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HERLUFSHOLM KONTAKT’s
formål er at styrke forbindelsen
mellem skolen og hjemmene, og
dets spalter står åbne for læser
indlæg som skønnes at være af
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Redaktøren vælges af lærerrådet.
Kontakt udkommer tre gange i
løbet af et skoleår og uddeles gra
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1. Simon Holm Larsen (12) har gået i dansk skole i Bangladesh og senere i engelsk skole i Tanza
nia. Nu 6. klasse Herlufsholm.
2. Christoffer Truelsen (15) har gået i skole i Belgien og dernæst i Canada. Er lige begyndt i l.g.
3. Jean Pierre Gagick (16) er begyndt i l.g. men har hidtil gået i fransk skole i Cannes.
4. Annelotte Philipsen (15) har hidtil gået i engelsk skole i Portugal. Nu l.g. Alex Unsgaard (15)
gik i skole i Sydafrika indtil -86, hvor han kom hertil. Nu l.g.
5. Troels Estrup (11) er begyndt i 6. klasse efter 5 år i spansk folkeskole.
6. Sidsel Jeberg (16) gikførst på international skole i Tanzania, senere engelsk skole i de Forene
de Emirater og sidst amerikansk skole i Cairo. Er nu i l.g Herlufsholm.
7. Tim Petersen (16) Amerikansk skole i Saudi Arabien. Nu l.g.
8. Ths. Adam Frank (14) har gået i Amerikansk skole i Washington DC indtil i år hvor han er
begyndt i l.g.
9. Mads Madsen (16) har gået 7 år på Europaskolen i Bruxelles. Begyndtei8. klassepå Herlufs
holm - nu l.g.

HERLUFSHOLMS
UDLANDSDANSKERE

Jonannes Belling, 10. klasse, har sine forældre i Peking. Skole
gangen har formet sig med 2 år i Belgien, dernæst Moskva.
Hjemme i Danmark gik han først på Den Franske Skole og fort
satte i 6. klasse på Herlufsholm.

Selv om billedgalleriet på forsiden først og fremmest viser alsidighed og for
skellighed, så er der faktisk en dybere lighed mellem disse »høje og lave«,
»tykke og tynde« og »kloge og dumme«. De er dels herlovianere årgang 1988 og så er de »udlandsdanske«!
Det er svært for forældre at efterlade et barn herhjemme, når de rejser - eller
at skulle sende et barn hjem til Danmark, mens man selv må blive ude. Hvil
ken alder er den bedste? Er vores barn gammelt nok, modent nok, til at klare
sig - er skolen betryggende? Hvad med weekender og ferier: kan vi få arrange
ret faste besøgsadresser, og kan bedsteforældre eller anden familie træde til og
hjælpe? Der er et utal af skoler i verden, nogle er kostskoler - og nogle er
gode...? Men en dansk kulturbaggrund - gerne som fundament for en videre
uddannelse - det vælger vi! Og den danske skole kender vi jo.
Dette er nogle af de tanker, udlandsdanske forældre til herlovianere 1988 kan
have gjort sig, og som skolen prøver at forstå og tænke videre med på.
Selv om alt er vel gennemtænkt afforældrene, ved vi, at meget i situationen
alligevel må være ukendt, feks. meget vedrørende skolens dagligliv.
Og faktisk ændrer mange ting indenfor skolen sig også, ligesom i verden uden
om. Så den store omplantning kan rumme problemer både for forældre og
børn. Vi får feks. hvert år børn, der aldrig har kørt på cykel i blandet bytrafik
- for at nævne en af småtingene. Men vigtigere: danske børn og unge har idag
stor frihed - og dermed ansvar. På kostskolen får man oven i købet ansvar for
lektier og hjemmearbejde, sengeredning, personlig renlighed og punktlighed på
en langt mere kontant måde end de fleste jævnaldrende. Og en tilsvarende fri
hed til feks. at finde frem til de »rigtige« kammerater i den store brogede flok.
En frihed til at vælge det rigtige eller det forkerte.
Samtidig skal man vænne sig til fællesskab og til hensyntagen - og til at
maden er anderledes! Og sidst, men ikke mindst: måske er sproget et problem.
Måske er dansk et næsten slumrende modersmål, der skal vækkes og videreudvikles. Ja, måske er dansk kun et »fadersmål«, mens mor taler spansk eller
engelsk.
Men tilpasningen er kun en overgang og andre har prøvet det før jer.
Fra skolens side er vi naturligvis ikke i tvivl om at Herlufsholm har meget at
give - deriblandt gode løsninger på nogle af udlandsdanskernes problemer. I
skal være hjertelig velkommen, med jeres forskellige forudsætninger og bag
grund. I kan også give Herlufsholm noget.
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I SKOVENS DYBE
STILLE RO
(læs: ubeherskede kakofoniske
larm)

Vagn Andersen
Hvad er en tradition? Iflg. en på skolen hævdvunden
»tradition« er en tradition noget, man har foretaget
sig een gang. I så fald er grundskolens skovtur i
august en god gammel tradition, for nu har vi haft
den tre gange.
Med det gode formål at mildne overgangen fra
sommerferiens frie ansvarslette lediggang til hverda
gens sure pligttunge trummerum river vi en dag ud af
kalenderen og drager en stund til den grønne skov i
solskin og byger og lader os gennemblæse af den fri
ske vind, endnu før det grå bogstøv helt har begravet
cellen.
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Først graves der bålpladser, skoven rummer
uanede mængder tørt velegnet træ, og snart
blusser det lystigt fra 10 lunende arnesteder i
skovbunden. Allerede her kan den interessere
de og vågne iagttager foretage givende studier
ang. den enkeltes samarbejdsevne, medbragte
opdragelse og almene sunde fornuft. Du
lærer meget om en mand ved at se ham lave
sin ild. Du lærer også en del ved at iagttage
ham, når han laver sin mad.
Der udleveres nu terningskåret kød, pølser,
kartofler, løg, gulerødder, margarine, salt,
peber, lidt vand - og så skal man i den udleve
rede alu-bakke tilberede en lækker ragout,
som efter at være indsvøbt i folie skal koge
færdig på ilden. Her mødes vi så af det første
store problem. Godt nok har alle fået besked
på at medbringe en kniv, men - vel, vi må så
klare os med de seks knive, der vitterligt er
medbragt. Naturligvis kan man meget vel
kaste kød, uskrællede løg, kartofler og gule
rødder i alu-bakken. Naturligvis kan man
meget vel undlade at tilsætte fedtstof og vand.
Naturligvis kan man meget vel sætte sin bak
ke direkte ind i det allermest flammende ild
helvede i det forfængelige håb, at man så får
mad før sidemanden. Naturligvis kan man
det - men resultatet viser sig da så også for et
par uskyldsrene dipeløjne at være blevet
noget anderledes, end man i sin voksende
madlængsel har forestillet sig. Så kan der

Således også i år den 16. august.
Fra morgenstunden samles 90 håbefulde
12-16 årige disciple med deres hørere for på
splassen og i skovene at afvikle terrænløb og
forskellige idrætsmæssige konkurrencer, før
man ved 11-tiden samles på den gamle spej
derplads til det egentlige: mad! For en sjæl
den gangs skyld skal man - uden hjælp af
mor, økonoma eller andre tjenende ånder selv fremstille sin føde.
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endelig - med ganske betydelige intervaller spises. Næste problem tårner sig op. »Må jeg
få en gaffel?« »Jamen, kære ven, der lå en
gaffel i din bakke.« »Nå!« Efter nogen roden
med brændte fingerspidser finder man så på
bunden af ragout’en et sørgeligt forkrøblet
eksemplar af det tidligere så smukke form
støbte spiseredskab. Nødrationen af gafler
anvendes flittigt. Katastrofen med den totalt
gennembrændte og forkullede alu-bakke kla
res også. Der uddeles nu færdigblandet dejg
til snobrød, og den opmærksomme iagttager
får her svaret på et ikke tidligere stillet spørgs
mål: »På hvor mange måder kan snobrød
egentlig fremstilles?« Og den følsomme
betragter må mildt undrende spørge: »Hvor
for forsømmer alt for mange forældre alt for
mange drenge i de mest elementære praktiske
gøremål?«.
Der er også frisk frugt og lækker færdig
blandet salat med dressing til alle, og en varm
og taknemlig tanke må gå til personalet i sko
lens køkken, som har ordnet alt så godt for os,
og som selv uden normalt middagsbord alli
gevel ikke har haft mindre travlt.

