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har været på jagt med kameraet for at fange nogle af de
mange situationer, hvor de voksne og »børn« i alle aldre
mødes.
1. Jan Jensen som idrætsinstruktør i basketball.
2. En af studievejlederne, Jørgen Hvidtfelt midt i rådgiv
ningen.
3. Konfirmanderne mødes i præstegården med pastor Eilif
Kristensen.
4.1 Bogkælderen klarer boginspektor Niels Ulrichsen pro
blemerne.
5. Ren skjorte - op til fru Braae, skolens »Øhne«.
6. Prækter er værdige voksne, selv når de demonstrerer sko
pudsningens ædle kunst. Her en situation fra Fuen med
Werner og Frederik.
7. »Fru Cas« hjælper med overgangsproblemer i dansk.
8. På Sus træder skolens huslæge Jørgen Larsen til ved hov
edreparationer.
Tryk: Reklamegården 03 64 64 99

»VOKSENKONTAKT«

Fru Casmose giver
en ekstra impuls.

I nostalgiens lyserøde skær synes barndommen enkel: raske drenge havde én fjende, som takket
være profession og alder var hinsides omvendelse og ekstermination, lærerne. Sådan var det i
bøgerne, og sådan var det i virkeligheden, trods pigernes sledske forræderi mod Tykke Niels og
Stilk og Co (dvs os!). Lærerne prøvede henholdsvis med Herrens Vrede og, især efter ferien,
med »kærlighedens stærke arm« som i Flemmingbøgerne. Nogle lokkede med æblerfra kund
skabens træ, som ville bringe en IND i voksenlivets paradis!
Men pædagogik ændrer sig mere end børn, og senere blev verden mere rød end lyserød. Under
kollektive sam-lege i de himmelske enge eller i andre institutioner hengav børn og voksne pæda
goger sig til motivationen, kom hinanden ved og trivedes som lammet, der græsser med løven.
Og »voksenkontakt« blev noget børn havde brug for - ligesom levertran. Især raske drenge
synes at have et udækket behov, idetfolkeskolen iflg. medierne kan blivefaretruende overbefol
ket medfor rare damer, og en moderne normal-moder helt kan klare familielivet uden en fader
(eller erstatter én med alt for mange). Voksenkontakt er altså ingen given sag for lille Peter.
Hvordan stiller det sig mon så på kostskolen? Får diple og piple den tilstrækkelige og hensigts
mæssige voksenkontakt?
Som forsidens billeder viser, er der mange voksne på Herlufsholm. Foruden »hørere« er der
læge, »dame«, post, »øhne« osv. osv. Vi lever i hvertfald i et servicesamfund, og en sovesalslæ
rer kan måske føle kaldstanken lidt afbleget, hvis han må fungere som natportier en lørdag
aften.
Men kan de voksne også leve op til værdigheden som identifikationsmulighed, forbillede. Idol
- haha?
Naturligvis er lærere og andre voksne på skolen udvalgt efter kvalifikationer, men da vores ele
ver ofte ser sig selv i ånden brillere som top-advokater, top-modeller, brætsejlende top
idrætsmand, ambassadører ellerslet og ret hverdagens almindelige yuppier -ja, så må vi voksne
tit drosle selvbevidstheden lidt ned og nøjes med at hævde os ved så irrelevante egenskaber som
individualisme, lærdom og menneskelighed (fejlbarlighed!)
I gamle dage hed Herlufsholm en opdragelsesanstalt, men navnet blev droppet. Idag er det ikke
velset at nogen drager andre op. Men skal vi da i stedet trøste os med, at gennemsnitsalderen
blandt Danmarks lærere stiger, så en fredelig fremtid iforkalkningens tegn venter os? Lærerne
går da ind i dialogen med nedsat hørelse, og vi har opnået en lydefri voksenkontakt, mens
anlægget kører full blast!
Nej, for skolen behøver ikke blive et så trivial pursuit. Lad os tro på, at samværet omkring
undervisningen stadig KAN åbne og modne personligheden - og holde ånden ung.
M.N
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TROLLETALEN
14.1.1989

Trolletaler:
Per Ammitzbøll
Herlufsholm ’50
Adm. dir. KTAS

Og jeg kan også røbe, at jeg - traditionen
tro - ridsede mit navn i murværket på
Museumsbygningen - og jeg har forvisset mig
om, at det stadig kan læses.
Sådan en tradition opstår vel, fordi vi alle
har lyst til at skrive en lille »fodnote« i skolens
»historiebog« og sætte vort »fingeraftryk«
på stedet her.
Som tidligere discipel kan jeg heller ikke
undgå at fornemme historiens vingesus, når
jeg befinder mig i disse bygninger.
Herluf Trolle nåede - som I sikkert ved aldrig selv at se denne skole i funktion. Han
døde - på land - af sine sår, som han pådrog
sig i søslaget ved Fehmern for 423 år siden.
Kun knap en uge før skolens officielle stiftel
sesdag, den 26. maj 1565.
Han og hans hustru Birgitte Gøye skænke
de deres tidligere krongods og herregård til
skolebrug. Efter hans død var hun en kort tid
forstander her, men overlod hurtigt styringen
til andre - efter at have udarbejdet en slags
grundlov for Herlufsholm.
Derved blev Herlufsholm et monument over
deres tanker og holdninger.
Temaer, som derved blev kommunikeret op
gennem tiden.
Og det er netop fascinerende for mig i mit
job som leder af en kommunikationsvirk

I dag er det 473 år siden, Herluf Trolle blev
født. Vi markerer altså ikke nogen rund års
dag. Året 1989 er ikke noget rundt år - det er
ikke afslutningen på en epoke eller begyndel
sen på en ny - 1989 ser for den sags skyld ud
til at kunne blive et ganske tilfældigt år. Vi ved
det ikke endnu.
Men én ting er sikkert: Der sker en forry
gende udvikling i samfundet omkring os.
Det ved vi alle, fordi vi hver eneste dag stop
fodres med informationer om, hvad der sker
overalt i verden. Gennem tekst, lyd og billeder
bombarderes vore sanser med indtryk fra nær
og fjern.
Vi ved alle i dag uendeligt meget om, hvad
der foregår omkring os. Det vil jeg vende til
bage til om lidt.
Men først vil jeg sige, at jeg føler mig beæ
ret over at stå her i dag - 40 år efter, at jeg selv
var discipel på skolen.
Jeg husker med glæde mange tildragelser
fra min skoletid, bl.a. at en vis sovesalshører
hver morgen kom ind på sovesalen og højt
deklamerede:
»Vågner - Vågner danske Helte - springer
op og spænder bælte«.
Det var datidens programmerede vækning
og et signal til at tage fat på en ny dags udfor
dringer.
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information, som vi hver dag får på tværs af
grænser og sprogbarrierer.
Man kan undre sig over, at nogen kan frygte
for, at et EF-medlemskab skulle kunne øde
læggevor danske kultur. Jamen, vi har jo net
op altid været importør af kultur udefra, og
de kulturpåvirkninger, vi har modtaget ude
fra, kombineret med de traditioner, som er
skabt af gode danske kvinder og mænd, heri
blandt Birgitte Gøye og Herluf Trolle, er vel
netop et udtryk for en dansk identitet, som vi
kan være stolte af, vel vidende at også en kul
tur udvikler sig løbende.
Men lad mig kort vende tilbage til kommu
nikationens udvikling.
Selv om Gutenberg allerede i 1444 gjorde
det teknisk muligt, var massefremstilling af
skrifter fortsat bekosteligt og besværligt
mange år frem. Kong Christian IV oprettede
ganske vist et dansk postvæsen. Men brevene
var selvfølgelig lang tid undervejs med hest
eller vogn.
Derfor arbejdede man på at kunne løsgøre
transmissionen af en meddelse fra selve den
tidskrævende fysiske transport.
Den udvikling omfattede først den optiske
telegraf, senere H. C. Ørsteds opdagelse af, at
elektromagnetismen kunne bruges til at skabe
telegrafi. Den canadiske ørelæge Graham
Bell præsenterede 50 år efter den første tele
fon, og lige før 1900 kunne en italiensk fysiker
sende en telegrafisk meddelse - helt uden
kabel.
Den trådløse tid var begyndt.
Aviserne dukkede først op omkring
1900-tallet og fik senere sammen med radio
og TV i henholdsvis 30’erne og 50’erne stor
betydning i kommunikationsprocessen.
Og jeg havde nær sagt:

