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ÅRSBERETNING 1988 - 89
Rektor Gert Olsen

HERLUFSHOLM
Herlufsholm Skole er oprettet af Herluf Trolle og Birgitte Gøye den 23. maj 1565, men institutionen
er langt ældre, idet skolen har sin rod i et gammelt benediktinerkloster, oprettet den 29. november
1135. Klosteret hed oprindeligt Næstved Kloster eller St. Peders Kloster, men senere kaldtes det i reg
len Skovkloster. Klostrets stifter var den sjællandske stormand Peder Bodilsen, hans moder og hans
to brødre. Til klostrets stiftelse bidrog desuden biskop Eskil af Roskilde, der skænkede klostret for
skellige indtægter, som ellers tilkom Roskilde bispestol. 11140 forbedredes klostrets økonomiske stil
ling væsentlig ved Erik Lams gavebrev af 21. marts; herefter fritoges klostret for alle kongelige skat
ter, og desuden lagdes Næstved by ind under klostret, således, at skatter, toldafgifter og bødeindtæg
ter skulle betales til klostret. Ved reformationen (1536) blev klostrets gods inddraget under kronen.
1. juli 1560 foretog kong Frederik II og Herluf Trolle et mageskifte, således at kongen overtog Hillerødsholm (herefter kaldet Frederiksborg), mens Herluf Trolle og Birgitte Gøye fik Skovkloster, der
samme år fik navnet Herlufsholm. Mageskiftet omfattede ca. 1/3 af det gods, som før reformationen
havde hørt under klostret. Det var dette gods, som det barnløse ægtepar Herluf Trolle og Birgitte
Gøye i 1565 skænkede til oprettelse af en skole. Fundatsen var udstedt under den nordiske syvårskrig,
og få dage efter udstedelsen gik Herluf Trolle, som var rigsadmiral, ombord på flåden og blev såret
i et søslag mod svenskerne ud for Mecklenburgs kyst den 4. juni; han døde af sine sår den 25. juni.
Da skolen trådte i funktion i 1565 blev Birgitte Gøye skolens forstander. Skolens nuværende for
stander er kammerherre, cand. jur. Aage Wolff-Sneedorff, Engelholm, Tappernøje (student fra Her
lufsholm 1939).
Fra 1966 har skolen i gymnasiet optaget både drenge og piger fra oplandet som dagelever.
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Farvel og tak Goddag og velkommen
Rektor Gert Olsen.

Årsskiftet er en statusopgørelse over skoleåret der svandt. Jeg vil derfor her benytte lejligheden
til at sige tak til elever, lærerstab og alle andre ansatte ved skole og stiftelse. Tak for det storefag
lige arbejde og det store personlige engagement hver enkelt har ydet i de meget forskelligartede
funktioner som Herlufsholm Skole og Gods rummer.
Til de elever der efter mange ellerfå årsforløb forlader skolen skal lyde en takfor loyalt sam
arbejde og for god inspiration i dagligdagens dialog. Jeres navne er skrevet i skolens journaler,
på murene og i vor erindring. Vi vil følge jeres færd med interesse og ønsker jer held og lykke
fremover.
Til de nye elever skal lyde et goddag og velkommen til nogleforhåbentlig gode og udbytterige
arbejdsår på Herlufsholm. Jeg håber, at nye elever og deresforældre ved læsning af årsskriftet
vil føle sig orienteret om mange sider af skolen, dens holdninger og aktiviteter. Herlufsholm
forventer ikke, at man er et geni, men at hver enkelt møder op for at yde sit bedste.
Siden 1565 har Herlufsholm været kostskole for drenge i 6.-10. klasse og gymnasiet. Siden
1966 har Herlufsholm tillige været dagskole for piger og drenge i gymnasiet. Siden 1985 har
kostskolen også modtaget piger i gymnasiet, og fra 1989 optages på kostafdelingen piger i 8. og
9. klasse.
Kostskolens kapacitet er 250 elever, og undervisningskapaciteten er 400 elever.
Herlufsholm er primært en kostskole, hvilket indebærer at Herlufsholm er både et hjem og
en skole. Den opdragendefunktion der er knyttet til det at være et hjem, forudsætter naturligvis
en holdning. Den er herforsøgt udtrykt i en formålsparagraf; men det skal understreges at hold
ningen er meget mere end det skrevne, den er udviklet i praksis gennem mange generationer af
elever og lærere.
Skolens formål.
Som »hjem«, er det Herlufsholms opgave atfå eleverne til at vokse ifrimodigt samvær og glæde
ved livet og naturen.
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At udvikle elevernes medmenneskelige egenskaber gennem opdragelse i respekt for andres
arbejde og meninger.
At udvikle elevernes selvstændighed og samarbejdsevne, lære dem at lytte, vurdere og tage
selvstændig stilling.
At lære eleverne ansvarlighedfor egne handlinger og hensyntagen til andre, for derved atfor
berede dem til en tilværelse som aktive borgere i det samfund de skal leve i - og sætte deres præg
På.
Som »skole« er det Herlufsholms opgave gennem inspirerende og motiverende undervisning
at udvikle hver enkelt elevs særlige evner og kreativitet. Ved at skabe gode arbejdsforhold og
-vaner søger skolen at fremme arbejdslyst og fordybelse, selvstændighed og åbenhed. En høj
prioritet har sprogundervisning, studierejser, udvekslingsstudenter o.a. som styrker den inter
nationale orientering.
Formålsparagraffer lyder ofte ambitiøse og kan være vanskelige at leve op til, men Herlufs
holm er en privilegeret skole: her kan arbejde og leg udfolde sig under synlig påvirkning af
smukke bygninger placeret i en vidunderlig natur.
Til at dække elevernes intellektuelle behov råder skolen over særdeles moderne og veludsty
rede faglokaler og laboratorier suppleret med righoldige videnskabelige og historiske samlin
ger, læsestuer og fagbiblioteker.
Også elevernes behov for legemlig aktivitet og udendørs fritidsbeskæftigelse har de bedste
muligheder i gymnastiksal og boldspilhal, på sportspladsen og i skovene.

Herlufsholm d. 24.-4. 89
Gert Olsen
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DEN NYE GRUNDSKOLE
Grundskolen på Herlufsholm har en primær opgave i at forberede disciplene kundskabsmæs
sigt til en videre uddannelse i gymnasiet. En omlægning af gymnasiet vil derfor automatisk få
en afsmittende virkning på grundskolens faglige indhold og opbygning.
For at give disciplene en reel mulighed for at vælge mellem tysk og fransk som fortsætter
sprog i gymnasiet er det derfor besluttet at indføre fransk sideløbende med engelsk og tysk i 8.-9.
klasse. Det indebærer selvsagt en udvidelse af timetallet i 8.-9. klasse; men også i 6. og 7. klasse
vil timetallet blive øget, idet formning, biologi og geografi flyttes ned i de lavere klasser for at
undgå fagtrængsel i de højere.

Grundskolen vil fremover have følgende opbygning og indhold:
UGENTLIGE TIMER PR. FAG

6.
klasse

7.
klase

8.
klasse

9.
klase

10.
klasse

DANSK

5

5

5

5MS

5M

ENGELSK

4

4

3

4M

5MS

3

4

4M

5MS

5

5M

5M

TYSK
FRANSK

MATEMATIK

5

5

5

5S

5S

FYSIK

2

2

2

2M

2M

HISTORIE

2

2

2

2

GEOGRAFI

3

3

BIOLOGI

3

3

RELIGION

2

FORMNING

3

2

SLØJD

2

2

2

2P

IDRÆT

3

3

3

3

2

1

1

3

34

33

32

ARBEJDSKENDSKAB
IALT

32

34

Det er ikke uden betænkelighed, at vi lægger nye arbejdsbyrder på disciplene. Driver vi rovd
rift på dem? Kan alle vinde med?
Jeg håber, at fremtiden vil vise, at vi har handlet rigtigt. Under alle omstændigheder ser jeg
frem til resultatet med forventningen om at alle involverede parter, ikke mindst forældrene, mel
der kritisk tilbage til skolen, så vi finder de optimale muligheder for vore børn.
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DET NYE GYMNASIUM

