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Udgiver
Herlufsholm Skole
Bladets formål er at styrke forbindelsen mellem skolen og hjemmet.
Dets spalter står åbne for indlæg, som skønnes at være af interesse for
hele læserkredsen.
Redaktøren vælges af Pædagogisk råd.
Kontakt udkommer tre gange om året og udleveres gratis til diplene og
deres hjem. Majnummeret indeholder rektors årsberetning og fungerer
som Herlufsholms årsskrift.
Omslagets billede i bredformat skyldes Jimmy Burnett, som har fanget
en traditionel herlovianeraktivitet: pøkampen. Pøen, “Paradisøen” i den
lille dam i parken tæt ved Susåen, var i sidste århundrede vigeplads
for kanalfarten på åen. I dag er der ingen forbindelse mellem voldgra
ven og Susåen, men Pøen bliver flittigt benyttet til fotografering af bru
depar - og til pøkampe!

Deadline for næste nummer: Fredag d. 30. januar 1998
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En sammenhængende livsstil
Skoleåret startede på en
hedebølge, der mentalt
bar os ud i solen og ikke
umiddelbart var befor
drende for den daglige fag
lige arbejdsindsats, men
undervisningen blev na
turligvis gennemført - of
test med åbne døre og vin
duer i klasselokalerne og
undertiden i skyggen af
træerne i Nyhave! Det
skal ingen hemmelighed
være, at mange lærere
fandt det udfordrende at
skulle holde den faglige fa
ne højt. - Og det blev den!
Faglighed beror jo - udo
ver indholdet - bl.a. på, at
skolen konsekvent gen
nemfører de skemalagte
timer, om nødvendigt fore
tager
timeombytninger.
Anledning til aflysning af
en time er sygdom, faglige
ekskursioner og lærernes
efteruddannelse, der des
værre stadig fra centralt
hold for størstedelens ved
kommende afvikles i un
dervisningstiden....
Men
med timeombytninger og
vikarierende
undervis
ning reduceres aflysninger

til et minimum. På en sko
le som Herlufsholm må vi
undertiden også tage nog
le timer til forberedelse af
traditionsrige og ceremo
nielle aktiviteter som Fug
leskydning og Trollebal,
der imidlertid både former
og er berigende for såvel
elever som forældre og
lærere.
Herlufsholm har gennem
mange år haft en rytme
med en mellemweekend,
hvor der undervises om
lørdagen, og en rejseweek
end med fri mandag. Dette
giver skolen en sammen
hængende periode på 10
undervisningsdage,
kun
afbrudt af søndagen, hvor
eleverne slapper af, delta
ger i de aktiviteter, der ar
rangeres af skolen, og læs
er lektier. Mellemweeken
den er en vigtig del af sko
lens faglige og sociale liv,
ligesom rejseweekenden
sammen med familie og
venner skaber en kærkom
men afveksling.
Jeg ser det som skolens op
gave at gøre disciplene be
vidste om en sammenhæn
gende
livsstil og
mere kon
kret
om
den
ar
bejdsind
sats
og

planlægning, der er nød
vendig for at leve op til de
faglige krav, der stilles i
dag. Men elevens gode vil
je er ikke nok; Ting ta’r tid
og m.h.t. rejseweekenderne er det mit indtryk, at
en del elever - især blandt
de ældste - betragter disse
som små 3-dages ferier,
der belejligt falder hver
anden uge, hvor der ikke
skal laves lektier - og hvor
der måske er lige lovlig
mange fester! Denne mis
forståelse, der betyder, at
nogle elever vender trætte
og uoplagte tilbage til sko
len, præger naturligvis
skoleugens start om tirs
dagen, og der skal underti
den bruges mange pæda
gogiske
og
motivati
onsmæssige kræfter, før vi
er på sporet igen. Dette
går ganske mod skolens
mål, der naturligvis giver
plads til frihed og fritid,
men iøvrigt er, at hver elev
udnytter sine evner bedst
muligt og opnår det for
ham eller hende bedst mu
lige resultat.
Jeg vil tage dette punkt på
dagsordenen til mødet
med
forældrerepræsen
tanterne den 4. oktober
1997 og håber på en frugt
bar og fremadrettet dia
log. Både skole og forældre
har et ansvar i denne sag.

Elipsen. overrækkes

DANNELSE

Gode manerer giver overskud
til det væsentlige...
Forstanderen i samtale
med Sofie-Mette Skade
og Mads Nielsen.
Der blev arbejdet alsidigt
med det centrale tema
»dannelse« i l.g.’s intro
duktionsdage. Både per
sonlighedens
udvikling
gennem den individuelle
modningsproces og den fæl
les kulturelle bagage som
ligger implicit i gymnasiets
undervisningstilbud, blev
sat under lup. Den formelle
dannelse i form af »pæne
manerer«, bordskik, kor
rekt påklædning og passen
de omgangsformer var der
imod ikke en del afpensum.
Normalt er det nemlig nok
at referere til det diplene
har lært hjemmefra - og
evt. kan repetere ved at kig
ge i elevhåndbogen. Men
dels skifter sæder og skikke
som bekendt, og dels har
mennesker i vores tid ret
forskellige holdninger til
begrebet »gode manerer«,
så Kontakt bringer dele af
en samtale vi havde før
sommerferien, med forstan
deren om emnet. Som ho
fchef har Søren HaslundChristensen ved mange of
ficielle begivenheder ved
hoffet vist sig som om
gangsformens mester når
han »gik foran« eller hjalp
hoffets gæster til rette med
naturlig autoritet.
- Først og fremmest bør
sund fornuft og hjertets
dannelse vel være grund

laget for alle måder at op
træde på - heraf begrebet
»pæn dannelse«. D.v.s. det
at kende normerne for
hvad samfundet netop på
den tid man lever i, for
venter. Det er en mægtig
fordel at beherske disse
former for dannelse, for
kan du dette, så har du
den sikkerhed at det du
gør, er almindeligt i det be
stemte samfund du befin
der dig i - og så kan du
bruge din energi og dine
sanser til at arbejde på det
som er mere vigtigt. F.eks.
at gennemføre den samta
le du skal have, at få kon
takt med en person, eller
at spille den rolle du skal
spille. Jo mere du har det i
rygmarven, jo mere over
skud har du til noget an
det og væsentligere.
Dette er jo også en af årsa
gerne til at man når man
rejser i andre kulturer og
ikke har den viden med
sig, så står man lidt som
den svage part - og man
skal jo aldrig give sig selv
de dårlige kort.
- Men hvad er så den dan
nelse i vores tid og sam
fund? Ja, det er jo meget
forskelligt for de forskelli
ge dele af landet og de for
skellige sociale lag. Her på
Herlufsholm har man be
stræbt sig på at holde et
niveau som hører til i de
øvre lag i det danske sam
fund, med hensyn til tale
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måde,
tiltaleform,
på
klædning, vaner og opfat
telser af hvad der er »rig
tigt« og »forkert« - det har
altid været meget bestemt
af hvad skolen har uddan
net til. Det har oftest
været det som forældrene
var: Akademikere, præ
ster, lærere, dommere, ju
rister, lektorer, officerer
O.S.V., o.s.v. Det var altså i
virkeligheden at videre
føre forældrenes opfattelse
af dannelse i samfundet til
næste generation.
Det er lidt sværere idag,
for nu har de unge fået de
res egen kultur på visse
områder, og det må man så
tilpasse hen ad vejen. Men
jeg tror det er vigtigt at
lære de unge at skelne
mellem hvad der er rigtigt
og forkert, og så give dem
dét, først hjemmefra og se
nere på skolen.
- Helt konkret kunne
mange diple nok være i
tvivl om hvilken tiltale
form de skal vælge over for
en voksen, og i dette tilfæl
de en forstander!
- Normalt viser man jo re
spekt for de ældre, og man
viser respekt for dem, der
er placeret i en stilling el
ler funktion som er højere.
Hvis man véd det, så siger
man De. Men hvis man
spørger mig direkte, så er
jeg dus med mange, men
det skyldes jo at jeg arbej
der i så mange forskellige
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miljøer, og altid har gjort
det. For nogle er jeg uden
videre og absolut »du«.
Men så er det at jeg plejer
at sige, at »du« og »du« er
to vidt forskellige ting:
Nogle steder er det at sige
»du« meget mere afstand
tagende end at sige »De«.
Men reglen er vel at man
er »De«’s indledningsvis,
og i hvertfald når der er
lidt alder eller autoritet
indblandet.
Jeg kan iøvrigt ikke forstå
at lærerne - d.v.s. lærerne
som gruppe - har vanske
liggjort deres rolle som au
toritet i klassesituationen
ved at give slip på den ni
veauforskel som ligger i at
man siger De. Det har

man jo gjort bevidst fordi
man dengang det skete,
ønskede at nedbryde nogle
skel i skolen, ligesom det
skete i andre dele af sam
fundet. Men hvis man ikke
har denne niveauforskel,
så tror jeg at man må ska
be sig autoritet på andre
måder, og det er ikke altid
nemt. Dygtige lærere eller
den personlighed som har
karisma, har ingen proble
mer. Han kan være hvad
som helst, og han skal nok
få ro i klassen og få dem til
at lytte til sig. Men det er
de svage, dem som ikke
har dét der; de får proble
mer. Og dér mener jeg, at
systemet før var velfunge
rende, fordi en dygtig
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lærer — ham som havde re
spekt, og som var umiddel
bart accepteret som auto
ritet - hans rolle og den
måde han optrådte på, le
vede de andre jo af.
Men jeg bliver altså ikke
fornærmet når andre siger
»du« til mig.
Ja, og så er man altid dus,
når du er gammelherlovianer. Og gamle hørere er al
tid dus med dem, de har
undervist. Sådan har det
altid været. Du kan gå hen
og møde en eller anden
meget ældre person, som
du aldrig har set før. Så får
du at vide at han er gammelherlovianer, og så er
man automatisk dus.

FOLK OG FÆ

Herlufsholm Skoles bestyrelse pr. september 1997

Forstander hofmarskal Søren Haslund-Christensen. Højesteretspræsident Niels Pontoppidan.
Apoteker Per Wijngaard. Galleriejer Jørgen Egelund. Chairman of UK Leisure Group Lars Thuesen. Godsejer Michael baron Rosenørn-Lehn. Godsejer Frants greve Bernstorff.
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„I har brug for Virtu”
Rektors dimissionstale 1997

Kære studenter
og dimittender,

Et stort tillykke med jeres
eksamen og en varm tak
til lærere og sovesalslære
re, der har slidt sammen
med endnu et hold eksa
mens-trætte, men glade og
forventningsfulde,
unge
mennesker. Et tillykke til
jeres bedsteforældre, jeres
forældre, familier og ven
ner, der har lagt øre og
skulder til i de senere uger
- eller år måske. Nu kan
alle ånde lettet op, for nu
er det hele overstået.
Det er altid et privilegium
- men også lidt vemodigt at stå heroppe for at tage
afsked med årets studen
ter. Med en flok sunde, op
levelses-tørstige,
unge
mennesker. Herlovianere,
der er på vej, parate til at
leve og opleve, at tage liv
tag med tilværelsen.
Skolen havde forleden be
søg af 40-års-jubilarer og
60-års-jubilarer.
Hvem
ved: om 25 år, om 40 år el
ler om 60 år er det måske
jer, der besøger den gamle
skole og mindes skolelivet
og eksamen? Gentagelsen
og forudsigeligheden kan
måske virke skræmmende
på nogen. Vi lever i en tid,
hvor angsten for at kede
sig ihjel driver os mod sta
dig nye yderligheder for at

forsikre os selv om, at vi er
i live; men jeg er bange for,
at fornyelsen preller af,
hvis man glemmer, at op
levelsen også skal have tid
til at rodfæstes.

"Videre, videre
Væk, væk
At gentage sig
er begyndende senilitet
At fordybe sig
er livet for kort til
At falde i staver
er asocialt"
Sådan beskriver Benny
Andersen vores tempo
fyldte kapløb med tiden,
og han tilføjer:
"når de voksne møder sig
selv i drømme,
kender de ikke vedkom
mende"
Vi er blevet en generation:
"Der rastløst samler på
adspredelser
og har glemt
at falde i staver"
Endnu engang tillykke til
årgangen af dimittender
og studenter 1997. Skulle
jeg beskrive jer som årgan
ge, vil jeg pege på, at I har
været gode, rare, en dejlig
årgang, tegnet af loyale og
naturlige unge med en god
balance mellem arbejde og
fritid. I har også på en ven
lig måde været grænse
søgende. - Der har været
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kommunikation og evne til
at høre og forstå. Til det
har I haft den meget vigti
ge evne at ville "ville noget'At det ikke altid var
det samme, som vi ville, er
noget ganske andet; men
det er en egenskab, som
sættes meget højt, og som
jeg er sikker på, vil bringe
jer videre.
For nylig læste jeg en
pamflet af en filosof, der
hedder Peter Marstrand.
Dens noget kedsommelige
titel er "Ny renæssance,
Arbejde, energi og idealer i
det 21. århundredes Euro
pa". Det er en bog, der
provokerer. Den må læses
også af jeres generation.
Peter Marstrand beskri
ver blandt andet den
kraft, der i renæssancen
førte samfundet i Europa
frem. I renæssancen, der
blomstrede i 1400 - 1500tallet, levede en filosof, der
hed Niccolo Machiavelli.
I sit hovedværk "Fyrsten"
beskriver han, hvorledes
en renæssancefyrste skul
le handle, hvis han vil op
nå det optimale for sine
undersåtter: At styrke sig
selv og herigennem bor
gernes velfærd. Niccolo
Machiavelli beskriver, at
mennesket er udsat for
kaotisk uforudsigelighed,
der tilsyneladende leger
med det, han kalder "Fort
una". Dette er et uundgåe
ligt faktum, som menne
sket aldrig bør prøve at be
kæmpe eller gøre sig til
herre over. Hvad menne
sket i stedet for kan og bør
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gøre er at styre, kontrolle
re eller navigere denne
kraft og udnytte de mulig
heder, som det selv på alle
tidspunkter rummer. Nic
colo Machiavelli kaldte
dette politiske og moral
ske begreb for "virtü".
Renæssancen var - som
den verden vi lever i i dag
- at ligne med et kaos, med
et utal af strømme og vin
de, af lyde og billeder, af
information og viden. Her
var og er "virtü" den særli
ge evne, der skal til for at
navigere sig trygt og
målrettet igennem til
værelsen.
Navigationen
præges af menneskets in
dividuelle særpræg, stra
tegiske vision og handle
kraft Med andre ord er
"virtü" den kunst "at vil
le", den kunst at forme og
modellere den ydre verden
efter egne drømme.
Jeg vil nu tale lidt mere di
rekte til vore studenter
her i dag, for hvad har
"virtü" at gøre med, at I er
blevet studenter?
I tre år har I nu arbejdet
på at bestå den eksamen,
som kaldes studentereksa
men. Denne eksamen var
for føje år tilbage først og
fremmest det synlige be
vis, der skulle skabe ad
gang til videregående ud
dannelser - og antallet, der
tog en studentereksamen,
var væsentlig lavere end i
dag. Der var tale om 2-3%
af en ungdomsårgang,
hvor der i dag er op mod
30-35%, der tager, hvad
der i dag kaldes en gymna
sial ungdomsuddannelse.