somhed, at man så mange år efter ved så
meget om så fjern en tid.
Man kender i detaljer kommunikationen
mellem flådechefen Herluf Trolle på det gode
admiralskib »Fortuna« og kongen.
Man kan læse om deres taktik, proviantering, om glæder og problemer om bord på flå
deenheder, som lå i beredskab mod den ven
tende fjende i Øresund. Det var svenskerne.
Dengang.
Men der blev ikke kun skrevet historie - i
øvrigt en interesse, Herluf Trolle lagde mange
kræfter i. Man havde også behov for kommu
nikation i dagligdagen. Men man var henvist
til at skrive breve til hinanden.
Prøv at forestille jer Herlufsholm på den
tid - med skolemesteren, skriveren, hørerne og klokkeren, som vartede op ved bordene,
stillede klokken og redte drengenes senge.
Der var 42 disciple, som fik fri kost og
undervisning, og desuden skulle de have var
me, blæk og papir gratis.
De elever vidste selvfølgelig en lille smule
om, hvad der skete i datidens samfund uden
for skolen.
Men sammenlign dem med jer selv i dag:
I ved betydeligt mere om nutiden, end dati
dens disciple vidste om deres samtid.
Jeres verdensbillede er påvirket af de moderne
kommunikationsmidler.
Det er ikke sikkert, at der sker væsentlig fle
re tildragelser i dag, end der skete den gang.
Men nu kommer de alle til vor kundskab.
Vi får døgnet rundt nye oplysninger om
hændelser og begivenheder, og om hvordan
verden er skruet sammen. Vor viden om kul
tursammenhænge i andre dele af verden udvi
des løbende, og vore holdninger til u-landene,
til flygtningesituationen og vor medmenne
skelige forståelse påvirkes dagligt.
Tænk på, hvordan vi ved hjælp af moderne
teknologi er tilskuere på første række til,
hvordan der forskes i det ydre rum ved besøg
på fremmede planeter.
Vi er vidner til, hvad der sker på skueplad
serne for politiske kriser, krige, men også til
udviklingen i afspændingen mellem øst og
vest. Vi får vor viden ved hjælp af både billede
og lyd. Afstanden er ikke længere nogen
hindring og skaber ingen forsinkelse af den

Resten kender I...

Men sådan er det jo ikke for det gør ingen.
Udviklingen går ufatteligt hurtigt.
Forestil jer en ret nær fremtid, når hver per
son har sin egen trådløse »kommunikations
enhed« på håndleddet. Jeg vil ikke kalde den
en mobiltelefon, for den kan en hel masse
mere.
Man forsyner selv det »intelligente« telenet
med oplysninger om, hvor man er: På Her
lufsholm eller i Tokyo. Man kan kalde syste-
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met en personlig terminal, fordi opkald til ens
personlige nummer altid vil nå én, uanset
hvor man er på kloden. Nettet og satellitterne
sørger for, at forbindelsen etableres.
Det indebærer naturligvis, at vi alle skal
have vort eget internationale personnummer
- og det bliver givetvis på langt flere cifre end
det 6-cifrede personnummer (I husker det er
14 15 16), som Herluf Trolle blev tildelt sidste
år fra denne talerstol - i øvrigt 25 år senere
end os andre.
Den personlige terminal er så stor som et
velvoksent herreur, har en data- og TV-skærm
og rummer en minicomputer, så den kan
anvendes i forbindelse med både telenettet og
alverdens databaser.
Man er altså i kontakt med hele kloden fra
sin bærbare enhed. Kun fantasien sætter
grænserne.
I en sådan verden må vi forestille os, at også
uddannelsesmønstret ændrer sig. Vi vil ople
ve, at der opbygges meget store EDBhukommelser, og man må forestille sig, at
adgangen til denne store datakraft vil ændre
kravene til, hvad vi forventer at have af parat
viden i vore hjerner.
Det, vi skal kunne i fremtiden, er i højere
grad at kunne søge viden.
Vi vil opleve uddannelser, som i høj grad vil
ske ved hjælp af skærmterminaler og elektro
nisk kommunikation.
Spørgsmålet om, hvorvidt en opgave er
afleveret til tiden, vil ikke fremover kunne
gøres til genstand for diskussion. Aflevering
stidspunktet registreres fremover med millise
kunders nøjagtighed i Hørernes elektroniske
postkasse.
1 de forsøg, der i disse år gøres med elektro
nisk distancearbejde, kommer det tydeligere
og tydeligere frem, at en arbejdsplads er andet
og mere end en ramme om en given arbejds
funktion, den er også et socialt ståsted for de
medarbejdere, der har valgt at være der.
På samme måde skolen og vel i endnu høje
re grad kostskolen.
Uagtet hvordan uddannelsesstrukturen vil
udvikle sig, og uddannelsens indhold vil blive
opdateret, bør det nok overvejes, om kommu
nikation ikke burde blive et selvstændigt fag,
både på denne skole og i mere erhvervsorien

terede uddannelser.
Vi skaber i dag kontakt mellem mennesker
- hørligt gennem telefonerne, men i stigende
omfang også ved transmission af store mæng
der data, som slutteligt fremstår som tal, bog
staver, farver og billeder.
Alle disse elektroniske opfindelser var
naturligvis ikke til rådighed for Herluf Trolle.
Vi har ikke haft ham på skærmen, har ikke
hørt hans radiotelefon-kommunikation med
de andre af flådens skibe og har ikke lagret
hans elektroniske post.
Men med oprettelsen af denne skole sendte
han et signal ud i samtiden og eftertiden. Et
budskab, som vi stadig kan fornemme og lytte
til, når vi oplever skolen og dens ånd.
Det kalder jeg effektiv kommunikation,
når man kan sende et sådant budskab 423 år
frem i tiden, og intet tyder på, at budskabet
ikke vil kunne bæres videre til kommende
generationer. Tværtimod - når man ser den
fysiske udvikling, skolen har gennemgået de
sidste 40 år, kan det ikke undgå at gøre én stolt
af at være gammel herlovianer.
I den forbindelse vil jeg minde om, at denne
skoles motto:
Ikke for skolen, men for livet

er stadigt og i stigende grad gyldigt, uagtet en
stærk teknologisk udvikling.
En af de konklusioner, vi kan drage af den
ne eksplosive udvikling, må være, at informa
tioner og viden er magt, men kun kommuni
kation giver indflydelse på fremtiden og på
omverdenen.
Men man kan som bekendt ikke påvirke
historien med tilbagevirkende kraft, al den
stund det eneste, der kan gå tilbage i tiden, er
tanken og refleksionen, men også det er nyt
tigt i en foranderlig verden. - Nyttigt fordi det
at stoppe op en gang imellem - at kaste et blik
tilbage - at gøre status - at sætte vor nuværen
de situation ind i et historisk perspektiv kan
være med til at fastholde også de menneskeli
ge værdier, som vor kulturarv bygger på.
Derfor vil vi, når vi om lidt passerer Birgitte
Gøyes og Herluf Trolles sarkofager, lade vore
tanker og refleksioner gå tilbage til en tid, der
var så forskellig fra vor egen, og sende dem en
tak for denne skole.
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SET & SKET

11. Tennistræningen starter.
14. Danseundervisningen starter.
Regionsstævne i atletik, Nykøbing F.
15. Jagtundervisningen starter.
15. -18. Fægtestævne i Helenhallen.
19. Storstrøms amts undervisnings- og kul
turudvalg holder møde på Herlufsholm.
24. Lærerstaben fra Næsgård Landbrugssko-

September
10. Åbent hus hvor l.g viser forældre og pårø
rende rundt. Faglokaler og samlinger ses »i
arbejde«, Klosterbygningen og sovesale
besøges og alle slutter af med kaffe, quizz og
lanciers i festsalen. (Se fotos).
6. klasse er i week-enden en tur på landet - og
på vandet - hos Poul Bentzen. (Se fotos).
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29. Blebal hvor 6., 7. og 8. klasses forældre er
inviteret. (Se foto).

le på besøg.
28. Finalestævne i Atletik.
29. Næstved Round Table aflægger besøg.

November
3. Fotografering af alle skolens klasser.
10. Den traditionelle vildtaften med middag
og underholdning.
Hypnotisøren Ali Haman optræder.
17. Årets klapjagt - 6.-7. klasse deltager som
klappere.
19. Fægtestævne i Helenhallen.
26. Komedie, 2.g og KM opfører Salad Days.
Efter forestillingen soupé og dans - særligt
indbudte gæster: 2.g’s forældre.
29. Terminsprøverne begynder.
30. Næstved Fugleskydningsselskabs skiver
udstilles på Museet i Helligåndshuset - heraf
fem skiver fra Herlufsholm.

Oktober
1. Klassikerforeningen aflægger besøg.
3. -15. Rektor på studietur til USA.
9. FOF-Århus besøger skolen.
12. 3.my teatertur med MN.
12. Fællesarrangement med pianisten
Mogens Dalsgaard.
25. Fotolære starter.