3. g

Idræt

Dansk

Historie

2 luner

4 luner

3 tuner

Religion Billed Oldtids
kunst kundskab
3 limer

FRANSK

Engelsk

TYSK

5 linier

5 timer

5 tuner

-32 timer

Sproglig linie

3 limer

2. g

Idræt

Dansk

Historie

TYSK

Geografi

2 limer

3 luner

3 limer

4 limer

3 limer

Begynder
sprog

Engelsk

Naturfag

Latin

4 limer

4 luner

4 timer

limer

Ialt

2 limer

Idræt

Dansk

Historie

TYSK

Biologi

Musik

Begynder

Engelsk

Naturfag

Latin

2 luner

3 linier

3 limer

4 luner

3 lunet

3 tuner

sprog

4 luner

3 luner

3 limer

I

4 limer

Begyndersprog er enlen fransk
eller russisk.
Natur fag beslår al elementer Ira nialcmalik. fysik og kemi

SAMFUNDS

Idræt

Dansk

Historie

2 limer

4 limer

3 tuner

Religion Billed Oldtids
kunst kundskab

ENGELSK

Geografi ]

SAMFUNDSFAG

3 limer

5 tuner

4 tunet

3 limer

5 lunet

I

alt 31

2 limer

timer

Sproglig linie

Dansk

Historie

TYSK

Geografi

3 limer

3 limer

4 tuner

3 limer

Begynder
sprog

Engelsk

Naturfag

4 tuner

4 timer

SAMFUNDSFAG
32 Irmer

Idræt
2 limer

5 luner

Idræt

Dansk

Historie

TYSK

Biologi

Musik

2 luner

3 limer

3 luner

4 luner

3 lunet

3 luner

Begynder
sprog
4 luner

Engelsk

Naturfag

Latin

4 tuner

3 luner

3 timer

all 32 limer

Ialt

4 tunet

I

i- g

alt 32 timer

I

alt 31

4 luner

Begyndersprog er enlen Iransk
eller russisk.
Naturfag beslår al elementer Ira matematik, fysik og kemi.
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Dansk

Historie

Religion

4 limer

3 limer

3 limer

Billed Oldtids
kunst kundskab

Fysik

Engelsk

5 luner

5 tuner

3 luner

Dansk

Historie

Sprog 2

Geografi

Engelsk

Matematik

Fysik

Kemi

3 limer

3 linier

4 limer

3 luner

4 luner

5 tuner

3 luner

4 tunet

Historie

Sprog 2

Biologi

Musik

Engelsk

Matematik

Fysik

Kemi

3 timer

4 timer

3 timer

3 limer

3 luner

5 luner

3 luner

3 luner

I

Dansk
3 luner

Pr
Pf

Idræt
2 timer

all 32 timer
u 9e

I

alt 31
u 9e

Idræt
2 timer

timer

Ialt

2 timer

Matematik
5 luner

32 timer

Idræt
2 timer

Pr uge

Matematisk linie

Sprog 2 w enkMi loi Isællerspiog (lysk) cllcrjiegyndeisprog (Iransk
eller mssisk)
Fra 1990 kan lotlsællcispiogt)! også være lumsk og bcgyndcrsprogel også være lysk

SAMFUNDS

Matematisk linie

Billed- Oldtids
kunst kundskab

Geografi
4 limer

SAMFUNDSFAG
5 limer

3 limer

I

alt 31

2 limer

Matematik
5 linier

timer

Religion
3 limer

Historie

Sprog 2

Geografi

Engelsk

Matematik

Fysik

3 luner

4 limer

3 limer

■1 tuner

5 tuner

3 luner

SAMFUNDSFAG
32 timer

Dansk
3 limer

5 luner

Dansk

Historie

Sprog 2

Biologi

Engelsk

Matematik

Fysik

Kemi

3 luner

3 timer

4 luner

3 luner

3 limer

5 tuner

3 lunet

3 tuner

I

Idræt
2 timer

all 32 timer

Ialt

Idræt
2 limer

pr. uge

Historie
3 limer

pr uge

Dansk
4 lunet

pr. uge

Idræt
2 luner

Sprog 2 er cr.leii ItuIsælleisprog (lysk) eller begyndersprog (Iransk
cllci russisk)
Fra 1990 kan hu is.rllnrspraqct også væte Iransk og begyndersprogd også være lysk

På grundlag af elevernes valg vil der i skoleåret 1989/90 blive oprettet følgende hold på Herlufsholm:

Valgfag på højt niveau i 2. & 3. g.: Fransk overgangsordning - Samfundsfag
Valgfag på mellemniveau i 2.g.:
Erhvervsøkonomi - Latin - Kemi

Valgfag på højt niveau her 5 ugentlige timer.
Valgfag på mellemniveau her 4 ugentlige timer, og for at bestå en studentereksamen skal eleven vælge
mindst to fag på højt niveau.
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EKSAMINER 1988
Sproglig sudentereksamen blev bestået af 32.
Matematisk studentereksamen blev bestået af 60.
13 elever aflagde folkeskolens udvidede afgangsprøve.
35 elever aflagde folkeskolens afgangsprøve.

Skolens kontor

tlf. 53 72 60 97
efter aftale
7.30-11.30
8.30-11.30
tlf. 53 72 72 77
tlf. 53 73 97 73

Rektor Gert Olsen
Inspektor lektor Bj. Normann Jørgensen
Sekretær Eva Bardram
Studievejlederkontor
Lærerværelset

Skolens lærere og personale
Rektor: Gert Olsen
Inspektor: Lektor Bj. Normann Jørgensen
Lærerråds-formand: Lektor Karen Fanø

tlf. 53 72 07 08
tlf. 53 72 26 13
tlf. 53 72 61 18

Sovesalslærere:
Lektor Lars Bardram, Vuen
Præfekter:
Michael Holm Larsen, Michael Werner Jepsen, Mogens Alexander Krasilnikoff
Overlærer Bent Zwergius, Egmontgården
Præfekter:
Thalia Maria Estrup, Charlotte Monterossi Munch.
Skolebygningens vestre sovesal: Overlærer Bent Ilium
Præfekter:
Thomas Bruus Jensen, Jens Malte Nielen.
Skolebygningens østre sovesal: Overlærer Jan Jensen
Præfekter:
Christian Tage Priess, Michael Peter Willumsen, Jesper Høyer Andersen.
Museumsbygningen, 1. sal: Adjunkt Niels C. Koefoed
Præfekter:
Jeremy Erik Rouse, Ulrik Storm.
Museumsbygningen, 2. sal: Adjunkt Nils Aarsø
Præfekter:
Peter Bo Hemmingsen, Mads Bjørn Rasmussen.
Adjunkt Niels Ulrichsen, Lassengården
Præfekter:
Sune Sebber Christensen, Steen Hommel Nielsen, Morten Ejby Wiil.
Lektor Jørgen Hvidtfelt Nielsen, Birgitte Gøyegården
Præfekter:
Charlotte Reventlow-Mournier, Jane Fode.