Hvad nu med tørsten, som efter løb, arbej
de, varme, mad og røg er ganske betydelig.
Jamen, stiftelsens haner er fulde af friskt og
dejligt vand, og der er da også spande med
saftevand. Det siges ganske vist, at l.g på sin
udflugt samme dag drog af sted til Møn med
kasser fulde af sodavand og bajersk øl, men
det kan kun være ondsindede rygter, beregnet
på at skabe splid og polarisering.
Så er der tilbage kun oprydning, sække ful
de af affald, slukning af bål og tildækning af
bålsteder. En halv times hektisk aktivitet,
hvor de, der kan, får gjort det nødvendige,
hvor de, der ikke kan, forsøger det umulige,
og hvor de, der ikke gider, som sædvanlig står
i sørgelig positur. Ingen kan se, at her har 100
mennesker haft en god og lærerig skoledag,
som var anderledes. Alle skal hjem i bad, og
deres følsomme referent kan stilfærdigt gå
hjem med det håb, at hvis en discipel efter fire
år i grundskolen på Herlufsholm har oplevet
denne dag fire gange, vil han vide lidt mere
om, hvordan man skræller et løg og skærer en
kartoffel i stykker.
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Dansk for udvekslingsstuderende og
udlandsdanske
Til hjælp for denne gruppe elever, der hvert år
omfatter ca 10 elever, har skolen iværksat et
lynkursus i praktisk dansk. Lærer V. Holm
har givet de unge ialt 40 timers intensiv under
visning, og grundlaget skulle være lagt for at
disse elever kan følge undervisningen.

PÆD-NOTER:
Jens Krogh-Madsen

Nye ringetider
Skolens lærere og
elever samles i kir
ken hver morgen
mellem 1. og 2. time
for at synge lovsang,
på grund af den rela
tivt lange afstand
mellem kirke og
klassefløj(e) er det
ofte sket at 2. time er
blevet noget afkor
tet, især hvis salmen
er lang. Derfor er det besluttet at lægge 5
minutter til dette frikvarter således at 2., 3., 4.,
og 5. time begynder 5 minutter senere i for
hold til tidligere. Frikvarteret mellem 5. og 6.
time afkortes til 5 minutter, hvorefter 6. time
kan afsluttes klokken 13.50 og 7. time klok
ken 14.45.
Med indførelsen af gymnasiereformen har
l.g’erne tre dage om ugen undervisning til
klokken 14.45, og om et par år, når reformen
gælder alle tre klassetrin, må alle lærere og
elever indstille sig på at skoledagen normalt
slutter 14.45.
Det er hårdt arbejde at skulle yde en helst
koncentreret indsats 7 lektioner i træk, både
for elever og lærere, og nok mest for eleverne;
lærere har ofte en eller to mellemtimer per
dag. Lærerne prøver at være opmærksomme
på de vanskeligheder eleverne kan få som føl
ge af den stærkt forøgede arbejdsbyrde, de
allerfleste 1. g’ere har fået.

Eksamen - et efterslæb
I gymnasiet har man som bekendt den regel at
elever, der i et mundtligt studentereksamens
fag (afsluttet efter l./2.g), ved eksamen får 03
eller 00, og som i årskarakter i det pågælden
de fag har 5 eller derover, kan kræve at komme
til en ny mundtlig prøve.
Denne re-eksamination er indført for af
afhjælpe den situation hvor den berømte klap
er gået totalt ned for en ellers rimeligt kørende
elev, og den finder sted i august måned i sam
me eksamens-år. (Det skal nævnes at re
eksaminationsretten naturligvis ikke gælder i
3. g.)
Hvert år har vi haft nogle få elever der med
godt resultat har forbedret deres studenter
eksamens-karakter, men det bør understreges
at der ikke bevidst må snydes, og at den elev,
der med vilje laver en dårlig præstation for at
håbe på bedre held ved reeksamination,
meget let risikerer ingen karakter at få, hvor
ved eleven ikke kan oprykke i næste klasse og
studenter-eksamen derfor simpelthen falder
væk.
Opstår en sådan situation ved eksamen skal
eksaminator omgående sende bud efter rek
tor, der undersøger sagen og derefter indbe
retter den til Undervisningsministeriet.
Af lidt mere bizar art er »video-slaget« at
nævne. I forlængelse af begivenhederne ved
dette års eksamen i religion, hvor man uden
eksaminators og censors godkendelse filmede
en elevs eksamenspræstation, skal det nævnes
at sådanne elektroniske optagelser af enhver
art er ulovlige, og at film og båndoptagelser
o.lign. kan kræves udleveret til skolen med
destruktion for øje.

M/K - idræt i gymnasiet
I juni sagde vi farvel til Helene Gottlieb, vores
kvindelige idræts- og kemilærer. En stilling
blev slået op, men der var ingen ansøgere, og
skolen har derfor udnyttet det forhold, at der
ifølge fagets bestemmelser intet er i vejen for
at mandlige lærere kan undervise piger. Sko
len har en lille håndfuld kvalificerede idræts
lærere, og faget har ingen problemer; idræt
har gode betingelser på Herlufsholm.

Fortsættes på side 8.
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SLUTSPURTEN
Rom blev ikke bygget på en dag - og student
bliver man heller ikke på en studs. Først går
man så grueligt meget ondt igennem: 3-4 år i
gymnasiet med mødepligt og lektier, termins
prøver og vyrd - så er man ved målet. Men
først sku* man jo til hueprøve hos Haagen
sen, hvor især de mindste hoveder sørgede for
at gi’ den så huen passede. Og så den sidste
skoledag med disc på »Admiralen«, gammel

dansk morgenmad hos Rektor og gyseren på
Hyletrappen, hvor eksamensskemaet blev
læst op. Derefter slikorgier til glæde for sko
lens yngre bæle (barnesjæle), og en slags revy
udført af den åndelige elite fra 3.g (skolens
ældre bæle). Dette hårde døgn afsluttedes
med grill-party på Røde Plads hvor 3.g invite
rede alle lærere.
Senere falder fagene så slag i slag - enkelte
redder sig en faglig dukkert, andre får en
fysisk dukkert i Stark, som hyldest for et
13-tal! Men med sidste fag går studenterne
ind i en fase så krævende at selv Kontakts flit
tige fotografer har opgivet at dække alle
detaljer. Huen sættes på (champusen skum
mer), initialer ridses i Mygningens mure, klas
sen lader sig hylde på køreture - evt. som dette
års 3.my i museumsstykker fra Sparresholms
samlinger - og bliver beværtet hos dagele
verne.
Holdet bliver fotograferet foran rektorboli
gen, næsten alle når frem - næsten oprejst.
Dimission i kirken med rektortale, kantate og
defilering forbi HT-BG. Fanen føres ud - i år
for første gang af en pipel. Og så er der fest
middag med forældre og lærere - over 300 må
2.-gerne varte op, men så får de også Chatau
Herlufsholm i pausen. Til en fest hører taler,
sang og bægerklang - i år huskes nok specielt
fader Mogens Wassards kloge, muntre og
gode ord; samt elevrådsformand Johannes
Vierecks. Som holdets talsmand, men meget
personligt gav Johs, den gamle skole gode råd
med på vejen! Og da skolen giver præmier til
6
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Johs. Viereck.
gode elever, gav Johs, en præmie til den gode
inspektor Normann - og det blev der klappet
meget højt for.
Nej, student bliver man ikke på en studs; og

når man endelig er ved målet, er man blevet
meget, meget skoletræt. Så da er det dobbelt
dejligt at slappe af - ved en række studenter
fester!
MN

Fortsat fra side 5.