December
3. Maleren Sv. Hammershøjs billede af rek
torboligen udlånes til udstilling på Maribo
Kunstmuseum.
7. Afdansningsbal.
8. klasse på »konfirmandekskursion« til
København med BI og pastor Eilif Kristen
sen.
10. Efter første karakterbog til den nye l.g
afholdes forældremøde.
16. -17. Juleafslutning på sovesalene og i kir
ken, hvor koret medvirker.
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Januar
14. Trolledag med stort fremmøde af forældre
og gamle elever. Efter andagten samles 230
gæster i festsalen til morgenkaffe.
Om eftermiddagen forældremøde for 2.g.
Dagen slutter med bal både i gamle festsal og
Helenhallen.
16.-21. 10. klasse i erhvervspraktik.
18. 2.sa på Nationalmuseet og Glyptoteket
med KO.
20. Kanal 2 besøger skolen med tv-hold, som
sender direkte fra kl. 6 om morgenen!
24. -27. Praktikanter fra omegnsskoler delta
ger i undervisningen i l.g.
24. Orienteringsmøde for aspiranter til l.g
plus deres forældre.
25. 2. sb på Nationalmuseet og Glyptoteket
med KO.
6. klasse på Trelleborg med BI.
25. Basketstævne i Falkonergårdens hal.
27. 2.sa og 2.mx på en uges ekskursion til Rom
med HH og BC.
28. 10. klasse på en uges skitur til Norge med
BN.
28. Elever fra Vor Frue Skole bruger en lørdag
på praktikbesøg.
28. Forældremøde for 7.-8. klasse.
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Fotsat fra side 28.

over de på Herlufsholm velkendte kan næv
nes et område som fritidsaktiviteter: Kano,
kajak, roning, vandre-, løbe- og cykelture, ori
enteringsløb, skøjteløb og skiløb.
Det nye teoretiske hovedområde indehol
der 2 delområder: 1. Det naturvidenskabelige
med anatomi, arbejdsfysiologi og teorien bag
forskellige træningsformer. 2. Det samfund
svidenskabelige område med idrætssociologi
med hovedvægten på idrættens struktur og
funktioner i Danmark. Som eksempel kan
nævnes: Elite-bredde, befolkningens idræts
vaner, idræt og sundhed, idræt i pressen.
Til eksamen skal vises et opvarmningspro
gram og et grundtræningsprogram ledsaget
af en kort redegørelse for det valgte indhold.
Den anden del af eksamen tager både
udgangspunkt i de teoretiske hovedområder
og de valgte idrætter, således at teorien skal
kombineres med en praktisk problemstilling.
Et eksempel: Udvælg et slag i badminton.
Demonstrer bevægelsen og beskriv kort de
involverede muskelgruppers arbejde under
slaget. Med udgangspunkt i bilag ønskes en
redegørelse for badmintonsspillets udvikling
i Danmark og hvilke faktorer der har haft
betydning for denne udvikling.
Hvis faget ikke vælges som tilvalgsfag fort
sætter man som hidtil med 2 ugentlige obliga
toriske idrætstimer i 2. og 3.g. uden eksamen.

Rektor Gert Olsen fortæller om:

KADAVERDISCIPLIN
I USA’s SKOLESYSTEM
Bo Bojesen, 2. g.
at rejse sig, da denne hvilede sin podeks på et
bord.
»En oplevelse«, tilføjer Gert Olsen.
Ydermere mener rektor, at der i de ameri
kanske skoler hersker »russiske tilstande
grundet den meget stramme disciplinære
spændetrøje, der påtvinges eleverne«.
Denne »kadaverdisciplin«, (som G.O. kal
der det) tager han stor afstand fra, idet man
skal forsøge at forebygge snarere end at hel
brede. Dette gøres ved mere oplysning til ele
verne, der på grundlag heraf kan opbygge en
slags »selvdisciplin« - et begreb som rektor
sætter meget højt.
»I de amerikanske highschools er der man
ge forskellige uddannelser blandet sammen.
Der findes eksempelvis handelsfag, tekniske
fag, traditionelle gymnasiefag, automekani
ske fag osv. Problemet er, at når man blander
for meget sammen, bliver det uddannelses
mæssige resultat forringet.
DATE__________________
Midlerne en skole har til rådighed er der
imod på ingen måde proportionalt med out
NAME________________ __ _____________________________________
puttet. Det er Boston Latin Academy et leven
HAS MY PERMISSION TO PASS
de eksempel på. Det er en eliteskole med børn
TO
FROM
fra meget fattige miljøer.
______ MAIN OFFICE
Midler er der næsten ingen af; men output
______ GUID. OFFICE
tet er formidabelt! Det, der imponerede mig
_____ HEALTH OFFICE
mest derovre, var den enorme arbejdsindsats
___ DEPT. OFFICE
lærerne på f.eks. Boston L.A. ydede under
______ LIBRARY
meget vanskelige forhold«.
_____ ROOM NO.
Gert Olsen betragter i øvrigt gymnasiet
______ LAVATORY
som Danmarks eliteskoler:
______ LOCKER
»Vi har et ypperligt, begavet klientel i form
af en homogen ungdom. Derfor er vores krav
her i Danmark langt større end på de tilsva
SIGNATURE
rende alderstrin i USA«.

Det skete i de dage, 3.-14. oktober, at vor alle
sammens Heis forlod Olympens tinde for,
endnu en gang, at begive sig ud i den store,
vide verden. Destinationen var denne gang
Gods own country: USA, hvor han og 17
andre udvalgte privatskolerektorer skulle se
nærmere på det amerikanske undervisnings
system.
Formålet var at få et førstehånds kendskab
til amerikansk kultur og samfundsforhold
med hovedvægten lagt på forfatnings- og
uddannelsesmæssige spørgsmål indenfor
såvel offentlige som private skoler.
Turen, der var delvis amerikansk financieret, kostede godt 7000 kr. og lagde vejen
omkring 11 skoler, fordelt over 5 stater.
I Guds eget land er disciplinen meget hård.
Så hård, at en almindelig lærer standsede sin
undervisning for at henstille til vor rektor om

På de amerikanske skoler er der intet pjække
ri, fortæller G.O., idet eleverne skal have
underskrevet »Hallpases« bare for feks. at
gå på toilettet. (Lavatory).

TIME RETURN
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»Er de unge da mindre ensartede end i Dan
mark?«
»Ja, i aller højeste grad:
På »Dr. Sun Mat Sen« Intermediale School
131 gik der eksempelvis 85% kinesere, 10%
sorte og 5% hvide«.
»Var der ingen raceproblemer?«
»Nej, over hovedet ikke... på dette punkt
kan Danmark lære noget!« slutter Gert
Olsen, som iøvrigt er glad for at være tilbage
på Olympens top.

Undervisningen på de offentlige skoler i USA
er ofte meget bedre, end den der gives på de
dyre private.

En af de oplevelser der gjorde størst indtryk
på G.O. var en kæmpe AIDS-demonstration
foran Det Hvide Hus. Hele 5 tønder land var
dækket af et tæppe lavet af afdøde AIDSofres tøj.

Formnplinger.nl føres
FOR LOkKEDE WRE

Michael Stokkebro.
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Thomas Franck og Mads Junget, l.mx har
kigget 2.g’s komedie grundigt efter i søm
mene og anmelder her forestillingen.

SALAD DAYS
Skolekomedie 1988.

selv den sejeste bølle skal græde snot over
Hollywood-slutningen.
Men alt dette er nu mindre væsentligt, da
stykket ikke udmærker sig ved sin geniale
handling. Musikken er naturligvis tænkt som
et væsentligt element i musicalen, og her sav
nede man et samlet orkester og en lidt mere
professionel sikkerhed hos sangerne. Hvad
der imidlertid reddede denne skolekomedie
var først og fremmest stykkets mange roller
der frembød flere muligheder for udfoldelse
af 2.g-ernes talenter. Hvad der også hjalp til at
gøre stykket til en succes, var, at det på ingen
måde skulle tages alvorligt. Når noget udfø
res professionelt, er det humoristiske trods alt
en alvorlig sag. Til dette stykke behøvede man
aldrig at spekulere over, hvorvidt det inde