ti. 53 72 10 98

tlf. 53 72 03 71

tlf. 53 72 76 13

tlf. 53 72 00 20

tlf. 53 72 32 66
tlf. 53 72 04 98
tlf. 53 72 04 30

tlf. 53 73 06 50

Fællesudvalget for 1988 - 1989
ELEVER: Elevrådsformand Sune Sebber Christensen, (3.y), Morten Engel, (3.x), Søren Ostergaard,
(Ly), Mads Klint Andersen, (9.a).
LÆRERNE: Karen Fanø, Normann Jørgensen, Niels C. Koefoed, Ulla Ravn og rektor.
Pr. 1.8.88 forlod adjunkt Helene Gottlieb Herlufsholm Skole for at overtage en stilling ved Næstved
Gymnasium.
Samme dato ansattes cand.mag. Ulla Ravn (tysk/engelsk) som adjunkt og Jacob Normann Jørgen
sen (idræt, matematik, dansk) som lærer.
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Ved skolen er udover de nævnte følgende lærere ansat. De, som kun er delvis beskæftiget ved skolen
står sidst:
Gymnasieoverlærer Vagn Andersen (VA)
tlf. 53 73 41 37
Lektor Hans-Jørn Bentzen (HB)
tlf. 53 59 41 18
Overlærer Poul Bentzen (PB)
tlf. 53 78 22 27
Adjunkt Bjørn Christensen (BC)
tlf. 53 73 84 65
Adjunkt Pram Gad (PG)
tlf. 42 40 61 20
Adjunkt Anna Sofie Hansen (SH)
tlf. 53 79 72 10
Lektor Hans Hansen (HH)
tlf. 53 72 86 31
Lektor Mogens Jensen (MJ)
tlf. 53 72 24 71
Lærer Jacob Normann Jørgensen (JN)
tlf. 53 72 10 67
Adjunkt Sv. Krarup-Christensen (KC)
tlf. 53 81 71 77
Lektor Jens Krogh-Madsen (KM)
tlf. 53 72 61 18
Overlærer Bjarne Levin (BL)
tlf. 53 74 74 46
Overlærer Sten Løth (SL)
tlf. 53 17 05 70
Lektor Erik Anker Nielsen (AN)
tlf. 53 72 81 08
Adjunkt Louis Nielsen (LN)
tlf. 53 73 54 35
Lektor Mads Nielsen (MN)
tlf. 53 72 45 33
Overlærer Benny Njor (BN)
tlf. 53 74 69 85
Lektor Kr. Olsen (KO)
tlf. 53 72 62 32
Adjunkt Marianne Olsen (MO)
tlf. 53 72 62 32
Adjunkt Ole Pedersen (OP)
tlf. 53 75 66 65
Adjunkt Ulla Ravn (UR)
tlf. 53 75 40 06
Lektor Jens Trandum (JT)
tlf. 53 72 71 28
Lærer Lise Casmose (LC)
tlf. 53 73 75 11
Lærer Jørgen Broe Løwe (LØ)
tlf. 53 73 85 65
Overlærer Erik Maribo Mogensen (EM)
tlf. 53 72 93 55
Pastor Ejlif Kristensen (EK)
tlf. 53 72 03 78

Tilsyn med fysiksamlingerne: Rektor Gert Olsen.
Tilsyn med naturfagssamlingerne: Adjunkt Sv. Krarup-Christensen.
Økonomiinspektør: Lektor Bj. Normann Jørgensen.
Bibliotekarer: Eva & Lars Bardram
Boginspektor: Adjunkt Niels Ulrichsen.

Ugeinspektionen ved måltiderne har været varetaget af følgende lærere:
I den store spisesal: Bj. Normann Jørgensen, Niels Ulrichsen, Jørgen Hvidtfelt Nielsen, Niels Chr.
Koefoed og Nils Aarsø.
I den lille spisesal: Lars Bardram, Bent Zwergius, Jan Jensen, Sten Løth og Bent Ilium.
Skolens læge: Jørgen Larsen er ansat som skolelæge for en række skoler, deriblandt Herlufsholm,
og foretager i denne egenskab visse rutinemæssige undersøgelser (især af 9. kl.) og fører tilsynet med
forskellige sundhedsmæssige forhold vedrørende skolelokaler.
Desuden er Jørgen Larsen skolens huslæge.
Sygehus: Sygeplejerske fru Anne-Marie Sehested
Køkken: Økonoma fru Susanne Andersen
Linnedstuen: Oldfrue Lilly Braae Kristensen
Varmecentral: Hr. Bent Madsen & hr. Kurt Hansen

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

53
53
53
53

72 03 45
72 04 83
72 43 05
72 72 79

Disciplene
Skolen har i april 1989 314 disciple. Heraf 218 kostskoledisciple, de øvrige er skolesøgende eller bor
i forvejen på skolen.
I den følgende fortegnelse er disciplene anført klassevis i alfabetisk rækkefølge.
Kostelever i gymnasiet er betegnet med et K.
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3. sa Klasselærer: Lektor Jørgen Hvidtfelt Nielsen
K
K
K
K
K
K

K

1 Christina Lock Carlsson, Rungsted
2 Mette Fischer, Næstved
3 Jane Fode, England
4 Kristine Marie Foss, Ørsted
5 Kristian Haagen, Næstved
6 Ida Louise Halberg, Tylösand, Sverige
7 Jakob Holm Hansen, Frederiksberg
8 Robert William Holst, Paris
9 Janaki Lund Jensen, Glumsø
10 Alette Joy Lieberkind Jørgensen, Næstved
11 Lisbeth Knudsen, Næstved
12 Mogens Alexander Krasilnikoff, Slagelse

K 13 Karin Nicoline Müllertz, Odder
K 14 Charlotte Monterossi Munch, Spanien
15 Berit Elisab. Skildal Nielsen, Mogenstrup
16 Jesper Strange Nielsen, Mogenstrup
17 Tina Birgitte Nielsen, Næstved
18 Line Dalby Olsen, Næstved
K 19 Christian Tage Priess, England
K 20 Jeremy Erik Rouse, København
21 Katja Troy, Næstved
22 Inge Vergmann, Næstved
K 23 Michael Peter Willumsen, København

3. sb Klasselærer: Adjunkt Anna Sofie Hansen
K

K
K

6
K 7
K 8
K 9
K 10

1 Sidsel Marie Blegvad Andersen,
Bangladesh
2 Rikke Bronee, Næstved
3 Mie Fischer, Næstved
4 Peter Lisager Holst, Portugal
5 Jan Poul Kortland, Kenya

Jakob Benedikt Kristensen, Næstved
Mette Schjødt Laursen, Vejle
Frederik Wisborg Møller, Hellerup
Jens Malte Nielsen, Ebeltoft
Mads Bjørn Rasmussen, Sri Lanka

3. mx Klasselærer: Adjunkt Anna Sofie Hansen
K
K
K
K
K

1
2
3
4
5

Morten Engel, Holbæk
Thalia Maria Estrup, Horsens
Christian Frederik Høyer, Frankrig
Line Ilium, Herlufsholm
Thomas Bruus Jensen, Hvide Sande

K
K
K

6
7
8
9

Lars Krogh-Madsen, Næstved
Steen Hommel Nielsen, Norge
Charlotte Reventlow-Mourier, Grenå
Mie Schjøtt, Andorra

3. my Klasselærer: Lektor Mads Nielsen
1
2
3
K 4
5
6
7
K 8
K 9
10
11

K

Ulla Peiter Andersen, Næstved
Tom Anneberg, København
Annemette Birch, Næstved
Sune Sebber Christensen, Nibe
Lesley Robert Franck, Næstved
Lykke Remond Bolvig Hansen, Næstved
Thomas Høgholm Hansen, Næstved
Peter Bo Hemmingsen, Roskilde
Michael Werner Jepsen, Glücksburg
Per Erling Johansen, Næstved
Lone Kristensen, Næstved

K 12
13
14
15
16
17
18
K 19
20
K 21
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Michael Holm Larsen, Holbæk
Jasper Mosevang Vinten Nielsen, Næstved
Rikke Mosevang Vinter Nielsen, Næstved
Jan Boyer Olsen, Næstved
Jesper Pedersen, Næstved
Mikkel Pødenphant, Næstved
Mikael Stokkebro, Næstved
Rasmus Ulrik Storm, Holte
Jesper Truelsen, Næstved
Morten Ejby Wiil, Præstø

2. sa Klasselærer: Lektor Karen Fanø
K
K

K
K

1
2
3
4
5
6
7
8
9

K 10
11
K 12
K 13
K 14
15
K 16
K 17

Nicolai Balslev, Tappernøje
Jonathan Bernsen, Bruxelles
Anja Boserup, Haslev
Charlotte Melanie Bruns, Gl.Tappernøje
Robin Joachim Dartell, Charlottenlund
Tania Erika Hansen, Næstved
Anja Franziska Holmgren, Næstved
Tina Helene Holst, Paris
Toni Frølander Højbjerg, Næstved

Martin Krogh-Poulsen, København
Stig Sten Nybo Løth, Næstved
Hans-Christian Mordhorst, Hamburg
Christina Nymann-Jørgensen, Zambia
Janne Marie Priess, England
Mette Rasmussen, Næstved
Sarah-Louise Rytter, Israel
Philip Scot Sally, Klampenborg

