærer Anne Grethe Radwan, Lektor 
Marianne Olsen, Lektor Mogens Hall 
Jensen og Lektor Erik Worm.

Skolens læge
Leif Sehested er ansat som skolelæge for 
en række skoler, deriblandt Herlufsholm, 
og foretager i denne egenskab visse ruti
nemæssige undersøgelser (især af 9. klas
se) og fører tilsynet med forskellige sund
hedsmæssige forhold vedrørende skole
lokaler.
Desuden er Leif Sehested skolens hus
læge.

Tilsyn med fysiksamlingen
Lektor Bjørn Christensen.

Tilsyn med naturfagsamlingen 
Lektor Sv. Krarup-Christensen.

Bibliotekarer
Eva og Lars Bardram.

Boginspektor
Lektor Niels Ulrichsen (gymnasiet), over
lærer Bjarne Levin (grundskolen).
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Eksaminer 1996
Sproglig studenter blev bestået af 23.
Matematisk studentereksamen blev be
stået af 44.
20 elever aflagde folkeskolens udvidede 
afgangsprøve.
20 elever aflagde folkeskolens afgangs
prøve.

Disciplene
Skolen har i april 1997 281 disciple. Her
af 189 kostskoledisciple. De øvrige er sko
lesøgende eller bor i forvejen på skolen.
I den følgende fortegnelse er disciplene 
anført klassevis i alfabetisk rækkefølge.

Stipendier og præmier
Skolen råder over nedennævnte stipendi
er for gi. herlovianere:
Stiftelsens Universitetsstipendium og 
Det grevelige Moltkeske Universitetssti
pendium; tildeles uden ansøgning.
Nic. H. Knudtzons Rejsestipendielegat for 
Herlovianere og Gehejmeråd Halls Min
delegat; tildeles efter ansøgning, stilet til 
forstanderen og indsendt til rektor inden 
15. december.

Ved skoleårets start 1996 uddeltes til to 
elever:
Kammeratskabsstagerne (»Kagerne«) 
Arne Speiser
Klipsen for 1996-1997
Iver Rosenkrantz

Følgende stipendier og præmier er ud
delt til elever ved skolens dimission juni 
1996:
Carlsen-Langes Boglegat
Erik og Kristian Waldorff
Merete og Helge Finsens Fond
Monica Jakobsen
Den gamle rektors Legat 1996
Phillip Borreschmidt
Bogpræmie Søs Wejse Lodberg
Bogpræmie Andrés Lopez-Pedersen
Bogpræmie Titte Damgaard Petersen
Bogpræmie Carina Mård

Bogpræmie Peter Rubiano Schjer 
Bogpræmie Alette Elisabeth Jarulf 
Bogpræmie Johan Riis Johansen 
Pengepræmie Camilla Lyhne 
Pengepræmie Anne Stecher

Følgende pengelegater er uddelt til 
elever ved skolens juleafslutning 1996: 
Det grevelige Moltkeske legat 
Sean Ankjær Jensen
Amalie Raben-Levetzau
Vibeke Didriksen
Bo Raahauge Rasmussen
O.P Siecks legat:
Louise Varberg
B.M. Kybdes legat
Thorbjørn Blixen-Finecke
P.N. Rosenørns legat David Mouyal 
A.M. Brorsons legat Mikkel Ørnum 
M.B. Melchiors legat Carsten Bramsen 
Provst H. Lunds legat Sidse Elverdam 
De Meyerske Eksamenspræmier 1996: 
Moya-Louise Lindsay-Poulsen

Modtagne gaver og donationer i 
skoleåret 1996/97:
Fra følgende fonde er der i årets løb mod
taget tilskud til skolens aktiviteter, her
under moderationer (beløb i t.kr.): 
Overkammerherre W.T.V. Oxholm og 
Hustrus Fond (12), Herbert Rouenville og 
Hustrus Legat (15), Vibedehusfonden 
(25), Carlsen-Langes Legatstiftelse (77), 
Gerda Müllers Legat (50), J.C.Hempels 
Fond (70), professor J.A.P.LundS Legat 
(100), Augustinus-Fonden (100), Thomas 
B. Thriges Fond (200), Tuborgfondet 
(200), Knud Højgaards Fond (325), Her
lufsholm Fonden (761), tipsmidler (24), 
Bikubefonden (100) og Simon Spies fon
den (50).
Hertil kommer den storslåede donation 
fra Velux Fonden på 3.850 tkr. til ombyg
ning af skolens fysik- og kemilokaler.
Til skolens SOS-projekt har mange af by
ens og andre handlende givet flotte gaver 
til brug i julebazar og til bankospil.
Sponsorer til julebazar: Coopers & Ly
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brand, Mister, Haagensen, Funder, Kenn, 
Gitte E., Zara, Sportsmaster, Seiffert 
Sport, Ole Pingel, Georg Christensen, 
Reno textil-service, Birgitte Design, Fri
sør Jørgensen, Svaneapoteket, Løveapo
teket, Fotohuset, Herteis Papirlager, Ma
tas, Pizzeria Paradiso, Texaco, Shell og 
Bilka.
Sponsorer til bankospil: Bella Venezia, 
Trés Chic, Agner Søndergaard, Joe’s, DSB 
Rejsebureau, El-firmaet Jodal, Anne-Li- 
ses Helseklinik & Smykkesten, Bellevue 
Gardiner og Solafskærmning, Rønne Op
tik, Oriental Palace, Trolddom og Hekse
kunstner, Kvickly, Kenn, Deres, Tøj-eks
perten, BR, Pizza Paradiso, Design Fri
sør, Profa Farver, Zara De Toi, Charlotte 
Sparre, Marcus Marcussen, Bistro Mode
sko, Equipage, Fotomaster, Johs. Clau
sen, Chokoland, Haagensen, H.C.Hansen 
Maling Tapet, Matas, Gadespejlet, Bir
gitte Design, Leonora Hobby & Legetøj, 
Strøg Salonen, Palace House, Levi’s, 
Sportsmaster, Box’en, Elektronik Shop
pen, Rema 1000, Lady’s Fashion, Gardin
bo, Gurli Petersen, Læderhandel, Under 
uret, Solo Concept, MacCoy, Benetton, 
Skjold Burne, Jørgen & Jørgine, Merlin, 
Solo Pizza og Brantex.
Indsamlingen har indtil nu fremskaffet 
godt 40.000 kr.
Til alle bidragsydere - store som små - 
retter skolen en varm tak!

1 A
K 1 Bjerngaard, Lotte

Zehlendorf Berlin, Tyskland
2 Follmann, Sabine, Næstved

K 3 Gindin, Lea Kirstine Hørsholm
4 Hansen, Maja, Karrebæksminde 
5 Høhrmann, Anne-Lise, Næstved 

K 6 Jensen, Christian Tornvig,
Næstved

7 Jensen, Maria Thode, 
Stensby Stensved

K 8 Juul, Christian Sehestedt, 
Ørbæk

K 9 Jørgensen, Anders Borella 
Nørre Alslev

K10 Kesby, Maria Louise, Vordingborg 
K 11 Lang, Maria Scavenius, Ørbæk 
K12 Lodberg, Søs Wejse, Ebeltoft

13 Madsen, Christina Møller, Præstø 
K 14 Mikkelsen, Karoline E.

California, USA
15 Møhl, Henrik, Nyborg

K16 Nielsen, Christina Herløv
Næstved

17 Pedersen, Kristina, Ringsted 
K18 Petersen, Henrik Marius Briand

London, England
19 Petersen, Signe Elnegaard, 

Holme Olstrup
K20 Rosenkrantz, Jacob Arild Huitfeldt 

Ørbæk
K21 Schmidt, Jacob Gustav 

Mogenstrup, Næstved

1 X
1 Andersen, Rikke, Næstved

K 2 Bangshøi, Jakob Egens 
Manila, Philippines

3 Bøkman, Ida, Næstved 
K 4 Collet, Christian Nicolaj Johan

Køge
5 Hansen, Carsten Rune, Præstø

K 6 Henriksen, Sidsel
Yokahama, Japan

7 Irming-Pedersen, Stig Frank, 
Næstved

K 8 luel, Anne Sophie 
Petersgaard, Langebæk

9 Kähler, Jakob, Næstved
K10 Madsen, Rasmus, Ringe

11 Pedersen, Anders, Holme-Olstrup
12 Plaschke, Hans Christian, Næstved
13 Sass-Nielsen, Rikke, Næstved

K 14 Saunte, Peter Adam Tesdorpf, 
Dannemare

K15 Selander, Thor August 
Vordingborg

K16 Sørensen, Peter Verner Bojsen 
Gentofte

1 Y
1 Anthonsen, Rasmus Meier, Fakse 

K 2 Asbjerg, Jonas Milan
Charlottenlund
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K 3 Friberg, Søren Harpsøe
Malaga, Spanien

4 Hammeken, Klaes Rich 
Fakse Ladeplads

5 Hermann, Filip, Haslev
K 6 Hjerl-Hansen, Anders Ove Sehested 

Rudkøbing
7 Holstein-Homann, Sofie 

Holme Olstrup
8 Jensen, Britta Lund, Lov, Næstved

K 9 Kristiansen, Jesper Martin 
Tanzania, Afrika

K10 Krøier, Kasper, København
11 Lancaster, James Andrew, Næstved

K12 Lundsholt, Martin, Højbjerg
13 Luthra, Monica, Næstved

K14 Rasmussen, Kristian Aadal
Wien, Østrig

15 Rasmussen, Martin, Fakse
16 Rasmussen, Trine Lynge, 

Vordingborg
K17 Reventlow-Mourier, Catharina 

Fåborg

2 A
K 1 Bach-Hansen, Malthe

Roma, Italien
K 2 Bisgaard, Jesper, Høje Tåstrup
K 3 Erichsen, Charlotte, Ishøj
K 4 Hansen, Maria Grand,Hyllinge 