1997

Og det er derfor klart, at
målet med uddannelsen
har ændret sig - og funkti
onen af den ligeså - selvom
den stadig er den nøgle,
der åbner døren til et liv i
uddannelse med mere.
Det er vigtigt, at et sam
fund har nogle samlende
værdier, som det kan stå
inde for, og som det kan
holde fast ved blandt an
det gennem nogle me
ningsfulde ritualer. Det er
derfor vigtigt, at vi har
nogle overgangsriter, som
viser, hvad vores samfund
bygger på. En af disse har
studentereksamen udvik
let sig til. På en skole som
vores tror jeg, at studen
tereksamen har en særlig
udtalt karakter af over
gangsrite - ved siden den
kompetencegivende funk
tion. Netop på en kostsko
le er der behov for myter
og riter.
Adjunkt Dorthe Enger har
i Berlingske Tidende i en
kronik beskrevet dette
fænomen. Lad os således
et øjeblik se på studenter
eksamen som en over
gangsrite. En rite beskri
ves over hele verden på
samme måde og har sam
me struktur: der er en ud
skillelsesfase, en isolati
onsfase og en optagelse på
et nyt niveau i samfundet.
Studentereksamen
eller
3.g-året på Herlufsholm
udviser således træk, som
man kender fra over
gangsriterne i oprindelige
kulturer, samtidig med at
den er med til at skabe en
anden mennesketype.

6

Ser vi først på udskillel
sesfasen, så starter den på
skolen her allerede de
første dage i 3.g. Bevidst
eller ubevidst må 3.g løsri
ve sig fra det gamle liv:
3.g-eleverne møder i hvide
bukser og nederdele og
med smukke, blå bast-hat
te til pigerne og mere ba
stante maskuline kasket
ter til drengene. Og så
fortsætter udskillelsesfa
sen derudad med fugle
skydning med børkamp,
fuefest, mellerne, Trollefest, kombineret med tra
ditionelle riter fra samfun
det i øvrigt: myndigheds
alder, kørekort, termins
prøver, stor skriftlig opga
ve, årskarakterer og sidste
skoledag med pø-kamp og
befrielse af skolen, revy og
grillparty med lærerne.
Nu følger en isolationsfa
se, hvor nedbrydningen af
det gamle Selv skal foregå.
Det er læsetid, eksamens
laler - eller tage hjem for
at læse. Der er tale en
mental prøvelse, udhol
denhed og styrke. Der skal
gennemleves prøvelser til
skriftlig og mundtlig eksa
men. Det er farligt, og det
kan også gå galt; men re
sultaterne er vigtige, fordi
de er med til at forme livet
for de unge - og også bagef
ter eksamen til at skabe
måske nye hierarkier i den
nye generation. Der opstår
også en evig fælles identi
tet, der forbindes med de
slag, der tabes og vindes
alene i eksamensrummet.
I denne fase udskilles de
stærke, - de der vil. Ham
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skiftet finder sted.
Den sidste fase er den , der
starter, når det hele er
overstået, og hvor den un
ge går ind i det nye liv. Det
fejres med fester (studen
terhue, måske et enkelt
spring i Stark inden da)
med højtidelig dimissions
fest med taler, sange og le
gater,
hestevognskørsel,
familiefester, ferieliv.
Og efter denne overgangs
rite står I altså nu som
voksne, bevidste og danne
de mennesker parate til,
klar til at gå ind i videre
gående uddannelser eller
et arbejde.
For nu at vende tilbage til
mit "virtü":
Min tese er, at denne stu
dentereksamen - via den
ne lange overgangsrite ikke mindst på denne sko
le kan og har udviklet
mennesker, der har dette
virtü i sig. De år, I har til
bagelagt, har i perioder
sat os grå hår i hovedet.
Ungdommelig
pjank,
ukorrekthed, fest og balla
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de synes i perioder vigtige
re end den voksne målrettethed, vi andre fandt vig
tigere; men vi ved også et
sted, at det er en nødven
dig modningsfase, hvor
det måske i virkeligheden
er de sidste måneder, der
er de afgørende, hvor det
afgørende hamskifte fin
der sted eller bliver den si
tuation, hvor I på godt og
ondt stifter bekendtskab
med jer selv. Eksamensre
sultatet blev måske ikke
så højt som håbet, men er
kendelsen af at have ar
bejdet konstruktivt inden
for sine rammer giver ryg
stød
for
fremtiden;
grænserne for det muliges
kunst er afprøvet; selvuretfærdighed, fortvivlel
se og skuffelse er menne
skelige erfaringer, som
man skal have med i sin
kuffert, når den nye fase
starter.
Denne skoles mål har na
turligvis været at give jer
gode eksaminer, et udvik
lende liv, et hjem med
trygge
og faste
rammer, hvor I
har kunnet udfol
de jer indenfor.
Men det har også
været at sætte jer
under det pres,
der udvikler jeres
bedste egenska
ber, således at I
kan komme her
fra som hele og
velafbalancerede
mennesker.
Én af de egenska
ber er at ville no
get - at have

stædighed til at gennem
føre noget - at sætte noget
nyt og spændende i gang.
En anden egenskab har
været at udvikle jer fra
børn til voksne- at få jer til
at forstå at pludselig er I
ikke længere i legens ver
den. Skolen og dens be
skyttelse - og vores be
skyttelse af jer - er slut.
Det er nu, at I skal stå an
svarlige - rigtig ansvarlige
- for jeres gerninger. Nu
gælder den ikke mere at
sige: Jamen det var bare
for sjov. Jeg ved, at det er
svært; at det er lettere at
gemme sig bag og i grup
pen. Men den går ikke;
man må sige fra når visse
grænser overskrides;man
må lære at sige hertil og
ikke længere; man må
lære at sige sådan og in
denfor den grænse finder
jeg at det er rimeligt.
Jeg ser meget gerne - og
let - jer i spidsen for vort
samfund i de næste årtier;
jeg ser - og tror - meget
gerne på, at jeres "virtü"
bringer jer frem i spidsen,
at I helt i dybden lærer det
med at turde "ville", at stå
ved og stå frem og sige fra
og til på de moralsk rigtige
tidspunkter og steder - at
I har fået den karaktere
genskab helt ind i blodet.
Hold fast i denne evne ,
gør den fortsat til en del af
jeres livsgrundlag og jeres
livsfilosofi: Endnu engang
tillykke med eksamen.
Med disse ord dimitterer
jeg hermed årets dimitten
der og året studenter fra
Herlufsholm Skole 1997.

Hun har
en smit
tende
latter, en
stor
sang
stemme,
hun har
vist sig
som
et
komisk
skuespiltalent ved flere
lejligheder. Så har hun
mange jern i ilden: hun
har været cafe-værtinde,
præfekt til fingerspidser
ne, hun er loyal og flittig
og en værdig repræsen
tant for skolen, som man
også kunne se i en nylig
vist tv-udsendelse om Her
lufsholm, med andre ord:
Sophie-Mette
Skade-Rasmussen
Hun er
en flittig
og dygtig
elev, der
på
sin
egen stil

le måde har præget hver
dagen i såvel skolen som
på Pernille Gøyegården.
Hun er altid fagligt velop
lagt og forstår kritisk at
bearbejde forskellige lære
res undervisning - et for
hold, som elevernes skole
blad har haft stor glæde
af. Hertil kommer, at hun
har været en god kamme
rat for sin årgang og yngre
elever. Hun fortjener en
præmie:
Marie Søndergaard
Hansen

Denne
elev har
ved flere
lejlighe
der vist
sin evne
til
at
kære sig
om an
dre men
nesker,
når
situationen
har
krævet, at han enten skul
le træde i figur som

præfekt eller - også som
præfekt - udvise engleblid
tålmodighed og forståelse
over for en kammerat eller
yngre elev, når dét var
påkrævet. Med andre ord:
den rette herlovianer-ånd
Jens Christiansen
For
en
aldrig
svigten
de, per
sonlig
trovær
dighed i
forhold
til kam
merater
og skole
og for et stort engagement
i arbejdet som præfekt på
Vuen:
Roman Tsurkan

Denne
elev er
følsom
og selv
kritisk,
hun er
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loyal og forstående, hun er
meget temperamentsfuld,
men hun har også evnen
og viljen til at indleve sig i
andres følelser, og så be
kymrer hun sig netop om
andre:
Catherine Halkier, Præp.
Han er
en
flit
tig,
af
holdt
dreng.
Han er
pligtop
fyldende
og posi
tiv over
for både
lærere og kammerater. At
han også er morsom og un
derholdende har gjort ham
til en god elev i 10. klasse:
Mads Andersen

Arne
Speiser
Kagerne
(kammeratskabsstagerne) giver
vi hvert
år til dén
elev, som
kammeraterne i 2.g og 3.g
har valgt som deres bedste
kammerat. Det er to smuk
ke sølvlysestager, som kan
stå på kostelevens hummer
et år.
Jeg vil meget gerne benytte
lejligheden her til at takke
årets kage-indehaver, Arne
Speiser, for hans - også i 3.g
- fortsatte gode kamme
ratskab. Det gør jeg på veg
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ne af 3.g og alle de andre
elever på skolen.
Jeg har her til Arne en vi
deo med skoleoptagelser
helt tilbage til 1935, som
jeg vil bede dig om at mod
tage og bytte ud mod sta
gerne, som nu skal gå vide
re til næste 3. g-generation.

Denne elev har arbejdet
målrettet frem mod stu
dentereksamen i god ba
lance med fritidsinteres
ser og kammeratskab. I
arbejdet som præfekt har
han ydet en loyal og stor
indsats og brugt tid på
nærvær og engagement i
kammeraternes trivsel og
i samarbejde med sove
salslæreren.
Hans-Heinrich Schim
melmann (se side 7)

Hun
kom til
Herlufs
holm
i
2.g og vi
ste
sig
hurtigt såvel
menne
skeligt
som fag
ligt - at blive en gevinst for
skolen. Hun har derudo
ver i skolekomedien og an
dre musikalske sammen
hænge bidraget til at
højne standarden på Her
lufsholm:
Emilie Møllenbach

Inka
HeinrichPaludan

Hun er en stærk person
lighed. Hun er både selv
stændig og varm og har en
humoristisk tilgang til til
værelsen. Hun er dygtig og
arbejdsom. Med andre ord:
en student, som skolen
kan være stolt af.

Højeste eksamens
gennemsnit (10,2)
For uden
at være
en sær
deles
dygtig
elev har
hun på
mange
andre
måder
bidraget
positivt til skolens forskel
ligartede liv. Hun er ikke
kun dygtig, men også en
særdeles sød og venlig per
son med en humoristisk
holdning til tilværelsen.
Hendes bidrag til skole
komedien viste et stort ta
lent og en udstråling, og
denne udstråling har bro
chure-materiale om Her
lufsholm også nydt godt af:
Moya-Louise LindsayPoulsen
En af vo
res ele
ver har
fået ikke
mindre
end
to
trettentaller i
de
mundtli
ge
fag.
Det er en elev, som er me-
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get dygtig, men som også
på en række områder har
været noget anderledes
end den normale herlovianer, men hun har forstået
via en koncentreret ind
sats at nå et særdeles
smukt fagligt og - synes
jeg også - menneskeligt re
sultat under sit ophold her
på skolen:
Astrid Sivertsen

Den
gamle
rektors
legat
Dette le
gat, som
er
på
godt
6.000
kr., giver
vi i år til
en elev, som har arbejdet
som præfekt og som i det
arbejde har udvist vældig
gode samarbejdsevner, en
pålidelighed, en moden
hed og beslutsomhed over
det normale. Hertil kom
mer, at hun er et usædvan
ligt dejligt menneske. Hun
har sine meningers mod,
men hun er aldrig bange
for at gøre indrømmelser,
hvis der er noget, som hun
tog fejl af. Hun er velop
lagt og i godt humør, initi
ativrig og igangsættende.
- Og så har hun en evne,
som er vigtig, nemlig: hun
forstår at gennemføre sine
gode ideer og at få andre
med på ideerne, og det gør
hun ved selv at gå i spid
sen. Med hensyn til skol
earbejdet er hun flittig og
dygtig, som det er en for
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nøjelse at have i under-vis
ningen. Endelig har hun
været primus motor i både
elevrådet og i skolens
SO S-Børn eby-proj ekt.
Hun har på fremragende
vis fået gennemført adskil
lige indsamlingsarrange
menter. Det er en pige,
som vi kommer til at savne
på skolen, og vi vil ønske
hende al lykke og held her
i verden:
Barbara von Haffner
UnidanmarkFonden
har be
sluttet
at yde en
gave på
2.000 kr.
til én af
skolens
elever.
Det skal være en elev, som
gennem sin adfærd, kam
meratlige indstilling samt
sociale engagement har
gjort sig fortjent til gaven.
Med sin naturlige autori
tet, veloplagte og smitten
de humor samt særdeles
gode indfølingsevne har
den udvalgte elev fra star

ten af sin tid på Herlufs
holm været en gevinst for
skolen. Med sin loyalitet
har disse evner endvidere
gjort ham til en virkelig
god præfekt, men på ét
særligt felt har han bidra
get på et niveau over, hvad
man kan forvente af en
ung mand på hans alder:
I sit 2. og 3. gymnasieår
har han placeret sig som
den mest centrale person i
skolens kulturliv. Som
komponist, arrangør og di
rigent på komedien. Han
har i 3.g spredt sig over
nye felter: drama, opbyg
ning af elevcafeen. Alt
sammen med en energi,
der har været uundværlig,
da han har formået at
smitte andre med den, når
de var ved at tabe pusten.
For at gøre en lang histo
rie kort: Det er meget
svært at få øje på nogen,
der inden for de næste år
skulle være i stand til at
udfylde det hul, som han
nu efterlader sig, når han
forlader skolen. Og så har
han klaret sig meget flot
fagligt også:
Niels Iversen Møller.
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Tale til dimittenderne

Vær rare...!
Mikael Bramsen, dipelfader.