Komedie
2 .g er så småt ved at komme igang med de ind
ledende manøvrer til årets skolekomedie i
gymnasiet.
Lkt. J. Krogh-Madsen har lovet at bistå, og
det kan allerede nu røbes at der bliver tale om
en komedie i den lettere genre, med nogle san
ge og lidt dans flettet ind på passende steder.
Stykkets engelske titel er »SALAD DAYS«
hvilket betyder noget i retning af »FEDE
TIDER MAND«. Et lille orkester er ved at
danne sig, rollerne på de skrå brædder er ved
at blive fordelt, og hele det tekniske arrange
ment er i støbeskeen.
2 .g er overbevist om at deres komedie bliver
århundredets bedste.

Skiferie og arbejdsmoral
Før vi ser os om er vinteren over os endnu en
gang, og der er hvert år elever der gerne vil på
skiferie med familien og vennerne. Det ville
en del lærere sikkert også gerne, men for en
ordens skyld: skolen giver IKKE fri til sådan
ne ferier, og der er tale om forsømmelse, hvis
eleven alligevel tager en uge fri i februar. Sko
len kan IKKE påtage sig noget ansvar for de
faglige konsekvensr af en u-autoriseret vinter
ferie, og kan derfor heller ikke sørge for evt.
lektiehjælp m.m.
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Om studievejledning, især i l.g
Anna Sofie Hansen, studievejleder.
vers personlighed, som de altså selv får lov til
at præsentere. Endelig skal eleverne lære os at
kende som institution. Studievejlederen skal
vel i nogen grad erstatte den tidligere klasse
lærer. Det er vist tanken.
Får I så noget spændende at høre, spørger
nogen. Ja, naturligvis. Nogen elever udfolder
sig og benytter lejligheden til at spørge og for
tælle om forudsætninger og drømme. En
enkelt vil også gerne have præciseret mit sid
ste spørgsmål: mener du, om jeg har sorger?
Kærestesorger? Jeg slår syv kors for mig,
skønt jeg fra min snart lange praksis ved,
hvad sådanne sorger kan betyde for skolear
bejdet.
Det er bestemt nyttigt, at vi kender hinan
den, måske især med hensyn til det faglige.
Man skal huske på, at der nok gives karakte
rer for hjemmeopgaver og eventuelle prøver i
første halvdel af l.g. Men karakterbog, vid
nesbyrd eller på herlovianersprog »Vyrd« må
ikke gives før december. Derfor afholder vi på
Herlufsholm Skole nogle møder om de enkel
te klasser før efterårsferien. Her udveksler
klassens lærere, rektor og inspektor erfarin
ger om den enkelte elev. Der bliver ikke nævnt
eller givet karakterer på disse møder, men stu
dievejlederen sidder bi og kan måske supplere
med sin viden fra introduktionssamtalerne,
ligesom han/hun kan fortælle eleverne, hvad
der i store træk er blevet sagt på mødet. I sær
lige tilfælde, hvor der er problemer, vil studie
vejlederen ofte være kontaktperson mellem
ledelse, hjem og elev.
Intensiveringen af studievejledningen i første
halvår af l.g skal således ses som et forsøg på
at imødegå overgangsproblemer så tidligt
som muligt samtidig med, at studieteknik,
arbejdsvaner, karaktersystem, årsprøver og
eksamen er vigtige emner i den ugentlige time.
Efter jul vil timen bortfalde bortset fra en
periode, hvor vi skal orientere om - og drøfte
elevernes valgmuligheder og valgfag i 2.g NB.
denne nyordning af studievejledning er natur
ligvis udgiftsneutral, som det nu hedder.

I forbindelse med gymnasiereformen har
undervisningsministeriet også tænkt på stu
dievejledning og udkastet forslag til nye
bestemmelser for, hvordan arbejdet med vej
ledning skal forme sig i fremtiden. Der er
ingen tvivl om, at man fra højeste sted har
ønsket en opstramning og måske også en høj
ere grad af synliggørelse af studievejlederen.
Men man har ikke, som ved gymnasiets egent
lige fag, endnu udsendt bekendtgørelse og
vejledning for den nye praksis.
Derfor praktiserer vi nu i l.g efter den vind,
som har blæst i debatoplæg og under forårets
møder med direktoratets folk. Kort sagt: Vi
gør på Herlufsholm Skole, som man forment
lig også gør andre steder, vi arbejder, som vi
tror direktoratet har tænkt sig, at vi skal
arbejde. Og det vil bl.a. sige, at der nu gives
30-40 timers kollektiv vejledning i løbet af de
3 gymnasieår (imod tidligere tiders 20 timer).
Halvdelen af disse timer er nu skemalagt som
en ugentlig time i første halvår af l.g, hvor
man vil lægge vægt på overgangsproblemer i
forbindelse med skift fra grundskolen til gym
nasieskole. Derfor har vore l.g-elever i denne
måned oplevet obligatoriske introduktions
samtaler med studievejlederen.
Disse samtaler foregår under fire øjne uden
for klassen, men alle i klassen er bekendt med,
hvad der vil blive spurgt om. Jeg spørger såle
des: Hvilken skole kommer du fra? 9. eller 10.
klasse? Hvorfor vælger du sprogl/mat.?
Hvorfor Herlufsholm Skole? Hvad synes du
om at være her/i klassen? Er der på nuværen
de tidspunkt fag, som du finder vanskelige,
eller er der fag, hvor du tror, du vil få proble
mer? Hvad vil du bruge din studentereksa
men til? Har du private/personlige forhold,
som du synes, at vi bør kende til?
Lad det være sagt straks: vi opbygger ikke
noget kartotek. De fleste af disse oplysninger
kunne studievejlederen få ved at kigge i elever
nes indmeldelsespapirer, men det gælder jo om,
at vi så hurtigt som muligt lærer hinanden at
kende, og vi vil gerne have en ide om vore ele-
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SKOLENS ELEVER
på 123 (nøjagtigt samme tal som sidste skole
år), mens antallet af dagelever er faldet fra 121
til 97 (i skoleåret 1986/87 var det helt oppe på
150). Dette skyldes dog ikke et manglende
ønske fra potentielle dagelever om at komme
på Herlufsholm, men amtets politik med kun
at ville henvise 25 dagelever til skolen.
Mens det faldende elevtal i gymnasiet altså
skyldes amtslige, økonomiske grunde, kan
faldet i grundskolens elevtal ikke forklares på
denne måde. For de 5 klassetrin ser elevtallet
i år således ud (med det tilsvarende tal for sid
ste år i parentes: 6. kl.: 8 (10), 7. kl.: 13 (20), 8.
kl.: 27 (28), 9. kl.: 30 (36) og 10. kl.: 12 (10).
Bortset fra faldet af elever i 7. kl. er forskelle
ne forholdsvis små, og om tallene afspejler en
tendens er det nok for tidligt at udtale sig defi
nitivt om.
HN