Næstved
K 5 Heyn, Astrid, København
K 6 Hjorth, Isis Amelie, København
K 7 luel-Brockdorff, Louise Eleonora 

Kathleen, Troense, Svendborg
K 8 Jarulf, Nina Stephanie 

Oberægeri, Schweiz
K 9 Kier, Mikkel Bo

Lisboa, Portugal
K10 Krabbe, Arendse Henriette, 

Harpelunde
K 11 Schjerbeck, Martin Newhouse Trigg 

Kampala, Uganda
K12 Teilmann, Jakob, Kokkedal

13 Wijngaard, Julie, Næstved

2 B
1 Elgaard, Maria Büttner, 

Karrebæksminde

K 2 Hemmingsen, Trine, Vordingborg
K 3 Hempel, Peter Nicolai, 

Frederiksværk
K 4 Hilstrøm, Maria Christina, 

Næstved
K 5 Juhl, Filip Andreas, København
K 6 Nissen, Christina Haugaard 

Korsør
K 7 Raben-Levetzau, Barbera Nina 

Skotland
8 Sauer, Helena Schwartz 

Rislev, Næstved
K 9 Uhre-Olsen, Marie, 

Holme Olstrup

2 X
K 1 Bodholdt, Kristina Laurentius, 

Præstø
K 2 Egelund, Christoffer Moses, Holte
K 3 Frederiksen, Niclas, Askeby
K 4 Hansen, Signe Anna Pilegaard, 

Faaborg
K 5 Harpsøe, Christian Møller 

Malaga, Spanien
K 6 Hjorth, Hermes Arthur, 

København
K 7 Jensen, Caroline Lillelund, 

Ringkøbing
K 8 Jensen, Niels Frederik Skov 

Dannemare
K 9 Jørgensen, Zenn Kristen

Namibia
Southern Africa

K10 Larsen, Casper, Lyngby
K 11 Laursen, Anne Marie Munk, 

Charlottenlund
K12 Lindsay-Poulsen,

William Thomas Walton, Italien
13 Lund, Louise Brushøj, 

Fodby, Næstved
K14 Madsen, Katrine Damkjær, 

Frederiksberg
K15 Mynborg, Birgitte, Rødovre

16 Nielsen, Rasmus Kümmel, 
Næstved

K17 Oesten, Martin Cordova
Lille Skensved

K18 Suhr, Camilla Margrete Skovsted, 
Rungsted Kyst
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19 Thranow, Camilla, Næstved
K 20 Vestergaard, Mikkel Fenger, 

Risskov
K21 Wiingaard, Peter Christian, Virum

2 Y
K 1 Buch-Hansen, Tatiana Camilla 

Vordingborg
K 2 Collet, Marie Therese, Grenå
K 3 Dencker, David, Jyllinge
K 4 Eriksen, Christopher Vaiaoga 

Namibia
K 5 Flytlie, Søren Stoustrup, Vejle
K 6 Hansen, Jozzi Elisabeth

England
K 7 Hansen, Martin Peter Loch 

Næstved
8 Have, Pernille, Karrebæksminde

K 9 Højlund, Jesper, Holbæk
K 10 Jensen, Britt Michelle Østergaard 

Tokyo, Japan
K 11 Knuth, Michael Ivar, Hellerup

12 Mackeprang, Tania, Lundby
K 13 Madsen, Claus Christian Hjorth 

Vallø, Køge
K 14 Mård, Stefan Ivoire

Afrika
K15 Poll, Christopher Søren, 

Charlottenlund
K16 Skade-Rasmussen, 

Lucie-Marie Cecilie Jespersdatter 
Fåborg

K17 Skak, Thue Ehrenskjold 
Hamburg, Tyskland

18 Svensson, Stephan, Toksværd 
Holme Olstrup

K 19 Szpirt, Jonathan, Hellerup
K 20 Uhre-Olsen, Kristian, 

Holme Olstrup
21 Ærenlund, Camilla, Fensmark 

Næstved

3 A
K 1 Andersen, Camilla, 

Karrebæksminde
K 2 Andersen, Katja Lund, Fuglebjerg
K 3 Bramsen, Carsten, Vedbæk
K 4 Estrup, Edith Mathilde 

Magdalene, Mørke

K 5 Haffner, Barbara von, 
Rungsted Kyst

6 Hansen, Ida Søndergaard 
Næstved

7 Heller-Njor, Michaela, Fensmark, 
Næstved

K 8 Iversen, Maria Holm, Brande
9 Jakobsen, Catrine Møller, 

Tappernøje
K10 Jensen, Sean Ankjær, Ølstykke
K 11 Johansen, Louise Maria 

Bern th Birkehøj, Næstved
12 Larsen, Sabine Louise Johanne 

Karrebæksminde
K13 Lyng, Marie-Louise Frederikke, 

København K
K14 Metze, Julie Friis, Risskov
K15 Mouyal, David, Lyngby
K16 Møller, Ann Kersti, Jyderup
K17 Nexøe-Larsen, Caroline Thora 

Vordingborg
K18 Nørregård, Kamilla, Tappernøje
K 19 Raben-Levetzau, Amalie Cecilie 

Agnete, England
K20 Rasmussen, Michael Bjørn 

Colombo Sri Lanka
K21 Rosenkrantz, Niels Iver, Borre
K22 Schimmelmann, Hans-Heinrich’ 

Peter Lindenborg, Gistrup
K 23 Speiser, Signe Gerda 

Zürich, Schweiz
K 24 Varberg Kristiansen, Christina 

Louise, Mogenstrup, Næstved
K 25 Varming, Eva Marie, København
K 26 Ørnum, Mikkel Jon, Sømarke, 

Borre

3 X
K 1 Blixen-Finecke, Stefan Thorbjørn F. 

Klüter, Hesselager
K 2 Brandt, Jakob Dimon, Næstved
K 3 Burmeister, Marco Harrasser, 

Holte
K 4 Didriksen, Vibeke Brock 

Grenå
K 5 Hartwig, Malene, Bjæverskov
K 6 lermiin, Kevin Kristoffer Ehnhuus 

Seinhuus, Klippinge
K 7 Lund, Maria, København
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K 8 Nielsen, Christian Heden, 
Næstved

K 9 Pedersen, Lars Martin, Næstved
K 10 Ravnsted, Laus, Dragør
K 11 Sivertsen, Astrid Colding, Galten
K12 Svenningsen, Line Lundgaard, 

Præstø
K13 Tsurkan, Roman, København
K 14 Vestergaard-Hansen, Line, 

Frederiksberg
K15 Zunda, Martin Schielder, Roskilde

3 Y
1 Andersen, Birgitte Christina Palle 

Fensmark, Næstved
K 2 Caspersen, Christin Dyrløv, 

Næstved
K 3 Christiansen, Jens, Klampenborg

4 Elverdam, Sidse Marie, 
Fakse Ladeplads

K 5 Groth-Pedersen, Stine, Fensmark 
Næstved

K 6 Hansen, Marie Søndergaard, 
Præstø

K 7 Heinrich-Paludan, Inka Carolin 
Fåborg

K 8 Hoick, Niklas
Seoul, Korea

K 9 Larsen, Steffen Matthias Saltofte 
Auning

K 10 Lindsay-Poulsen, Moya-Louise 
Italien

K 11 Meinfeldt, Morten Løgsted, 
Flensburg, Tyskland

K12 Møllenbach, Emilie 
Nigeria

K13 Møller, Niels Iversen, 
Sydals

K14 Rasmussen, Bo Raahauge, Fakse
K15 Skade-Rasmussen, Sophie-Mette 

Kirstine Jespersdatter, Fåborg
K16 Speiser, Arne Karl Zacho

Zürich, Schweiz
K17 Stoffregen, Ali Abdelhadi 

Nairobi, Kenya
K 18 Tesdorpf, Johan Peter-Henrik 

Odder
K19 Thøisen, Jeanette Kalling 

Dronningmølle

K20 Weber, Andreas Lau, Jakarta 
Indonesia

K 1 Andersen, Mads Lund, Fuglebjerg
2 Banga, Gurpreet Singh, 

Holme Olstrup
K 3 Bisgaard, Regitze Aya Ebba 

Japan
4 Brunse, Dennis Norin, Lundby
5 Ejsbøl, Anne Kathrine, Næstved
6 Engberg, Mass Milton, Næstved
7 Fries, Johan Madelung, Næstved
8 Holmström, Morten Harrill, 

Næstved
9 Larsen, Isabel, Tappernøje

10 Nielsen, Daiana Fobian, Lundby
11 Nielsen, Louise Herløv, Næstved
12 Paridon, Niels, Tappernøje
13 Pedersen, Lise Beirne Chapman, 