Hvad gør unge mennesker, når de er færdige
med universitetets beskyttende verden? Skal
de opfylde familiens ønske, eller skal de bryde
ud fra disse fastlagte veje? Ifølge musicalen
»Salad Days« af Dorothy Reynolds og Julian
Slade findes der et kompromis, der blot kræ
ver det overnaturlige som hjælpemiddel! Det
te stykke havde 2.g og Krogh Madsen valgt at
opføre i år på Herlufsholms skrå brædder.
Historien handler om et ungt nygift par,
som får et job, der består i at passe et underligt
klaver. Klaveret får folk til spontant at danse!
Og pludselig er alle på sporet af det unge par
og klaveret. Selvfølgelig er der mange andre
problemer, der involverer familien og folk
som elsker eller især hader hinanden. Men alt
ender i fryd og gammen, og meningen er, at
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holdt humoristiske klichéer, eller om det var
værd at bruge sine penge på (gratis er ikke uri
meligt dyrt) eller om man overhovedet skulle
være kommet (der var også ostebord og rød
vin bagefter). Det var selvfølgelig meget
befriende, og man kunne nyde forestillingen
helt afslappet.
Ikke alene var de mange roller en grund til
at stykket ikke var noget dårligt valg, men det
drejede sig næsten allesammen om roller der
skulle overdrives. Svære roller er dem, som
kræver, at man skal opføre sig naturligt. Dem
var der heldigvis få af, og det betød, at de fle
ste af rollerne blev udmærket spillet. Roller,
der skal overdrives, som den umoralske
biskop med sine frække nonner, kan skuespil
lerne have sjov med at spille, hvilket næsten
altid medfører, at publikum også morer sig.
Der var kun tre roller, der krævede naturlig
opførsel, de tre hovedpersoner: det unge par
Jane og Tim, samt Nigel. Søren Nordby som
Nigel klarede opgaven godt, måske takket
være sin medfødte humoristiske sans.
Andre specielt godt spillede roller var Mar
tin Krogh-Poulsen som den stumme vaga
bond Troppo, og Julie Sieck som Janes livlige
mor (var det komedie?). Christian Mellentin

var specielt god til at efterligne den typiske
britiske Bobby, selv på dansk. Hans morsom
me scene med Christian Gottschalch som
kommisæren var en af de bedste i stykket.
Nogle 2.g-ere påstår selv at det var scenen
som reddede stykket. Rettere sagt: det var
bare en af de scener, som kaster glemselens
slør over pletter af kedsomhed, og gør helhe
den til en vellykket komedie.
Midt i den scene hvor Jane og Tim for før
ste gang møder den stumme Troppo manife
sterede 3.g sig på en yderst interessant (og
human) måde; pludselig regnede det fra sce
neloftet med hop-bolde i alle regnbuens far
ver, hvilket livede publikum op, men ikke for
virrede Troppo mere end at han hurtigt og ele
gant rakte hatten ud og greb efter boldene.
Alt i alt må vi konkludere, at 2.g’s komedie
i år var underholdende, trods enkelte fejl og
kiks, men det er menneskeligt at fejle. Vi tak
ker hermed på skolens vegne 2.g for en dejlig
aften i komediens tegn.
11

EN UGE PÅ
HERLUFSHOLM
Foto: HB, PB, PG, BI, JJ,

Tekst: Tom Anneberg, Morten Wiil,
Sune Sebber Christensen, 3. my.
Endnu en hård uge starter
- Morgenstund har guld i mund,
hvisker en dipel bittert, mens han gør
sengeredningen oml...
Mon der er brev fra Mor, ind i køen
efter post... nåh, intet nyt er godt nyt.
Skoledagen sletter alle sure miner, for
Onkel Krup tegner og fortæller. I data
rummet er der altid aktivitet - også
efter skoletid.
Men dagens højdepunkt (!) lal - og de
altid lækre femmadder.

MANDAG

Fedt med en gratis fridag, tænker alle
de aktive idrætsudøvere på vej til volleyballstævne i Vordingborg, mens der
knokles hjemme med »ny matematik«
på skolen.
I mausen stormer dageleverne frugt
boden med dens enorme, bugnende
udvalg i velsmagende mejeriproduk
ter.
På Sus plejer Mie tappert den stadig
tiltagende strøm af næsedryppende det er bare én uge! Er hun ikke bare
dejlig!
(Hjemad i bussen, resultatet blev
fatalt, man er træt). Aften: ekstrasløjd, og en sidste kraftanstrengelse på
valen med tandbørsten i hånd.
Godnat!

Dagelever ankommer til tider pr. cykel, til
tider præcist, friske og veludhvilede. I løbet
af dagen de kreative pauser i bogeriet:
idræt, svømning, kroppen skal plejes. Også
ved bordet, hvor kostelevernes foretrukne
fysiske udfoldelse inspireres af utallige kuli
nariske fristelser (to retter!) Slangen lurer i
paradis: bordholdere straffer uacceptable
spisevaner! Op at stå - eller lektion i opvask

Der skabes - med hånden og hovedet:
6. klasse arbejder på en af bådene, i
formning viser de ældre at de kan
andet end formler og grammatik.
Husk at binde bøgerne ind - måske
skal man i bogkælderen og hente en
ny (gammel) bog hos inspektor.
I spisesalen er bordbønnen en
tradition; »Velsign« og »tak« - stor
portion til mig!
Visit i fjernsynsstuen, yndet opholds
sted indtil sengning.
Aftengymnastik lig med pudekamp!
Godnat!

TORSDAG

FREDAG

Fredag morgen før en rejseweekend: drøn på, for
ventning. Ingen lektier med hjem, hellere give den
en skalle nu.
Udfald i stående stilling - en garde!
Et ekstratceppe om maven kan holde en skrantende
prækt ude fra Sus, selv i influenzaugen.
God weeken - ind i bussen.
Lad så den gamle skole hvile i fred og samle kræf
ter til alle myldrer tilbage mandag aften.

»HER BØJE VI OS STILLE NED«
Aase Holm - dipelmor - deltogfor første gang i Trollemorgenandagten d.l4.
januar. Som en »takfor sidst, forden dejlige Trolledag«, har hun sendt os sine
levende indtryk - som vi bringer ikke mindst med adresse til de mange foræld
re, der ikke selv kunne komme.
Det er ikke spor svært at finde på undskyld
ninger for ikke at stå op flere timer tidligere
end man plejer om morgenen. Kan man over
hovedet se en hånd for sig på den tid af dagen?
Og er det ikke umanerlig koldt kl. 6-7 om
mogenen? Kort sagt, sådan en morgen midt i
januar er det nok bedst at holde sig fra ekspe
rimenter.
Sådan roterede tankerne to år i træk i dage
ne op til 14. januar. Men i år sejrede nysgerrig
heden over mageligheden. Nu skulle det være!
Ned og opleve en Trolledag på Herlufsholm,
sådan som den starter i den vintermørke mor
gen.
Det blev en af de oplevelser, som giver ople
veren et ganske bestemt henført blik, når man
siden mindes den. Bare smukt...
Allerede kl. 7 var det svært at finde en par
keringsplads i alleen. Alle hastede mod den
åbne kirkedør. Et par fugle kunne man høre,
vistnok også lidt snadren ovre i dammen.
Mens ellers helt ro. Forbavsende roligt.
Det vidunderlige kirkerum oplyst af tænd
te kerter. Alterfiguren dobbelt smuk i denne
belysning. Rækkerne på højre side af kirke
gangen tæt besat med voksne og børn, for
ældre og søskende, lærere og gamle elever.
Lavmælte hilsner til de sidst ankomne. Lidt
rokeringer, for at komme til at sidde nær dem,
man kender godt. Forventning, andagt.
Og nu. Jo minsandten, de er her allesam
men, kosteleverne, som man indtil nu ikke har
hverken hørt eller set nogetsomhelst til. To og
to træder de ind i kirken, i hel galla, går op
gennem kirkerummet, de store 3.g’ere forrest,
og sætter sig på deres pladser på bænkene i
kirkens venstre side. Bagest, på de sidste ræk
ker, sidder de små, 6. klasserne.
På få minutter er alle disciple på plads.
Klokken er 7,25. Så sker der noget. Kirkedøre
ne slås helt op, fanen føres ind. Klokken er
7,30.