For andet år i træk er vi i den situation, at vi
har måttet sige fravel til 5 3.g’er, mens vi
»kun« har modtaget 4 nye l.g’er - og det sæt
ter naturligvis sit præg på skolens samlede
elevtal. Vi har i indeværende skoleår 310 ele
ver mod sidste år 347.
Faldet i elvtal fordeler sig nogenlunde lige
mellem grundskole og gymnasium: Grund
skolens elevtal er faldet fra 103 til 90, mens
gymnasiet er gået tilbage fra 244 til 220 elever,
fordelt på 3 3.g’er (hvoraf den ene er blandet
sproglig/matematisk), 4 2.g’er og 4 l.g’er.
For første gang i skolens historie går der nu
flere piger (111) end drenge (109) i gymnasiet.
For kostelevernes vedkommende er drengene
dog stadig kvantitativt overlegne (78 mod 45
piger), mens forholdet blandt dagelever er
mere end 2:1 mellem piger og drenge (66 piger
og 31 drenge). Det giver et samlet kostelevtal

6. klasse, bageste række fra venstre: Frederik Kragh-Juel Vind Frijs, Tola Poulsen, Christian
Westergaard, Troels Greif Estrup.
Forreste række: Peter Andreas Amdrup, Hans Christian Kock Jeppesen, Niels Nielsen, Simon
Holm Larsen.
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l.sa, bageste række fra venstre: Marianne Hansen, Rikke Jørgensen, Gine Jarner, Esben Lon
don Jensen, Christopher Caryesford, Tania Lillelund Jensen.
Midterste række: Jeanette Nielsen, Therese Rantzau, Suzan Pødenphant, Thomas Fleron Jør
gensen, Joachim von Westen Jørgensen, Kim Brockenhuus-Schack, Jan Flyckt Bjørnsen.
Forreste række: Mette Christina Olsen, Henrik Sonne, Lene Ulrich Bjørnsholm Andersen.

l.sb, bageste række fra venstre: Kim Raabymagle, Malene Hansen, Kristina Buk Jørgensen,
Julie Ogstrup-Pedersen, Øjvind Krabbe, Morten Carlsen.
Midterste række: Benedikte Sveinbjørnsson, Dorthe Stecker, Søren Hornbak, Lennart Larsen,
Jens Bolvig.
Forreste række: Merete Hage, Merete Willumsen, Caroline Flamand, Lene Nedergaard, Kathri
ne Eg Gensmann.
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1. mx, bageste rækkefra venstre: Christofer Truelsen, A nnette Jets, Claus Møller, Svend Gudiksen, Poul Kierkegaard, Jean-Pierre Gagick, Mads Madsen, Andreas Kjærsgaard.
Midterste række: Camilla Nielsen, Trine Petersen, Christina Jørgensen, Annelotte Philipsen,
Dorte Slifsgaard, Line Hvidbeck, Catinka Christiansen, Sidsel Jeberg, Mette Johansen, Tim
Iltersen, Rikke Krogh-Madsen.
Forreste række: Julie Jensen, Christine Aabel, lonne Larsen, Alex Unsgaard, Thomas Frank,
Christofer Leth.

l.my, bageste række fra venstre: Per Lerbech, Jesper Ditlev Kjærgaard, Flemming Lyhne Niel
sen, Frank Follmann, Søren Østergaard, Jimmy Trygve Nielsen, Mikkel Franklin Kallesøe, Fre
derikke Uldall Urne.
Midterste række: Kristine Mette Holmehøj, Christian Egede Saabye, Maya Grøn Christensen,
Rex TUe Degnegaard, Rasmus Bertil Høyer, Henrik Nagy, Anders Willum Nielsen, Cecilia Kari
na Kofod, Birgitte Wang Clasen, Jeanette Nielsen, Pernille Sten Nielsen, Helle Petersen.
Forreste række: Nete Resen Steenstrup, Susanne Kuld Hansen, Jeanette Dupont Jensen, Tina
Druskeit Jensen, Jannie Christiansen. Fraværende: Sanne Schnack-Petersen.
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Adjunkt
HB
Hans-Jørn Bentzen

Rektor
Gert Olsen

Go

Gymnasieo.lærer VA
Vagn Andersen

Lektor
Lars Bardram

Lærer
Poul Bentzen

PB

Lærer
Lise Casmose

Adjunkt
BC
Bjørn Christensen

Lektor
Karen Fanø

KF

Cand. scient
Pram Gad

PG

Adjunkt
SH
Anna Sofie Hansen

Overlærer
B. Ilium

Lektor
Hans Hansen

HH
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BM

BI

Lektor
Mogens Jensen

MJ

Adjunkt
NK
Niels C. Koefoed

Lektor
NJ
B. Normann Jørgensen

Lærer
JN
J. Normann Jørgensen

Adjunkt
KC
S. Krarup-Christensen

Lektor
KM
Jens Krogh-Madsen

Lærer
Bjarne Levin

SL

Lærer
LØ
Jørgen Broe Løwe

Overlærer
EM
E. Maribo Mogensen

Lektor
AN
Erik Anker Nielsen

Overlærer
Jan Jensen

Overlærer
Sten Løth

JJ
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BL

Lektor
HN
J. Hvidtfelt Nielsen

Adjunkt
Louis Nielsen

LN

Lektor
Mads Nielsen

MN

Overlærer
Benny Njor

BN

Lektor
Kr. Olsen

KO

Adjunkt
MO
Marianne Olsen

Adjunkt
Ole Pedersen

OP

Adjunkt
Ulla Ravn

UR

Lektor
Jens Trandum

JT

Lektor
Niels Ulrichsen

Overlærer
Bent Zwergius

BZ

Adjunkt
Nils Aarsø

AA

NU
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UD I DEN FRI NATUR
Annelotte Philipsen, l.mx.
orienteringsløb gennem skoven. Der var ikke
rigtig stemning for at »løbe«, men vi flakkede
da lidt rundt i skoven og langs stranden med et
kort i hånden og nåede i god behold frem til
mødestedet med de andre grupper.
Nu skulle der tændes bål og hygges med
noget frokost. Dette er nemmere sagt end
gjort. Jeg er selv typen der står med en halv
rådden kvist i den ene hånd, et par grønne bla
de og en lighter i den anden og ved ikke rigtigt
hvad jeg skal gøre af mig selv. Der var dog hel
digvis et par ivrige natur-mennesker som kun
ne finde ud af den slags uden at futte hele sko
ven af, så det gik meget godt bortset fra at der
gik ild i gruppe lO.s pølser!
I løbet af eftermiddagen blev der sat net op
og spillet volleyball. Nogle af dem der havde
været forudseende nok til at tage badetøjet