Fakse
14 Pedersen, Marie Louise, Næstved 

K15 Szpirt, Mischa Benjamin, Hellerup
16 Wijngaard, Emilie, Næstved

K17 Aarestrup, Jesper, Græsted

8 A
K 1 Andersen, Gorm Bjarne Dam 

Belgien
2 Andresen, Christian Bjerregaard, 

Næstved
3 Bille, Mads Rasmus, Kalvehave

K 4 Bucht, Alexander Ricardo, 
København

5 Clausen, Søren Ulrik, Brandelev, 
Næstved

K 6 Faddersbøll, Benjamin James 
Alabama, USA

K 7 Jensen, Rasmus Elsborg, Gentofte
8 Madsen, Steffen Faldt, 

Karrebæksminde
K 9 Müller, Martha Maria

Malaga, Spanien
10 Nielsen, Mads Heden, 

Næstved
K 11 Raben-Levetzau, Julie, England

12 Rasmussen, Jesper Richter, 
Mogenstrup, Næstved

13 Schroller, Cecilie, Karrebæksminde
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8 B

1 Christensen, Anders, Næstved
2 Hansen, Thomas Joachim, Næstved 

K 3 Hove, Thomas Tobias Dinsen,
USA

K 4 Kampmann, Bjarne, 
Frederiksberg

5 Knudgaard, Hans-Christian 
Eckerbom, Fakse

6 Krøigaard, Jens, Mogenstrup, 
Næstved

K 7 Otteskov, Harry Rukundo K.
Uganda Afrika

8 Pedersen, Rasmus, Holme Ulstrup
9 Plaschke, Julie Kathrine, Næstved

K10 Skak, Ane Windfeld
Hamburg, Tyskland

11 Skotte, Kenni Simon, 
Holme Ulstrup

12 Sroczynski, Aniela Karina, 
Næstved

K13 Woderup, Lars Henrik, 
Frederiksberg

9 A
K 1 Andersen, Maria Liv, Sakskøbing

2 Banga, Jagpreet Singh, 
Holme Ulstrup

3 Christensen, Kirstine Ploug, 
Tappernøje

K 4 Christiansen, David Cheung,
Hong Kong

5 Hansen, Gertie Lærkholm, 
Næstved

K 6 Jensen, Sacha Jul, Strøby, Køge
7 Jorck, Philip, Appenæs, Næstved
8 Kreiner, Steen Schaldemose 

Næstved
9 Købmand, Sabine, 

Herlufmagle
K10 Lang, Ivan Scavenius, 

Ørbæk
K 11 Løhr, Sophie Catherina, Haslev

12 Malherbe, Nilas Skov, Næstved
K13 Møller, Katrine Emma Johanne,

Slagelse
K14 Nielsen, Tobias Dan, Ølstykke
K15 Skade-Rasmussen, Sarah-Alice

Nielsine Jespersdatter, Faaborg

K16 Speiser, Lasse Ule Zacho
Zürich, Schweiz

17 Thranow, Louise, Næstved

9 B
1 Andersen, Kirstine, Præstø

K 2 Buchard, Jacob Johannes, 
Hemhofen, Tyskland

K 3 Deichmann, Philip Marker, 
Charlottenlund

K 4 Drost, Anne Mette Bue, Nyråd
Vordingborg

K 5 Hansen-Nord, Thomas, 
København

6 Hastrup, Phillip Ballegaard Kjær 
Mern

K 7 Højlund, Janni, Næsby Holbæk
8 luel, Ida Marie Vibeke, Langebæk
9 Iversen, Christian Kock, Fensmark 

Næstved
10 Larsen, Jakob Grupe, Næstved
11 Lauritzen, Kikki Neilemann, 

Næstved
K12 Mørkholm, Kristina Lind 

Augustenborg
13 Giesen, Anne-Mette Hartmann, 

Næstved
K14 Olsen, Yasmin Fawzia Wøhlers, 

Chile
15 Pedersen, Kasper Cortz, Næstved
16 Petersen, Lasse Skov, Næstved

K17 Sehested, Christian Malte 
Næstved

10 PRÆP
1 Andersen, Mads, Karrebæksminde
2 Andersen, Stefan Nikolai, Næstved 

K 3 Andersen, Thor Niels Dam,
Belgien

K 4 Barner, Mark Ule, Hellerup
K 5 Bigaard, Arendse Henriette, 

Hellerup
6 Christiansen, Kristjan Berger, 

Næstved
7 Enevoldsen, Christopher Novela, 

Næstved
8 Fog, Camilla, Næstved

K 9 Gullestrup, Tanja,
Texas, USA
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K10 Halkier, Catherine Shirom, 
Hjørring

K 11 Hansen, Jonas, Lyngby
K12 Jakobsen, Dennis Rolf Dalsgaard 

Kr. Skensved, Havdrup
13 Jensen, Morten Frithjof, Præstø
14 Müller, Paul Martin, 

Spanien
15 Olsen, Linette Hjelmar, Næstved

10PRÆP
16 Pedersen, Malene, 

Karrebæksminde

K 17 Ritzau, Susanne 
Zimbabwe Afrika

K18 Sørensen, Maria Bojsen 
Gentofte

K19 Tindi, Maureen, København
K20 Van De Ree, Joachim Dirk 

Silkeborg
K21 Vestergaard-Hansen, Nicolai, 

Frederiksberg
K 22 Vibholm, Caroline Rebecca 

Nakskov
K 23 Viskum, Frauke Arendse, 

Frederiksberg

ansvaret - og så trænger 
man til den støtte, religio
nen kan give.
S-M: Så synes du, at du 
kan læsse af. .
Forstanderen: Nej, man 
kan sgu’ ikke bare sådan 
læsse ansvaret over på 
Vorherre! Men gennem re
ligionen forholder man sig 
til noget, der er større end 
en selv, nogle værdier og 
normer. Det har jeg fundet 
i kristendommen. Andre 
fandt det i en politisk ideo
logi, i Partiet, som blev re
ligion for mange kommu

nister. Men når det gælder 
diplene, så mener jeg, det 
er skolens ansvar at give 
dem en ramme, en tole
rant ramme, som f.eks. 
lovsang med Fadervor i 
kirken.

Ønsker for fremtiden

MN: Hvis du til slut - i 
Lykkehjulets ånd - fik lov 
at ønske frit, uden økono
miske begrænsninger - 
hvad ville du så pege på?
Forstanderen: To ting: at 
Herlufsholms miljø og den 

omgivende natur kan be
vares som en forudsæt
ning for det vigtige pæda
gogiske arbejde. Byudvik
ling og trafik kan hurtigt 
æde sig ind på området og 
omklamre skolen, true 
dens natur og de anlæg, 
som er af så enestående 
værdi, at vi må slås for de
res bevarelse. Den anden 
ting kan siges kort: gode 
lærere!
En skole som Herlufsholm 
må bygge sin kvalitet på 
gode lærekræfter. Det må 
være så attraktivt at ar
bejde her, at vi kan til
trække de bedste - og fast
holde dem gennem gode 
tilbud om videre uddan
nelse og et inspirerende 
dynamisk miljø. Det vil 
kunne skabe en berettiget 
selvrespekt og faglig stolt
hed - noget, som mange 
danske lærere i alt for høj 
grad synes at mangle idag. 
Det kan bl.a. ske ved, at 
lærerene ser sig som del af 
et hold og finder nytte og 
glæde i at samarbejde om 
de fælles mål og værdier.
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Set og sket
Red. Suzanne Strange

Maskebal
Også i år var der virkelig 
gjort noget ud af kostumer
ne. Maskeballet indledtes 
som noget nyt med ind
march, så at man bedre 
kunne nyde synet af de flot
te udklædninger. Dette var 
aftenen, hvor mange kunne 
udleve deres inderste drøm
me om at være noget andet 
(en flok kyllinger f.eks.) el
ler den de ser op til. Mange 
idoler var repræsenteret: 
Barbie (omend i en noget ro
bust udgave), Supermand, 
3.g-pige, Koefoed, rektor, og 
mange andre . . .
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Bragende
Ban kosucces
I mange måneder havde vi 
planlagt en banko-aften i 
Helenhallen. Formålet var 
først og fremmest at ind
samle penge til at bygge 
en børneby i Botswana, 
men også at invitere bor
gere fra Næstved indenfor 
på skolen.
Sponsorerne var meget be
gejstrerede for projektet, 
hvilket resulterede i at 70 
firmaer var villige til at 
sponsorere aftenen. Det 
samme var Næstved Ti
dende og Radio Næstved, 
og de sørgede for flotte ar
tikler og anmeldelser af 
begivenheden.
Selve aftenen forløb excep
tionelt. Humoren og stem
ningen var i top med 250 
gæster, hvoraf 200 kom fra 
Næstved. Der var gaver 
for omkring 30.000 kr, 
hvilket tydeligt pustede 
stemningen hos spillerne i 
vejret.
Overskuddet blev 7.800 
kr, hvilket var et glædeligt 
resultat.
Vi er glade for, at vi kunne 
være med til at give skolen 
og ikke mindst SOS-Bør- 
neby en håndsrækning 
mod vores store mål.

David Mouyal & 
Maria Iversen

Fra 
kalenderen

Februar
7.-14.

3.g opgaveuge
9. LØ og RA samt 

præparandklassen på 
studietur i Frankrig

19. l.y + SG, KO og NU 
på ekskursion til Kø
benhavn

21. 2.g MU og SS på mu
sikekskursion i Kø
benhavn

22. Maskebal
24. Besøg af Monica Flod

man og Frede de Ha
as fra IBO: evalue
ringsbesøg med hen
blik på MYP (Middle 
years Programme) i 
grundskolen fra skol
eåret 1997/98.

26. MM og 2.a på ekskur
sion til København.

27. KJ, EW og NAa på 
ekskursion til Køben
havn.

Marts 
6.-16.

3. g Sa til EYP-møde i 
Grækenland

8. Gøye-bal 
8.-16.

2.g på studietur til 
Ardeche i Frankrig.

20. 2.x og HH på ekskur
sion til Nationalmu
seet.

21. Andreas Larsens 
(Gnisten) begravelse 
fra Herlufsholm Kir
ke.

April
4. Åbning af trampesti 

ved Susåen.
5. Basketballstævne 

mod Gammelherlovi- 
anere.