Fanebæreren følges af to fanevagter.
Roligt, rytmisk går de op gennem kirkerum
met, standser foran alteret og holder fanevagt
i koret under den følgende ceremoni.
Hele skolekoret står nu klar oppe ved orglet
for at istemme et Te Deum i Herluf Trolles
bearbejdelse. Ret så flot syngende et kor, ret
så stærk en musikalsk oplevelse sådan en lør
dag morgenstund.
Trolletale fra prædikestolen. Som altid lyttes der koncentreret til vise ord fra gamle herlovianere. Så synges G. Rodes vers til Herluf
Trolles ære: Her bøje vi os stille ned/ved Her
luf Trolles Hvilested. Og processionen til Her
luf Trolles og Birgitte Gøyes gravmæle kan
begynde. Fanebæreren går først og placerer
sig ved gravmælet bag altret. Og så følger,
række efter række, i snorlige procession alle
disciple op bag altret for at ære skolens
grundlægger. Men nu i omvendt rækkefølge:
Først de små (meget små!), så de store.
En ganske flot koreografi er det, når
3.g’erne vender tilbage og skal penetrere den
lange række af disciple på vej op, for at kom
me tilbage på deres pladser på de forreste
bænke. Når alle disciple igen er på deres plad
ser, kommer turen - i lidt mer fri dressur - til
dagelever, gamle elever og iøvrigt alle, der har
lyst til at ære skolens stiftere. Mindehøjtide
ligheden slutter med Herlufsholms egen lyse
salme: End lyser Skovklosters mure bag skyg
gende linde. Den synges med lungers fulde
kraft. Og mens rektor beder Fadervor, kaster
dagen sine første lyse stråler ind gennem
ruderne mod øst.
Og nu trænger al, al energien sig på. Et
AMEN er for de små det sædvanlige tegn på
frihed, og de første af dem er allerede på fuld
fart ud af kirken, indtil en lang lærerarm får
dem på bedre tanker. For først skal fanen
bæres ud - med det hemmelige eller ikke hemmelige ritual undervejs: At støde let til
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Men også andre der vil læse latin kan have
gavn af bogen.

lysekronens malmkuppel med fanens spyd
spids - og derefter starter 3.g’erne udmar
chen.
Når alle vi andre kommer ud af kirken, er
disciplene tilsyneladende over alle bjerge.
Men nu venter også den verdslige belønning duftende kaffe og gyldent hjemmebag til
gæster og pårørende i den smukke, rødvæggede Festsal. I den følgende times tid er stemnin
gen så animeret som ved et cocktailparty.
Man sidder, går eller står, konverserer, drikker
kaffe, smører birkes, tænder piber - alt i her
ligt morgenhumør. Og det er fuldstændig som
om alle de gamle forstandere sender tilfredse
blikke ned fra deres plads i guldrammerne på
væggen.

Guldregn
Jens Krogh Madsen har fået et Fullbrightstipendium til studium af immigrantlitteratur
i USA. Det er noget med »The Frontiers« og
»Drømmen om Amerika« - håb og virkelig
hed.
Hvis det hele går som forventet, vil det evt.
munde ud i, at J.K.M. på basis af sine studier
udarbejder en lærebog til brug i danske gym
nasier.
Jens Krogh Madsen har fået orlov fra sko
len i efterårssemesteret (dvs. fra september til
jul), hvor hans timer så vil blive læst af vikar.
Storstrøms amt har (i lighed med de to
naboamter Vestsjælland og Roskilde) stillet
en sum til rådighed til nogle udvekslingsrejser
for danske og franske lærere. Det drejer sig i
denne omgang om 5 lærere fra amtet, der skal
til Alsace.
Én af de 5 udvalgte lærere i amtet er Karen
Fanø, og hun rejser i tidsrummet omkring den
første uge af marts. Det er så meningen, at
hun i Alsace knyttes til en bestemt lærer og
følger hendes undervisning, ligesom hun også
deltager i den. Derudover skal hun naturligvis
være kulturformidler i den forstand, at hun
skal fortælle om Danmark og dansk kultur. I
første uge af April vil så den pågældende
lærer komme til Herlufsholm og deltage i
Karen Fanøs undervisning.

FOLK & FÆ
Mogens Jensen.

Litterært
For 18 år siden oversatte Marianne Olsen en
bog af den store, men i Danmark kun lidt
kendte, franske forfatter Georges Bernanos:
»Historien om en anden Mouchette«. Han
har skrevet 8 romaner og 1 skuespil samt
løbende kommentarer i aviser og tidsskrifter,
bl.a. om den spanske borgerkrig. Det har
været svært at få danske forlag til at udgive
bogen, men sidste år valgte Gyldendals Kul
turbibliotek at udgive den, forøvrigt i 100-året
for hans fødsel. Den er udkommet med for
ord af Marianne Olsen og er blevet overor
dentlig flot anmeldt.
Kristian Olsen har udgivet en «Grammatik
for latinlæsende« på forlaget Systime. Bogen
er beregnet for det nye gymnasium, hvor man
jo kan læse latin på mellemniveau og højt
niveau, foruden at det naturligvis er obligato
risk for sproglige i l.g.

Mærkedage
H. Wohlfahrt Andersen, der forlod skolen i
sommeren 88 fyldte den 9. oktober 70 år.
C. Levinsen, der tog sin afsked i 87, fyldte
den 30. december, ligeledes 70 år.
Vi ønsker dem begge tillykke.
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Flemming Tolstrup:
ISMULT VANDE. Herlufsholm 1887-1936.

FREMME VED GÅRSDAGEN
Kristian Olsen.
Professor Tolstrups store værk om Herlufsholms historie er nået frem til tredie bind.
Det er det første værk i sin art som skyldes
én forfatter og har det deraf følgende helhed
spræg, og det er den eneste moderne viden
skabelige behandling af skolens og godsets
udvikling. Første bind udkom i 1965, og i
efteråret 1988 forelå så tredje bind. Det
omfatter perioden under »de tre lensbaro
ner«, forstanderne Reedtz-Thott I, ReedtzThott II og Rosenkrantz, fra bøndergodsets
afvikling - påbegyndt 1872 - og til de første
varsler om skolens åbning for dagelever. Så
langt et spand af tid er det, at den første af de
nævnte forstandere, hvis 150-års fødselsdag vi
kan fejre den 13. marts i år, spillede en frem
trædende rolle i forfatningskampens Højre,
medens periodens slutning ikke er længere
borte end at rektor Kierkegaard og lektor
Ilium allerede var aktive på skolen dengang
som unge adjunkter.
Bogen giver et levende indtryk af de tre
lensbaroner - den længe (36 år, længere end
nogen anden) regerende gamle selvhersker,
den tidligt afdøde nr. 2, som kun repræsente
rer et interregnum, og så nr. 3, hvis myndig
hedsudøvelse åbenbart har været præget af en
nervøsitet i initiativerne som kunne give
anledning til drama. Fængslende er også
skildringen af epokens tre rektorer: Bache,
stifteren af Den gamle rektors legat, Krarup,
der var et skjold for sine lærere, og så FriisHansen, som var ivrig efter at udbygge det
engelske kostskolepræg (præfektsystem, sko
leslips) som skolen allerede havde tilstræbt
ved århundredets begyndelse. Blandt det
øvrige persongalleri læser man med fornøjel
se om Jerntoft - dog må vi savne de gode
historier om denne gymnastik- og latinlærer
som var en blanding af bulderbasse og gøgler
- og med medfølelse om Alfred Bruun, der
blev nødt til at kvitte skolen fordi excellencen
og rektor Bache ikke fandt det passende at

han giftede sig med en af »gæverne« - dron
ning Victoria havde, skønt død i 7 år, endnu
ikke overlevet sig selv.
At Herlufsholm aldrig har været en egent
lig lærdomsskole får man bekræftet ved at
høre om rektor Krarups forfærdelse over eks
amensresultaterne i 1917. Måske er det de
engelske idealer der har gjort sig gældende:
På den sportslige træning har der i hvert fald
været lagt vægt og med held - til tider. Og Tol
strup, som altid er nuanceret i sine vurderin
ger, har som gammel dipel et klart blik for at
undervisning er én ting og opdragelse på kost
skolen en anden. For øvrigt hed det endnu i
1934 »Herlufsholm Skole og Opdragelsesan
stalt«.
Et vanskeligt punkt at behandle er spørgs
målet om »tonen« i skolen - vanskeligt både
fordi det er så ømtåligt og fordi en samvittig
hedsfuld historiker kan have svært ved at gan
ske begivenhedernes dunkle undergrund på
mange årtiers afstand. En krise omkring 1910
drejer sig tilsyneladende om modsætningen
mellem »progressive« og mere konservative
lærere (eller var det kun det?) og om forekom
sten af tilsvarende »klientgrupper« blandt
disciplene. I dette tilfælde blev en lærer afske
diget og måtte - mod økonomisk kompensati
on - forpligte sig til i 3 år »hverken ved Besøg
på Stedet eller ved Korrespondance at sætte
(sig) i Forbindelse med Skolens Elever«. Den
pågældende adjunkt omtales for øvrigt af
Sven Clausen i en anden forbindelse med var
me. Et interessant punkt, som måske endnu
her og der i skolekredse kan have aktualitet, er
i denne forbindelse »det mærkelig indgroede
fjendskab, som altid har eksisteret mellem
elever og lærere« (rektor Friis-Hansen i avis
interview). Det er meget interessant at Tol
strup kan følge fænomenet tilbage til den
føste snes år af det 19. århundrede.
Noget særdeles herloviansk er holdningen
til traditioner, og den er, som bekendt, her på
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stedet, at traditioner er noget godt, en indstil
ling hvorved herlovianerne adskiller sig fra
megen anden skoleungdom, og som altså er
karakteristisk for dem. (At der så kan fore
komme endog store udskridninger uden at de
tilsyneladende bemærkes, er en anden sag).
Til belysning af dette område er det meget
tankevækkende ud fra et historisk (jeg havde
nær sagt: religionshistorisk) synspunkt at
erfare, at processionen forbi Stifternes sarko
fager fandt sted på Herluf Trolles 400 års fød
selsdag, altså 14. januar 1916, hvorefter det i
års-programmet hedder om denne processi
on, at »den har været Skik i flere Aar«. Det er
vist det som også hedder, at en skik »fortaber
sig i forhistoriens mørke«!
Det er morsomt at lægge mærke til forskel
len mellem Tolstrups bind 1, som er præget af
at bygge på arkivstof, og bind 3. Ikke sådan at
forså at det nye bind ikke skulle være velunderbygget, for det er det naturligvis, men der
er kommet noget nyt til, som beror på at for