»Den 16. august er alle l.g’ere og tiende klasse
inviteret på skovtur.« Sådan lød invitationen
som vi alle fik uddelt. Vi glædede os til turen.
Det gør man vel når der sker noget uden for
den vante dagligdag og hvis det kom til at reg
ne, (som det jo ofte gør herhjemme i Dan
mark), så slap vi i hvert tilfælde for lektierne.
Men vejret blev perfekt. Vi troppede alle
troligt op til busserne, nogle af os klædt til
troperne (Mads!), andre som til Nordpolen,
og tog afsted. Turen gik over Fanefjord kirke
for matematikerne og over Elmelunde kirke
for de sproglige, hvor vi så på kalkmalerier og
dermed fik lidt kultur proppet i os.
Så kørte vi videre. I busserne gik snakken
livligt; vi havde fattet det der med at nu-skalvi-rigtigt-lære-hinanden-at-kende. Da vi
ankom blev vi delt op i grupper og sendt på
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med, vovede sig endda ud i det friske, let køli
ge vand og spillede vandpolo. Andre lå og
slikkede sol, og nød tilværelsen.
Det var meningen at man i løbet af turen
skulle have gjort samfundet en god gerning
og samle skrald op. Det blev til en lidt broget
samling gamle bildæk, plastikdimser, osv.,
blandt andet en gammel chokolade som en af
turens arrangører, Pram Gad glad spiste. Vi
skulle også have digtet en sang i de forskellige
grupper. Der var nogle der havde helt check
på det og skrålede løs om deres første, spæn
dende uge på Herlufsholm til »Fra England
til Scotland«. Andre var mindre musikalske. I
en enklet gruppe var der faktisk ingen der rig
tigt kendte »I en kælder sort som kul«, den til
delte melodi, så der blev ikke komponeret. Til
gengæld tog to af vores amerikanske venner,
Wade og Andy, affære og kom med en nogen
lunde egnet rap-song!
Til sidst blev der ryddet op, alle blev samlet
sammen og vi tog hjem. Alt i alt var det en vel
lykket tur som vi takker lærerne for.
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FRITIDSAKTIVITETER
I VINTERHALVÅRET

SPORT OG IDRÆT
Der er endnu nogle uger tilbage af udendørs
sæsonen, så her er i korthed, hvad der foregår
på »Spladsen« om eftermiddagen - indtil
efterårsferien: Der er atletik for gymnasiet
ved Pram Gad på mandage, og ved Ole Peder
sen på onsdage kl. 14- ca. 16. Tirsdag og tors
dag er der fodboldtræning med Pram Gad.
Grundskolens elever får træning og vejled
ning hver tirsdag, onsdag og torsdag fra 14.45
af henholdsvis Benny Njor, Jan Jensen og
Jacob Normann.
Efter efterårsferien påbegynder Jacob Nor
mann træning i boldspil for 7. klasse på ons
dage kl. 18.30-20.00 og søndag eftermiddage.
Jan Jensen leder basketball - træningen
med 8. klasse hver tordag 18.30-20.00. For
gymnasiets elever tilbyder Pram Gad Basket
ball, badminton, bordtennis og indendørs
fodbold. De enkelte aktiviteter dyrkes i korte
re eller længere perioder afhængig af tilslut
ning og stævnetidspunkter, men PG oplyser,
at han forventer hovedvægten lagt på basket
ball og badminton før jul, og bordtennis og
indendørs fodbold efter jul.
Mandag og torsdag aften er der fægtning i
Galen. Træningen varetages som tidligere år
af ledere fra Næstved Fægteklub.
Interesserede i orienteringsløb skal kontak
te Pram Gad. Forhåbentlig kan der fortsat
arrangeres 0-løb mod Sorø Akademi.
Svømning. Svømmehallen i Herlufsholm
Idrætscenter ligger så tæt ved skolen, at piple
og diple har rig mulighed for at dyrke svøm
ning i fritiden. For 6. og 7. klasserne er svøm
ning skemalagt med én ugentlig time. 6. klasse
undervises af Lars Bardram, og 7. klasse af
Jacob Normann.
Tennis har fået en opblomstring på skolen
med de nyanlagte baner, og der bliver nu
arrangeret tennistræning på søndag eftermid
dage i mellem-weekends. Det er primært
tænkt som et tilbud til kosteleverne, men
andre interesserede elever kan også tilmelde
sig. Der bliver givet 3 lektioner i efteråret, og
5 lektioner i foråret. Træningen ledes af Claus
Algaard, København, og første gang var søn
dag d. 11. september.
Fortsættes på side 22.

Det følgende er en opremsning af de aktivite
ter, som forventes på skolen i vinterhalvåret,
d.v.s. i perioden fra efterårsferien til påskeferi
en. I skrivende stund er ikke alt placeret med
hensyn til tid og sted, og nye aktiviteter vil sik
kert dukke op i løbet af den kommende
måned, så hvis man vil holde sig orienteret, og
ikke gå glip af gode tilbud, skal man jævnligt
kaste et blik på opslagstavlerne.
Bridge. Undervisning og spil genoptages
muligvis efter jul, oplyser Jens KroghMadsen.
Hver onsdag eftermiddag frem til jul stilles
der op til dans i festsalen. Der er to hold bestå
ende af 6.-7. klasserne og 8.-9. klasserne. Før
ste gang er onsdag d. 14. september.
I formning, også kaldet »Fri-formning«,
står Benny Njor klar med råd og hjælp til de
kreative i tegning, maling m.v. Det er et tilbud
til alle elever hver onsdag aften kl.
18.15-20.45, med start efter efterårsferien.
Sløjd varetages af Bent Ilium og Jørgen
Løwe, som fordeler klasser og tider således
mellem sig: 7. klasse mandag og fredag (JL),
8. klasse tirsdag (BI), 6. klasse onsdag (BI) og
9. klasse torsdag (JL). Alle dage bliver dørene
til værkstedet åbnet efter aftensbordet, og der
lukkes 20.45. Endelig er der åbent for alle
interesserede lørdag kl. 15.00-18.00 (BI).
Der vil formodentlig også i år blive oprettet
et hold til undervisning i jagt. Alle kan delta
ge, og der afsluttes til foråret med jagtprøven.
Korsang for gymnasiet og 10. klasse under
ledelse af Niels Chr. Koefoed er allerede
begyndt. Pigerne mødes hveranden onsdag
kl. 15-16, drengene hveranden torsdag kl.
15-16, og alle mødes mandag kl. 14-16. Det
skal i denne forbindelse nævnes, at skolens
elever har mange muligheder for at få under
visning i musik (instrumentalundervisning).
Interesserede kan få yderligere oplysning hos
Niels Chr. Koefoed.
Poul Bentzen giver undervisning i navigation
hver onsdag kl. 18.30-20.00 med start i sep
tember. Det er et kursus for alle interesserede.
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tjeneste i Pakistan under FN) nævnes for
fuldstændighedens skyld.

FOLK & FÆ
Red. Mogens Jensen.

De gamle vender hjem
»Nye« ansigter er dukket op blandt lærerne
på skolen.
Ulla Ravn er blevet ansat som tysklærer (til
erstatning for Wohlfahrt). Hun har også
engelsk som fag, men underviser foreløbig
kun i tysk. Hun er cand.mag. fra Københavns
Universitet fra 1984 og har tidligere undervist
på forskellige gymnasieskoler. Hun er student
fra 1976 fra Herlufsholm (dengang hed hun
Bergholt Nielsen), og hun er endda gift med
en anden gammel Herlovianer, nemlig Jørgen
Ravn (75).
Jacob Normann (egentlig hedder han også
Jørgensen, men det er ved at forsvinde), er
blevet ansat som lærer i folkeskolen. Han har
en fortid på Hindholm og Vor Frues skole og
underviser her på skolen hovedsagelig i idræt,
dansk og matematik. Også han er student fra
skolen her, fra 1977, og som navnet lader for
mode har han visse tætte familiemæssige
relationer til en velkendt inspektor.

Elevoplysninger:
Sune Sebber, Michael Holm, 3.g.