Stormende nætter
Her er vejrudsigten for
den kommende uge:
Det højtryk, der i aftes og i
aften udviklede sig i Næs
tved, vil gentage sig i den
kommende uge forskellige
steder i Danmark. Det er
et usædvanligt vejrfæno
men begyndende med en
del mindre byger, som ud
på aftenen udvikler sig til
meget kraftig fugtighed
over hele linjen. Den led
sages af blæst fra alle ret
ninger, som stiger til stor
mende kuling. Vejrfæno
menet flytter sig i de kom
mende dage fra lokale om
råder på Sjælland til Jyl
land og Fyn og igen tilbage
til spredte steder i Vestjyl
land. Det bliver karakte
ristisk, at aften- og nattevejret bliver meget for
skelligt fra klimaforholde
ne om dagen. De stormen
de nætter går ud på mor
genen over i rolige vejrfor
hold. Vi får altså nogle me
get stille formiddage, men
ud på aftenen gentager det
turbulente vejr sig med
meget stor fugtighed.
Kaos
Jeg vil gerne slutte med
det bedste, og det er jo jer
studenter. Så derfor først

et par ord om det næstbed
ste her. Og det er Herlufs
holm. Kære Herlufsholm,
gamle elskelige krukke,
med din eksentriske og
engagerede
lærerstab,
med dine vanvittige tradi
tioner, med din morgen
sang i kirken, med dine
groteske forkortelser og
selvopfundne synonymer,
med dine mærkværdige
variationer på lanciers,
der får den gamle kvadril
ledans til at ligne mudder
brydning.
Du har været igennem en
krise, og den har vi alle
fulgt. Nogle med tilbage
holdt åndedræt. Andre for
fuld hammer. Der røg nog
le finker af panden. Det
værste kom op i nogen, i
andre kom det bedste
frem. Nogle blev glade, og
nogle blev skuffede. Her
står så den sidste årgang
studenter, som vil kunne
huske noget af det. Jeg
lykønsker
Herlufsholm
med det kaos, som skolen
skulle igennem for at få
renset luften.

...ny kurs
Klaus, jeg glemmer aldrig,
da du ved et forældrerepræsentantskabsmøde
talte om en "subkultur"
her, som du ikke ville bære
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over med. Der traf du et
valg. Du satte dig et mål,
og det er nået.
Det var vanskeligt leder
skab under vanskelige for
hold.
Vi skal også
lykønske
Herlufsholm med, at insti
tutionen har haft vores
børn som elever. Vi har gi
vet skolen det bedste vi
havde - til låns. De bevare
de roen, da vejbanen imel
lem havde lidt mange
bump. De studenter, der
sidder her i aften, har ført
Herlufsholm en generati
on videre og medvirket til
fornyelse og inspiration.
Vi forældre har levet med.
Ja, det er ikke så nemt i af
ten. For vi, der ikke har
gået her, bliver ikke gamle
herlovianere. Vi skal sige
farvel i aften. Vi skal tæn
ke på de glade rejseweekender, den festlige myldren af diple ind og ud af
hjemmene, den varme og
høflige velkomst, som ele
verne gav os, når vi kom
herned. Alt det vil vi sav
ne.
Som
forældrerepræsen
tant har nogle af os været
blandt de privilegerede,
der var med til at lægge en
stil og en arbejdsform i for
ældrerepræsentantska
bet, der så dagens lys her
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på Herlufsholm for første
gang i skolens lange histo
rie.
Så. Nu behøver lærerne
ikke høre efter længere.
Nu vender jeg mig til dimittenterne. I har levet
her i en meget regelmæs
sig - en beskyttet - til
værelse.
Til den sidste karakter var
givet idag, holdt rektor
vejret, ikke blot for sko
lens skyld, men fordi han
fulgte hver især tæt. Den
beskyttede tilværelse har
fulgt jer til sidste øjeblik.
Og I ved jo udmærket
godt, at når de turbulente
vejrforhold fortager sig om
8-10 dage, så skal I til at
træffe valg. I spekulerer
allerede, og I ved, at det er
svært. Blandt andet fordi
et valg betyder, at man
vælger andre muligheder
fra.
Vær rare...!
Hvordan I vil tilrettelægge
jeres liv, hvordan I vil leve
med en væltet planlæg
ning eller en succesrig
karriere, kan I ikke vide. I
kan hellerikke vide, hvor
dan I vil tage livets tilfæl
digheder. Tilfældigheder
kan jo ofte spille afgørende
ind. Skal man gribe dem,
eller skal man gå udenom?
Men I kan gøre noget ved
jer selv. Og min eneste ho
vedsætning til jer i dag er:
Vær rare!
Vær rare!
Det er meget nemmere, og
det er meget mere frugt
bart. Jeg har kendt højtbegavede og højt uddannede,
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som på et eller andet tids
punkt kom til kort, fordi
de ikke var venlige, fordi
de ikke var omgængelige,
ikke altid til at stole på, ik
ke altid helt fine i kanten.
Fordi de ikke var rare.
(Desværre har jeg også
mødt nogle dumme svin
for hvem, det er gået godt.
Fred med dem.)
Ordet gentleman betød op
rindeligt en mand, der var
knyttet til hoffet. Siden
blev det synonym for en
adelsmand, siden betød
det en mand, der ikke be
høvede at arbejde, fordi
han havde formue. Men
den nyere forklaring i den
store Oxford ordbog er: en
mand, der er gentle, og det
betyder blid. En der be
kymrer sig om andre.
At være rar er ikke det
samme som at lade sig
træde på af andre. Derfor
er det nødvendigt at finde
sig selv. Det kan der gå et
helt liv med.

Det gør ikke noget. Bare
det, at man er på vej til sig
selv er godt nok. I selver
kendelsen er det ikke nok
at bruge den intellektuelle
intelligens. Der er også
noget, der hedder følelser.
De er en integreret del af
jer selv. Følelserne er også
intelligente og kan bruges
som en god rettesnor.
"Følelserne afgør, hvad
man vil gøre.
Intelligensen vejleder en i,
hvordan man vil gøre det."
Sådan sagde den netop af
døde modstandsmand Fro
de Jacobsen.
Nu kan man selvfølgelig
ikke nøjes med hele livet at
gå rundt og være rar og lyt
te til sin indre stemme.
Man skal have brød i ska
bet, og derfor venter livets
glatte skøjtebane også på
jer. Så kan der komme am
bitioner. Og det er godt at
have ambitioner. Det er ik
ke forbudt. Men den egen
skab har somme tiden nog
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le følgesvende. De kan hed
de ærgerrighed, hensyns
løshed og kynisme. Men de
er falske kammerater, mi
ne damer og herrer.
Man kan sagtens have am
bitioner og være rar. I skal
bare huske, at hvis I kom
mer i tvivl, så lyt til jeres
samvittighed. I jeres om
gang med andre skal I al
tid lede efter det bedste i
jeres medmennesker. Sig
det til dem, ros hinanden.

Det bevidste
kompromis
Der kommer uvægerligt
også en dag, hvor I må gå
på kompromis med jer
selv. Lad være med at be
gynde at tvivle på jer selv
af den grund. Et kompro
mis kan være en udvej.
Men gør jer klart, at I har
taget et kompromis. Er
kend det. Men husk hvad
jeres udgangspunkt var.
Det I gik på kompromis
fra. Drøft det med en eller
to, når I har
lært, at en ven
og veninde er en,
man kan fortæl
le alt - selv det
mest forfærdeli
ge, man har la
vet - uden at
venskabet ryger.
Og - så lidt ky
nisk - hvis I ikke
kan finde ud af
at opføre jer or
dentligt, så er
der nogle, der vil
give igen af sam
me skuffe. Og
det er en alt for
besværlig lære
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proces. Og en ting til:
husk, at alle dem I træder
på på vejen opad, dem skal
I møde på vejen nedad.
Jeg skal straks slutte, men
jeg vil give jer to citater,
der understøtter min hil
sen til jer. Det første citat
stammer fra Matthæus
Evangeliet, det evangeli
um som har den bøn, som I
har bedt hver morgen i al
le de år, I har været på
Herlufsholm. Jeg tænker
naturligvis på Fader Vor..
Den bøn står i
Bjerg
prædikenen, og her giver
Jesus hele den herskende
moral på den tid i Israel en
ordentlig omgang. Der er
næsten et godt ord med på
vejen til enhver tænkelig
fejltagelse, og man finder
her kilden til mange af de
danske salmer, vi synger
og elsker. Et af de mest
centrale
punkter
i
Bjergprædiken er
hele
kernen i Jesu budskab, og
derfor også kernen i den
kristne civilisation, vi er
vokset op i. Det er her Je
sus siger til sine disciple:
Alt det, I gerne vil, at men
nesker skal gøre imod jer ,
det skal I også gøre imod
dem.
Vismandens ord
Det andet citat er fra en
vismand, der velsigner et
ægtepar. I skal jo også i de
kommende år have en
kæreste, og vi, der har
været gift i mange år, kan
såmænd også have godt af
at høre det. Og det gælder
også i arbejdsmæssige
sammenhænge, for det
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handler om frisind:
Lad der være afstand i je
res samvær. Og lad him
lens vinde danse imellem
jer. Elsk hinanden men
gør ikke kærligheden til
en forpligtelse. Fyld hin
andens bæger men drik af
hver sit. Giv hinanden af
jeres brød men spis ikke af
samme skive.
Luttens
strenge er adskilte men
spiller samme melodi. Stå
sammen men ikke alt for
nær hinanden. Thi tem
plets søjler er adskilte, og
cypressen og egetræet
vokser ikke i hinandens
skygge.
Og se så at komme igang
med at få hjulene i Dan
mark, Europa og hele ver
den til at køre rundt.
Vi har ikke gjort det så
tosset, vores generation og
den forrige. Fred i Europa
i over 50 år. Det er en mi
lepæl på vores gamle kon
tinent. Det bliver jeres tur
om få år. Når vi er hoppet
ind i det nye århundrede,
begynder vi at gå på pensi
on. Vi bliver flere og flere,
der skal forsørges af færre
og færre. Vi vil gerne tid
ligt på pension, og vi lever
længere. Og vi bliver
krævende, mine damer og
herrer. Jeg vil bede alle
rejse hinanden op.Først vil
de voksne udbringe et leve
for dimittenterne,
Og så er det dimittenternes tur og alles tur. Gamle
hæderkronede
Herlufs
holm Kostskole længe le
ve!

Elmesyge
Ole M. Jung
Elmesygen er en svampe
sygdom, som angriber den
storbladede elm. Det smit
tede træ forsøger at af
skære smitten fra at brede
sig ved at spærre de årer
af, hvor svampen befinder
sig. Desværre medfører
denne
forsvarsmekanis
me, at træet ikke kan
transportere vand til de
afspærrede årer. De berør
te grene begynder at vis
ne, og i løbet af 1-2 år vil
træet være dødt. Når
træet først er smittet, er
der ikke andet at gøre end
at fælde det.
Elmesygen har i nogle år
hærget i Danmark, og
mange sagkyndige anser
det for kun at være et
spørgsmål om ret kort tid,
før elmen er udryddet her i
landet.
Elmesygen har nu også
holdt sit indtog i parken på
Herlufsholm. Heldigvis er
der i parken stor spred
ning i træartsvalget, så der
i selve parken kun er 4-5
elmetræer; men et par me
get markante elme-træer
falder dog for sygdommen.
Hvis man går ture langs
Susåen ad Astien eller de
nyanlagte trampestier, vil
man også her bemærke
visne elmetræer. Disse vil
efterhånden
stå
som
træruiner, idet området
nu er udlagt som urørt
skov. Dette betyder, at sko
ven ikke skal drives forst
ligt, men skal passe sig
selv og efterhånden udvik
le sig som naturskov.