fatteren er nået frem til en tid som han kender
af selvsyn - hans egen skoletid. Det giver
fremstillingen et særligt liv og en egen charme
- ikke mindst for os, som kun har hørt om den
tid på Herlufsholm. Stilen kan være præget af
et knirkende lune og en stilfærdig skarphed,
som fx. når det om forstanderskiftet i 1936, da
(nationalbankdirektør) Rosenkrantz efter
fulgtes af (sparekasseinspektør) Moltke,
hvorved visse kostbare projekter blev gemt
hen i skuffen, når det ved denne lejlighed hed
der: »...det var til gavn for Stiftelsen, at bank
direktøren blev efterfulgt af en sparekasse
mand så betids, at de temmelig højtflyvende
planer blev stillet i bero«.
Professor Tolstrup har skænket os et værk
som alle med interesse for dansk skolehistorie
må være ham taknemmelig for, og som gan
ske særligt bør læses af alle - unge og gamle der har tilknytning til Herlufsholm og føler
noget for den gamle stiftelse.

Herlufsholm set fra syd før Gasværket forsvandt.
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Løst og fast om skolen
Krogh Madsen
terer spiller en meget væsentlig rolle for selve
terminskarakteren. Af samme grund er det
vigtigt at eleverne også tager terminsprøver
seriøst. Det gør de allerfleste da selvfølgelig
også.
t

I skrivende stund er 2.ax på studietur i Rom
med Bjørn Christensen og Hans Hansen.
Senere rejser 2.y også til Rom under ledelse af
Niels Ulrichsen, og i slutningen af februar
tager 2.b til Berlin med Ulla Ravn.
Rejserne giver, foruden et alternativ til den
sædvanlige skemalagte rutine, eleverne
mulighed for at opleve et fremmed lands
hovedstad, dens og måske landets historie og
(by-) kultur. Rom appellerer vel især til den
historiske og æstetiske bevidsthed; Berlin
mere til den nyere tid og den sproglige dimen
sion. Endelig skal man ikke undervurdere rej
sernes betydning for samværet i klasserne;
både lærere og elever kan have godt af at se
hinanden optræde på såvel stram som slap
line.
•

13-reglen er fjernet! Reglen om, at summen
af de to laveste karakterer plus gennemsnittet
af resten skal give mindst 13 er bortfaldet for
første g.s vedkommende.
Samtidig er kravet for at bestå ændret således
at man nu skal have mindst 6,0 i gennemsnit,
og ikke som før 5,5.
For 2. og 3. g’s vedkommende gælder de
gamle regler.
•
Vores 1. g’ere skal snart til at vælge fag for
næste skoleår, et valg der er afgørende for den
enkeltes sammensætning af det videre studie
forløb i gymnasiet. Studievej lederne har
travlt med at orientere eleverne og planen er at
der i første omgang afholdes et prøvevalg på
nogle foreløbige valgskemaer. Derefter gives
fornyet studievejledning, rektor og GLtillidsmand inddrages i drøftelserne af hvilke
fag og hold der kan blive aktuelle, og eleverne
vælger endeligt inden 1. april.
®
Det obligatoriske introduktions-kursus i
EDB for l.g er ved at blive afviklet nu. Elever
ne stifter først bekendtskab med simpel
maskinbetjening. Lektor Trandum oplyser at
eleverne er ihærdige og veloplagte, både
sproglige og matematikere. Senere på året
kommer en perspektiverende del, hvor en
foredragsholder een dag vil orientere om
EDB-maskinernes
stigende
anvendelse
indenfor forskellige områder af samfundet,
f.eks. administration, forskning, transport,
registre m.fl. Sidst i forløbet kommer der
virksomhedsbesøg; i april vil Jens Trandum
ledsage klasserne til Kastrup Lufthavn for at
demonstrere EDB-teknologien i praksis.
Kurset følges op i 2. og 3. g med ialt 70
timer, hvor de enkelte fag vil tage EDBrelaterede emner op i den almindelige under
visning.

Den 24. 1. afholdt skolen sit årlige intro
duktionsmøde for kommende 1. g’ere. Rektor
indledte i den gamle festsal, hvorefter aspi
ranter og forældre ledsagedes på en rundvis
ning på skolen for at ende i klasserne i den nye
skolefløj, hvor 2-3 lærere, repræsenterende de
forskellige faggrupper, i hvert klasselokale
gav yderligere faglig orientering og besvarede
spørgsmål. Et antal 1. g’ere hjalp venligt til
ved denne del af arrangementet, der i øvrigt
havde samlet rimelig tilslutning.
©
Kort før jul var der skriftlige terminsprøver
for afgangsklasserne. Udover at være prøver
der er ministerielt påbudte, er formålet at give
eleverne mulighed for at prøve sig selv af i
noget der minder mistænkeligt om en eksa
menssituation, og at give lærerne mulighed
for at vurdere den enkelte elevs skriftlige
standpunkt. Karakterfastsættelse sker ved
såkaldt intern censur, dvs. lærerne »bytter
klasser« og retter desuden egen klasse. Karak
terlister og kommentarer udveksles hvorefter
karakteren gives; den »fremmede« censors
vurdering tæller mest i tilfælde af ueninghed.
Herved opnås en rimelig grad af sikkerhed for
at eleven får den »rigtige« karakter.
På denne baggrund er det derfor ikke
underligt at de skriftlige terminsprøvekarak
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Nye fagtilbud på Herlufsholm
Pram Gad.
Samfundsfag
Indenfor det økonomiske hovedområde
skal der undervises i produktionsresultatets
sammensætning og fordeling, herunder den
offentlige sektors rolle i forhold til befolknin
gens levevilkår. Der skal gives eksempler på
samspillet mellem teknologi, erhvervsstruk
tur og livsformer og undervisningen skal
omfatte såvel konflikt- som harmoniopfattel
se af samfundet. Indenfor økonomien udskil
ler undervisningen på højt niveau sig ved at
lægge mere vægt på de økonomiske teorier og
ved at omfatte Danmarks placering i den
internationale økonomi, samt ved en mere
systematisk gennemgang af de økonomiske
sektorer.
Politikområdet omfatter undervisningen i
det danske politiske system og skal indeholde
beslutningsprocesser og indflydelsesveje i
dansk politik. Politiske partier, interesseorga
nisationer, bevægelser, samt magt og indfly
delse skal indgå som elementer heri. Gennem
gang af centrale politiske ideologier samt
demokratiopfattelser skal indgå i undervis
ningen. På højt niveau skal undervisningen
specielt omfatte dansk udenrigspolitik, samt
konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt og
internationalt.
Det er ikke hensigten at de ovennævnte
obligatoriske områder skal gennemgås syste
matisk fra en ende af, men hvert undervis
ningsforløb skal bygges op omkring et tema
eller en problemstilling, der omfatter et eller
flere punkter fra de obligatoriske områder.
Som eksempel på et tema kan tages: Krimina
litet, hvorunder følgende spørgsmål kan bely
ses og forsøgt besvaret: Er kriminaliteten vok
sende i Danmark? I givet fald hvorfor? Hvor
dan kan kriminaliteten nedbringes? Et andet
eksempel: Hvori består problemerne i dansk
økonomi? Forslag til løsningsmodeller og
konsekvenser heraf. Et tredje: Hvordan
påvirker indførelser af EDB-teknologien
beskæftigelsen, kravene til arbejdskraften,
samt det psykiske- og fysiske arbejdsmiljø?
På begge niveauer indgår et tværgående