Der var ligefrem tale om åreladning af lærer
kollegiet ved årsafslutningen.
Foruden Wohlfahrt og Gunnar Værge forlod
også Helene Gottlieb skolen. Helene Gottlieb
har i sine 4 år på skolen undervist i kemi og
idræt. Ved dimissionsfesten takkede lærer
rådsformanden Karen Fanø hende meget
varmt og udtalte bl.a.:
»Du har altid været klar til at tage det store
slæb med tilrettelæggelsen og afviklingen af
stævner.
Du har foranstaltet kemiske undersøgelser
af indholdet i Chateau Herlufsholm.
Du har lært elever tekstbehandling.
Hvem skal pigerne nu beklage sig til, når de
føler sig ude af stand til at deltage i idræt?
Hvem skal gå på diskotek med eleverne i
Athen?
Hvem skal være det kvindelige element i
hyggehj ørnet på lærerværelset og på lærernes
volleyhold«?
Karen Fanø sluttede med at udtrykke det
savn, man ville føle, når Helene Gottlieb rej
ste samt udtrykte lærerrådets ønsker om held
og lykke med det nye job på Næstved gymna
sium.
Gunnar Værge flyttede i løbet af sommer
ferien med sin familie til en stilling i Vestnorge, hvor han er blevet ansat ved Norsk Røde
Kors’ rehabiliterings- og kursuscenter som
aktivitetsleder. Det er meningen at åbne en
skandinavisk afdeling af »Atlantic College«
(egl. United World Colleges) i forbindelse
med centret, og for Gunnar Værge og hans
kone, der begge selv er studenter fra Atlantic
College, ligger der en udfordring i at få en
sådan skole etableret.
Herlufsholm mister hermed en meget alsidig
lærer som både har prøvet kræfter med
kostafdelingen, karateinstruktion, drama og
ikke mindre end tre fag: Engelsk, dansk og
russisk. At Gunnar Værge desuden fik tid til
at fungere som officer af reserven (med et års

Mærkedage
2 af skolens lærere er blevet gift i sommerfe
rien, nemlig Bjarne Levin og Jørgen Løwe.
Tidligere skoleinspektør E. Maribo
Mogensen, som i sit otium har påtaget sig
timer her på skolen, mest i latin, fylder i som
merferien 75 år.
Og endelig har man noteret familieforøgel
se i to af de familier, der er knyttet til skolen:
Damen, Mie Sehested, har fået søn nr. 3, og
Hans-Jørn Bentzen barn nr. 5, også en søn.
Kontakt ønsker tillykke med alle disse for
skelligartede begivenheder.

Elevnyt
Steen Hommel Nielsen er blevet tildelt
»Kagerne« - to lysestager som efter afstem
ning blandt sidste års kostelever i 2. og 3.g til
deles »den bedste kammerat«. Kager er det
herlovianske ord for kammeratskabsstager,
de pågældende lysestager blev skænket af stu
denter fra årgang ’41.

Fortsættes på side 22.
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FUGLESKYDNING 1988
Charlotte Piper, Lise Worsøe Ostenfeld, 2.sb
Som optakt til den følgende dags festligheder
blev bordene i Store spisesal, fredag aften,
ryddet, så 3.g’erne kunne præsentere den 185.
herlovianske regering.
Medens Sekretær og Sandstryger talte, blev
han afbrudt af de højtråbende 3.g’ere, som
dog igen blev fuldstændig overdøvet af
2.g’erne og deres fans (resten af skolen).
Tilsidst blev hvervene delt ud, hvorefter der
var fuglerejsning og bør-jagt i Nyhave.
Lørdag startede tidligt for de stakkels plebse. Klokken 9 var der procession, hvor fuglene
blev afhentet hos rektor, og der blev også hilst
på forstanderen. Efter fuglene var blevet rejst
gik henholdsvis 3.g’erne og 9. klasserne i gang
med at skyde. Hen på formiddagen begyndte
gæster og Gammelherlovianere at komme.
Klokken 12.45 var der fodboldkamp mellem
skoleholdet og Gammelherlovianerne, og
»De gamle« vandt (som sædvanlig).
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Det gode vejr indbød folk til at spise deres
medbragte mad på tæpper i Nyhave. Om
eftermiddagen ilede så alle forældrene og de
små til det berømte chokoladebord.
Statsministerens tale forløb ikke helt uden
problemer, men så kom 2.g ham til hjælp og
bidrog til en absolut fremragende tale.
Men 3.g skal alligevel have tak for en særde
les vellykket dag, da opgaven ikke var helt
nem og krævede hårdt arbejde i dagene op til

Fugleskydningen.
Hertil skal dog siges, at det endnu en gang
lykkedes for 2.g at bringe 3.g’ernes dag i uor
den. Det vakte stor opsigt, da 2 kanoer med et
stort 2.g banner kom sejlende ned ad Susåen.
Fuglekongen åbnede ballet lørdag aften,
hvorefter det lejede diskotek sørgede for, at
man kunne komme til at svinge dellerne! Fyr
værkeriet afsluttede en fantastisk dag. På
gensyn til næste års Fugleskydning 1989.
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Fortsat fra side 18.

Efter efterårsferien starter Benny Njor vol
leyball for 9. og 10. klasserne hver tirsdag kl.
14.45-16.15. Gymnasiets piger og drenge træ
nes af Ole Pedersen. Træningstiderne er end
nu ikke helt fastlagt, men sandsynligvis skal
pigerne møde onsdage kl. 15-16.30, mens
drengene får tildelt en aften-dobbelttime,
oplyser OP.

Fortsat fra side 19.

Med Gunnar Værges farvel til Herlufsholm
afsluttedes en 12 års lang periode med kara
tetræning under GVs ledelse. Det forventes at
Nicky Stadil 2.sb vil træde til som efterfølger
for GV med et hold fortsættere, og måske
også et hold begyndere i karate/taekwon-do.
Nicky Stadil 2.sb er også kontaktmand for
de interesserede i cricket og baseball, som dyr
kes af elever på egen hånd. Der planlægges
vintertræning indendørs - med bløde bolde!

Nye præfekter
Som præfekter fungerer i dette skoleår:
Museumsbygningen 1. sal: Ulrick Storm og
Jeremy Rouse.
Museumsbygningen 2. sal: Peter Bo Hemmingsen og Mads Bjørn Rasmussen.
Lassengården: Sune Sebber Christensen, Ste
en Hommel Nielsen og Morten Ejby Wiil.
Skolebygningen Øst: Michael Willumsen,
Christian Tage Preiss og Jesper Høyer.
Skolebygningen Vest: Jens Malte Nielsen og
Thomas Brus.
Vuen: Mogens Krasilnikoff, Michael Werner
Jepsen og Michael Holm Larsen.
Birgitte Gøjegården: Jane Fode og Charlotte
Reventlow Mourier.
Egmontgården: Thalia Marie Estrup, Char
lotte Mouterossi Munch.

Ud at se...
Hvert år plejer en række elever at søge
andre græsgange for ny inspiration. Eva
Olsen fra 3.g har således modtaget et Rotarystipendium til et års udveksling. Hun går nu i
skole i Australien, hvor hun skal bo hos for
skellige familier. Marie Louise HansenHoeck er optaget på Atlantic College i Wales.
Pia Jacobsen og Camilla Rejnholt, 2.g søger
begge fransk kostskole i Cannes for et år, og
Jannie Hansen, 2.g søger ligeledes et år til
udlandet.