ELEVTALLET

Skolens elever ’97/98
Jørgen Hvidtfelt
I Maj-nummeret af KON
TAKT omtalte vi relativt
udførligt forventningerne
til antal klasser og elever i
det skoleår, vi nu har taget
hul på. Grunden hertil var
ikke mindst de to markan
te nyskabelser: indførel
sen af den internationale
studentereksamen
(IB)
med dens forberedelses
klasse (PrelB) og genind
førelsen af 6. klasse, der
samtidig markerer ind
førelsen af Middle Years
Programme (MYP), som vi
har oversat til Juniorpro
grammet. Juniorprogram
met kan opfattes som
grundskolens pendant til
gymnasiets IB, selv om
der er tale om en dansk
uddannelse.
Dette har naturligvis haft
gunstig effekt på elevtal
let: Skolens samlede elev
tal pr. 5. sept. 1997 er såle
des steget til 316 mod 285
i 1996/97 (og 306 i 95/96),
og det er det højeste antal
elever, skolen har haft her
i 90’erne.
Kostelevtallet er faldet en
smule fra 192 fra 186 (fra
107 drenge og 85 piger til
110 drenge og 76 piger).
Det afspejler ikke, at der
er kommet færre piger i
l.g end normalt - snarere
tværtimod - men det af
spejler, at vi de to sidste år
har sagt farvel til ganske
mange piger i 3.g, og at der
sidste år kom ganske få pi
ger ind i l.g. Og dette lille
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antal piger, der jo nu går i
2.g, vil indvirke på tallene
både i år og til næste år.
Til gengæld er antallet af
dagelever steget markant,
fra 93 til 130 (fra 42 dren
ge og 51 piger til 66 drenge
og 64 piger). Den væsent
ligste grund til stigningen
er oprettelse af 6. klasse,
hvor der er optaget 18 dag
lever.
Dermed er der også sket
en stor stigning i antallet
af elever i grundskolen fra
97 til 120 (fra 57 drenge og
40 piger til 74 drenge og 46
piger), og da vi jo også be
tragter grundskolen som
fødekæde til gymnasiet, er
det også af den grund me
get glædeligt.
For gymnasiets vedkom
mende er der stort set tale
om status quo: Vi har i år
186 elever ( 110 drenge og
76 piger) mod 188 elever i
96/97 (92 drenge og 96 pi
ger). Igen præges tallene
af den store 3.g-årgang
med de mange piger, der
forlod os.
Samlet betyder det, at
drengene i år rent kvanti
tativt er ganske domine
rende: 176 drenge og 140
piger, hvor der ellers en
række år har været en
stort set numerisk jævn
byrdighed. Det skyldes ik
ke et fald i det samlede an
tal piger. Det er steget fra
136 til 140, men antallet af
drenge er steget meget
mere: fra 149 til 176.

KLASSER

Klasser
og hold
Jørgen Hvidtfelt
Som nævnt i forbindelse
med oversigten over sko
lens elever har vi i år både
en 6. kl., en PrelB og en
IB, så sammenlignet med
de tidligere år ser antallet
af klasser således ud: (se
fig- 1)
Når 3.g i år anføres som
3/4 klasser, skyldes det, at
sidste års 2 sproglige klas
ser i 2.g fortsat fungerer
som 2 klasser i 3.g i de fæl
lesfag, der videreføres (hi
storie og dansk, men ikke
idræt), mens de er slået
sammen i de nye fællesfag
i 3.g: billedkunst, old
tidskundskab og religion.
Det nuværende valggym
nasium betyder jo, at ele

6.
1994/95
1995/96

1996/97
1997/98

7.
1
1

1

1
1

OG

HOLD

ver i 2.g har ét valgfag, der
kan være enten et fag på
mellemniveau (4 ugentlige
timer og ingen skriftlig ek
samen) eller et fag på
højniveau (2-årigt med 5
ugentlige timer og afslut
tende skriftlig eksamen ef
ter 3.g).
Elever i 3.g har valgt 3 fag:
enten 3 højniveaufag eller
2 højniveaufag og 1 fag på
mellemniveau.
Næsten alle elever i 3.g
har valgt den sidste kom
bination.
1 1997/98 har skolen opret
tet følgende fag:
Højniveaufag i 2.g: Sam
fundsfag, Musik, Kemi og
Matematik for sproglige
(læses sammen med en l.g
matematisk)
Højniveaufag i 3.g: Sam
fundsfag, Musik, Biologi
og Matematik for sprogli
ge (alle videreført fra 2.g),
Engelsk for sproglige, En

8.9. Præp.l.g PrelB 2.g IB1 3.g

1
2
2
2

2
2
2
2

3
1
1
1

3
4
3
3

1

3
3
4
3

3
3
3
1 3/4

gelsk for matematikere,
Tysk Fortsætter, Fransk
Begynder, Fransk Fort
sætter, Matematik og Fy
sik.
Mellemniveaufag,
hvor
holdene kan omfatte ele
ver fra både 2. og 3.g (und
tagen geografi, der kun
kan vælges i 3.g): Biologi,
Datalogi, Dramatik, Er
hvervsøkonomi, Geografi
og Idræt.
For IB 1 gælder helt speci
elle regler for valget af fag:
Eneste fælles fag for de 11
elever er Theory of Know
ledge (TOK), men ellers er
følgende hold etableret:
Danish, English, French,
Mathematic
Methods,
Mathematic
Studies,
Physics, History, Biology,
Art/Design, Theatre Arts
og Economics.
De enkelte fag kan vælges
på High Level (HL) eller
standard Level (SL) og for
nogles vedkommende på
niveau A eller B.
Det lyder ganske indvik
let, men vor IB-koordinator, Jimmy Burnett, har
fuldstændig styr på det.

Betalingsservice
Ole M. Jung
Skolen har siden 1. januar 1997 tilbudt forældre at foretage betalinger via beta
lingsservice - PBS. Såfremt dette ønskes, skal følgende oplyses til eget pengein
stitut:
PBS-nr.: 02016532
Debitorgruppe: 0001
Kontonr.: Individuelt nummer - står i øverste linie på kontospecifikationen.
Husk at medbringe den fremsendte kontospecifikation til pengeinstituttet.

15

MEE

Der er løbet meget vand i Susåen siden
diple for små 200 år siden stillede op til
Herlufsholms første fugleskydning.
Dengang skar diplene selv deres buer af
skovens træer, de sejeste diple skar af
de sejeste træer - og festens clou var i
mange år chokoladen. Om aftenen van
kede der søde kager og saftevand til bå
de børn og voksne - men hovedpræmien
var et skrivebord lavet af træ fra Stif
telsens egne skove. (Det kunne man
måske overveje igen i en tid hvor elme
træerne falder trindt om land). Arran
gementet er blevet moderniseret, og i år
var 3.g-regeringen på mærkerne med
både perfekt procession, jazz til choko
laden og festligt fyrværkeri efter ballet.
Nyhave blev desuden igen rammen om
mangen en hyggelig picknick, og SOSbørnebyer fik klingende mønt i kassen
til det afrikanske byggeprojekt diplene
er medarbejdere på. Selv 2.g-joken kun
ne Regeringen ikke have udtænkt bed
re. "Oprørerne" fik nemlig erobret sce
nen og folkets gunst ved at affyre et mega-isorgie af Magnum-guf fra toppen af
en uindtagelig isbil. Kontakt har for
søgt at fastholde det vigtigste med lin
sen, ikke mindst Pagerne, som i år hav
de den rigtige belmerstørrelse fra 6.
klasse.

SAFKØLING

SVAR OG ANSVAR

Svar og Ansvar

Red. Hans-Jørn Bentzen

Hvordan er ekstra-danskundervisningen på
skolen organiseret - og efter hvilke principper?
I år har vi forsøgt at sætte
ekstraundervisningen
i
dansk i system, sådan at
elever med nogenlunde
samme behov og niveau
undervises på hold. Under
visningen er skemalagt,
ganske vist sent på dagen,
men det er bedre end de se
ne eftermiddags- og aften
timer, som før måtte ind
drages til individuelle ekstra-dansklektioner.
Skolen tilbyder to former
for ekstra-dansk:
Den ene tager hånd om
elever i gymnasiet, som
f.eks. på grund af mange
års ophold i udlandet har
problemer med især skrift
lig dansk eller af andre

grunde har brug for en ek
stra indsats.
Den anden form for ekstra-danskundervisning
er rettet mod skolens preIB-elever, som ikke har
været vant til at tale
dansk, og mod de af sko
lens IB-elever, som ikke
har valgt dansk som et af
deres sprog på IB.
Da det er vigtigt at under
strege, at Herlufsholm er
en dansk skole, hvor det
talte sprog til Lovsang, på
sovesale og i fritiden er
dansk, retter undervisnin
gen i ekstra-dansk for ud
lændinge sig især mod den
mundtlige kommunikati
onskompetence.

Målet er, at de elever, der
ikke har dansk som mo
dersmål, i løbet af det
første halve til hele år skal
kunne klare de daglige
krav til kommunikation
på dansk i skolen og i det
danske samfund svarende
til et niveau, som kaldes
»threshold level« (fastsat
af Council of Europe).
Elever, som modtager un
dervisning i ekstra-dansk,
starter enten på holdene
fra skoleårets begyndelse,
eller også kommer de der
efter henvisning fra deres
lærere
Inge Olhoff- Jakobsen

Hvad foregår der indenfor studievejledningen
»Studievejledning« har al
le læsere af Kontakt kendt
til. D.v.s. en gang omkring
juletid kom der en lærer
ind med en stor kasse: Er
hvervskartoteket, - og så
kunne man få lov til at bla
dre i kartoteket og hive
nogle kort op for at se hvad
man ku’ bli’ til i denne ver
den.
Disse tider er forbi. I dag

er studievejledningen en
integreret del af skolens
hverdag fra eleven starter
til han/hun forlader den. I
gymnasiet kan studievej
ledningen i store træk de
les i den kollektive og den
individuelle del.
l.g. er i øjeblikket i gang
med kollektive samtaler
om, hvorledes man bedst
forbereder sig og tager no
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ter i timen, - desuden
samtaler om, hvorledes
den enkelte elev er faldet
til i gymnasiet fagligt og
socialt.
Efter juleferien går vi så i
gang med grenvalgsorien
teringen. For 2. og 3.g.’ernes vedkommende er der
tale om både kollektiv og
individuel vejledning om
kring deres senere uddan-

SVAR OG ANSVAR

Om skemalægningen 1997/98
Skemalægningen på Her
lufsholm er, selv om det er
en ret lille skole, et
krævende job. Inden læg
ningen overhovedet kan
begynde, må en række for
hold tages i betragtning:
De to
skoleformer grundskole og gymnasium
- deler for nogle fags ved
kommende lokaler; det
gælder først og fremmest
idræt
(Helen-hallen),
formning/billedkunst
og
musik. Her må timerne
ligge fast fra starten, og
der levnes ikke meget
plads til at flytte rundt,
når brikkerne skal falde
på plads.
Dertil kommer, at grund
skolen i år (bl.a. som følge
af det nystartede junior
program) har ialt 4 for
skellige perioder. Bidra
gende til kompliceringen
af skemalægningen er des
uden, at nogle lærere skal
have skemafri dag p.g.a.

deltagelse i halv- eller hel
årskurser, andre lærere
med få timer (årsvikarer,
der evt. kommer langvejs
fra) skal have skemafri
dag(e), andre lærere har
timer på andre skoler eller
på universitetet og så
fremdeles. Hertil kommer
lærernes personlige øn
sker, der strækker sig fra
børnepasning over sove
salshensyn og ønsker om
dobbelt- eller enkelttimer,
til private formål.
Spektret er, som det ses,
ganske vidtspændende, og
det er lidt af en udfordring
at imødekomme så mange
ønsker/krav/behov
som
muligt.
For at undgå urimelighe
der har skolen fastlagt en
prioriteringsprocedure
ved skemalægningen, og
det må fastslås, at lærer
nes private ønsker kom
mer nederst på denne li
ste. Det er faglige og

nelsesforløb, - samtaler og
rådgivning, der peger frem
mod det store studieorien
terede møde (STORM),
hvor skolen er vært for en
række
studerende
fra
mange uddannelsesinsti
tutioner, der kommer for
at give gode råd om de vi
deregående studiers op
bygning, indhold og livs
perspektiv. Dette møde lig
ger i år i december måned.
Erik Worm
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pædagogiske hensyn, der
dikterer skemaet, men det
skal tilføjes, at når disse
hensyn er iagttaget, un
dersøger skemalæggerne
mulighederne for en tilret
ning af skemaet, så at så
mange private ønsker som
muligt kan opfyldes. Re
sultatet er et skema, som
søger en midtnormal for
alle involverede parter.
Nogle vil måske her mene,
at opgaven med skema
lægningen denne gang har
været for vanskelig for de
to skemalæggere, men ud
gangspunktet har altid
været - og vil altid være
(med Lincolns berømte
ord):»..... with malice for
none, and charity for all.«
Jan Jensen
Krogh-Madsen

Dronningens overanstrenge
knæ satte naturlige grænse:
under det meget krævendi
program Regentparret havd,
fået lagt for det officielle be
søg i Næstved . Så efter kon
geskibets modtagelse i hav
nen nøjedes Hendes Majestæ
med køreturen til besøg i Bo
derne i byens centrum fo:

lønningen
i natpotte!

jrfra at returnere til Danne•og.
erefter måtte Prins Henrik
ge det store slæb, og på
erlufsholm var kanonerne
irt i stilling til et festligt be'gsstyrelsen med Forstanden i spidsen , Heis og direkr Jung samt formand for
evråd og pædagogisk råd
mnede
modtagelseskom
itte i Klostergården. Og al
rede her markerede Herfsholm at diplene denne
tg var medværter: skolens