2. sb Klasselærer: Lektor Jens Krogh -Madsen
K

K
K

K
K

K 9 Hanne Birgitte Klitgaard, Rørvig
K 10 Mariette Catarina S. Laurance,
Charlottenlund
K 11 Camilla Rohde Nielsen, Herning
K 12 Lise Worsøe Ostenfeld, New Delhi
K 13 Brit Petersen, Riyadh
K 14 Charlotte Piper, Hamborg
K 15 Bent Anthony Sally, Klampenborg
K 16 Christian Nicholas Stadil, Rungsted
K 17 Kim Thorsen, Them

1 Peter-Vilhelm Rosenstand Andersen,
Ringe
2 Anne Marie Boeskov, Næstved
3 Niels-Peter Schack Eyber, Faxe
4 Christian Adam Temler Gottschalch,
København
5 Bettina Hansen-Nord, Ringsted
6 Jakob Povl Hoick, Næstved
7 Amalie Sehestedt Juul, Ørbæk
8 Tobias Jens Kampmann, Skodsborg

2. mx Klasselærer: Adjunkt Bjørn Christensen
K 12 Sophia Christina Kayser, Nivå
13 Mads Lauridsen, Næstved
14 Elizabeth Camilla Ramshart Lindegaard
Næstved
15 Mikkel Impgaard Madsen, Næstved
16 Mette Dyrlund Petersen, Næstved
K 17 Julie Sieck, Saudi Arabien
K 18 Carsten Sonne, Malaysia
K 19 Karen Garde Toft, Ghana
K 20 Kenneth Phil Wallin, Næstved
K 21 Michael Lysholt Wiemann, Paris
K 22 Klaus Østerballe, Humlebæk

1
2
3
4
5
6
7
K 8
9
K 10
K
K
K

Christina Ahlefeldt, Langeland
Jesper Høyer Andersen, Haslev
Claus Molbech Bendtsen, Ikast
Bo Bjørn Bojesen, Næstved
Pam Dave, Canada
Peter de Place Friis, Fensmark
Mark Bjørn Hindsbo, Roskilde
Mette Lisager Holst, Portugal
Bettina Bergmann Jensen, Næstved
Klas Kræsten Raaschou Jensen,
Stockholm
11 Jens Jesper Ilsøe Justesen, Rønnede

2. my Klasselærer: Lektor Erik Anker Nielsen
K
K

K
K

K
K
K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

K 12 André Amtoft Nielsen, Køge
K 13 Søren Nordby, Rungsted
K 14 Ken Martin Askbo Nordqvist, Vedbæk
15 Jesper Dannemann Pedersen, Tornemark
16 Hans Henrik Petersen, Næstved
17 Louise Rasmussen, Fakse
K 18 Johanne Christine Frazer Riegels,
Stensbygaard
K 19 Sebastian Sieck, Saudi Arabien
K 20 Christian Svend Sørensen, Hørsholm
K 21 Camilla Benedicte Tesdorpf Unsgaard,
Sydafrika

Kasper Nikolaj Berntsen, Næstved
Camilla Cathrine Collet, Lundbygård
Eva Engberg, Næstved
Christian Steener Eriksen, Ålsgårde
Pernille Florentz, Næstved
Thomas Garth-Grüner, Sparresholm
Adam Gregory Hall, København
Kim Klassen, Canada
Claus La Cour, Mørke
Christian Mellentin, Taarbæk
Mark Neubert, England
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1. sa Klasselærer: Lektor Hans Hansen
K
K
K

K
K

9 Joachim von Westen Jørgensen,
Lyngby
10 Rikke Jørgensen, Herlufmagle
K 11 Thomas Walther Fleron Jørgensen.
Spanien
12 Jeanette Rung Kørner Nielsen,
Næstved
13 Mette Christina Olsen, Aversi
14 Suzan Pødenphant, Næstved
K 15 Anne Therese Rantzau, Vejle
K 16 Henrik Sonne, Borneo, Malaysia
K

1 Lene Ulrich Bjørnsholm Andersen,
Næstved
2 Jan Flyckt Bjørnsen, Hillerød
3 Kim Vincens, Brockenhuus-Schack,
Nr. Alslev
4 Christopher L. Caryesford,
Rungsted Kyst
5 Marianne Tina Hansen, Næstved
6 Gine Constance Karen E. Jarner,
Næstved
7 Esben London Jensen, Allerød
8 Tania Lillelund Jensen, Luxembourg

1. sb Klasselærer: Adjunkt Ulla Ravn
K
K
K
K
K

K

Kristina Buk Jørgensen, Leestrup
Øjvind Eric Krabbe, Nakskov
Lennart Larsen, Taastrup
Julie Benedikte Kann Ogstrup-Pedersen
Randers
K 13 Kim Raabymagle, Svendborg
K 14 Benedikte Sveinbjørnsson, København
K 15 Merete Christine Willumsen,
Charlottenlund

K 9
K 10
11
K 12

1 Lene Nedergaard Andersen,
København
2 Morten Carlsen, Vallensbæk
3 Caroline Elisabeth Flamand, Fakse
4 Kathrine Eg Gensmann, Herning
5 Merete Birgitte Hage, Brenderup
6 Jens Remond Bolvig Hansen, Næstved
7 Malene Christel Hansen, Bogø
8 Søren Hornbæk Jensen, Faaborg

1. mx Klasselærer: Adjunkt Louis
K
K
K
K
K
K

K
K

1 Christine Aabel, Vig
2 Catinka Sari Christiansen,
Frederiksberg
3 Thomas Adam Frank, Washington
4 Jean-Pierre Gagick, Cannes
5 Svend Andre Gudiksen, Geneve
6 Line Hvidbæk-Andersen, Fakse
7 Sidsel Jeberg, Cairo
8 Annette Jels, Næstved
9 Julie Maria Jensen, Næstved
10 Mette Rosenkrands Johansen, Næstved
11 Christina Rejnhold Jørgensen, Næstved
12 Poul Kierkegaard, Gentofte
13 Andreas Horner Kjærgaard,
Frederiksberg

K
K
K
K

K
K
K
K
K
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Rikke Krogh-Madsen, Næstved
lonee Skovgaard Larsen, Birkerød
Christopher Leth, Klampenborg
Mads Peter Junget Madsen, Bruxelles
Claus Christian Bendixen Møller,
Åbenrå
19 Camilla Bekker Nielsen, Næstved
20 Trine Pedersen, Næstved
21 Tim Petersen, Riyadh
22 Annelotte Philipsen, Bangkok
23 Dorte Junge Slifsgaard, Varde
24 Christoffer Truelsen, Ottawa
25 Ivar Alex Tesdorpf Unsgaard,
Cape Town
14
15
16
17
18

1. my Klasselærer: Adjunkt Niels Ulrichsen
1
2
3
K 4
5
6
7
8
9
10
11
K 12
K 13

14 Cecilia Karina Kofod, Næstved
15 Henrik Peter Nagy, Køge
K 16 Anders Villum Nielsen,
Nuuk, Grønland
17 Flemming Lyhne Nielsen, Herlufmagle
K 18 Jimmy Trygve Nielsen, Kgs. Lyngby
19 Pernille Sten Nielsen, Glumsø
20 Helle Petersen, Næstved
K 21 Christian Egede Saabye, Sandved
22 Sanne Schnack-Petersen, Næstved
23 Nete Resen Steenstrup, Næstved
24 Frederikke Uldall Urne, Mogenstrup
K 25 Søren Ostergaard, Asnæs

Maya Grøn Christensen, Næstved
Jannie Christiansen, Rønnede
Birgitte Wang Clasen, Næstved
Rex Tue Degnegaard, Odense
Frank Follmann, Næstved
Susanne Kuld Hansen, Næstved
Kristine Mette Holmehøj, Næstved
Bertil Rasmus Høyer, Næstved
Jeanette Dupont Jensen, Næstved
Per Lerbech Jensen, Næstved
Tina Druskeit Jensen, Næstved
Mikkel Franklin Kallesøe, Hamburg
Jesper Ditlev Kjærgaard, Vedbæk