6. SOS-børnebyarran- 
gement: banko i He
lenhallen.

9. Eø-holdet og JL på 
ekskursion.

10. 9.a og 9. b med DM og 
BL til Lalandia.

19. Forårskoncert med 
efterfølgende bal.
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Sidste skoledag
Skoleårets afslutning fejres grundigt og bl.a. dækkes der 
ekstraoverdådigt morgenbord i festsalen. Her får man så 
i tilgift til stærk kaffe årets åbenbaring: eksamensske
maet (det kræver sin mælk!)

Konfirmation
Årets konfirmander foto
graferet i Klostergården 
sammen med sognepræst 
Eilif Kristensen. Skolen 
var vært for en frokost for 
konfirmander og deres fa
milie inden alle drog hver 
til sit.

Lalandia
Torsdag d. 10/4 tog begge 
niende klasser + Dorte & 
Levin med bus til Lalan
dia. Vi var i godt humør og 
parate til en fed tur, hvil
ket vi også fik. (Bedre end 
forventet). Kl. ca. 15.00 
ankom vi til det enorme fe
riecenter. Vi blev indloge
ret i hytter, hvorefter de 
fleste af os fortsatte i 
vandland. (Kanon sjovt). 
Kl. 19.00 skulle vi lave 
mad (burgere). Efter spis
ning sad vi og hyggede, 
hvorefter vi tog på »BAR«. 
. . (For at spille bowling og 
drikke (sodavand)). Kl. 
23.00 skulle vi mødes i et 
af husene, for at sige god
nat til læreren (Dig! lille 
Levin . ..) Vi fik endda flø
deboller som bevis på god 
opførsel . . . Derefter gik 
lærerne hjem i deres hyt
te, og vi festede videre . . . 
Kl. 8.30 stod vi op og gik i 
bad (og gjorde rent. . .) 
Derefter spiste vi morgen
buffet kl. 10.00, og så tog 
nogen af os i badeland og 
fitness. Kl. 12.00 gik turen 
hjem ØV-BØV . . .
VI HAVDE HAFT EN KA
NONTUR . . .
m.v.h. Thomas, Kikki, Kir
stine & Anne-Mette O.
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Trafikinformatør
Klaus Hansen lærte 8. klasserne at se til
værelsen fra flere sider - hans erfaringer 
fra trafikuheldet der anbragte ham i køre
stol, kunne blive virkeligheden for en
hver. Så der var lydhørhed under foredra
get, der er et initiativ fra forsikringsbran
chen og PTU.

Hueprøve ’97
Inka Heinrich-Paludan

Lørdag d. 5.4.1997 var det 
endnu en gang tid til 3.g’s 
hueprøve.
Aftenen startede festligt 
med selve hueprøven i Hy
len, hvor Haagensen stod 
for prøvningen og leverede 
vin til de ventende 3.g-ere. 
Der tændtes lys i alle øjne, 
når den kommende hue 
blev sat på hovedet, og der 
blev ivrigt taget billeder. 
En hyggelig middag fulgte 
i de samme omgivelser, og 
aftenen blev afsluttet med 
den næstsidste fuefest for 
dette års regering og for 
nogles vedkommende med 
en dukkert i Stark.

VALG AF
FORÆLDREREPRÆSENTANTER

Der indkaldes hermed til valg 
som forældrerepræsentant

lørdag den 23. august 1997 kl. 10.00
(Fugleskydningsdagen).

Valget vil foregå i anviste klasselokaler 
på Herlufsholm Skole.

De nyvalgte forældre-repræsentanter indkaldes til 
valgmøde af bestyrelsesmedlemmer 

den 29. august 1997 kl. 15.00.

På bestyrelsens vegne 
Klaus Eusebius Jakobsen
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Grundskolens komedie
Benny Njor og komedieholdet fra 9. klas
se (hele klassen!) var i rampelyset og spil
lede veloplagt op til deres festklædte fan
skare af forældre, lærere og kammerater. 

det var en flot holdindsats på landets 
mindste, men vistnok kønneste intimsce
ne i Festsalen - senere foldede alle sig ud 
på dansegulvet.
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Cafeaften for grundskolen
Af Katrine E. J. Møller 9. a

Grundskolen havde ende
lig fået lov til at låne sko
lens café lokale og det blev 
straks udnyttet. Den 7. de
cember var der et arrange
ment der hed »Café 
Christmascorner«. Der 
blev sat plakater rundt 
omkring på skolen som op
fordrede grundskoleelever 
til at lave nogle sketches 
eller lignende. Der var 
mange der havde noget de 
gerne ville vise. Da det en
delig blev den 7. december 
var hele caféen fyldt med 
glade mennesker. Der var 
mange sjove og gode ind
slag både sketches, musik 
og sang. Det var en stor 
succes. Selv om denne ca
féaften var for grundskole
elever, kom der alligevel et 
par gymnasieelever som 
skulle se hvordan vores ca

fé aften foregik. De har se
nere fortalt at det havde 
været rigtig godt og sjovt. I 
den kommende tid fik afte
nen meget ros og caféud
valget blev spurgt om der 
ikke blev arrangeret en af
ten til snart. Og det blev 
der så. Den 8. februar var 
der Honolulu aften. Café

lokalet var blevet pyntet 
med palmer og blomster og 
café udvalgets drenge gik 
rundt i Bermudashorts og 
pigerne i saronger og sol
briller, så det fik den rette 
Hawaii stemning frem. 
Det var ret godt fundet på. 
Til denne aften havde vi 
fået lov til at låne et ka- 
reokee anlæg af A-Z Er
hverv, mod at vi så tog 10 
kr. ved indgangen og de 
penge gik til SOS Børne- 
byer. Der var i alt 400 kr. 
Den var vi helt med på da 
vi ellers skulle have været 
ude og leje et anlæg til ca. 
3.000 kr. hvad vi ikke hav
de budget til. Så det var vi 
meget glade for.
Aftenen startede stille og 
roligt men efterhånden tog- 
flere og flere mod til sig og 
gik op på scenen og fyrede 
den af til en sang. Det var 
en kæmpe succes, større
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end vi havde turde håbe 
på. Vi var i starten lidt i 
tvivl om folk turde gå op og 
bare synge. Men det var 
ikke noget problem. Knap 
en time før vi lukkede gik 
det hele dog fuldstændig 
amok. Alle ville op og syn
ge, caféen var fyldt op til 
bristepunktet, sveden drev 
ned af alle, og tiden var 
knap, men det tog dog ikke 
lang tid før man fandt ud 
af at det hjalp ikke hvis al
le råbte og skreg, og folk 
tog det så mere roligt og 
satte sig ned med en soda
vand indtil det blev deres 
tur. Det skal lige siges at

også til denne caféaften 
kom der nogle gymnasiee
lever og kiggede, og de 
blev lige nødt til at afprøve 
anlægget og stillede sig så 
op på scenen og gav et 
nummer. Da aftenen ende
lig var helt slut var det 
kun smilende mennesker 
man så forlade caféen. Det 
var en kanon succes.
På grundskolens caféud
valgs vegne vil jeg gerne 
sige tak til alle dem der bi
drog med sketch, sang og 
musik til »Christmascor- 
ner, og til dem som stillede 
sig op på scenen og sang 
kareokee.
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Forårskoncerten
Forårskoncerten er l.gs 
eksamen. Her skal hver 
klasse vise, hvad de kan 
præstere i fællesskab. Det 
blev tre meget forskellige 
numre: l.y valgte at opføre 
We are Family, kendt fra 
filmen Birdcage - i drag og

falset, l.a optrådte med en 
gammel Gitte Hænning- 
kending, Tå med ud å fisk’, 
og 1.x med et kompromis 
ernes kompromis, en med
ley af 26! kendte sange. 
Koncerten var præget af 
synge- og spilleglæde og
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meget god forberedelse: al
le udøvere: sangsolister, 
kor samt grupper kunne 
deres numre udenad. Og 
forældrene og de øvrige til
hørere kunne opleve, at 
uanset om man er til rap, 
jazz eller klassisk, så var 
numrene velspillede og 
velsungne.



STUDIETUR I MARKEN

Hyttetur
Lea Kristine Gindin, l.a

Fredag d. 7/2 begav l.a sig 
til et sted nær Karre
bæksminde kaldet »Far
men«, ledsaget af 2 lærere: 
Hans Hansen og Anne Ma
rie Pless. Da vi ankom fik 
vi lidt tid til at få vores 
ting på plads og derefter 
blev vi kaldt ned i »fælles
stuen« til instruktion for 
de følgende dage. Vi blev 
delt i 5 hold, der hver dag 
skulle tage sig af forskelli
ge ting som madlavning, 
rengøring og oprydning. 
Første aften lød på natløb, 
arrangeret af 2 elever i 
klassen. Med dette løb 
fulgte mange overraskel
ser, skal vist lige siges, og 
holdet, der løb af med sej
ren, havde vist anstrengt 
sig til det yderste for at de
korere hinanden så fanta
sifuldt som muligt.
Dagen after var der trave
tur på programmet. 9 km’s 
vandring lå foran os, og 
det var bestemt ikke no
get, der blev set frem til ef
ter den forrige aftens be
skæftigelser . . .
Noget bedøvede og sløve 
drog l.a afsted og endte 
underligt nok ved en »Su
per Brugsen«. På vejen til
bage blev der set på vind
møller og vi delte os, og tog 
forskellige veje hjem.
En gruppe bestemte sig for 
at tage turen over en 
mark, og endte i mudder 
til knæene. Efter den tur 
var det rart at komme 

hjem i en opvarmet hytte, 
til et varmt bad.
Om aftenen var der for
skellige former for under
holdning. Et sjældent syn 
var Hans poptøs i »gæt og 
grimasser«. Der var også 
ballondans og til slut blev 
der spist slik til det stod os 
ud af ørene.
Næste dag blev der gjort 
rent over alt, så vi kunne 
efterlade os en pæn og ny
delig spejderhytte.
Turen var vellykket, bort
set fra et enkelt tilfælde af 
sygdom, og alle tog glade 
hjem.
På l.a’s vegne, tak til An
ne Marie og Hans.