REGENTBESØG
kor sang ”Hører I skovene
suse” i et meget smukt ar
rangement ved dirigenten
Suzanne Strange. Og så
blev Prinsen hyldet mens
han til fods begav sig til
Museet. Langs ruten var
hele skolen opstillet i flag
alle og med fanevagt, lige
som der var talstærkt
fremmøde af gæster fra
omegnen - heriblandt
flagsvingere fra både al
derdomshjem og børneha
ver. Flere af de allerældste
og de alleryngste fik vek
slet både ord og håndtryk
med Prinsen, og pressen
var på pletten.
Under besøget i samlin
gerne lykkedes det både
for Louis Nielsen og Kra
rup Christensen at give
selskabet et indtryk af de
fascinerende
sjældenhe
der, og Prinsen spurgte in
teresseret om både rønt
genrør, dronte og Edisons
fonograf. I det nye fysikum
gik Prinsen tæt på de ar
bejdende diple for at få re
de på detaljerne i elektro
nisk databehandling af til
koblede kemiforsøg. Og diplene svarede godt for sig,
mens
verdenspressen

knipsede og tv var med på
en kikke-lytter.
I Festsalen mødtes sko
lens og byens mange ind
budte gæster af en serie
smukt dækkede og pynte
de borde - og af vandkæmmede diple i galla, på
spring for at servere det
bedste køkkenet kunne
præstere. I kulinarisk af
magt vil vi indskrænke os
til at kalde menuen ”beri
get siær” og ”forædlet nyster”.
Diplenes gave til Prinsen
var specialdekorerede Fug
leskydningskrus,
mens
skolen
havde
betænkt
Dronningen med en buket,
der meget paktisk kunne
anbringes i vand for sene
re transport til Danne
brog. Vasen var en Herlufsholms antikke natpot
ter i tin af de sjældne som
tidligere brugtes på sove
salene.
Den talstærke hær af poli
ti og pressefolk, inklusive
eventuelle
pavarazzier
blev bespist i lille spisesal
(if you cannot beat them,
join them), men var natur
ligvis på plads i Nyhave,
da folkemængden sammen

med 6 lokale kor under
holdt Prinsen på balkonen
med en veritabel alsangs
koncert.
En gallaklædt 3.g dannede
espalier for Prinsen ned
gennem Nyhave - og æres
gæsten stoppede op og tak
kede disciplene for ”en dej
lig dag” hvorefter besøgets
sidste nifoldige leve blev
udbragt.
For Herlufsholms ved
kommende sluttede be
søget da den kongelige
chalup med Prinsen og
Borgmesterens selskab i
H.C.Andersensk idyl for
svandt ned ad Susåen.
Men ved Dannebrogs afsejling fra kajen kl. 22 var
mange diple mødt op for at
deltage i fakkeltoget langs
kanalen, og her blev der så
lejlighed til at vinke farvel
til Dronningen. Og Heis
vendte tilbage fra soupeen
på kongeskibet med en hil
sen til diplene og et løfte:
Når knæet er kommet sig,
vil Hendes Majestæt me
get gerne modtage en ny
invitation til besøg på Her
lufsholm!
Mads Nielsen

Indskoling for 6 kl. 6-9 august ’97
Juniorprogrammet,
som
nu er startet i den nye 6kl.,
var kernen i indskolingen
for denne klasse. Indfalds
vinklerne Lær at lære,
Miljø, Det sunde og hele
menneske,
Hjælpepro
grammet og Det skabende
menneske blev bevidst ud
nyttet i en introducerende
torsdag formiddag i det
nyindrettede klasselokale
i DEK og en efterfølgende
kanotur til Hummelbjerget - en smuk del af Her
lufsholm Gods - hvor ele
verne skulle overnatte til

fredag. Stikord fra disse
dage: Præsentation, dram
aleg, makkerpar, orientingsløb, traditioner, herlovianersprog,
kanotur,
solskinsvejr, logbog, teg
ninger, fællessang, mad
lavning, samarbejde, telte,
stjernehimmel,
klassisk
aften- og morgenmusik,
T'ai chi som morgenøvel
se, videooptagelser,opryd
ning, natur, Susåen, eva
luering.
Efter 6kl. på disse to dage
var blevet bekendt med
lærerteamet
omkring

klassen, hinanden og om
givelserne på Herlufs
holm, skulle eleverne om
lørdagen stifte nærmere
bekendtskab med andre
af skolens elever i De
olympiske lege, der afvik
ledes på Spladsen. Heref
ter sluttede en oplevelses
mættet indskoling for 6kl.
Vi - såvel lærere som ele
ver - fik hermed vores af
sæt til det videre under
visningsforløb.
På lærerteamets vegne
Dorte Madelung

Introdage
og OL
Temaet for l.g.’s dage på
Herlufsholm var dannelse i
meget bred forstand - med
det formål at gøre gymnasi
et nærværende som en del
af tilværelsen her og nu,
hvor man selv - og for sin
egen skyld! - udvikler kri
tisk sans og mod til at
lægge brikker til sit eget liv
- og gør sig klart, at per
sonlighed kræver mod
standskraft i form af fagli
ge kundskaber, udvikling
af individuelle evner og so
ciale færdigheder. Vi ville
gerne vise vejen til en per

sonlig vedkommende ind
faldsvinkel til hverdagens
udfordringer og pligter.
Derfor blev l.g. præsente
ret for Renaissancens dan
nelsessideal
med
dens
energiske lyst til at danne
og udvikle den enkeltes ev
ner. Samtidig blev de kon
fronteret med de faglige og
sociale færdigheder, som
gymnasiet kræver i dag.
Filmen »Scent of a Woman«
og den efterfølgende dis
kussion drejede sig ligele
des om at danne og forme
sig selv; her i oplevelsen af
et markant møde mellem
generationer og tilsynela
dende uforenelige livshold
ninger.
Cirkus Hvirvelvind kaldte

på parathed og lyst til at
eksperimentere, da elever
ne på indskolingens 2. dag
blev introduceret til gøgler
verdenen med jonglering,
akrobatik og fakir-færdig
heder som at gå på knust
glas m.v.
Med henblik på indsko
lingsballet lørdag aften fik
l.g. også lært lancier’ens 5
ture, så ialt bød indsko
lingsdagene - helt bevidst
- på et tæt og varieret pro
gram fra morgenen til det
afsluttende
aftentrakte
ment i klostergården.
l.g. har generelt udtrykt
tilfredshed med dagenes
indhold, men efterlyser
frem for alt mere fritid og
»tid til at være sammen«.

l.g.’s evaluering indgår i
planlægningen af næste
års indskoling, men l.g.
undgår ikke selv en fornyet
selv-vurdering, når elever
ne i december måned gen
ser de breve, hvori hver en
kelt discipel på indskolin
gens sidste aften formule
rede »de personlige og fag
lige egenskaber og karak
tertræk, du ønsker at stå
for om fire måneder«. Ele
vernes evaluering af dette
programpunkt varierede li
ge fra »gav godt overblik
over egen situation« til enhver pædagogs rædsel! »for pædagogisk«!
Niels Chr. Kofoed

R E J S E S T I P E N D I E L E G AT

En herlovianer på Yale Law School
Yale Law School er efter
amerikansk standard me
get lille med kun ca. 500
studerende.
LL.M.-pro
grammet er af tilsvarende
størrelse; der optages årligt
kun omkring 25 studerende
fra hele verden, og det kan
nævnes, at der inden 1996
ikke var blevet optaget no
gen danskere på Yale Law
School siden 1958. Det lille
antal studerende sikrer en
meget nem og personlig ad
gang til professorer og an
dre ansatte samt gode rela
tioner til alle medstuderen
de. Desuden er faciliteter
som biliotek, computerrum
etc. meget let tilgængelige,
og disse steder er åbne hele
døgnet.
Niveauet af undervisningen
er konsekvent utrolig højt,
og efter min vurdering me
get højere end ved noget
dansk universitet. Dette må
tilskrives den imponerende
høje kvalitet af både professorerog studerende. Under
visningen foregår samtidig
på en meget inspirerende og
dynamisk måde, og der
lægges stor vægt på tillige
at inddrage andre relevante
områder end jura i under
visningen, f.eks. økonomi,
politik, filosofi, historie, so
ciologi m.m. Dette tilføjer ef
ter min mening en virkelig
god forståelse af juraens
plads i samfundet samt af
juraens påvirkning af andre
områder. Desuden undervi
ses i nye retsområder, som
endnu er relativt ukendte i

Danmark, f.eks. Cyberspace-jura. Endvidere er studi
emiljøet på Yale Law School
som helhed meget aktivt; de
studerende er med til at ud
give et stort antal juridiske
tidsskrifter, og en mængde
studenterorginasitioner ar
rangerer seminarer, fore
drag og udflugter.
Yale Law School omtales i
USA ofte som landets bed
ste »Law School«, og skolens
prestige er med til at til
trække prominente fore
dragsholdere. Således over
værede jeg i løbet at studi
eåret foredrag af bl.a. Hilla
ry Clinton, Richard Goldsto
ne og Antonio Cassese (hen
holdsvis tidligere anklager
og dommer ved Krigsforbry
derdomstolen i Haag), Jack
Kemp (vicepræsidentkandi
dat i 1996), Harry Wu
(kendt kinesisk politisk dis
sident) samt Allan Ders
howitz (forsvarer for O.J.
Simpson). Disse foredrag
virker meget inspirerende
og bibringer en øget viden
om og fornemmelse for de
nyeste udviklinger indenfor
jura og politik.
Mit ophold på Yale Law
School har således givet mig
en øget viden om ameri
kansk og international jura,
et kendskab til retsområder,
som endnu er ukendte i
Danmark, et internationalt
kontaktnet samt ny inspira
tion og idéer, som jeg forven
ter at kunne bruge i mit
fremtidige
professionelle
virke.
Camilla C. Collet
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Nicolaj H. Knudtzons
Rejsestipendielegat
Herlufsholm
disponerer
over et rejselegat, som
årligt uddeler 60-70.000 kr.
til støtte for videreuddan
nelse i udlandet.
Legatet bestyres af forstan
deren for Herlufsholm Sko
le og Gods og tildeles kun
studenter fra Herlufsholm
Skole som har afsluttet em
bedseksamen og ikke er
over 35 år.

Ansøgninger sendes til:
Herlufsholm Skole og Gods,
Herlufsholm Allé 170, 4700
Næstved

- og skal indeholde:
1 Kopi af eksamensbevis
fra Herlufsholm.
2 Kopi af bevis på afsluttet
dansk studium
3 Kopi af bekræftigelse på
optagelse på studium i
udlandet
4 Beskrivelse af studiet,
herunder normeret
studietid
5 Budget for gennemføre
lse af videreuddannelsen
med oplysninger om
ansøgninger om støtte
fra anden side, dels til
sagn om sådan støtte

Der kan
stadigvæk
søges vedr. ’97, men det
haster! Inden for det se
neste år er der bevilget
støtte til:
Camilla C. Collet
(Jura, USA)
Søren Østergård
(Jura - England)
Catinka A.
Sari Christiansen
(Øko. - England)
Line Hvidebæk-Andersen (Øko. - USA)
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25 år på Herlufsholm
Fredag den 15. august, da
busserne var sendt af sted
på årets første rejseweek
end, blev lektor Karen Fanø’s 25 års jubilæum på
Herlufsholm fejret ved en
reception på lærerværel
set.
Det er ikke bare en dygtig
fagkollega og meget re
spekteret lærer i fransk og
engelsk som stod i rampe
lyset ved denne lejlighed.
Karen Fanø har i sine
mange år på Herlufsholm
taget sin tørn med snart
sagt alle tænkelige udfor
dringer i Herlufsholms re
gi, ikke mindst som sove

salslærer og gennem ad
skillige år som en effektiv
lærerrådsformand. Mange
elever kan takke Karen
Fanø for specielle opleve
ler på spændende og altid
lødige faglige ekskursio
ner og studierejser. Ikke
bare fra lærerkollegiet var
mange mødt frem, men og
så familie og gode venner
fra en stor kreds uden for
skolen, herunder adskilli
ge gamle kolleger. Der var
naturligvis gaver og hyl
dest og tak fra rektor såvel
som formanden for pæda
gogisk råd, Anne Sofie
Hansen.

Elevpræmier

kammerat, hvis loyalitet
og gode humør har gjort
ham til et forbillede, som
flertallet af - ja, netop
kammeraterne har udpe
get ved hemmelig afstem
ning. Stagerne er i år til
faldet Zeen Jørgensen,
som Kontakt traf ved skri
vebordet på hans præfekt
hummer.
Elipsen er en sølvskulp
tur fra Georg Jensens
sølvsmedie i New York, fo
restillende filosofdigteren
Piet Heins berømte superelipse. Skulpturen blev
skænket af gammelherlovianeren Just Lunning, og
superelipsen symboliserer
den ligeværdige balance
mellem
modsætninger,
f.eks. humaniora og natur
videnskab eller mellem
parterne
i
vanskelige
fredsforhandlinger, samlet

To af Herlufsholms mest
særprægede elevpræmier
er vandrepræmier, der ud
deles ved skoleårets be
gyndelse og er i modtage
rens besiddelse resten af
skoleåret, for så at tilbage
leveres, men samtidig af
løses af en mindre erin
dringsgave til ejendom.
„Kagerne“, d.v.s. kamme
ratskabsstagerne
blev
indstiftet af en jubilerende
klasse for en snes år tilba
ge, for at påskønne en
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Afsked
Overlærer Anne Grethe
Radwan har fra skoleårets
begyndelse søgt nye fagli
ge udfordringer og nye
rammer om sit familieliv
idet hun er tilrådt en ny
stilling i Nordsjælland.

Cand. Scient. Kurt Heller
er, ligeledes fra skoleårets
begyndelse, tiltrådt en ny
stilling i Københavnsom
rådet.

Jennifer Riley, Melbourne
i Australien er i 3 måneder
udveklingsstudent
på
Herlufsholm. Her viser
Jennifer sin skoles uni
form flankeret af to af ven
inderne fra l.g

omkring superelipsebordet.
Christian Harpsøe er efter
indstilling fra sovesals
lærerne årets modtager af
denne præmie for en vær
difuld indsats for kostsko-
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Else Marie Ottosen
- fortæller: »Jeg er uddan
net ved Århus Univiesitet i
hovedfaget matematik og
bifaget fysik. Hovedfags
studiet var især koncentre
ret om de matematiske di
scipliner: Matematisk Ana
lyse og C*-Algebra - en god
blanding af traditionel og
moderne matematik. Spe

cialeafhandlingen blev af
noget usædvanlig karakter,
da den tildels bestod af un
dervisningsvideo, som jeg
producerede til undervis
ningsbrug på matema
tikstudiets første del.
Titlen som Cand.Scient,
blev opnået i foråret 1997,
hvorefter jeg tog et ophold
i USA af 3
måneders
va
righed. Her blev
bl.a. San Franciso, Los Ange
les og flere af
nationalparker
ne i og omkring
Californien be
søgt.