Råd og udvalg
Elevrådet er nu valgt og har fordelt arbejdet
på følgende måde: Formand: Sune Sebber
Christensen, 3.my. Næstformand: Morten
Engel, 3.mx. Sekretær: Frederik Wisborg
Møller, 3.sb. Kasserer: Søren Østergård, l.my.
Frugtbodskasserer: Jesper Danneman Peder
sen, 2.my. Grundskolerepræsentant: Mads
Klint Andersen, 9.a.
Fællesudvalg: Sune Sebber Christensen,
3.my, Morten Engel, 3.mx, Mads Klint
Andersen, 9.a, Søren Østergård, l.my, og der
er desuden nedsat et stående festudvalg, som
skal tage sig af fester og fællesarrangementer
i det kommende år.

Gæsteelever
Til gengæld har Herlufsholm som sædvan
lig en række udvekslingsstudenter som dels
skal gå i skole i Danmark, dels bo hos en eller
flere familier for på den måde at lære landet
at kende. Det drejer sig om Kim Klassen, 2.y,
fra Canada som bor hos Rektor. Pam Dawe
2.x fra Canada som bor hos familien Honore,
Næstved. Wade Hermansen 2.y fra USA som
bor hos familien Christiansen, Spjellerup.
Jennifer Masich 2.sb fra USA som bor hos
Erik og Vista Pedersen, Tappernøje. Andrew
Brubaker l.mx fra USA som bor hos familien
Thomsen, Karrebæksminde.
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KLARER HAN WNTEN?

STOKKEBRO

TEGNER
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ATLETIKKENS HERLUFSHOLM
Pram Gad.
Induvidualisternes legeplads kunne man pas
sende bruge som samlende karakteristik af
atletikken, med dens muligheder for ofte ale
ne at gå og finpudse en teknisk detalje og spe
cialisere sig i netop den disciplin, der udford
rer ens temperament og interesser. Efteråret er
atletiksæson på Herlufsholm, hvor klasserne
i undervisningen »sparkes« (= forsøges kraf
tigt motiveret!) til at gennemføre alle
7-kampens discipliner: 100 m løb, 400 m løb,
880/1500 m løb, højde- og længdespring,
kuglestød og spydkast. Efter skoletid trænes
der under frisport, vi afholder skolemester
skaber og deltager i gymnasieskolernes atle
tikstævne. Skolen plejer at markere sig stærkt
ved disse stævner kulminerende med en 3.
plads ved landsfinalestævnet i 1987 for de
ældste drenge. Om det lykkes at forsvare dette

fornemme resultat vides ikke i skrivende
stund, da regionsstævnet står for døren og til
slutningen til frisportstræningen har ladet
noget tilbage at ønske.
I de sidste par år er der sat adskillige skolere
korder. Derfor følger en ajourført liste over
bestående bedste resultater opnået på Her
lufsholm skole gennem årene. For nogle elever
med talent og træningsflid kan de fungere
som en inspirerende udfordring, og for de
mere normale kan rekorderne ved sammenlig
ning med ens egen formåen give anledning til
at man imponeres. Dette sidste udelukker
ikke, at man på sit eget niveau kan opnå en
euforisk kropsoplevelse, når en teknisk detal
je pludselig lykkes...
God træningslyst.

Rekordholder i atletikkens 7 kamp for dren
ge: Helmut Kristensen (3425 points i 1987).

Skolerekorder i atletik for Herlufsholm Gymnasium september 1988
PIGER
Højdespring:
Længdespring:
Kuglestød (3 kg):
(4 kg):
Spydkast (400 g):
(600 g):
Slyngbold:
100 m løb:
800 m løb:
4x 100 m stafet

1,51 m
5,22 m
10,34 m
8,93 m
31,15 m
29,85 m
33,92 m
13,6 sek
2.35,2
57,3 sek

DRENGE
Højdespring:
Længdespring:
Kuglestød (4 kg):
(5,5 kg):
Spydkast (600 g):
100 m løb:
400 m løb:
1500 m løb:
1000 m stafet:

1,95 m
6,53 m
15,13 m
14,94 m
62,87 m
10,9 sek
52,3 sek
4,18,1
2,07,4

Susanne Lassen (1981)
Mie Maagaard Nielsen (1987)
Birgitte Hybholt (1978)
Tina Bækgaard (1984)
Birgit Hansen (1973)
Elisabeth Hansen (1986)
Susanne Falck (1972)
Mie Maagaard Nielsen (1986)
Ulla Petersen (1980)
Ida Halberg, Lone Kristensen, Signe Marschall,
Mie Maagaard Nielsen (1986).

Michael Plaugmann (1986)
M. Holmes (1969)
Mads Bjerre Andersen (1979)
J. Valentin Schmidt (1962)
Karsten Nielsen (1987)
Erik Svarre (1963)
P. Pontoppidan Møller (1963)
Ferdinand Zytphen-Adeler (1985)
Jan Kortland, Brian Larsen, Peter Leschley,
Mikkel Rohde (1987)
7-kamp (1985) tabel 3925 points Helmut Kristensen (1987)
4x 100 m stafet:
45,5 sek
Erik Svarre, Henrik Beneke, A. Ravn Nielsen,
P. Pontoppidan M. (1969)
5 x 80 m stafet:
48,2 sek
Jens Fink Jensen, Kim Ernest, Marcello Piacenti
Henrik la Cour, Erik Bertouch-Lehn (1972)

Stafetholdet i 1000 m stafet, der satte skolerekord ved landsfinalestævnet i 1987 med tiden:
2.07,4 min bestod af: f.v. Jan Kortland, Peter Leschley, Mikkel Rohde og Brian Larsen.
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FODBOLD
mod
Haslev
6.9.88

Før kampen
0-0
Optimisme....

Halvleg
1-2

.... sammenbrud

Slutresultat
1-8
kaos
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PIGEFODBOLD
Skoleholdet før kampen
mod Haslev.

I sin 2. kamp nogensinde på Herlufs
holm scorede pigeholdet mål, da Janika i slutningen af 1. halvleg udlignede
til 1-1. Kampen endte dog 1-4.

SET & SKET
August
8. Skolestart med rundvisning og orientering
for nye elever i l.g.
11. Kursus i brandslukning for præfekterne.
16. Skovtur for grundskolen og l.g plus 10.
klasse.
23. Elevforsamlingsmøde i 5. time med orien
tering om elevrådet.
24. Valg af repræsentant og supplenat fra hver
klasse til elevråd.
27. Fugleskydning. 40-års jubilarer fester på
skolen.

September
10. Forældredag for l.g.
10.-11.6. klasse på det traditionelle week-end
besøg hos Poul Bentzen.
11. Tennistræningen starter ved instruktør
Claus Algaard.
14. Danseundervisning for grundskolen star
ter ved instruktør Gerd Fylking.
15. Jagtundervisning starter ved skytte Viggo
Vind.
17. -19. Fægtestævne på Herlufsholm.
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Historiske billeder og aktuelle
Hvis nogen skulle være i tvivl: På Herlufsholm er vi glade for traditioner. Mange
af dem er nemlig væsentlige bånd tilbage til vores lange, spændende og brogede
historie. Og da billeder er en herlig direkte form for dokumentation, har Kontakt
viet denne årgangs omslag til billeder af de mennesker der dybest set udgør skolen
i nutid ogfortid. Forsiden viser »fremtiden«, altså skolens elever netop nu- mens
bagsiden viser »fortiden« iform afmennesker der kom før os på Herlufsholm (og
Skovkloster). Billederne skal stort set tale for sig selv, og supplerende kommenta
rer overlades til nummerets »bagsideredaktør«, i dette tilfælde Hans Hansen, som
går til sagen med historiske forudsætninger.