Musikhistorisk 
Museum
Tatiana Buch-Hansen

Fredag d. 21. februar be
søgte 2.g musikhold Mu
sikhistorisk Museum på 
Østerbro med omvisning 
ved en af museets ansatte. 
Vi begyndte med modeller 
af de første strygeinstru
menter og de første klave
rer og »knipseinstrumen- 
ter« såsom guitarer og 
cembalo, og vi lærte funk

tionen af et cembalo. Vi så 
renæssancens imponeren
de blæseinstrumenter, 
som hovedsageligt var ble
vet brugt ved hofferne. Og 
vi så baroktidens måde at 
udsmykke instrumenter
ne på. Kendetegnet for ba
roktiden var jo dens enor
me udsmykninger, der vi
ste, at man havde kontrol 
over naturen og viste hvor
dan den tog sig smukkest 
ud, og det bar instrumen
terne også tydeligt præg 
af. Ved hver overgang til 
en ny musikstil, blev der, 
på bånd, spillet på de in
strumenter vi havde set 
på, og vi fik på denne må
de hele tiden et klart ind
tryk af, hvordan hele mu
sikklangen var. Dette 
skabte samtidig en meget 
højtidelig stemning. Men 
der var også tid til den mo
derne musik og de alment- 
brugte instrumenter, vi 
har i dag. Det oplevede vi i 
form aflivemusik, der blev 
spillet af to »museums mu
sikanter«. Den ene spille
de el-bas og den anden 
sopran-saxofon, de spille
de et nummer af jazzkom- 
ponisten Nils Lan Doky: 
Misty Dawn, og fortalte 
om deres instrumenter og 
deres spilleteknikker, og 
der er ingen tvivl om at det 
var disse to’s beretninger 
og musik, der gjorde størst 
indtryk på os. Vi sluttede 
vores ekskursion med en 
tur ned ad Strøget mod 
Hovedbanegården.
Alt i alt en lærerig og 
spændende tur gennem 
musikkens historie.
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Historieekskursion til København
Rikke Saas og 
Adam Saunte
Tirsdag d. 11. marts trop
pede 1.x., l.a., Hans Han
sen og Mogens Melchior- 
sen op foran skygningen, 
hvor vores bus holdt og 
ventede. Dagens mål, var 
et besøg på Nationalmuse
et og en bytur for at se Chr. 
IVs bygningsværker.
Ved ankomsten til museet 
stillede vi vores lækre 
madpakker fra køkkenet, 
hvorefter Mogens og Hans 
tog os på en gåtur gennem 
nogle af Københavns ga
der, hvor vi bl.a. passerede 
Børsen, Holmens kirke, 
havnen ved Det Kgl. Bibli
otek og Rigsarkivet.
Alle på nær de få, der led 
af højdeskræk eller gamle 
»skader« fik også en rask 
gåtur op i Rundetårn, hvor 
man kunne slappe af et 
par minutter og nyde den 
smukke udsigt over 
København inden man be

gyndte nedstigningen. Ef
ter denne lidt anstrengen
de tur op i tårnet førte 
Hans og Mogens tropper
ne tilbage til Nationalmu
seet hvor vores lækre 
madpakker lå og ventede. 
Dem måtte vi spise sam
men med 50 larmende bør
nehavebørn.
På Nationalmuseet skulle 
vi se to forskellige udstil
linger, den ene med guide, 
og på den anden kunne 
man selv studere. Vi blev 
delt i to grupper og klok
ken 12.00 vandrede den 
første gruppe af sted for at 
se en udstilling som hed 
»Eldorado« og som handle
de om indianere i Andes- 
bjergene og i Amazonlan- 
det og om deres møde med 
spanierne. Dette var en 
guided udstilling. Udstil
lingen var et strejftog gen
nem indianernes historie. 
Den viste glimt af den kul
turelle mangfoldighed og 

de blomstrende riger, der 
havde været - og var - da 
europæerne gik i land på 
det sydamerikanske konti
nent.
Med udstillingen forsøgte 
museet at støtte indianer
ne i deres overlevelses
kamp ved at fortælle om 
indianerne i deres fortid, 
nutid og fremtid.
Imens besøgte den anden 
gruppe særudstillingen 
om Magrethe 1., Nordens 
frue og Husbond.
Denne udstilling gav en 
bred skildring af perio
dens kulturhistorie og for
talte om en af middelalde
rens måske mest betyd
ningsfulde kvinder. Ud
stillingen var baseret på 
genstande lånt fra over 50 
museer og institutioner. 
Man kunne se udstillingen 
i København til d. 1/4-97, 
hvorefter den ville fortsæt
te til Sverige, Norge og 
Finland.
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Gammel-herlovianer 
ved to specialkorps
I forbindelse med 
løsningen af den 
projektopgave, der 
er et krav i forbin
delse med afslut
ningsprøven fra 9. 
klasse, havde vi den 
oplevelse at »møde« 
en gammel-herlovi
aner, der gik på sko
len tre år i begyn
delsen af 1930’erne. 
Det var Anders Las
sen.
Emnet for vores pro
jektopgave var 
»vand«, så vi havde 
besluttet at se nær
mere på Søværnets 
eliteenhed, 
frømandskorpset. Vi 
havde også lejlighed 
til at besøge en Tor
pedostation i Kongsøre i 
Odsherred. Chefen for 
Frømandskorpset, orlogs
kaptajn Mogens Christen
sen, tog meget pænt imod 
os og svarede hjælpsomt 
på alle vores spørgsmål 
om optagelseskrav, uddan
nelse, materiel og opgaver. 
Og selv om det lyder som 
en barsk uddannelse, så 
lyder det også som et 
spændende job.
På rundvisningen »mødte« 
vi så Anders Lassen, der 
står som buste udenfor 
Frømandskorpsets byg
ning.
Der står en buste magen 
til ved Jægerkorpset på 
Flyvestation Aalborg, beg
ge opstillet af Friheds-

Her står vi sammen med 
chefen for Frømandskorp
set, orlogskaptajn Mogens 
Christensen, ved Anders 
Lassen-busten i Kongsøre.

kampens Veteraner til 
minde om Anders Lassens 
indsats som engelsk offi
cer i kampen mod nazis
men under anden verdens
krig. Anders Lassen blev - 
som de fleste Herlovianere 
ved - dræbt i kamp i Itali
en af tyskerne den 9. april 
1945.
Frømandskorpset og Jæ
gerkorpset har været med 
i oprettelsen af Anders 
Lassen Fonden, der kunne 
støtte og opmuntre danske 
soldater, der kommer til 

skade i Danmark eller ved 
udstationering i udlandet. 
De første penge til Anders

Lassen Fonden 
stammer fra over
skuddet fra salget af 
bogen »Jo du kan«, 
der handler om 
aspiranttiden ved 
Jægerkorpset, og er 
skrevet af den tidli
gere jægersoldat, 
Nicolai Moltke- 
Leth, som mange vil 
huske fra fjernsyns
programmet »Eli
ten«.
Frømandskorpset 
og Jægerkorpset de
les om opgaven, for
di de er de danske 
sidestykker til An
ders Lassens briti
ske enhed, Special 
Boat Squadron, 
SBS, der var en un
derafdeling af Spe

cial Air Service, de berøm
te SAS-regimenter. Som 
det vil være mange be
kendt modtog major An
ders Lassen mange medal
jer for sin indsats, blandt 
andet Military Cross (tre 
gange) og efter sin død Vi
ctoria Cross.
En underlig fornemmelse 
for os helt unge herlovia
nere pludselig at stå »an
sigt til ansigt« med en af 
vore berømte forgængere. 
Og lige til sidst, svaret på 
det spørgsmål, alle - især 
piger - stiller: Nej, vi mød
te ikke kronprins Frede
rik. Han var med på øvelse 
i Norge!

Philip Jorck 
og Steen Kreiner, 9.A.