10. klasse Klasselærer: Overlærer Vagn Andersen
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Johannes Lorentzen Belling, Peking
Jens Christian Fæster, Hørsholm
Søren Gyring-Nielsen, Haslev
Paul-Henrik Haagensen, Langeland
Ryan Frank Hansen, Tranbjerg
Henrik Rekstad Hinding, Næstved

Morgan Iversen, Holbæk
Jakob Henrik Nielsen, Rungsted Kyst
Søren Vanting Nielsen, Hornsyld
Nicolas Reith, Espergærde
Richard Sørensen, Hørsholm

9. A Klasselærer: Overlærer Jan Jensen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 Johannes Dimitris Malling Nicou,
Terslev
11 Mads Christian Damgaard Petersen,
København
12 Martin Ville Petersen, Asnæs
13 Adam H. W. Rosting, Lagos
14 Christian Thinggaard, Ålborg
15 Thomas Winther, Cypern

Mads Klindt Andersen, London
Jan Lukasz Wejchert Bialas, Skælskør
Carl-Johan G. H. Collet, Lundby
Lars Fjeldsøe-Nieisen, Guinea-Bissau
Andreas Hesse, Gentofte
Johan Hofman, Humlebæk
Lars Hemming Jørgensen, Luxembourg
Bartal Ekasit Kass, Singapore
Adam Christoffer Knuth, Maribo

9. B Klasselærer: Overlærer Jan Jensen
8
9
10
11
12
13
14
15

1 Jens Christian Buhl, Nivå
2 Christoffer Andreas Hollesen Diers,
Valby
3 Michael Haaning, Glostrup
4 Christian Adrian Johansen, Virum
5 Peter Alexander Manthos, Ølholm
6 Simon Neubert, Crowborough
7 John Nielsen, Asnæs
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Thomas Heller Njor, Fensmark
Brian Alex Rikde, Salling Sund
Tor Gøsta Håkon Skule, Swaziland
Andreas Christian Storm, Holte
Niels Garde Toft, Ghana
Michael Pihl Wallin, Næstved
Anders Zwinge, Strøby Egede
Jacob Clemmentin Østergård, Hørve

8. A Klasselærer: Overlærer Bent Ilium
1 Hans Fjeldsøe-Nielsen, Bissau
2 Nicolai Sundø Frahm, Skodsborg
3 Flemming Niss Hansen, Vester Hassing
4 Jesper Druskeit Jensen, Herlufsholm
5 Johni Jensen, Nyk. Sjælland
6 Ole Bjørn Kraft, Tornemark
7 Anders Helmø Larsen, Sorgenfri
8 Mads Laursen, Frederiksberg

9
10
11
12
13
14
15
16

Peter Trygve Liisberg, Roskilde
Jan Carlo Martinussen, Vilsund
Jørgen Nygård Nielsen, Fensmark
Ulrich Lorentzen Nielsen, Gentofte
Erik Vesti Ovesen, København
Michael Reimer, Birkerød
John Poul Schwartzlose, København
Omar Jarl Munir Shargawi, Tune

8. B Klasselærer: Overlærer Bent Ilium
Philip Klammer, Anbæk
Stephen Maack-Petersen, Klampenborg
Alex Christian Yde Nielsen, Randers
Peter Christian Præstrud, Holte
Peter Raabymagle, Svendborg
Patrick-Heini J. Reventlow-Grinling,
Sakskøbing
14 Christian Vedde, Jægerspris
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5

Henrik Nicolai Amdrup, Helsingør
Steven Bogs, Holte
Ivar Malte Foghsgaard, Næstved
Kristian Grønne, Greve
Martin Kristejn Hansen,
Hasle, Bornholm
6 Gregers Adam Heering, Turreby
7 Rasmus Edsberg Kjær, Dragør

7. klasse Klasselærer: Overlærer Bent Zwergius
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Christoffer Back, Virum
Jacob Wimpffen Bræstrup, København
Jan Piet Burmester, Vedbæk
Harald Peter Ferdinand Collet, Lundby
Kim Jensen, Hørve
Johan Henrik Marcus Knuth, Maribo
Johannes Olav Kristensen, Herlufsholm

Christian Peter Nymann, Harpelunde
William Briand Petersen, Ringe
Lars Haunsø Potter, Hørsholm
Kim Krøijer Stampe, Tune
Jacob Svane, Bogø
Peter Westring Weber, Bangkok

6. klasse Klasselærer: Lektor Lars Bardram
1 Peter Andreas Amdrup, Ålsgårde
2 Troels Greif Estrup, Mørkøv
3 Hans Christian Fl. Koch Jeppesen,
Frederiksberg
4 Frederik Kragh-Juel-Vind-Frijs,
Horsens

5 Simon Holm Larsen, Skagen
6 Niels Nielsen, Asnæs
7 Tola Ereso Poulsen, Hørsholm
8 Christian Ivar Westergaard, Gilleleje
9 Erik Frey, Lyngby

Stipendier og præmier
Skolen råder over nedennævnte stipendier for gi. herlovianere: Stiftelsens Universitetsstipendium
og Det grevelige Moltkeske Universitetsstipendium; tildeles uden ansøgning.
Nic. H. Knudtzons Rejsestipendielegat for Herlovianere og Gehejmeråd Halls Mindelegat, tildeles
efter ansøgning stilet til forstanderen og indsendt til rektor inden 15. december.
Følgende disciple har fået tildelt stipendier og præmier: De Meyerske Eksamenspræmier 1988:
Søren Ostergaard, Bo Bojesen.
Den gamle rektors legat 1988: Peter Ward.
Kammeratskabsstagerne (»Kagerne«) tildeltes: Steen Hommel Nielsen.
Ellipsen for 1988-1989 tildeltes: Sune Sebber Christensen.
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HERLUFSHOLM

KONTAKT

UDGIVER:
Herlufsholm Skole. Bladets
formål er at styrke forbin
delsen mellem skolen og
hjemmene, og dets spalter
står åbne for læserindlæg
som skønnes at være af
almen interesse for læser
kredsen. Redaktøren væl
ges af lærerrådet. Kontakt
udkommer tre gange i
løbet at et skoleår og udde
les gratis til skolens elever
og deres hjem.

Prøver og prøvelser
- apropos forsidens billeder

REDAKTION:
Mads Nielsen-redaktør
Vagn Andersen
Hans-Jørn Bentzen
Jørgen Hvidtfelt Nielsen
Poul Bentzen-foto

ADRESSE:
Herlufsholm Skole,
4700 Næstved

»Kom Maj, du søde milde« -nu er eksamen og årsprøver over ele
ver og lærere (og forældre med!) Og de er endda kun en lille del af
de prøver - eller prøvelser - året byder på, feks. når Ironman går
ind i opløbet, når scenedebutanten eller instruktøren skal leve op til
publikums forventninger, og når eksamensfagene forkyndes på
sidste skoledag.
Hvor meget er der egen tlig om myten om kostskolen som en slags
skærsild mellem barndom og voksenliv? Er det stedet hvor de blø
de hærdes gennem en lang proces af hardship, tilrettelagt afprækter og hørere med hår på brystet? Myten om den grimme ælling der
blev til en gevaldig ørn, dyrkes nok ikke mindst af diple der lige er
sluppet op på de grønneste grene.
En gammel elev fortæller om sin indvielse, »inauguration«, i
1852, at han fik sit øgenavn som alle andre ved en dåb i Susåen,
hvor han blev neddykket med hoved og skuldre fraflydebroen idet
to af de store holdt ham i fødderne. Fra 1970-ernes knap så fjerne
fortid husker jeg et forsøg på at indføre tøsedrengeprøven »en
kranz« (opkaldt efter densførste offerpå en anden kostskole). Den
bestod i at to stærke ørne skulle holde offeret ud af vinduet på 1. sal
hængende i »kranz«, dvs. bagudbøjede arme over et kosteskaft der
var stukket ind under albuernes kroge. Kosteskaftet var solidt nok,
bødlernes dømmekraft iøvrigt skal dækkes af glemslens slør.
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Selvfølgelig sker det at diple prøver hinanden af- og kan gå over
stregen. Men de udfordringer livet i almindelighed på skolen byder
på, er helt tilstrækkelige og skal ikke suppleres. Eksamen kommer
vi ikke uden om, adgangsbegrænsning eller ej. Og det er en af sko
lens opgaver at lære eleverne at se prøven, den lødige udfordring,
og tage den op med ansvarsbevidsthed, også uden for eksamenslo
kalet. Skolen skal undervise, ikke ved hjælp af prøver, men som
forberedelse til at løse dem, bestå dem. Den eksamen vi er midt i, er
altså ikke skolensforsøg på at »vride armen om« i en »kranz«. Men
den vil vise, at det aldrig kan skade at have udviklet armkræfterne.
Ordet »prøve« er nemlig også et verbum: jeg prøver!
Redaktøren...