2
1

3

4
6

5
7

1. Abbeden: I begyndelsen var klostret. Det havde været her - om ikke altid så ihvert fald fra engang i
1100-tallet. I spidsen for klostret stod en abbed. Han var ligesom en biskop udstyret med en hyrdestav, så
han kunne trække vildfarne munke tilbage iflokken og den rette vej igen. Men han var også en slags direk
tør for den store erhvervsvirksomhed, der hed Skovkloster. Den her afbildede abbed er tegnet engang i
1260’erne. Han modtager nye munke, somkommer til Skovkloster.
2. Diplen: Reformationen kom, og munkene rykkede ud - sådan lidt efter lidt. Herluf Trolle og Birgitte
Gøye overtog Skovkloster, der blev til Helrufsholm, og skoledrengene rykkede ind. De blev kaldt disciple,
og det ord blev på stedets eget sprog, herloviansk, forkortet til diple. Nogle diple blev senere i livet kendt
eller ligefrem berømte mænd. En afdem var Frederik Christian Sibbern. Han dimitteredes som studentfra
Herlufsholm i 1802 og blev senere kendt som filosof og digter. Et af hans værker »Gabrielis’ Breve« har
Herlufsholm som ramme for handlingen.
3. Tømreren: Hvor der handles, går der også noget i stykker. Men hver gang noget er gået i stykker, bliver
det hurtigst muligt repareret. Hvis dette ikke var sket gennem århundrederne, havde der nok ikke været
meget tilbage afskolen i dag. Derfor er der - stort set - arbejde til en tømrer året rundt på Herlufsholm.
Tømrer Jakobsen arbejdede på Herlufsholm i 50erne og 60erne - efter at have pløjet verdenshavene. Han
blev en institution som mange endnu husker og genkender i Inger Wohlfahrts rødlersstatuette fra 1960.
4. Tykmælkskonen: Børn og unge er ofte sultne eller lækkersultne uden for de fastsatte spisetider. I dag er
det nok især Herlufsholmhallens cafeteria, der har store og små diple som faste kunder i eftermiddagsti
merne. I tidligere tider købte diplene bl.a. tykmælk i landsbyerne omkring skolen. Billedet erfra 1890’erne
og vise »tone« (tykmælkskonen) med »tælk« (tykmælk). Denne tykmælkskone boede i øvrigt lige ved
siden af skolen ved Kohaven.
5. Oldfruen: Diplene har hele tiden brugfor rent tøj, og det skal også ofte repareres. Til at lede og organise
re dette arbejde har Herlufsholm en oldfrue. Diplene kalder hende for »ønen«, det kommer af »oldhønen«, der vel skal antyde, at hun ofte måtte være »hønemor« for små, nye drenge på stedet. På billedet ses
ønen på Herlufsholm i årene 1863-1884. Hun hed Martine Luthera Steenberg. Drengene var gladefor hen
de, selv om hun synes lidt »stram i betrækket« på fotografiet.
6. Taffeldækkeren: Tidligere havde Herlufsholm tjenere. Vedfestlige lejligheder bar de et fornemt liberi.
Det herlovianske ordfor en tjener var »bøv«. Det var ikke en respektfuld betegnelse, idet ordet var en for
kortelse af »bonderøv«. Den ældste tjener havde betegnelsen taffeldækker. På billedet ses taffeldækker
Carl Rasmussen. Billedet er et udsnit af et maleri fra 1935-36, der er malet af diplen Christian Hage, der
blev student i 1936.
7. Skoleherren: Ifølge Herluf Trolles og Birgitte Gøyesfundats skulle Herlufsholm ledes afen forstander.
Senere blev titlen ændret til skoleherre. Betegnelsen direktør har også været anvendt, men i mange år har
Herlufsholm igen været ledet af en forstander, som stifterne bestemte. Skoleherren på billedet er Marcus
Gøye, der var skoleherre 1685-1698. Læg mærke til at han er udstyret med både paryk og rustning. Figuren
stammerfra hans gravmæle i Herlufsholm Kirke, der er udført af den nederlandske billedhugger Thomas
Quellinus.
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KONTAKT HERLUFSHOLM
SKOLENS KONTOR
8.30 - 11.30 tlf. 03 72 60 97
sekr. Eva Bardram
Rektor Gert Olsen, privat 03 72 07 08
Adm. insp. lektor Normann Jørgensen
9.30-11.30

GODSKONTORET
03 72 01 01
(henvendelse vedr. økonomi)

SOVESALENE træffes bedst 16.30 - 17.30

SKOLENS ØVRIGE LÆRERE:
Vagn Andersen, o.lærer
Hans-Jørn Bentzen, adj., 03 59 41 18
Poul Bentzen, o.lærer, 03 78 22 27
Lise Casmose, lærer, specialundervisning
03 73 75 11
Bjørn Christensen, adj., 03 73 84 65
Karen Fanø, lektor, 03 72 61 18
Pram Gad, adj., 02 40 61 20
Anna Sofie Hansen, adj., studievejleder,
03 79 72 10
Hans Hansen, lektor, 03 72 86 31
Mogens Jensen, lektor, 03 72 24 71
Bj. Normann Jørgensen, lektor, adm.insp.,
03 72 26 13
Jacob Normann Jørgensen, lærer, 03 72 1067
Sv. Krarup-Christensen, adj., 03 81 71 77.
Jens Krogh-Madsen, lektor., 03 72 61 18
Bjarne Levin, lærer, 03 74 74 46
Sten Løth, o.lærer, 03 17 05 70
Jørgen Løwe, o. lærer, 03 73 85 65
Maribo Mogensen, o.lærer, 03 72 93 55
Erik Anker Nielsen, lektor, 03 72 81 08
Louis Nielsen, adj., 03 73 54 35
Mads Nielsen, lektor, 03 72 45 33
Benny Njor, lærer, 03 74 69 85
Kristian Olsen, lektor, 03 72 62 32
Marianne Olsen, adj., 03 72 62 32
Ole Pedersen, adj., studievej!., 03 75 66 65
Ulla Ravn, adj., 03 75 40 06
Jens Trandum, lektor, 03 72 71 28

VUEN 03 72 10 98
Lektor Lars Bardram
SKOLEBYGN. VEST 03 72 76 13
O. lærer B. Ilium
SKOLEBYGN. ØST 03 72 00 20
Lærer Jan Jensen
EGMONTGÅRDEN 03 72 03 71
O. lærer Bent Zwergius

MUSEET I 03 72 32 66
Adj. Niels Chr. Koefoed
MUSEET II 03 72 04 98
Adj. Nils Aarsø

LASSENGÅRDEN 03 72 04 30
Adj. Niels Ulrichsen (boginspektør)
BIRGITTE GØYEGÅRDEN 03 73 06 50
Jørgen Hvidtfelt Nielsen, lektor., studievejl.,

SUS 03 72 03 45
Sygeplejerske Mie Sehested

LINNEDSTUEN 03 72 43 05
Fru Braae (henv. vedligeh. af tøj)

VARMECENTRALEN 03 72 72 79

ØKONOMA 03 72 04 83
Fru Susanne Andersen

VED ORDINÆRE REJSEWEEKENDS
Bustransport: Afg. Herlufsholm ca. 14.15 ank. Kbh. Hovedbanen ca. 15.45
Afg. Herlufsholm ca. 14.05 ank. Korsør til forbindelse Fyn-Jylland.
Afg. Kbh. Hovedbanen 19.30 afg. Korsør afpasset efter forb. Nyborg-Korsør
Bussernes holdeplads i København ved TB-stationen i Ingerslevgade.

Rettelse til ferie og rejsedage 1988-89
Efterårsferien: Fredag den 14. okt. - mandag den 24. okt. (ikke som angivet søndag).