52



STUDIETUR I MARKEN

Europæisk ungdom på kryds og tværs i Thessaloniki
3.g. samfundsfag-mellemniveau deltog i marts i EYPs 24. session i Thessaloniki

Erik 'Worm
Det Europæiske Ung
domsparlament, på en
gelsk European Youth 
Parliament (EYP) er en or
ganisation under Europa
parlamentet og Det Euro
pæiske Fællesskab, skabt 
for omkring ti år siden på 
initiativ af en hollandsk
engelsk kvinde, Bettina 
Carr-Allinson, som stadig 
arrangerer og leder de tre 
til fire sessioner, der årligt 
afholdes rundt omkring i 
Europa. Den 24. session 
var henlagt til dette års 
kulturby, Thessaloniki, i 
Grækenland.
Hvert europæisk land har 
sin nationale komite, og 
udvælgelsen af elever, 
lærere og skoler varierer 
fra land til land. I de fleste 
lande har eleverne været 
igennem konkurrencer for 
at kvalificere sig til delta

gelse. I Danmark ansøger 
skoler den nationale komi
te og får så afslag eller det 
blå stempel til at tage af 
sted.
I princippet deltager 10 - 
15 unge mennesker i den 
gymnasiale alder fra de 15 
europæiske lande i disse 
sessioner. De ‘europæiske 
lande’ var i år udvidet med 
repræsentanter fra de 
gamle øst-europæiske kul
turlande: Rumænien, Un
garn, Polen og Tjekkiet, - 
dertil repræsentanter fra 
de baltiske lande Estland, 
Letland og Litauen. På 
denne måde og ved disse 
invitationer er EYP et 
godt pioner-forum for en 
integrering og indlemmel
se af disse lande i det eu
ropæiske fællesskab.
Tallet 10-15 er parallelt 
med det antal komiteer, 
der skal behandle de em

ner, der er udvalgt til net
op den pågældende sessi
on, i vores tilfælde: uden
rigspolitiske problemer, 
derunder bl.a. sikkerheds
problemer, -landbrug, fi
skeri og fødevarer, - økono
mi, penge og industri, - 
energi, forskning og infor
mationsteknologi, - EUs 
rolle i fødevaresituationen 
også over for 3. verdens
lande, - handel med men
neskelige organer, - anti
terrorpolitik, - socialpoli
tik på nationalt og EU- 
plan, miljø, - uddannelse, - 
helbredssituationen natio
nalt og på EU-plan, - frem
tiden.
Den 6. marts drog 13 ele

ver fra den herværende 
3.g. samfundsfag-mellem
niveau sammen med rek
tor, der midtvejs blev af
løst af lektor Nils Aarsø, 
og lektor Erik Worm af- 
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sted med bus til Kastrup, 
videre med fly til Athen og 
derfra til Thessaloniki, 
De ni dage var opdelt i tre 
moduler. Et indledende 
‘lær - hinanden - at - ken- 
de-modul’, som løb af stab
len i Porto Carras, en 
blanding af smukt græsk 
landskab mod havet og be
ton-turisme. Dernæst i 
Thessaloniki en debat-fa
se, hvor grupperne, komi- 
terne efter diskussioner 
lagde op til tredie og af
gørende modul: det parla
mentariske plenum, hvor 
gruppernes skriftlige op
læg, forslag skulle stå de
res prøve, vedtages eller 
falde.
De græske arrangører 
havde haft travlt og selv
om der henad vejen faldt 
mange morsomheder om 
den mere afslappede syd
landske holdning til pro
gram-tider, ‘greek time’, så 
må man sige at alt - og det 
var meget - faktisk klappe
de flot. Et vigtigt punkt i 
programmet var naturlig
vis de stedlige værtsfami
lier. “Hvem skal vi bo hos?” 
Og for at gøre dette punkt 
meget kort, så gik også det 
bare godt. Der blev kørt 
meget i bil, hentet og 
bragt, og med et smil og 
græsk gæstevenlighed og 
varme. Der blev startet 
flere gode græsk-danske 
venskaber på de 10 dage, 
og sluttet gode - og måske 
varige - forbindelser på 
tværs af de europæiske 
grænser, - og så har man 
jo faktisk opnået, hvad 
man gerne ville.

1. Rektor på vej til de 
græske guders bolig, Olym- 
pos-bjerget. (se s. 1).

2. Nils Aarsø i elevers kreds 
ved Nationalmuseet i Thes
saloniki. (se s. 25)

3. Optræden for hinanden. 
Herlovianerne har smidt 
klaphatten,- og de hvide 
nederdele og bukser, damer 
og herrer, hvirvler rundt i 
vores stedlige national
dans: lanciers.
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»Studierejsen« i 2.g
Niels Ulrichsen

I to år har vi nu på Her
lufsholm afprøvet »år
gangsmodellen« som en 
mulig afløser for mange 
års »klassemodel«. Jeg - og 
mange andre lærere - har 
været involveret i begge 
typer af rejser. Og dog har 
vi ikke helt afklaret vores 
syn på dem. Meget kan 
nemlig fremføres af »plus
ser« og »minusser« for 
hver model. Man kan dis
kutere det »akademiske« 
og fag-relevante sigte, 
hensynet til den enkelte 
klasses fælles erfaringer 
og sammenhold og proble
mer med at rejse til stor
byer (som klasserejser of
test vil være), overfor år

gangens behov for identi
tet og fælles oplevelser.
Begge år lagde den aktuel
le lærergruppe et pro
gram, der forsøgte at tilgo
dese eleverne mht. »klas
sisk kultur-påvirkning«, 
nutidig fransk kultur, 
samt fysiske og sociale op
levelser.
(En redegørelse for - og 
vurdering af - vores an
strengelser gives andet
steds af to elever fra 2.g). 
1997-programmet blev 
ændret på »kultur-siden« i 
forhold til det foregående 
år, medens »oplevelses-si
den« var stort set uænd
ret.
Både elever og lærere var 

langt overvejende glade 
og tilfredse begge år. Vi 
kom tilbage til Herlufs
holm med en årgang af 
elever, der på fornem vis 
havde lært at kende og ac
ceptere hinanden på en 
ny og krævende måde - og 
årgangen havde fået en 
bedre og stærkere identi
tet.
En egt. konklusion kan 
kun vanskeligt drages af 
ovenstående: er den ene 
form bedre end den an
den? (Svaret kendes ik
ke!). Men på den anden si
de kan det siges ganske 
klart, at den nuværende 
»årgangsmodel« indisku- 
tabelt er blevet raffineret 
til at være et spændende 
projekt, som både elever 
og lærere har stort udbyt
te af!
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2.g i Sydfrankrig
Christina Nissen og 
Filip A. Juhl

I lighed med forrige år gik 
2.g’s studietur til Ardéche 
i Sydfrankrig. Stedets fa
ciliteter og fordelagtige be
liggenhed gjorde, at de be
gavede hoveder bag pro
jektet følte, at det var hen
sigtsmæssigt at forsøge 
succesen gentaget. Efter 
lang tids planlægning af 
hytte- og busfordeling 
samt et par introduceren
de møder og foredrag var 
vi omsider klar til at tage 
afsted den 8. marts.
Efter 24 timer klaustrofo
bisk og kondensvandsdri

vende busrejse, med op
hold på diverse frastøden
de kitchøer (Raststelle), 
hvis prisniveau i den grad 
oversteg vores økonomiske 
potentiale at vi må ty til de 
medbragte madpakker 
(der dog havde holdt sig 
forbavsende godt), ankom 
vi endelig til vor endestati
on: Casteljau i Ardéche. 
Den hektiske indlogering 
blev startskuddet til en 
uges strabadser og speta- 
kulære oplevelser. Da beg
ge undertegnede var på 
samme hold, bus 2 holdet, 
er vi kun i stand til at for
tælle udførligt om dette 
holds foreteelser. Ugen 
startede således (mandag 
d. 10. ) med at hold 2 be
søgte pavepaladset i Avig

non med efterfølgende 
shopping og »café steneri«, 
hvilket især de mindre lik
vide elever satte stor pris 
på. Der herskede i årgan
gen stor tilfredshed med 
netop Avignon besøget. 
Tirsdag var sportsdag for 
ca. halvdelen af årgangen. 
Der var mulighed for at 
prøve kræfter med bjerg
klatring, huleudforskning, 
kanosejlads og mountain
biking. Dagens strabadser 
tog hårdt på de fleste, dog 
ikke mere end at de kunne 
nå at spolere nattesøvnen 
for det mindretal der måt
te bukke under. Onsdag 
gik turen til Orange, hvor 
hovedattraktionen var det 
antikke romerske teater, 
der ud over at være byens
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stolthed også hører til 
blandt de bedst bevarede 
levn fra byens storhedstid 
som provins i Romerriget. 
Duddi og Maria Grand- 
Hansen afprøvede med 
stor succes teatrets frem
ragende akustik. Resten 
af byen virkede dog umid
delbart søvnig og indbød 
ikke til de store eventyr. 
Torsdag: Mens matemati
kerne udfoldede sig 
sportsligt, besøgte de mere 
eller mindre franskkyndi
ge sproglige, gymnasiet 
Marcel Gimaldi i Aubenas, 
hvor vi to og to forsøgte at 
tage del i undervisningen. 
Vi var dog efter dette ikke 

helt færdige med at mæn
ge os med franskmænde- 
ne. Vi blev kørt til Les 
Vans, hvor vi blev splittet 
op i yderligere små hold, 
og derefter sat i »praktik« i 
forskellige institutioner i 
byen, bl.a. rådhus, børne
have og café. Fredag d. 14. 
som samtidig var vort sid
ste døgn i Frankrig, besøg
te bus 2 »oldtidsbyen« 
Nimes, der grundlagdes 
omkring begyndelsen af 
vor tidsregning af romer
ske legionærer og vetera
ner fra Ægypten, der ville 
nyde deres pensionstid un
der behagelige himmel
strøg. Vi beså tre af byens 

hovedattraktioner, den 
næststørste og mest velbe
varede arena fra romersk 
tid, Maison Carée -Euro
pas bedst bevarede tempel 
uden for Rom og til sidst 
Fontainehaven der med si
ne svalende palmer ledte 
tanken hen på Monte Car
lo og Rivieraen. Ligesom 
de andre dage blev der og
så god tid til shopping og 
spisning. På hjemvejen til 
Casteljau skulle vi (natur
ligvis) også se egnens obli
gatoriske valfartsmål 
Pont du Gard, den romer
ske aquadukt der rangerer 
blandt de mest impone
rende af antikkens arki-