Vi prøver...!
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Herlufsholms Kirkegårde
Af Flemming Tolstrup - illustrationer Carsten Levinsen.
gå. Det forsvandt senere, og et par sten fra det
ligger som trin ved døren fra Klosterbygnin
gen til Nyhave. Kirken på Herlufsholm havde
ikke nogen Kirkegård; de, der døde på stedet,
blev begravet i kirken, og de gamle munkebeg
ravelser rundt om den forsvandt. I Ladby og
Vridsløse var der derimod kirkegårde, og de
blev ved med at være i brug. Her var gravste
det også gratis, mens Herlufsholm forlangte
betaling for en grav i kirken.
Sådan stod sagerne endnu omkring 1800:
begravelser fra Herlufsholm i kirken, fra bøn
derbyerne på de gamle kirkegårde.
I februar 1804 blev den 78-årige rektor
Johan Ludvig Bernth syg, og efter få dages
forløb døde han den 24. Allerede dagen efter
går skoleherren (forstanderen) Christian von
Brandt ind på et forslag om, at han skal begra
ves i en høj nord for Skolen, og tre dage senere
kommer tilladelsen fra København til at
begrave Bernth »på det Sted i Klosterskoven,
som støder til Skolen, og kaldes Kalkovns
skoven«.
»Kalkovnsskoven« er et stednavn, som ikke
forekommer i de papirer, som er mest kendt
fra ældre tid, men må betyde den mark, der
ligger lige nord for alleen mellem åen og Fæ
vejen, og i kanten af den høj, der nu ligger lige
ud for Nyvej, blev Bernth begravet. Vi må gå
ud fra, at i hvert fald højen blev indviet til
begravelsesplads, og hermed var »Gravlun
den« kommet til verden. Forstanderens sekre
tær Hans Peder Topp lavede en nydelig plan
for kommende begravelser.
Hvad højen har været brugt til, er ikke godt
at vide; men det er meget tænkeligt, at den har
været benyttet til kalkbrænding. Der er i hvert
fald fundet mursten i den, men dens brug til
begravelser har gjort det umuligt at foretage
nærmere undersøgelser.
Forstanderen døde et årstid efter Bernth,
men blev begravet i Skt. Petri Kirke i Køben
havn, hvor hans slægt havde gravsted. Topp
blev på Herlufsholm, var en overgang leder af
skovene, var lærer i skrivning og tegning,

Kirkesognet Herlufsholm kom til verden,
da Herluf Trolle og Birgitte Gøje i 1560 over
tog Skovkloster og en del af dets gods.
Dengang søgte folk i Lille Næstved til Skt.
Peders Kirke i Næstved, og fra Holsted og
Øverup gik kirkevejen til Skt Morten. Fra
Guderup og Ladby søgte man til Ladby Kirke,
der lå et lille stykke øst for byen, og Vridsløse
havde sin egen kirke i byen, men kirketjene
sten blev klaret fra klostret.
Det betød, at den store kirke i klostret hver
ken havde en større menighed eller nogen ind
tægt, og det søgte ægteparret med det samme
at råde bod på. Ugedagen efter mageskiftet
fik de kongebrev på, at de, der hidtil havde
søgt til de to landsbykirker, for fremtiden
skulle søge kirken på Herlufsholm, og året
efter fik bønderne i Holsted og Øverup ordre
til at gøre ligeså. Lille Næstved blev imidlertid
udenfor kirkesognet til 1569, selv om Herluf
og Birgitte i 1563 gjorde en af gårdene i byen
til præstegård.
Kirken i Vridsløse forsvandt lidt efter lidt;
dens døbefont står nu i Klostergården. I Lad
by forsvandt der også en del af kirken, men i
begyndelsen af 1700-tallet blev den omdannet
til et kapel, hvorfra begravelserne kunne fore
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inspektør og bibliotekar, kort sagt »altmulig
mand« og endte som kancelliråd.
Så længe Topp levede, holdt han sin tegning
over Gravlunden å jour. Hver ny grav fik sit
nummer, og hvem den rummede blev noteret;
men da han døde i 1831, gik arbejdet i stå, og
hans og hans kones grave ved vi intet om. Da
inspektør Leth arbejdede med Herlufsholms
historie op til trehundredårsjubilæet i 1865,
blev han klar over, at Topp var værd at min
des, og fik forstanderens tilladelse til at få sat
en sten på graven, men det gik desværre i
glemmebogen.
Begravelser inde i kirker blev forbudt i
1809, og den sidste, der kom til at ligge i den,
var en datter af Skolens forpagter Hansen.
Hun blev begravet i 1808, selv om Herlufs
holm i fire år havde haft sin egen kirkegård og
allerede havde begravet to små diple og en
datter af skytten på den. Men sognet benytte
de fortsat de gamle kirkegårde for at slippe
for betaling, men man kunne se, at de var ved
at blive for små.
1 1809 tegnede Topp i forening med sogne
præsten M. H. Petersen en plan til Kirkegård
for sognets folk. Den lå øst og nord for Grav
lunden og var inddelt med et område til hver
af de seks byer, og i hvert felt havde hver sin
gård sit stykke jord, mens husene havde deres
eget område. Det hjalp dog ikke, men da
Dichman blev rektor efter Brorsons død i
1833, tog man det forbehold i hans udnævnel
se, at han måtte finde sig i, at jorden til kirke
gården blev taget fra hans tjenestejord, der lå
udenom Gravlunden. Præsten søgte om at få
indrettet et kapel på Ladby kirkegård og om at
få den udvidet, men det blev ikke til noget.
Sidst i 1830-erne begyndte bønderne så småt
at benytte den nye kirkegård.
Da så kommunen fik sin egen bestyrelse i
1841, begyndte man på forhandlinger om de
gamle kirkegårde, og det endte den sidste dag
i 1845 med, at den nye kirkegård på Herlufs
holm blev sognets, men de gamle måtte bru
ges endnu i ti år. Derefter skulle det overvejes,
hvor længe de skulle bevares. Om det skete,
ved vi ikke, og kirkegårdene ligger den dag i
dag i de to byer, og indtil omkring århundred
skiftet blev de af og til benyttet.

I Gravlunden kom for en halvfjerdsind
styve år siden et ligkapel, og hele kirkegården
er indhegnet. I Gravlunden ligger forstander
ne Kaas, Stemann og Hall, alle rektorerne
efter Bernth og en del lærere og embedsmænd
fra Herlufsholm samt nogle diple og nogle
gamle herlovianere, og dér venter også et
gravsted på min kone og mig. Det ældste
monument er det over graven, som rummer
Kaas og hans kone, det næste er Melchiors.
Bernth fik først sit monument i 1859.