Med indførelsen af den nye gymnasieordning
tilbydes samfundsfag som valgfag både for
elever på matematisk- og sproglig linie efter
l.g. Faget kan vælges enten på mellemniveau
med 4 ugentlige timer i 2. eller 3.g, - eller på
højt niveau, hvor det ugentlige timetal er 5
både i 2. og 3.g. Vælges samfundsfag på højt
niveau er der pålagt bindinger til andre fag,
således at man i 3.g skal vælge et af følgende
fag på mellemniveau: geografi, biologi eller
kemi. Det er således ikke tilladt at kombinere
f.eks. samfundsfag på højt niveau med
erhvervsøkonomi, hvilket måske kunne være
nærliggende for nogle.
Samfundsfag er så vidt vides ikke et krav
for at kunne påbegynde bestemte videregåen
de studier, men må anses for en fordel, hvis
man agter at påbegynde økonomiske studier,
jura eller vil ind på journalisthøjskolen. Med
henvisning til ovennævnte fagbindinger skal
man være opmærksom på, om man afskærer
sig fra at følge andre fag, som er adgangsgi
vende. løvrigt er det vel også tilladt at vælge
efter lyst og interesse. Da samfundsfag som
nævnt er et nyt fag på Herlufsholm, vil der
her følge en kort beskrivelse af fagets formål,
indhold og eksamenskrav, selv om det kan
være tørt stof.
Undervisningens formål er at give indsigt i
centrale sociale, økonomiske og politiske for
hold og derved bibringe forståelse af sam
fundsmæssige sammenhænge og samfunds
betingede vilkår for det enkelte menneskes
handlemuligheder.
I overensstemmelse med formålet kan
fagets indhold inddeles i 4 hovedområder:
Sociologi med socialpsykologi, økonomi og
politik. Sociologien omfatter overførsel og
indlæring af værdier, roller og normer i fami
lien og andre smågrupper samt på sam
fundsplan. Endvidere interaktion, kommuni
kation og meningsdannelser og endelig
udviklingen i levevilkår og livsformer, herun
der såvel de materielle som de ideologiske
aspekter heraf.
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nomi sig til behandling af de forhold, der
påvirker virksomhedens beslutninger.
For at dette formål kan opfyldes, må elever
ne erhverve sig viden om grundlæggende
erhvervsøkonomiske sammenhænge. Herved
opnår de mulighed for at skaffe sig indsigt i
centrale driftøkonomiske og organisations
mæssige forhold samt i relationer mellem
virksomheden og dens omgivelser.
I undervisningen skal eleverne bearbejde
realistiske problemstillinger, så de får grund
lag for at kunne analysere erhvervsøkonomi
ske sammenhænge og opøve evnen til at over
skue virksomhedernes beslutninger. Det er
væsentligt, at eleverne bibringes interesse for
de udfordringer, som findes i erhvervslivet.
Erhvervsøkonomi kan kun vælges på mel
lemniveau, med et ugentlig timetal på 4 timer
enten i 2. eller 3. g.
Undervisningens indhold falder i 3 hoved
områder: Virksomhedens struktur, herunder
interessenter, idé, mål, politik, hovedfunktio
ner, sociale, tekniske og administrative
system, samt kommunikation og information
i virksomheden. 2. Virksomhedens økonomi
gennemgås med følgende hovedpunkter:
Afsætning, omkostninger, årsregnskab,
financiering og budgetter. 3. Virksomhedens
omgivelser: Udviklingen i erhvervsstruktu
ren, virksomheden og det offentlige og orga
nisationerne, samt virksomheden i internati
onal sammenhæng.
Eksamen er mundtlig og der opgives ca 250
sider lærebogsstof og andet materiale. Af det
opgivne pensum kan en begrænset del være
elevproduceret materiale. I tilknytning til eks
amensspørgsmålet anvendes materiale, der
ikke er benyttet i undervisningen.

projektforløb, hvor holdets enkelte elever
udfra et fælles grundpensum vælger at uddy
be en mere afgrænset problemstilling. Projek
tet afsluttes med et produkt, der på højt
niveau har karakter af en omfattende rap
port. På begge niveauer indgår projektforløb
i eksamensopgivelserne , der i omfang svarer
til forholdene mellem de læste timetal, 500
sider på højt niveau og 200 på mellemniveau.
Eksamensformen på m-niveau er mundtlig
med udgangspunkt i ukendt materiale, der
omhandler et emne indenfor det gennemgå
ende pensum. På h-niveau er der derudover
en skriftlig eksamen, der består af mindst 1
opgavesæt, som skal besvares med udgangs
punkt i udleveret materiale med tilknyttede
spørgsmål.
Ovenstående kan måske lyde formelt og
kedeligt, men der ligger en udtalt medindfly
delse fra elevsiden på valg af temaer ligesom
undervisningen ofte kan tage udgangspunkt i
elevernes egne erfaringer og synspunkter.
Direkte henvendt til l.gere, der overvejer at
vælge samfundsfag: Passer følgende beskri
velse på dig: Når/hvis du læser avis læser du
udelukkende sport/modesiderne. Du tror at
Harlem Bruntland er en basketspiller fra New
York. Du ser aldrig nyhedsudsendelser i TV
endsige samfundsprogrammer! I radioen
hører du kun program 1 for at slippe for time
nyhederne på program 3! Hvis de fleste af
ovennævnte nærmer sig en beskrivelse af din
daglige adfærd, er der næppe tvivl om, at du
har et stort behov for undervisning i sam
fundsfag, men samtidig afslører du, at du
konsekvent undgår at følge med i samtidens
politiske, økonomiske og sociale diskussioner
og at du næppe er motiveret for faget og at du
under alle omstændigheder ville få meget
svært ved aktivt og meningsfyldt, at deltage i
undervisningen i samfundsfag. - Men selvføl
gelig passer ovenstående provokerende
beskrivelse ikke på dig og så var samfundsfag
måske værd at tage i betragtning.

Idræt, nu med teoriundervisning og
eksamen
Det overrasker måske nogen at idræt kan væl
ges som fag på mellemniveau på lige fod med
andre valgfag. Dvs. at timetallet er på 4 timer
ugentlig, som vælges enten i 2. eller 3. g.
Den »aktive« del af faget omfatter:
Opvarmning, grundtræning, kreative bevæ
gelsesformer og fysiologiske tests som obliga
toriske områder, mens de enkelte idrætter
vælges efter elevinteresser og faciliteter. Ud

Erhvervsøkonomi, et helt nyt fag i
gymnasiet
Mens samfundsfag omhandler samfundsbe
tingede vilkår for det enkelte menneskes
handlemuligheder, begrænser erhvervsøko
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Fortsættes på side 7.

S/
RAP’ PORTEN for gymnasiet
Ole Petersen og Pram Gad.
Atletik
Regionsstævnet i atletik blev i
år afholdt i strålende solskin
midt i september i Nykøbing
Falster. Herlufsholms pige
hold bestod mest af unge
debutanter, idet en del af de
»gamle« piger tilsyneladende
har afsluttet deres idræts
karriere. Pernille Florentz var
en af de positive undtagelser,
men var så uheldig at falde
Nr. 2 ved skolemesterskabet i badminton, Lene Andersen og
under 100 m løbet. Hun var
heldigvis hurtigt oppe igen og
Per Lerbeck.
kunne gennemføre, og senere
Det gik over alt forventning idet holdet på en
blev hun noteret for 1.40 m i højdespring,
flot 1. plads opnåede 17 Vi point foran Nykø
hvilket rakte til en 2. plads ved stævnet.
bing på 2. pladsen med 13 Vi.
Christine Aabel præsterede flotte resultater
Steen Hommel tilbagelagde den sidste
i kuglestød med 9.13 m og spydkast med 25.25
omgang af 1500 m løbet, som om han var star
m, så måske kan skolerekorderne i disse to dis
tet på et 400 m løb, passerede feltet og vandt i
cipliner komme i fare. Standarden hos de 3
en fornem tid, banen taget i betragtning, på
andre skoler var overraskende høj, så det blev
4.31.5. Desuden vandt han 100 m løb og fræ
en hæderlig 4. plads til os.
sede sejren hjem i 1000 m stafetten. Spydka
Standarden hos de yngre drenge var også
sterne havde også en god dag alle med kast på
imponerende og vores hold undgik kun efter
over 41 m. Holdet var her: Jimmy Nielsen,
hård kamp sidste pladsen med Vi points for
Christian Høyer og Sune Sebber.
skel til Nykøbing.
Resultatet betød at det veltrimmede hold
Søren Østergård toppede i de 3 discipliner
kunne tage af sted til det 40. finalestævne i Sil
han deltog i med resultaterne: 12.2 sek. i 100 m
keborg i slutningen af september. I anledning
løb, 1.65 m i højdespring og 5.29 m i længde
af, at det var jubilæumsstævne var initiativta
spring. Mikkel Madsen og Christian Mellengeren til afvikling af det 1. landsatletikstævne
tin måtte trods gode stød på henholdsvis
for gymnasier, Viggo Skovby som iøvrigt hav
12.65 m og 11.69 m se sig slået med længder på
de været ansat på Herlufsholm i 17 år - med
over 13 m.
som æresgæst og formanede os til at gøre sko
Spændingen var størst i gruppen for de
len ære som ved det 1. stævne i 1949, hvor
ældre drenge: Ville det lykkes igen i år at vin
Herlufsholm var blevet nr. 2, slået knebent af
de regionsstævnet og kvalificere sig til lands
Sorø. Vore forventninger blev dog dæmpet
finalestævnet, hvor holdet sidste år opnåede
ned til et mere realistisk niveau, da vi på grund
en fornem 3. plads? Kun Morten Wiil og Jan
af resultaterne, opnået ved de indledende regi
Kortland var tilbage fra dette superhold og
onsstævner, blev seedet som nr. 10 af 12 delta
resten af holdet havde kun placeret sig som nr.
gende gymnasier. Aftenen sluttede med fest5 til regionsstævnet i yngste gruppe i 1987.
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middag, dans og privat indkvartering.
Et koncentreret herlovianerhold stillede
kampberedt op på Silkeborg Stadion næste
morgen og overraskede ved efter de 2 første
øvelser, 100 m løb og højdespring, at ligge på
en delt 1. plads. Også i længdespring og sta
fetløb levede deltagerene op til deres bedste
med 10 ud af 12 mulige points. Men desværre
var konkurrencen så knivskarp at vore
bundskrabere i 1500 m løb, spydkast og kugle
stød med 3x3 point bragte holdet ind på en
samlet 4. plads, hvilket alt ialt var langt bedre
end forventet. Af flotte præstationer kan
nævnes at 100 m løberne i gennemsnit løb på
12.1 sek. at højdespringerne i snit sprang 1.68
m og at Morten præsterede 6 m i længde
spring. Tillykke med det flotte resultat. Det
bliver svært at leve op til for det nye ældste
hold, da kun Jimmy er med fra det gamle.
Atletiksæsonen sluttede med et vellykket
skolemesterskabsstævne, hvor der glædeligt
nok stillede piger op. Liste over skolemestre
og erhvervede Gøyeskjold følger i maj
nummeret af Kontakt.