tektoniske mesterværker. 
Men inden vi nåede så 
langt måtte vi løbe spids
rod gennem et veritabelt 
souvenir-holocuast. Afte
nen stod i hyggens navn, 
idet hele årgangen med 
lærere skulle spise til mid
dag på en af egnens re
stauranter, der på vor for
anledning måtte åbne 
uden for sæsonen. Menuen 
bestod af nogen af egnens 
ypperste specialiteter bl.a. 
salat med gedeost, kalve
steg med flødekartofler og 
til dessert fromage blanc 
(kvark) og tærteplatte. Til 
middagen serveredes en 
ganske udmærket rødvin, 
»Chateau Garvesyre«, år
gang ukendt, men gærkul
turens fremskredne kom
postering vidnede om at 
den havde set bedre dage. 
På privat initiativ kunne 
de der havde lyst indtage 
en kop kaffe inden vi vend

te næsen hjemad. Det var 
en foruroligende klatøjet 
forsamling der næste mor
gen tog afsked med 
Ardéche.
Hjemturens martyrium 
blev en gentagelse af turen 
derned, bare i anden po
tens. Men videoens mono
tone støjsender formåede 
dog denne gang i højere 
grad at akumulere en søv
nig stemning. På raste
pladserne spenderede kof
feinjunkierne deres sidste 
Franc og D-Mark. Vi nåe
de Puttgarden tidligt søn
dag morgen og trillede ind 
af hovedindgangen om
kring kl. 11.30. Den hjerte
gribende afsked med vore 
fire buschauffører betød 
den definitive afslutning 
på 2.g’s studietur 1997.
Den noget kritiske efterra
tionalisering der uvæger
ligt følger efter en sådan 
studietur måtte konklude

re at de positive oplevelser 
var i klart overtal og de ne
gative kun var af ringe be
tydning.
Ideen om at en hel årgang 
tager afsted på en gang 
virkede først uoverskuelig 
men viste sig at være af ik
ke mindst stor social be
tydning. Det var en sam
menrystning af dimensio
ner der kun styrkede det 
sammenhold, som stod sin 
første alvorlige prøve un
der forberedelserne til 
komedien. Herfra skal og
så lyde en stor tak og me
gen ros til lærerstaben for 
deres planlægning og kre
ativitet under hele turen. 
De undertegnede takker 
naturligvis også hele 2.g 
der trods de mange prøvel
ser viste stor samarbejds
vilje og tålmodighed. TAK 
FOR EN GOD STUDIE
TUR!!! —
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BASKETBALL
Vi starter med et “histo
risk tilbageblik”, for lige 
inden juleferien var 2.G- 
pigerne i Haslev til regio
nalstævne, hvor de spille
de 4 kampe mod 4 forskel
lige hold fra Haslev Gym
nasium. Det blev til et 
knebent nederlag i kam
pen mod 3.G-holdet, mens 
både 2.- og l.G-holdene 
blev slået stort.
Det årlige gammelherlovi- 
anerstævne i basketball 
fandt sted i Helen-hallen 
lørdag d. 5. april. For 
første gang kunne gam- 
melherlovianerne mønstre 
et pigehold. Hvad de gam
le piger havde i humør og 
spillelyst, manglede de 
desværre i teknik og 
træning, og vores stærke 
skolehold vandt overbevi
sende 25-9. Drengenes 
skolehold og to hold gam- 
melherlovianere (Gamle 
før ’92 og Unge efter ’92) 
spillede alle-mod-alle, og 
resultaterne vidner om tre 
meget tætte kampe : 
Skolehold -
Gamle gi.heri. 28-30 
Skolehold -
Unge gi.heri. 28-26 
Gamle gl.h.-
Unge gi.heri. 31-27.
Basket-sæsonen blev run
det af med hjemmekampe 
mod Tokai University Bo
arding School d. 3. maj.

Her vandt vores pigehold i 
suveræn stil 55-10 over de 
japanske piger, mens 
drengeholdet ( 3.G-erne) 
sejrede 17-13 i en spænd
ende og glimtvis velspillet 
kamp.
Og vi fortsætter med de 
øvrige TOKAI-kampe: 
På volley-fronten gik det 
ikke særlig godt. Drenge
holdet kæmpede indædt - 
men forgæves, og tabte i 2 
sæt. Pigeholdet tabte også 
i 2 sæt, efter en noget svin
gende indsats!
Tenniskampen blev vun
det med 2-1: sejre til Her
lufsholm i de 2 mix-doub- 
ler og nederlag i herre
singlen.
Fodboldkampen, som tæl
ler med 2 point i det sam
lede regnskab, blev derfor 

udslagsgivende - og hel
digvis vandt drengene 
med 2-0.
Og på den måde kom po
kalen igen “hjem” til Her
lufsholm efter en god ef
termiddag med masser af 
stemning på både banerne 
og på tilskuerpladserne.

VOLLEYBALL
I gymnasieskolernes vol- 
leyball-turnering har vi 
deltaget med både 1., 2. og 
3. G-hold. Den 7. januar 
var 3.G-erne i Vording
borg, hvor drengeholdet 
indkasserede 2 nederlag i 
2 kampe; mens pigeholdet 
kom i semifinalen - hvor 
det desværre blev til et 
Idart nederlag til Nakskov. 
En måned senere, nærme
re bestemt den 6. februar, 
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var det vores tur til at ar
rangere stævne - denne 
gang for 1. G-holdene. Pi
gerækken var noget tyndt 
besat: Herlufsholm og Ny
købing - med sejr til Ny
købing i de 2 indbyrdes 
kampe; men især i den 1. 
kamp blev de presset at et 
meget flot kæmpende Her- 
lufsholm-hold.
Drengerækken bestod af 3 
hold: Vordingborg, Ny
købing og Herlufsholm, og 
her var vi vidne til nogle 
meget spændende og tætte 
opgør, som resulterede i en 
sejr (og et nederlag) til 
hvert hold.
Jeg vil gerne her sige tak 
til alle de 2.y-ere, der gav 
en hånd med ved afviklin
gen af stævnet.
Den 8. April blev det ende
lig 2.G-ernes tur, og igen 
måtte Vordingborg lægge 
lokaler til et stævne. Dren
geholdet fik sig noget af en 
barsk opvågning - og fik 
meget store klø af Ny
købing i deres første 
kamp. De fik “rejst sig” og 
vandt fortjent, efter en flot 
holdindsats, over værtsfol
kene; men så var kræfter
ne også brugt op - og det 
blev til et klart nederlag i 
den sidste kamp mod Næs
tved.
Pigerne vandt (alt for) let 
over Næstved - de fik lullet 
sig selv så meget i søvn, at 
de først vågnede efter 
kampen mod Vordingborg, 
som de altså tabte!

FODBOLD
For første gang nogensin
de kvalificerede alle tre 

fodboldhold sig til slutspil
let i gymnasiernes kost
skoleturnering - hvilket i 
sig selv er en præstation, 
og en flot kulmination på 
en lang og krævende 
sæson! Ved slutspillet i 
Haslev onsdag den 30. 
April blev pigeholdet nr. 3. 
Begge drengeholdene måt
te desværre nøjes med 4. 
pladser.
I kampene om de tre poka
ler: Røper P.-, E.K.- og 
Eusebius-pokalen, måtte 
vi desværre se Sorø tage 
sig af broderparten.
Drenge 1 tabte 0-2 og spil
lede 3-3 i den anden kamp 
- og dermed fik Sorø Røper 
P.-pokalen.
Drenge 2 derimod vandt 
begge kampe, hhv 4-0 og 4- 
2 - og sikrede sig E.K.-po
kalen.
Pigerne tabte begge kam
pe (0-3 og 1-2) - og derved 
fik Sorø også Eusebius-po
kalen.

SKOLEMESTERSKABER
Den 9. Februar blev skole
mesterskaberne i badmin

ton afviklet , med rekord
stor deltagelse: i alt 57 var 
tilmeldt - så er det sjovt for 
både deltagere og arran
gører.
Mester i damesingle: 
Christin Dyrløv 
Mester i herresingle: 
Adam Saunte
Mester i mix-double: 
Christin Dyrløv og 
Christopher Poll
Den 26. Januar var det tid 
til at kåre skolens bedste 
volleyball-hold. 12 hold 
var tilmeldt denne mix- 
turnering (2 fra grundsko
len, 9 gymnasie- og 1 
lærerhold) - vinder: 2.y's 
hold 1, som dog blev pres
set til det yderste af lærer
ne.
Skolemesterskabet i in
dendørs fodbold blev af
viklet den 19. Marts - igen 
med stor tilslutning, men 
desværre også med nogle 
klasser alt for sent ude. 
Det blev en spændende af
ten med mange gode kam
pe. Vinder: 2x - der, lige
som volleymestrene, blev 
pustet kraftigt i nakken af 
lærerholdet.
Sidst, men ikke mindst, en 
helt anden idræt - nemlig 
skak. Skolemesterskabet i 
skak er blevet afviklet 
over en periode her i for
året, og efter endt turne
ring sluttede David Denc
ker som årets mester.
Tillykke til alle skole
mestrene - og til alle de 
andre deltagere, der, på 
hver sin måde, har 
været med til at præge 
afviklingen af årets 
skolemesterskaber!
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MY/ Årsplan • Herlufsholm Kostskole iyyo
Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni

Ti 1 F 1 lM i 36 O 1 L 1 |m i 4Q T 1 Nytår 5 1 Is 1 O 1 F i M 1 2.Pinsedag
O 2 L 2