Topp’s kort
Trods gengivelsen i ca. halv størrelse aner
man placeringen affolk efter rang (og geogra
fi): Rectorer, Sognepræster, Oldfruer og
Disciple på det højeste centrale stykke; gårdmænd, husmænd, indsiddere og »Oppasse
re« længere ude og nede.
Landsbyernes respektive områder ligger så
vidt muligt orienteret i den »rigtige« retning:
Lille Næstved mod syd, Holsted mod øst og
ladby vest herfor.
(Red.)
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»Let's talk of graves, of worms, and epitaphs«
Wm Shakespeare, Richard II

Nils Aarsø.
Den aldrende Johannes V. Jensen gik - i følge
én af hans biografer - gerne ture på kirkegår
de for at forlige sig med tanken om døden.
Spadserende mellem de klippede taks- og
buksbomhække kunne den uforsonlige ateist
gøre sig fortrolig med dødens uomgængelig
hed. Kirkegårde er da også velegnede til kon
templation - og de er livsbekræftende. Men
mange af de gravsten han vil have set har
været forsøg på at fastholde en kristen opfat
telse af et efterliv. Andre har blot tydeligt
markeret et andet af gravmonumentets impli
citte aspekter: De opstilles af »de efterladte«,
en institution som det er umuligt at forestille
sig vores kultur foruden, men i grunden en
absurd og patetisk konvention, at lade hun
drede kilo sten fortælle om savnet af halvt så
meget kød og blod. Som kulturelt fænomen
en uudtømmelig kilde til indsigt i alle de for
hold de humanistiske videnskaber beskæfti
ger sig med.
Danske kirkegårde er ofte sande parker og
kan, som sådanne betragtet, byde på æsteti
ske oplevelser, hvorimod monumenterne hyp
pigt er en dødtrist affære. Enhver kirkegård
har sit udvalg af parvenugravmæler, enhver
en række eksempler på næsten Marsters 'ske
sentenser og alle en rundhåndet forsyning af
spurve, der ville falde tungt til jorden, hvis de
kunne forlade den blankslebne granit, og
uendeligt fredsommelige duer, der med hove
det på sned, forsøger at læse sig til, hvad de
laver dér. Men det hænder, at der i mængden
af konfektion viser sig en grav med gehalt og
af kulturhistorisk interesse. Også Herlufs
holm kirkegård byder på oplevelser af en
sådan art, sepulkrale monumenter der giver
indblik i deres tilblivelsestids udsyn og fore
stillingsverden.
Går man gennem den knirkende låge (kirkeg
årdslåger knirker altid) og op ad den lille bakke
på hovedstien passerer man på venstre hånd
gravmonumentet over Johan Ludvig Bernth.

Dette gravmonument daterer sig til 1859, men
Bernth var død allerede i 1804, skønt »allere
de« næppe er det rigtige udtryk, idet han fak
tisk i 49 år var rektor på Herlufsholm. På min
destøtten - som i alle henseender synes et
ældre arbejde end der faktisk er tale om - ser
man i et relief af billedhuggeren M.T.Mule
Bernths hovede i profil. Relieffet er baseret på
et portræt af Stibolt fra 1804 og viser Bernth
som det 18.århundredes mand. Han var - som
den latinske inskription fortæller os - desig
neret professor i filosofi ved Københavns
Universitet. Men som man kan forstå udfra
hans lange embedsperiode på Herlufsholm,
trivedes han så godt her, så han aldrig modtog
et professorat. Som leder i et så langt tidsrum
spillede han naturligvis også en væsentlig rol
le for skolen. Det lykkedes ham »at ophjælpe
den forfaldne stiftelse« for at citere Bjørn
Kornerup i Dansk Biografisk Leksikon. Ind
skriften fortæller os (i Kristian Olsens over
sættelse, som jeg takker for) at »Herlufsholm
sørgede, thi det havde mistet den viseste lærer,
tillige en fader for disciplene, værdig til alles
agtelse og kærlighed«. DBL kan i forlængelse
af det før citerede fortælle at han »senere blev
vel eftergivende både over for lærere og
disciple, hvad der ikke havde den heldigste
indflydelse på disciplinen.« Der er her ingen
modsigelse; hvad en nøgtern historiker kan
udlede af kilderne, antager uvægerligt en
anden skikkelse når det hugges i sten i værdig
antikva og med hele latinens myndighed.
Selve mindestenen er i sin form typisk for
nyklassicismen, men et relativt sent arbejde i
denne stilart. Gravlunden indeholder dog fle
re arbejder som er repræsentative for nyklas
sicismen og som det er værd at tage nærmere
i øjesyn. Fortsætter vi ad hovedstien finder vi
lidt længere fremme på højre hånd gravmo
numentet over Gustav Adolph Dichman. På
stenen ser man i relief sorgen fremstillet alle
gorisk: En kvinde i klassisk dragt sidder græ-
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man, ved siden af utallige udkast til den store
Raknarokfrise som optog ham det meste af
livet, støde på mange udkast til gravmonu
menter. I skitsebøger som han har benyttet i
Italien, kan man hyppigt være i tvivl om hvor
vidt der er tale om et udkast til et selvstændigt
arbejde eller om en skitse af et eksisterende
antikt monument. Og disse skitser viser netop
arbejdsmåden og den bagved liggende tan
kegang: Antikken var idealet og antik sepulkral skulptur blev taget som model for egne
bestræbelser.
På Herlufsholm kirkegård er der yderligere
to arbejder af Freund. Det ene er i næsten
endnu højere grad end det netop nævnte en
typisk eksponent for nyklassicistisk tanke
gang, nemlig det over Andreas Winding Bror
son. Det er udsmykket med et relief, som er i
bedre konserveringstilstand (et resultat af pla
ceringen i forhold til den fremherskende vindretning?).Man ser her en kvinde i klassisk
dragt siddende i en klismosstol holdende en
lyre. At vi her har at gøre med en allegorisk
fremstilling er der ingen tvivl om, men hvilken
kan det være vanskeligt at afgøre. De forestil
linger der knyttede sig til en bestemt figur, var
på sin vis meget faste, en række ikonologiske
opslagsværker havde vundet en sådan hævd,
at de faktisk fungerede på to planer: Deskrip
tivt og normativt, som forklaring og som for
læg. Lyrens oprindelige funktion som musik
instrument er skubbet i baggrunden og erstat
tet af en emblematisk opfattelse af den som
udtryk for harmoni og poesi. Normalt optræ
der den alene og i stiliseret udgave; når den
som her er anbragt i hænderne på en kvinde,
er der formodentlig tale om en sammenblan
ding af den tidligere omtalte, sorgen personi
ficerende skikkelse og den harmoni og huma
nistiske dannelse der kendetegnede Brorson
som person.Den latinske indskrift lyder (i
KO 's oversættelse): »Andreas Winding Bror
son humanitetens muntre dyrker, gennem 49
år den herlovianske ungdoms lærer, styrer og
fader, streng, from og elsket...... Kornerup
omtaler ham (i DBL) som en »udpræget æste
tisk natur« og opfatter ham som en af skolens
betydeligste rektorer »hvis skønne, gæstfrie
hjem (-) udgjorde et kulturelt midtpunkt i

dende og omfavner en søjle. Netop sådanne
emblematiske eller allegoriske fremstillinger
er meget karakteristiske for perioden. Hold
ningen lader sig også aflæse i de på mindeste
nens sider indhuggede citater fra Visdom
mens Bog, på den anden side er brugen af
Bibelcitatet i denne sammenhæng ikke bun
det til denne tid, men det er det klassiske
formsprog. Tidens billedhuggere tog, over
tog, udnyttede, genoplivede - det er vanske
ligt at beslutte sig for det dækkende verbum antikkens billedkunstneriske udtryksmåde,
og navnlig, netop i denne sammenhæng,
gravrelieffet.
Desværre er relieffet stærkt skæmmet af en
fremskreden forvitring, hvad der tilsynela
dende har været marmor, fremtræder i dag
som en mere porøs kalksten, nedbrydningen
er så voldsom, at den yndefulde kvindeskik
kelse undsiges af en udtalt boksertud. Det er
et arbejde af Hermann Ernst Freund som er
en betydelig billedhugger i dansk kunsthisto
rie. Han havde i den sidste del af sit liv en
meget omfattende produktion af gravmonu
menter. Kigger man i hans skitsebøger vil