Badminton
Udtagelsen af de 4x2 spillere til holdet fore
gik som det plejer: Der var hård kamp blandt
mange interesserede drenge, mens de 4 piger
næsten udtog sig selv. Da 4 piger meldte
afbud indenfor de sidste 24 timer inden stæv
net, måtte vi tage af sted uden en pigedouble.
Men så blev der så meget desto mere plads i
den grønne kreaturtransportvogn den lange
vej til stævnebyen Asnæs, hvor Odsherreds
Gymnasium ligger.
Da Søren Østergårds forældre nærmest er
naboer til gymnasiet inviterede vi os frimo
digt til frokost og som belønning for vores
indsats på badmintonbanerne, fik vi et over
dådigt koldt bord, hvor Søren fungerede som
fortræffelig vært.
Slagelse Gymnasium med omkring 1000
elever, havde meldt afbud om morgenen så
vore modstandere var Frederikssund og
Odsherred. Ovenstående omfangsrige indled
ning kan delvis ses som et forsøg på at sløre de
sportslige kendsgerninger: At vore modstan
dere var særdeles velspillende og at vi fik bru-

l.x’s klasseblokade i volleyball.
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Den forkerte vej gennem nettet?

I.g volley med kvalificerede hjælpere fra 2.g.

tale bank, i en sådan grad at selv vores lokale
stjernespillere Lene Andersen og Sune Sebber
ikke fik den store pointhøst.
Skolemesterskaberne er under afvikling: I
mix-double blev Annemette Birch og Sune
mestre efterfulgt af Lene Andersen og Per
Lerbech. De øvrige mestre nævnes i næste
udgave af nærværende fortræffelige skole
blad.

tabel sejr.
Wade Hermansen og The Sally Brothers
piskede spillet frem hos 2. g-holdet, mens
Mikkel Madsen og Jonathan Bernsen
reboundede og kæmpede under kurven.
Resultatet blev 2 flotte sejre, hvor især Mari
bo blev udraderet.
3. g-holdet lagde ud med at vinde overbevi
sende over Maribo, men i den afgørende
kamp om at komme videre til semifinalerne
glippede det efter en hård fight, hvor dom
merne havde nok at gøre med at forhindre
spillet i at udarte til noget der kunne minde
om håndbold. Jan Kortland oplevede at spille
8 sek. før han blev diskvalificeret.
Det mixede pigehold var til stævne i Vor
dingborg, der med et taktisk og teknisk set
overlegent hold udspillede os, så vores holdle
der gik helt fra snøvsen og forulempede et
back gammonspil, som indskiftningsspiller
ne udførte betydeligt mere overbevisende end
det ædle basketballspil på banen. Det var med
bange anelser vi, efter en kort pause, stillede
op mod Haslev, der spiller for spiller var
mindst lige så gode som os. Herlovianerne
spillede »overraskende« klogt og veldisipli-

Basketball
Regionsstævnerne fandt som sædvanlig sted
så tæt op under jul, at der var givet vyrd og at
juleferiestemningen var vidt udbredt. Dren
geholdene meldte fuldt hus og drog afsted før
daggry mod Haslev med bil og tog for at spare
på ekskursionskontoen. Kvantitativt var alle
3 hold stærkt kørende, men det er altid ufor
udsigeligt hvor velspillende de andres skolers
hold er.
1. g holdet tabte deres første kamp mod
Haslev i en lige og forceret kamp, hvor vores
scoringsprocent var for lav til at give sejr. Hol
det revancherede sig i sidste kamp mod Mari30, hvor Christopher Caryesford, Rex Deguegård og Tim Petersen førte an til en konfor-
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2.g ’s volleyhold.

neret og afsluttede på de rigtige chancer.
Marie Louise styrede spillet koldblodigt,
Mariette Laurances langskud lykkedes og
Brit Petersen arbejdede ihærdigt under kur
ven, så resultatet blev en uventet sikker sejr.
Inspireret af 2. gernes imponerende indsats
blev der tilmeldt hold til VM-kvalifikationsturneringen for gymnasieskoler. Alderskrite
rierne gjorde, at vi måtte se bort fra nogle af

topspillerne og da vores modstandere blev
Falkonergården - Falcon, Kildegård, - SISU
og Borupgård - BMS, blev det til 2 klare ned
erlag mod de første 2 skoler/klubber, mens
det blev til et knebent 2 points nederlag til
Borupgård. Holdet kæmpede ufortrødent og
adskillige var helt smadrede og udkørte i sid
ste kamp, og der var påfaldende stille i bilen
på vejen hjem.

3.g’s volleyhold.
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Bagsidens billeder
Hans Hansen

1. Når det kommer til stykket, så er diplene de mest betydningsfulde på Herlufs
holm. For havde skolen ingen elever, var der heller ikke brugfor en rektor, en old
frue, en sygeplejerske, en varmemester o.s.v., og der varslet ikke behov for lærere.
Diplene på billedet er fra begyndelsen af 1600-tallet. Han er tegnet på indersiden
af bindet på en sangbog fra samme tid.

2. Der har altid været en del kvindeligt personale på Herlufsholm, tidligere især
unge piger. På herloviansk blev de kaldt »gæver« Ordet lyder umiddelbart ganske
pænt, men er en sammentrækning af det alt andet end høviske udtryk »gangtæve«. Ordet brugtes også om køkkenpigerne. På billedet ser man en gæve på vej
til vylen med femmadder. Udsnit af et maleri af diplen Peder A. Linnet fra vinte
ren 1935/36.

3. Herlufsholm har sit eget postbud. Fra 1900-1939 var det Niels P. Hansen, i dag
lig tale kaldet Niels Post - eller mere respektløs - »Måsen« p.g.a. en usædvanlig
bred bag. Udover at hente den længselsfuldt ventede post indkøbte han småfornødenheder til diplene i Næstveds forretninger. Hertil brugte man også dengang
»blædler«, blå sedler.
4. Fra 1877 til 1927brugte man gas til belysning på Herlufsholm. Gassen blev pro
duceret på eget gasværk, der blev passet af en gasmester. Der på herloviansk blev
kaldt for »gajen«. På billedet ses den sidste gaj, Hans Hansen. Han fortsatte som
maskinmester på Herlufsholm indtil 1950.

5. Til opvarmning og komfurer blev længe brugt brænde fra skolens egne skove.
Hver dag blev brændet båret op til de steder, hvor der skullefyres. Der var kakke
lovne i klasseværelserne og på humrene. Der kunne også fyres op på sovesalene,
men det skulleførst ske, hvis temperaturen dér kom under +5° reaumur. Brænde
bæreren kender vi ikke navnet på.

6. »En sund sjæl i et sundt legeme«! Lektor Christian Jerntoft har nu nok sagt det
på latin, for han var både latin- og gymnastiklærer. Han havde dog et par under
officerer som assistenter, der tog sig af det mere praktiske, når det gjaldt gymna
stikken. Til gengæld gik han meget »sporty« klædt, som det ses på billedet. Han
var lærer på skolen fra 1887 til 1929.