Cecilia
Karlström

condary Education) på
Simmons College, som
hun afsluttede i 1993.
Cecilia har bl.a. arbejdet
på en public school i Saint
Louis hvor hun beskæfti
gede sig med socialt bela
stede elever. Dette var
bl.a. teenagere med børn,
kriminelle og adfærdsvan
skelige. En modsætning til
dette var hendes arbejde
som underviser på en ka
tolsk pigeskole, hvor hun
blev præsenteret for uni
former og traditioner som
på Herlufsholm.
»Ønsket om nu at kunne
kombinere den engelsk
sprogede uddannelse og
det at vende tilbage til
Skandinavien gør Herlufs
holm til et ideelt sted«, si
ger Cecilia. »Den optimis
me og entusiasme jeg mød
te på mit første besøg til

Af Søs Weise Lodberg og
Maria Jim Thomsen, 2.g

Cecilia Karlström er født i
Sverige og er svensk stats
borger, men har siden sit
syvende år været bosat i
U.S.A., nærmere betegnet
i Boston. Hun afsluttede
B.A. (Modern European
History) på South College
i 1989 og tog en M.A. (Se
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Som nyansat lærer ved
Herlufsholm Skole under
viserjeg i fagene matema
tik og fysik på gymnasiet
og i matematik på IB. Ud
over dette er jeg i pædago
gikum ved Næstved Gym
nasium og HF.
Af tidligere
undervis
ningserfaring kan næv
nes, at jeg sideløbende
med
matematikstudiets
anden del har været ansat
som studenterunderviser
ved Århus Universitet,
hvor jeg underviste stude
rende på første del i fagetMatematik 11. Desuden
fungerede jeg i en periode
som privatunderviser på
HF-niveau.«

talte mig, og jeg blev fasci
neret af den måde hvorpå
gamle stolte traditioner
imødekommer ambitioner
ne om et velfungerende
I.B. program.« Cecilia un
derviser som bekendt på
Pre I.B. i historie og I.B. i
økonomi.
Desuden assisterer hun
sovesalslærerne på Vuen,
Egmontgården og Pernille
Gøye-gården. Da hun hur
tigt er blevet en uund
værlig del af hverdagen på
skolen er hun bosat cen
tralt på Pernille Gøyegården.
Cecilia er aktiv både i sko
len og i de smukke omgi
velser, hvor hun ofte løbe
træner som medlem af at
letikklubben H.G.
Nok er det kulturskift,
men også en tilbageven
den til de nordiske rødder.

Martin
Arvedlund
Mit navn er Martin Arved
lund og jeg er født i 1968.
Jeg bor i Hareskovby nord
for København sammen
med min familie. Som
mange af jer allerede ved
er jeg ansat som årsvikar i
historie og samfundsfag.
Jeg har tidligere beskæfti
get mig med forskellige
former for børne-og ung
domsarbejde. Men indtil
nu har jeg kun arbejdet en

Bent Laursen
Skærtorsdag 1948 forsam
ledes to herrer med fruer
til en hyggebridge. Kort
før midnat måtte spillet
nødtvungent opgives, idet
den ene af de deltagende
damer mod herrernes ind
sigelser fastholdt, at tiden
nu var inde. Knap to timer
senere fødtes et drenge
barn, der 49 år senere, da
han har haft den gode lyk
ke at blive ansat på Her
lufsholm Skole som hører

smule med egentlig under
visning.
I perioden fra 1987-1990
læste jeg jura ved Køben
havns Universitet. Da jeg
blev bac. jur. i 1990 valgte
jeg imidlertid at følge min
store interesse for historie

og politik. Jeg begyndte
derfor at læse historie og
samfundsfag istedet for at
fortsætte med juraen.
Imedens jeg studerede,
fattede jeg interesse for at
undervise. I en periode ar
bejdede jeg som vikar på
Bagsværd Kostskole, hvil
ket gav mig mange spænd
ende erfaringer.
Mine fritidsinteresser er
først og fremmest historie
og musik. Udover at lytte
til musik har jeg de sene
ste år haft megen glæde af
at spille guitar.

og datadegn, sidder bag
skærmen og hugger runer
om sig selv.
Min generations spæde
ungdomsår var præget af
fransk eksistentialisme og
Jazz. Korrekt uniformeret
med pibe, sort rullekrave
sweater og skiftende bind
af Sartres Frihedens veje i
baglommen på fløjlsbuk
serne sad jeg med ligesin
dede i jazzklubber og fun
derede over livet. Få år se
nere, i blomsterbørnenes
tid, vagabonderede jeg nu udstyret med The Com
plete Works of Shakespea
re og en sproglig studen
tereksamen - gennem Eu
ropa, spillede absurd ama
tørkomedie i Odense og be
sluttede mig for at læse
tysk og engelsk ved Oden
se Universitet.
Studietiden er for bevæget
til detaljeret omtale; men
det kan fastslås, at ung
domsoprør og modernitet
glider i baggrunden til for
del for renæssance, klas-

sisk og romantik.
Efter et par års ansættelse
som
undervisningsassi
stent ved Odense Univer
sitet følger mange år ved
Fyns
Studenterkursus.
Sprogmenneskets nysger
righed efter at vide, hvad
computersprog er for no
get, fører til selvstudier,
orlov og ansættelse i Com
puter Resources Internati
onals afdeling for kunstig
intelligens, arbejde som
edb-konsulent i forbindel
se med indføringen af IT i
undervisningen i Fyns
Amt og senere ved Her
ning Gymnasium.
Lysten
til
at
være
med,hvor fornyelse og tra
dition virker sammen, gør
det naturligt at satse på
Herlufsholm Skole. Her
glæder jeg mig nu over ste
dets ånd og smukke omgi
velser, de mange rare kol
leger og diple/daple, jeg
har mødt, og jeg takker al
le for den hjertelige mod
tagelse, jeg har fået.
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Dennis Carsten Hansen
Mit navn er Dennis, og jeg
er født i 1967. Jeg er ud
dannet Cand.scient. (’95)
fra Roskilde Universitets
center (RUC). Mit hoved
fag er kemi, og bifaget er
miljøbiologi. På RUC har
jeg stiftet bekendtskab
med tværfagligt projektar
bejde, og gennem min
kombination af fag har jeg
tilegnet mig en miljø- og
biokemisk forståelse af ke
miske stoffers indvirkning
og mekanisme på forskel
lige niveuer i et økosy
stem.
Mens jeg studerede ved
RUC, arbejdede jeg på et
særligt plejehjem. Gen
nem dette job opdagede
jeg, at det var særligt vig
tigt for mig at opnå en per
sonlig kontakt i mit dagli
ge arbejde. Derfor startede
jeg med at påtage mig in
struktor opgaver i kemi på
RUC efter bestået bachel
orgrad i 1992. I foråret
1996 fik jeg arbejde som
underviser i almen- og bio
kemi ved lægeuddannel
sen ved Institut for Medi
cinsk Biokemi og Genetik,
Københavns Universitet.
Sideløbende med min stil
ling som lærer i kemi i
gymnasiet her på stedet
underviser jeg stadig på
Københavns Universitet.
I begge jobs er det menin
gen, at jeg som formidler
af svært tilgængeligt stof
skal hjælpe med at løsne
op for den mystik, faget in
deholder. Nogle gange kan
det afspejles i en for logisk

tilgang til et problem. I ke
mien arbejder vi med rela
tive mængder og ikke i en
kelte molekyler, som man
ge elever i l.g tror. Kemi er
et fag, som kræver meget
erkendelse, og det tager
tid. Det er derfor ikke nok
at tro, at man kan tilegne
sig en passende viden ved
at gennemlæse pensum,
for den endelige forståelse
kommer først, når man
løser opgaver og udfører
eksperimenter.
Jeg fordyber mig i emner
gående fra naturviden
skab til psykologi. I min
fritid dyrker jeg styrke
træning og tager ofte ud
sammen med andre fra
Roskilde Roklub og motio
nerer i naturen. Jeg bor i
Roskilde by sammen med
min kæreste.
Jeg glæder mig til at kom
me i gang med at undervi
se i gymnasiet samt at
kunne tilbyde eleverne en
mulighed for at benytte sig
af de gode laboratoriefaci
liteter, der findes her på
stedet.
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Vibeke
Dehlie
Glädesdahl
Mit navn er Vibeke Dehlie
Glädesdahl, jeg er 37 år,
gift og har to børn, Anne
og Christian på h.h.v. 3 og
7 år.
Jeg er uddannet fra Jon
strup Statsseminarium i
1987 med liniefag i dansk
og engelsk. Jeg er desuden
uddannet faglærer i gym
nastik og svømning fra
Liss
Burmsters
Gym
nastikinstitut og Dan
marks Højskole for Le
gemsøvelser.
Efter endt eksamen fra se
minariet og ét års under
visning i en traditionel fol
keskole følte jeg, at der var
en verden udenfor, som jeg
var nødt til at vide noget
mere om. Det var heldigvis
ikke vanskeligt at få
ansættelse i »det private«
med en alsidig seminarie
uddannelse i »baglom
men«, så ret hurtigt så jeg
mig selv i andre omgivel
ser: Firmabil, attacheta
ske, smart hår, spadsere
dragter, PC, mobiltelefon,
udenlandsrejser og et an
tal ukendte udfordringer.
Det blev til i alt 6 gode og
meget lærerige år, først
som konsulent i kontorma
skinebranchen og siden
som marketingkoordina
tor i en medicoteknisk
virksomhed.
Det var en meget herlig tid
- men hvor blev livet af? Da Anne meldte sin an-
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Elsebeth Nørrung Plaschke

komst, begyndte jeg for al
vor at overveje at bytte
min tilværelse med en 6070 timers arbejdsuge med
jævnlig rejseaktivitet ud
med en tilværelse, hvor
kravet til et ændret ind
hold i jobbet og familien
kunne gå op i en højere en
hed.
På Endrupskolen fik jeg
igen 3 gode og lærerige år
med pædagogisk udvik
lingsarbejde
indenfor
mange områder.
- Så en dag i marts ringe
de telefonen og en god ven
inde fortalte mig, at nu
skete der noget spænden
de på Herlufsholm, som
helt sikkert ville interes
sere mig.
Middle Years Programme
(MYP) fik mange af mine
egne teorier om undervis
ning og almen dannelse til
at fremstå i et nyt og kla
rere lys og efter mange og
lange overvejelser, samta
ler med Klaus og Inge Ja
kobsen og andre lærere, så
jeg igen mig selv, og denne
gang også min familie, i

Jer er født og opvokset i
København, er uddannet
lærer ved N. Zahles Semi
narium i 1980. Sideløben
de med studiet var jeg an
sat som timelærer ved St.
Magleby Skole i Dragør,
hvor jeg underviste i id
ræt, biologi og havde spe
cialundervisning i dansk.
Efter afsluttet uddannelse
blev jeg fastansat i Dragør,
hvor jeg tillige underviste
et par aftener om ugen in
denfor F.O.F. Her blev jeg
et par år, inden min mand,
jeg og vores første barn
flyttede til Næstved.
Siden 1982 har jeg været
ansat ved LI. Næstved
Skole med fagene dansk,
idræt, biologi og hjem
kundskab, dog afbrudt af 2
års orlov. Min orlov har jeg
brugt dels til at være noget
mere sammen med min fa
milie som nu i mellemti
den er forøget med yderli
gere 3 børn, dels til at dyr
ke min store interesse for
Italien ved både at rejse i
landet og at læse italiensk
i København, hvilket jeg
fortsat gør.
Heldigvis deler min fami
lie min store interesse for
nye omgivelser her på
Herlufsholm.
Min familie og jeg føler os
privilegerede og glade for
at få muligheden, for at
være med til at skabe en
spændende og utraditionel
skole i så smukke og inspi
rerende omgivelser, som
tilfældet er.
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sport, og sammen har vi i
mange år dyrket tennis,
sejlsport, fægtning og ski
sport. Jeg har danset bal
let på motionsplan her på
skolen siden 1989, hvor jeg
også har fægtet. Dette har
sammen med søde og
hjælpsomme
kolleger
gjort, at jeg straks har følt
mig hjemme her på stedet.
Jeg holder meget af at
være sammen med børn og
unge, og jeg føler at Her
lufsholm Kostskole har
den rummelighed der gør,
at både elever og lærere
har mulighed for at udvik
le sig optimalt.

LÆS MERE
OM FOLK OG FÆ
PÅ NÆSTE SIDE
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Niels Arnt
Jeg startede her i august
på skolen som årsvikar i
kemi. Mit faste job er på
Næstved
Gymnasium,

hvor jeg hai- undervist i
kemi og fysik de sidste 12
år. En del fysik- og kemi
lærere kender mig allere
de, da vi hos os de sidste 7
år har holdt kurser i kemi
med henblik på naturfagskompetancen.
Der er flere grunde til at
jeg sagde ja til arbejdet på
Herlufsholm Skole. Som
almindelig Næstvedborger
har jeg længe haft lyst til
at kikke inden for murene
her på skolen. Men størst
var ønsket om at prøve
kræfter med IB-uddannelsen. Jeg havde sagt ja til
at undervise i kemi hvis
det skulle blive aktuelt.
Det viste sig så, at kemi på

IB ikke blev oprettet, men
den nye ide med pre-IB lød
også spændende. Så nu
har jeg tre timer om ugen
med 16 pre-IB elever.
At jeg skulle blive gymna
sielærer var måske noget
af et tilfælde. Jeg startede
mit arbejdsliv inden for
eliteidræt. Det var svøm
ning, og det gav en masse
gode oplevelser og rejser.
Min interesse for fysik og
kemi holdt jeg ved lige på
Københavns Universitet.
Dagen kom selvfølgelig,
hvor jeg skulle træffe et
valg. At jeg valgte rigtigt
er jeg sikker på, og forskel
len er i virkeligheden ikke
så stor.