Ti 2 00
T 2 S 2

Ti 2 4V
F 2 ] M 2 6 2 1Q T 2 L 2 Ti 2 23

T 3 S 3 O 3 F 3 M 3 4C O 3 L 3 Ti 3 Or. l.g.
Ti 3 U

F 3 S 3 O 3 40
F 4 M 4 30 T 4 L 4

Ti 4 40
T 4 S 4 O 4 O 4 L 4 M 4 ]0 T 4

L 5
Ti 5 04

F 5 S 5 O 5 F 5 M 5 g T 5 T 5 S 5 Palmesøndag
Ti 5 IY p 5 Grundlovsdag

S 6 O 6 Start L 6 M 6 41 T 6 L 6 ’ g- Ti 6 3.g. Kons F 6 F 6 M 6 ]C O 6s.g. L 6

M 7 28 T • 7 Ind-, S 7
Ti 7 41

F 7 S 7 O 7 L 7 L 7 Gøyebal
Ti 7 10

T 7 S 7
Ti 8 M s 37 O 8 L 8 m s cn T 8 S 8 S 8 Rejseuge O 8 F 8 Bededag M 8 24
O 9 i o Indsk.L V fest

Ti 9 J/
T 9 S 9 vildt Ti 9 F 9 M 9 7 M 9 2 0 ] ] T 9 Skærtorsdag L 9

Ti 9 44

T 10 S 10 O 10 F 10 M 10 4Z O 10 L 10?./8.+2.g Ti 10 Ti 10 Termin F 10 Langfredag S 10 O 10
F 11 Mil 00 T 11 L 11 Ti 1 iMorteiTSsp T 11 S 11 O 11 Vinter- O 11 Projekt L 11 M ii nn T 11
L 12 Ti 12 F 12 S 12 O 12 F 12 M 12 3 T 12,e"e j 12 Wpræp S 12 Påskedag

Ti 12 z4U
F 12

S 13 O 13 L 13 M 13 40 T 13 L 13
Ti 13 J

F 13 F 13 M 13 2.Påskedag O 13 L 13

M 14 00 T 14 S 14
Ti 14 44

F 14 S 14 O 14Trolledag L 14 L 14 Ti 14 IX T 14'g S 14
Ti 15 47

F 15 M 15 00 O 15 L 15 M 15 2.9 T 15 S 15 S 15
O 15 0

F 15 M 15 08
O 16 L 16

Ti 16 40
T 16 S 16 Ti 16 opgave F 16 M 16 0 M 16 10 T 16 Margrethe ■ ,, Danskop- 

L lOgave l.g.
Ti 16 43

T 17 S 17 O 17 F 17 M 17 47 O 17 L 17
Ti 17 0 Ti 17 14

F 17 S 17 O 17 Dimission

F 18 M 18 0/1 T 18 L 18
Ti 18 47

T 18 81 S 18 O 18 O 18 Termin L 18 M 18 01 T 18
L 19

Ti 19 *4
F 19 S 19 O 19

F 19 01
M 19 4 T 19 T 19^. S 19

Ti 19 4

S 20 O 20 L 20 M 20 40 T 20 L 20 Ti 20 4 F 20 F 20 % M 20 I? O 202.g L 20

M 21 30 T 21 S 21
Ti 21 40

F 21 S 21 O 21 L 21 Maskebal L 21
Ti 21 7

T 21 Kr. himmelt. S 21

Ti 22 F 22 M 22 OQ O 22 1 99 Kome- M 22 CO T 22 S 22 Fastelavn S 22 O 22 F 22 M 22 0A
O 23 i oqFugle-

u skydnina Ti 23 T 23 S 23
Ti 23 34

F 23 M 23 9 M 23 ]0 T 23 L 23433år
Ti 23 40

T 24 S 24 O 24 F 24 M 24 Termin O 24 L 249./praep. Ti 24 Or. gr.
Ti 24 J

F 24 S 24 O 24 Set. Hans
F 25 M 25 35 T 25 L 25 Blebal Ti 25 43 T 25 Juledag S 25 O 25 Evalue- O 25 L 25 M 25 OQ T 25
L 26 Ti 26 F 26 C 9A SommertidO ZO Slutter

O 26 40
F 262. Juledag M 26 S 26 ringsuge T 26 S 26

Ti 26^4
F 26

S 27 O 27 L 27 M 27 4 4 T 27^ L 27 Ti 27 F 27 F 27 M 27 10 O 27 L 27

M 28 31 T 28 S 28
Ti 28 44 F 28 % S 28 O 28 |L 28 i o o Koncert- L ZÖ bal

Ti 28 °
T 28 S 28

Ti 29 °
F 29 M 29 /IQ on Evalue- 

O 47 ringsuge L 29 862 år M 29 1 T 29% Q on Sommertid O ZY begynder O 29 F 29 M 29 2 7
O 30 L 30

Ti 30 4U
T 30 S 30 Ti 30 1 F 30 % M 30 1 4 T 30 L 30 Ti 30 47

T 31 S 31 F 31 O 31 L 31
Ti 31 14

S 31 Pinsedag

Karaktergivning
Ma. 06.10. Kar. Grundskolen
Ma. 06.10. Kar. Gymnasiet
On. 08.10. Møde Grundskolen
To. 09.10. Møde Gymnasiet
Ti. 25.11. Kar. l.g
To. 27.11. Møde l.g
On. 10.12. Kar. Grundskolen
On. 10.12. Kar. 2.g/3.g

Fr. 12.12. Møde Grundskolen 
Ma. 15.12. Møde 2.g/3.g 
Ma. 30.03. Kar. Grundskolen 
Ma. 30.03. Kar. Gymnasiet 
On. 01.04. Møde Grundskolen 
To. 02.04. Møde Gymnasiet

Herlufsholm
Grundlagt 1565

06.08. Diplene kommer
23.08. Fugleskydning
25.10. Blebal (gr.skole)
09.11. Vildtaften
22.11. Komediebal (2.g)
29.11. Stiftelsen 862 år
06.12. Forældremøde l.g
14.01. Trolledag (3.g)
10.01. Forældremøde (7/8 kl./2.g
24.01. Forældremøde (9., præp)

21.02. Maskebal
07.03. Gøyebal (gr.skole)
28.03. Koncertbal (l.g)
06.05. 3.g sidste skoledag
07.05. Konfirmation 8. kl.
14.05. l.g sidste skoledag
15.-20.05. l.g dansk opgave
20.05. 2.g sidste skoledag
23.05. Skolen 433 år
17.06. Dimission (præp., 3.g)



KONTAKT HERLUFSHOLM
Skolens kontor

53 72 60 97 - Fax 55 77 14 85 - E-mail adresse: rektorkontor@herlufsholm.dk 
Rektor Klaus Eusebius Jakobsen (privat 55 72 07 08, fax 55 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
55 72 01 01 - Fax 53 73 60 02 (henvendelse vedr, økonomi) - E-mail adresse: 
godskontor@herlufsholm.dk

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

Sovesalene
Vuen: Overlærer Jacob Normann 55 72 10 98
Egmontgården: Overlærer Lone Dyrløv 55 72 03 71
Skolebygningens vestre sovesal: Overlærer Morten Fries 53 72 76 13
Skolebygningens østre sovesal: Overlærer Jørgen Løwe 55 72 00 20
Lassengården - piger: Suzanne Strange 55 72 04 30
Lassengården - drenge: Jimmy Burnett Nielsen 55 72 04 30
Museumsbygningen, 1. sal: Adjunkt Niels C. Koefoed 55 72 32 66
Birgitte Gøyegården: Adjunkt Nils Aarsø og Elsebeth Aarsø 55 72 26 13
Pernille Gøyegården: Adjunkt Susanne Geisler 55 72 01 30

Privattelefoner
Lektor Lars Bardram.....................  53 72 91 05
Lektor Hans-Jørn Bentzen............ 53 59 41 18
Overlærer Poul Bentzen................. 53 78 22 27
Lektor Bjørn Christensen.............. 53 73 84 65
Lektor Karen Fanø................................ 53 74 00 40
Lektor Anna Sofie Hansen............. 53 79 72 10
Lektor Hans Hansen......................  53 72 86 31
Adjunkt Kurt Heller.......................  53 73 56 63
Overlærer Jan Jensen....................  55 77 58 25
Lektor Mogens Hall Jensen........... 53 72 71 09
Lektor Sv. Krarup-Christensen....  55 81 71 77
Pastor Eilif Kristensen......................... 55 72 03 78
Lektor Jens Krogh-Madsen........... 53 72 61 18
Lektor Jørgen Larsen........................... 53 61 38 77
Overlærer Bjarne Levin......................  55 54 74 46
Overlærer Dorte Madelung............. 53 72 76 13

Adjunkt Mogens Melchiorsen. 53 73 58 36
Lektor Erik Anker Nielsen. 53 80 07 04
Lektor Jørgen Hvidtfelt............53 73 06 50

Fax 53 73 18 50
Lektor Louis Nielsen................  53 73 54 35
Lektor Mads Nielsen................  55 72 45 33

Fax 55 72 45 99
Overlærer Benny Njor..............  55 54 78 58
Lektor Marianne Olsen............ 53 72 62 32
Lektor Ole Pedersen.................  53 75 66 65
Adjunkt Anne-Marie Pless. 43 45 59 39
Overlærer Anne Grethe Radwan... 53 76 42 51
Lektor Jens Trandum...............  53 72 71 28
Lektor Niels Ulrichsen..............53 72 50 55
Lektor Erik Worm....................  55 72 04 98

Mønttelefoner
Helenhallen.......................................  55 77 61 16
Egmontgården.................................. 55 72 46 22
Lassengården, drenge.....................  53 72 63 47
Lassengården, piger ......................  55 77 61 35
Birgitte Gøyegården........................  55 77 00 36
SUS..................................................... 55 77 02 40
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