Lykke Winther Kjer
Mit navn er Lykke Win
ther Kjer og jeg er 37 år
gammel. Jeg er uddannet
lærer med liniefag i; idræt,
matematik, fysik/kemi og
håndarbejde. De sidste 14
år har jeg været ansat på

en privat skole på Frede
riksberg, hvor jeg hoved
sagelig underviste i mate
matik, fysik/kemi, dansk i
de små klasser, håndarbej
de og natur/teknik. Det
var en lang rejse til Køben
havn hver dag, så da Her
lufsholm skole søgte nye
lærere og jeg var en af hel
dige, som fik jobbet, blev
jeg utrolig glad. Det viste
sig at denne glæde blev op
fyldt til fulde, da jeg star
tede i aug.97. Alle har ta
get virkelig pænt imod
mig, både elever og kolle
ger. Så nu cykler jeg glad
på arbejde hver dag.
Især er det dejligt som fy
sik/kemi lærer at undervi
se i lokalerne i Fysikum.
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Mine fritidsinteresser om
fatter, udover min familie,
alle former for håndarbej
de, læsning af både fag - og
skønlitteratur, svømning,
en løbetur i skoven og så
samler jeg på god fransk
rødvin.
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FORTSÆTTER
PÅ SIDE 34
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MATMATISK LINIE

NYT på gymnasiets matematiske linie
Hans -Jørn Bentzen

Den hidtidige struktur for
faget matematik på mate
matisk linie stammer fra
gymnasiereformen
fra
1988. Den består af et obli
gatorisk to-årigt forløb,
som for alle afsluttes med
en skriftlig eksamen efter
2.G. Modulet kaldes "Ma
tematik på obligatorisk ni
veau", og det opnåede fag
lige niveau er B-niveau det næsthøjeste i de gym
nasiale uddannelser. Med
det kan eleverne vinke far
vel til matematik ved ud
gangen på 2.G, men de har
også mulighed for at vide
reuddanne sig til A-niveau
ved at vælge "Matematik
på højt niveau" i 3.G. Val
get om fortsættelse med
matematik foretages i
løbet af foråret i 2.G.
Fra og med august 1997 d.v.s. for de elever, som er
begyndt i l.G på matema
tisk linie i år - føjes der en
ekstra valgmulighed til.
Denne er for elever, som
allerede i foråret i l.G kan
beslutte sig for matematik
på højeste niveau (A), og
de vil herefter blive samlet
og undervist på et særskilt
matematik-hold i 2. og
3.G. Modsat kan de 1.Ge
re, som er i tvivl om de
skal stile imod matematik
på A-niveau, eller om de
vil kunne klare de faglige
krav, fortsætte i 2.G som
hidtil, og udsætte beslut
ningen om evt højniveau

matematik til foråret i
2.G. Som det kan forstås,
vil den nye 'gren' appellere
til de dygtigste matemati
kere og dem som drømmer
om en videregående ud
dannelse i naturvidenska
belig retning. Netop det
var også hensigten, da

embedsmænd formulerede
forslaget til politisk be
handling - på foranledning
af bl.a. DTU og universite
ternes naturvidenskabeli
ge fakulteter. Et flertal i
Folketinget vedtog forsla
get lige inden sommerferi
en.

DEN NYE MATEMATIK-STRUKTUR
PÅ MATEMATISK LINIE
2 skriftlige eksaminer +
evt mdtl.

3.g

To sammenhængendeår med
matematik

5 timer pr. uge
Hele søjlen
kaldes

3-årigt forløb
til A-niveau
2.g

Skriftlig eksamen
(2-delt) + evt mdtl.

HØJNIVEAUvalgfag
1-årigt forløb

til A-niveau
som overbyg, til det 2årige forløb til B-niveau
Skriftlig eksamen (2-delt)
+ (hvis mat. afsluttes) evt. mundtlig eksamen

Andet år af
(Beslaglægger en valg
blok i 3.G , men ikke i
2.G)

2-årigt forløb til B-niveau
5 timer pr. uge

Første år (fælles for alle) af

2-årigt forløb til B-niveau
5 timer pr. uge

l.g

Søjle I

Søjle II

Søjle III

Alle elever på matematisk linie begynder nederst i figuren
med den fælles l.G-undervisning. Inden udgangen på
l.G vælger hver enkelt elev (i samråd med forældre,
mat.lærer, studievejleder m.fl.), om han!hun vil fortsætte
i figurens søjle I eller i søjle IIHIL Fortsætter eleven i søj
le IIHil, skal han/hun i foråret 2. G beslutte, om det her
med skal være slut med matematikken (søjle III)
eller om det skal være søjle II, hvor B-niveauet overbygges
med et højniveau-modul i 3. G.
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Nedenfor er den ny ord
ning illustreret.
Figurens søjle I med det 3årige matematik-forløb til
A-niveau er den nye mu
lighed, mens søjlerne II og
III svarer til den hidtil
gældende ordning, blot er
der kommet nye benæv
nelser på forløbene: Obli
gatorisk matematik hed
der nu det 2-årige mate
matik-forløb til B-niveau,
og 3.G-valgfaget matema
tik på højt niveau skal nu
kaldes det 1-årige mate
matik-forløb til A-niveau.
Ændringerne i struktur og
benævnelser følges af min
dre justeringer af det fagli
ge indhold, samt af en ny
skriftlig
eksamensord

MATMATISK LINIE

ning. Fremover vil alle de
skriftlige eksaminer være
delt i to prøver. Til den ene
må eleverne medbringe al
le hjælpemidler, f.eks.
lærebøger, noter, gennemregnede eksempler, gamle
blaver,
formelsamling,
grafiske lommeregnere mv
(der er dog visse begræns
ninger, eksempelvis mht
lommeregner og EDBprogrammer). Til gengæld
skal den anden prøve kla
res helt uden hjælpemid
ler. Lad det være under
streget, at ordningen ikke
gælder for nuværende
2.Gere og 3.Gere.
Et par slutkommentarer:
Nøgtern betragtet vil ord
ningen give en differentie

ring af eleverne allerede
efter l.G - med de pædago
giske fordele dét kan have.
Mindre heldigt er udsigten
til hyppige lærerskift som
følge af opdeling af klas
serne - og sammensætning
af nye hold - inden starten
på 2.G. Opsplitningen ef
ter l.G betyder som noget
nyt, at pensum må være
det samme for alle l.Gklasser. Det vil sige, vi mi
ster friheden til at skyde
emner fra pensumlisten
frem eller tilbage over
grænsen mellem 1. og 2.G.
Tidspresset i matematik
vil sikkert føles lige fra be
gyndelsen af første gym
nasieklasse !
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Nina Ulff-Møller
Mit fulde navn er Nina
Konstantinova Ulff-Møller
og jeg er født i Bulgarien,

hvor jeg blev uddannet i
musikvidenskab,
musik
teori og klaver (konservato
rierne i Sofia (1973) og
Moskva (1979).
Jeg kom til Danmark i for
bindelse med en forsk
ningsundersøgelse af by
zantinsk musikhåndskrif
ter for det verdensberømte
center Monumenta Musicae Byzantinae. I 1988 tog
jeg en phd grad fra KU,
hvor jeg så har været ansat
som forsker fra 1988-93 ved
Institut for Græsk og La
tinsk Middelalderfilologi.
Jeg har skrevet en lang
række videnskabelige ar
tikler om byzantinsk og sla

visk musik, publiceret i in
ternationale tidsskrifter, og
i 1989 udkom min bog
Transcriptions of Stichera
Idiomela. Samtidig har jeg
holdt en række gæstefore
læsninger i USA, Canada
og Europa.
Her på Herlufsholm under
viser jeg i musik i grund
skolen samt i klaver. Jeg
har en mangeårig og bred
undervisningserfaring, og
kontakten med eleverne
spiller en meget vigtig rolle
i mit liv. Jeg spiller og syn
ger meget med mine elever
og prøver at videregive min
glæde ved og kærlighed til
den klassiske musik.

FLEX-SKEMA

Forsøg med FLEX-SKEMA
Det skemaforsøg, som blev
annonceret i Kontakt febr.
1996 som "Det skrædder
syede skema", er nu run
det af, og evalueret af både
elever og lærere. Her skal
forsøget kort beskrives
igen, og de erfarede forde
le og ulemper fremhæves.
Forsøget blev gennemført i
skoleåret 1996-97 med
deltagelse af 1.x og lærer
ne SH (dansk), MM (histo
rie), BC (fysik), KH (kemi)
og undertegnede klasse
lærer HB (matematik).
Lad det være sagt straks:
1.x var meget positive
overfor forsøget, og det var
meget nemt at overbevise
eleverne om det fleksible
skemas velsignelser. Og
hvilke er så disse velsig
nelser?
Først og fremmest kan
hvert enkelt fags skema
tilpasses de planlagte fag
lige projekter - med gode

muligheder for pædagogi
ske forsøg af næsten en
hver art. Dernæst giver et
fleksibelt skema mulighed
for at minimere det årlige
tab af timer - timer, som
normalt mistes i forbindel
se med ekskursioner, lære
res kursusdeltagelse, mø
der, halve fridage o.a.
Ydermere giver modellen
optimale betingelser for
reel elevmedbestemmelse,
både med hensyn til ar
bejdsformer, og med selve
skemalægningen.
Der herskede lige fra sko
leårets begyndelse en vis
usikkerhed om, hvordan
eleverne og lærerne ville
trives med et stadig skif
tende ugeskema; men en
hver skepsis blev gjort til
skamme. Vi lagde i fælles
skab skema for 14 dage ad
gangen, og skemaet blev
udleveret til alle en lille
uge før periodens begyn

delse. Skemaet sad i ele
vernes ringbind som en del
af deres time manager, og
der var ingen problemer
med at "finde lokalet" og
"huske hvilke fag
Størst
besvær
havde
måske kontoret med at
finde ud af, hvor klassen
og lærerne befandt sig i
undervisningstiden.
Hele skemaordningen be
skrives bedst ved nogle ek
sempler på ugeskemaer.
Alle de viste skemaer er
for uger efter en rej
seweekend. Skemaerne er
til lejligheden renset for
tidspunkter og lokaleangi
velser. Det skal også næv
nes, at som et helt andet
forsøg var der ikke skole
gang i første time tirsdag
efter rejseweekends. Den
ne morgentime blev afsat
til lektielæsning, og på de
viste skemaer står der
"lal".

Fig. 1
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FLEX-SKEMA
Hele skemaordningen be
skrives bedst ved nogle ek
sempler på ugeskemaer.
Fig. 1 var det oprindelige
skema, som det så ud fra
skemalæggerens
hånd.
Det var lagt under stor
hensyntagen til lærernes
ønsker, som var, at for
søgsfagene dansk, hist.,
mat., fysik og kemi gerne
skulle ligge samlet på de
enkelte skoledage. Til en
start var der et udbredt
ønske om at følge dette
skema med mange enkelt
timer, indtil vi - elever og
lærere - havde lært hinan
den godt at kende. Et
næsten tilsvarende skema
blev benyttet ved skol
eårets afslutning, hvor
hyppige seancer var en
fordel ved repetition i l.Geksamensfagene. Efter de
første tre uger af skoleåret
blev skemaet brudt op.
Forsøgsfagene (markeret
med orange) blev trukket
ud af grundskemaet, og for
hvert fag blev der fremo

ver ikke regnet med et
ugetimetal, men derimod
med et årstimetal, som der
efterhånden som uger gik
kunne afskrives på - af
hængigt af timeforbruget.
Tanken var nu, at de fagli
ge projekters størrelser og
lærernes ønsker skulle
være bestemmende for
ugeskemaernes udseende.
Også elevønsker blev hørt:
F.eks. stod det hurtigt
klart, at med mindre der
var tale om eksperimen
telle fag med øvelser og ef
terbehandling, så kunne
eleverne ikke klare 3 ti
mer i træk med samme
fag. Et elevønske om ikke
at belægge 7. time på da
ge, hvor kammerater i pa
rallelklasser havde fri,
blev normalt også hørt.
Skemaerne blev selvfølge
lig forskellige fra uge til
uge, og i det følgende vises
et par eksempler ( uge 36
og uge 38 i 1996 ).
Figur 2 viser en uge
præget af et stort dansk

projekt, og fysik "sparer"
sine timer til en anden
uge. I ugens tre midterste
dage var klassens kemi
lærer på kursus, men som det ses - mistedes in
gen kemitimer derved.
På figur 3 ses det typiske,
nemlig en stor vægt af
dobbeltlektioner. Dobbelttimer/bloktimer bliver me
re og mere almindelige i
landets
gymnasieskoler.
Fordelen er, at der ikke ta
bes så meget tid ved ud- og
nedpakning af tasker, pro
tokolføring m.m. Desuden
giver dobbelttimerne den
fornødne tid til faglig for
dybelse. I et traditionelt
skema skal elever koncen
trere sig om op til 7 fag på
en skoledag, og forberede
sig til ligeså mange; men
med mange bloktimer på
skemaet kan kræfterne
dagligt samles om færre
fag. Ved sammenligning
med grund-skemaet i figur
2 ses det, at ekskursionen
om lørdagen brugte 3 af
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Fig. 3
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forsøgsfagenes timer. Der
for var reglen, at ekskursi
onsfaget ( her historie )
skulle afskrive 2 timer på
sin årspulje. Den tredie ti
me skulle eleverne "beta
le", og i dette tilfælde blev
det gjort ved at føje en ek
stra 7. time på efterfølgen
de uges skema. Hermed
mistede ingen fag timer i
forbindelse med udflug
ten. ___________________
Et af de mest positive re
sultater af forsøget var det
forholdsvis ringe timetab.
Årets samlede tab for de
fem deltagende fag var 25
timer. Heraf gik mere end
halvdelen til obligatorisk
studievejledning, edb-kursus, skrivekursus og valg
fagsorientering. Timerne
er afskrevet solidarisk,
dvs intet fag er ramt hår
dere end andre, når der er
inddraget timer til studie
vejledning, fællesarrange
menter mv. Det reelle ti

Historie
ekskursion til
Vordingborg
og Nykøbing F.

idræt

metab som følge af aflys
ninger (sygdom, "pludselig
fri kl 12" o.lign.) var på 11
timer, hvilket svarer til, at
klassen på et år kun har
mistet ca. 2 timer i hvert
fag!
Langt fra alle muligheder
blev afprøvet ved forsøget
sidste år, og det var da og
så hensigten at fortsætte
forsøget med klassen i in
deværende skoleår, men
uheldige omstændigheder
og for stor trængsel på
skolens lokaleskema har
vanskeliggjort det i en
sådan grad, at vi har valgt
at indstille forsøget. Vur
deringen af forsøget har
været positiv fra både ele
ver og lærere, så konceptet
ligger klar til senere brug.
Det største problem har
nok været at finde ledige
lokaler til bloktimerne.
Hvis man i gymnasiet hav
de klasseværelser, ville lo
kaleproblemet være løst.
Tanken om at afskaffe
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faglokalerne (bortset fra
lokaler til de kreative og
de eksperimentelle fag) er
vel ikke så fjern, for om få
år vil landkort, kildemate
rialer, ordbøger og diverse
opslagsværker kunne hen
tes frem ad elektronisk vej
i et hvilket som helst loka
le. Modellen med klasse
værelser har mange forde
le, men det er jo en helt an
den snak.

FRITIDEN

Teater
tilbud
Jørgen Hvidtfelt

Som et supplement til de
øvrige
fritidsaktiviteter
tilbydes samtlige elever

fra 8. kl. til 3.g mulighe
den for for 40 kr. pr. billet
at komme i teatret i Næs
tved.
I nogle tilfælde indgår et
sådant teaterbesøg i un
dervisningen, hvor lære
ren og hele klassen ser fo
restillingen sammen (det
kan f.eks. være en Hol

berg-forestilling), og i an
dre tilfælde vælger elever
ne individuelt, hvad de
har lyst til at se.
Også eleverne i 6. og 7.
klasse tilbydes mulighe
den for at komme i teatret,
men til et repertoire til
passet deres alder. Her er
prisen 25 kr. pr. billet.

Tilbuddet omfatter i den kommende sæson:

Svalegangen: Vildt afsted over himmel ogjord (om Kaj Munk)
Det Danske Teater: Freden, komedie af Aristofanes
Møllen: Jeppe på Bjerget, komedie af Holberg
Husets Teater: Det velsignede barn, af Astrid Saalbach
Det Danske Teater: Cabarét, musical af Ebb og Kander
Det Kongelige Teater: Fyrtårnet, krimieventyr af Morti Vizki
Nyt Dansk Danseteater: Det nye spil om Enhver, ballet
Theater 2 Production: Rød, skuespil af Anna Reynolds
Det Danske Teater: Isbjørnene, skuespil af Jonas Gardeil
Odense Int. Musikt.: Det fedtede slips, en Dan Turéll-cabaret.

tir.
tor.
tor.
tor.
lør.
tir.
tor.
tor.
tor.
søn.

30/9
9/10
13/11
27/11
6/12
27/1
5/3
12/3
26/3
19/4

Fægtning på Herlufsholm
Jimmy Burnett Nielsen

Stort set alle de sportsgre
ne vi kender i dag er stili
seret krig. Hvad enten det
drejer sig om at fremføre
en bold til modstanderens
banehalvdel og anbringe
den i „fj endens“ mål eller
der er tale om at forcere en
høj eller lang forhindring
(højde/længdespring) har
alle disse aktiviteter sam
men fælles udspring: Krig.
En af de ældste former for
kampsport i vores del af
verden er fægtning. I gam
le dage, hvadenten man
tilhørte fodfolket eller ka
valeriet, var dén klinge

man bar ved sin side en
garanti for at man kunne
overleve når ens skyde
våben var løbet tør for am
munition eller når nær
kamp bragte en tæt på sin
modstander. I endnu æl
dre tider, hvor éns pri
mærvåben var det man
huggede eller stak med,
var fægtekunst naturlig
vis af en langt højere be
tydning.
Fægtning i dag er hverken
voldelig eller blodig, og
den personlige sikkerhed
er på et ekstremt højt ni
veau. Kamp mellem en
keltindivider er det dog
stadigvæk, og som i alle
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andre individuelle sports
grene er fægteren alene
om både sejre og nederlag.
De våben der anvendes i
moderne
konkurrence
fægtning er fleuret, sabel
og kårde. Fleuretten er et
stødvåben hvor fjendens
torso er træffeltet. En sa
bel hugger man med, og
man skal træffe sin mod
stander fra bæltestedet og
opefter. Kården er et stød
våben, men i modsætning
til fleuretten, udgør hele
fjendens krop træffeltet.
Fægtning
stiller
store
krav til den udøvendes
koncentration.
Gennem
personlig træning med sin

SET OG SKET

Set og Sket

Red. Suzanne Strange

Beethovens 9. symfoni
Torsdag d. 4-9 kom det pol
ske symfoniorkester: Koszalin Filharmoniske or
kester og spillede Beetho
vens 9. Symfoni med assi
stance fra det danske kor,
Chorus Soranus.
85 af
skolens diple overværede
koncerten sammen med
over hundrede borgere fra
Næstved og omegn. Kon
certen blev dirigeret af
Knud Vad. Efter en indle
dende ouverture holdt mu
sikhistorikeren,
Jens
Østergaard, et fremragen
de foredrag om Ludwig v.
Beethovens liv og hans
måde at komponere på.
Derefter var der en lille
pause, og så begyndte den

Christina Nissen, Tatiana
Buch-Hansen, 3. G.

fægtemester opøves tek
nik, balance, hurtighed,
smidighed, evnen til total
koncentration, koordinati
on, samt evnen til fra en
tilstand af total ro at fore
tage et eksplosionsagtigt samt teknisk stilrent - ud
fald på sin modstander.
Næstved Fægteklub hol
der til på Herlufsholm
Skole. Siden 1960’erne har
fægtemester Frank Engsbye stået for uddannelsen
af generationer af unge
næstvedfægtere.
Mange
elever har fægtet i årenes
løb, og så længe nogen kan
huske tilbage er der blevet
fægtet hver mandag fra kl.

18.00-22.00 og hver tors
dag kl 19.00-22.00 i Galen.
Der er altid god stemning
og højt humør i Galen, og
man kan aftale fra gang til
gang, hvor længe man er
der den aften indenfor de
angivne tidspunkter.
I dag er fægtning en af de
klassiske discipliner med
en årtusind gammel tradi
tion bag sig. Fægtning ind
går endvidere i moderne
femkamp. Og ligesom vis
se af de asiatiske kamp
sporter er fægtning noget
man aldrig bliver for gam
mel til at være god til.
Mød op og få en prøvelekti
on af vores fægtemester.

9. Symfoni. Et musikalsk
mesterværk udspilledes i
Helenhallen godt hjulpet
på vej af det glimrende or
kester. I symfoniens sid
ste sats sang de fire pro
fessionelle solister, Merete
Hjortsø, Lotte Hovman,
Ole Støvring Larsen og
Per Johansen. Det klare
de de godt! Bedre end ko
ret, der lød lidt klangløst
og hæst. Alligevel var
Ode an die Freude så flot
fremført, at det helt og hol
dent opvejede de mindre
elegante punkter. I det he
le taget var det en vellyk
ket koncert.
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Fra kalenderen
Lørdag, d. 9-8
Idrætsdag for hele skolen
Fredag d. 15-8
Karen Fanø
25 års jubilæum
Lørdag d. 23-8
Fugleskydning
Torsdag d. 28.-8
Besøg af Fred de Haas
fra IBO
Fredag d. 29-9
Udvekslingsstudent
Jennifer Riley ankommet
fra Mowbray College,
Australien.
Onsdag d. 3-9
Prins Henriks
besøg på skolen
Torsdag d. 4-9
Beethovens 9. Symfoni
i Helenhallen.
Fredag d. 5-9
Audition på 2. G’ernes
skolekomedie,
"Marathondansen"
Lørdag d. 6-9
Skolemesterskaber
i tennis
Søndag d. 7-9
Skolemesterskaber
i atletik.

Idrætsdag for hele skolen
Idrætsdagen, som var kul
mination på indskolings
dagene, fandt sted i bagen
de hede. Mindst 30 grader,
og ikke en sky på himlen
før til allersidst. Rektor og
Krogh-Madsen kørte i
pendulfart mellem køkke
net og Spladsen med store
junger fyldt med safte
vand og postevand. Så der
var rigeligt til både ind
vortes og udvortes.

IDRÆT

Skolemesterskaberne i atletik
- afholdt søndag den 7. Sept.97:
Anne-Marie Pless
På trods af det noget usta
dige vejr var der mødt ca
50 elever op til årets atle
tik-begivenhed på Her
lufsholm, og de lod sig be
stemt ikke gå på af blæst
og regn. Vi blev vidne til
nogle meget flotte og
spændende konkurrencer,
først og fremmest i dren
genes 7-kamp, hvor både
Thor Selander og Jesper
Bisgaard scorede så man
ge point, at de på denne
ene dag opnåede at få
Gøye-skjold i sølv med
emalje. Det er der, så vidt
vi ved, ikke nogen, der tid
ligere har præsteret. Til
lykke!
I pigernes 400 m løb blev
Stine Hansen noteret for
tiden 1 min, 16 sek. - og
det er hermed gældende
skolerekord i den disci
plin. I både spydkast og
kuglestød måtte “de loka
le” piger se sig overgået af
vores australske udveks
lings-student Jennifer Ri

ley, som således kan tage 2
medaljer med hjem fra sit
ophold her på skolen.
Drenge:
100m
Thor Selander
Højdespr. Thor Selander
Længdespring
Thor Selander
Spydkast
Jesper Højlund
Kuglestød
Jacob Bangshøi
400m
Jesper Bisgaard
1500m
Jesper Bisgaard
7-kamp Jesper Bisgaard

Piger:
100m
Stine Hansen
400m
Stine Hansen
Længdespring
Stine Hansen
800m
Louise Lund
Spydkast
Jennifer Riley
Kuglestød Jennifer Riley
Højdespring
Ninna Hammer
7-kamp Sidsel Henriksen

Tennis
Årets skolemesterskab i

tennis havde så mange til
meldte, at vi måtte afvikle
de indledende kampe over
en uge's eftermiddage og
aftener. Finalerne blev
spillet lørdag den 6. Sep
tember.
I pigesingle mødtes Anne
Sophie luel og Leanne
lermiin - med Leanne som
vinder. Drenge single fina
len stod mellem Henrik
Møhl og Tore Owen, Hen
rik vandt efter en meget li
ge kamp - og mon ikke vi
kommer til at høre mere
til Owen i de kommende
år, han går kun i 9. Klasse!
Mix-double finalen var et
opgør mellem Anne Sophie
luel / Adam Saunte og Le
anne lermiin / Henrik
Møhl - med sidstnævnte
par som vinder.
Leanne lermiin og Henrik
Møhl gjorde altså rent
bord og blev skolemestre
anno 1997 i både single og
mix double. Et stort tillyk
ke!
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Erik Anker Nielsen........................... 53 80 07 04
Louis Nielsen..................................... 53 73 54 35
Mads Nielsen...... 55 72 45 33 Fax 55 72 45 99
Benny Njor......................................... 55 54 78 58
Inge Olhoff-Jakobsen ......................55 72 07 08
Marianne Olsen................................. 53 72 62 32
Else Marie Ottosen........................... 22 12 72 61
Ole Pedersen.................................... 53 75 66 65
Elsebeth Plaschke............................. 55 77 40 15
Anne-Marie Pless.............................. 43 45 59 39
Niels Rasmussen ............................. 55 44 66 50
Jens Trandum.................................... 53 72 71 28
Nina Ulff-Møller .............................. 38 74 68 35
Niels Ulrichsen.................................. 53 72 50 55
Theresa Vinther................................ 53 72 69 30
Erik Worm........................................ 55 72 04 98
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Mønttelefoner
Helenhallen......................................
Egmontgården................................
Lassengården, drenge...................
Lassengården, piger.....................
Birgitte Gøyegården.....................

72 32 66

72 04 30

Privattelefoner
Martin Horst Arvedlund .............. 44
Lars Bardram................................... 53
Hans-Jørn Bentzen........................... 53
Poul Bentzen..................................... 53
Bjørn Christensen............................ 53
Vibeke Dehlie ................................... 55
Karen Fanø.......... 55 54 00 40 Fax 53
Anna Sofie Hansen........................... 53
Dennis Carsten Hansen ................ 46
Hans Hansen.................................... 53
Mogens Hall Jensen ........................55
Cecilia Karlström............................. 55
Lykke Winther Kjer......................... 55
Sv. Krarup-Christensen.................. 55
Pastor Eilif Kristensen.................... 55
Niels Arnt Kristiansen ................... 53
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Bent Laursen ................................... 55

72 04 30

77 6116
72 4622
72 6347
77 6135
77 0036

41

SUS.................................................... 55
Vuen.................................................. 55
Pernille Gøyegården..................... 55
Mygningen...................................... 53
Skolebygningen, Øst..................... 53
Skolebygningen, Vest................... 53
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