Emil Leth’s gravmæle. Foto N.Aa.
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Herlufsholms omegn.«
Som nævnt er der endnu et arbejde af
Freund på kirkegården, men før man når til
det hæfter man sig ved den friskulptur i bronce som udgør gravmonumentet over Albert
Emil Leth. Professor Tolstrup som giver et
levende billede af denne nervesvækkede per
son taler om et »noget teatralsk mindesmær
ke«, en karakteristik man nok må tilslutte sig,
men også denne skulptur (hvis ophavsmand
jeg endnu ikke ved hvem er) påkalder sig dog
en vis interesse. Det er en fremstilling af
Dødens genius og som sådan er den interes
sant. Også den kan nemlig stå som eksponent
for hele nyklassicismens forhold til antikken.
For denne »engel« med den nedadvendte fak
kel er baseret på en fejlopfattelse af antik
skulptur som Lessing havde gjort sig skyldig i.
Det vil føre for vidt her at komme ind på de
nærmere omstændigheder, men det bør næv
nes at udgangspunktet var den opfattelse, at
man i antikken undlod at fremstille døden
som noget hæsligt. Lessings opfattelse med
førte en langvarig lærd debat, en debat som
gravmonumentet over Leth er et af mange
eksempler på en udløber af. For her har vi net
op at gøre med en fremstilling af døden som
noget positivt, som en befrier. Geniens stilling
genfindes i mere betydelige, eller i hvert fald
mere kendte, fremstillinger i perioden som
f.eks. C. F. Stanleys monument over Otto
Thott i Sorø kirke. Når netop denne optattelse
fik en sådan betydning, skyldes det naturlig
vis, at den løste en række problemer af theodicéeisk art samtidig med at den opfyldte det
kunstneriske ideal hvor antikken var en ufra
vigelig målestok.
Det tredje arbejde af Freund på Herlufs
holm er desværre også i dårlig forfatning,
gravmonumentet over Hans Bøchmann Mel
chior. Melchior som selv havde været dipel på
skolen (1790) blev i 1797 ansat på skolen og
virkede indtil sin død i 1831. Det er ham som
har grundlagt de naturhistoriske og fysiske
samlinger. Relieffet er interessant fordi det i
den klassiske gravsteles form formår at sige

noget om den afdødes virke. Den docerende
hører, der der fremstillet med en fugl i hånden
må være Melchior selv. Den omstændighed at
Sibbern i sin mindetale, forklarede at Freunds
relief symboliserede børnevennen og natur
forskeren giver os også et fingerpeg om det
lidt usædvanlige indhold, som er underkastet
de klassiske idealer. Interessen for naturhisto
rien kommer også til udtryk i gravstenens
øvrige relieffer. Flere forskellige dyr er afbil
det, også sommerfugle der hyppigt optræder
som symboler for den frigjorte sjæl, men som
vel her blot skal pege på den afdødes interesse
for lepidopterologi. Når man betragter stenen
kan man ikke undgå den tanke at intet lader
sig vanskeligere fremstille i et billedhuggerar
bejde end netop en sommerfugl. Jeg kommer
også til at tænke på, at Melchiors disputats
drejede sig om egnede og uegnede uddannel
sesformer. Vel ikke det ringeste minde en
pædagog kunne sætte sig selv.

21

bestemt således at det falder ud til vores fordel
her i landet! Nu kan jeg endelig forstå hvorfor
franskmændene ikke er ret gode til sprog og
derfor heller ikke altid fungerer så godt over
for turister.
Undervisningen honoreres ikke med
mundtlige karakterer, men der er en del skrift
lige tests og karaktererne gives kun ud fra dis
se, da man mener dette er det eneste der kan
måles eksakt. De skriftlige prøver er derfor
heller ikke som her i landet delvis baseret på
friere essaylignende opgaver, men ligger i
meget faste rammer, f.eks. med mange mul
tiple choice prøver. De enkelte elever kommer
ofte ikke til at sige noget i løbet af en time,
hvilket naturligvis ikke er fremmende for tale
færdigheden.
Selve undervisningsforløbet baseres meget
på indlæring af noget bestemt grammatisk
stof, således at tekstlæsning og diskussion af
tekster er noget mindre væsentligt. Igen her
mener jeg eleverne hæmmes i at indlære tale
færdighed. Kun grammatisk korrekte svar
akcepteres, hvor vi nok ville se mere på ind
holdet.
Dette hænger nok igen sammen med at
man også på gymnasieniveau benytter ganske
faste tekstbøger, bøger som vi ville holde op
med at anvende på 9. kl. niveau, og allerede
her har danske lærere en langt større metode
frihed og frihed m.h.t. tekstvalg. LÆNGE
LEVE DEN FRIHED.
Min franske kollega var da også meget
betaget af så meget engelsk man kan i gymna
siet her og placerede os - også tekstmæssigt på universitetsniveau. Hun var chokeret over
at vi oversætter, både fra engelsk til dansk og
skriftligt fra dansk til engelsk. Det er forbudt
i Frankrig, sagde hun og hun mente vist abso
lut det virkede antikveret, men måtte jo
erkende at det åbenbart var medvirkende til at
give resultater.
Jeg lærte således i Frankrig at værdsætte
vores eget undervisningssystem og håber
bestemt aldrig vi vil komme til at bevæge os i
retning af de franske tilstande. Og så lærte jeg
mange dejlige mennesker at kende, blev mødt
med en utrolig varme og gæstfrihed og nød
næsten mest af alt den yderst intensive sprog
påvirkning. VIVE L’ALSACE.

Job swop: en genial idé
Karen Fanø.
I mange år har vi vidst at det kan være en
glimrende idé at støtte elever i diverse udveks
lingsprogrammer. Det er både sprogligt og
ikke mindst kulturelt berigende. Heldigvis
har CEU (Center for Europæisk Uddannelse)
forstået at det er lige så vigtigt at udsætte
lærere for en sådan påvirkning.
For mit vedkommende foregik job swop på
følgende måde: Jeg boede først 10 dage i
begyndelsen af marts hos en fransk engelsk
lærer, var med hende i skole hver dag, fulgte
undervisningen, deltog i hverdagen og nåede
at være lidt turist i egnen omkring Mulhouse,
Alsace. Jeg underviste selv i »noget om Dan
mark« i ca. 10 af timerne på enten fransk eller
engelsk.
En måned senere kom den franske lærer på
10-dages tur hertil, boede hos mig og fulgte
undervisningen på Herlufsholm, dels aktivt i
en del fransk-klasser (nu blev der formidlet
fransk kultur), dels overværede hun engelsk
undervisningen.
Den mest slående forskel m.h.t. undervis
ningssituationen i Danmark og Frankrig var
nok at selv om vi tit her i landet mener vi kan
bruge langt flere penge inden for undervisnin
gen, er vi faktisk på en del områder langt
fremme i forhold til Frankrig.
Undervisningen i Frankrig har ingen høj
status: Der er få penge til lærerlønninger (og
derfor et overvejende stort antal kvindelige
lærere), til fysiske rammer (ringe stole og bor
de, elendigt lille lærerværelse, dårlige toilet
forhold, manglende isolation mellem lokaler,
få kort, båndoptagere m.m.). Klasserne er på
gymnasieniveauet meget stort (på 30-40 ele
ver), hvilket naturligvis hverken er fremmen
de for sprogundervisningen eller for nogen
form for personlig kontakt lærer og elev imel
lem. Eksempelvis kom jeg til at dumme mig i
en time hvor jeg omtalte den franske lærer ved
fornavn for eleverne. De kiggede desoriente
ret på hinanden - hvem kunne denne Fabien
ne være? - forstod så, hvorpå der opstod
skubben og fnisen.
Med hensyn til selve sprogundervisningen
er der også store forskelle, og (synes jeg)
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FOLK & FÆ
Red. Mogens Jensen.

Palmesøndag konfirmeredes i Herlufsholm kirke 22 Herlovianere fra 8. klasse. På billedet ser
man nogle af dem på vej ind i kirken.
Efter konfirmationen deltog mange af konfirmanderne og deres pårørende i den traditionel
le, uhøjtidelige, men hyggelige frokost, som skolen serverer.

Karen Fanø med sin franske kollega.

Jørgen Hvidtfelt Nielsen, lektor ved Herlufs
holm, er blevet valgt til formand for sam
menslutningen af danske teaterforeninger. I
den egenskab er han blevet topmand for over
100.000 mennesker. (400.000 billetter!)
Næstved har i dette forår fået lokal-TV, og
Herlufsholm har markeret sig stærkt på
skærmen. Rektor Gert Olsen har været
»ugens gæst«, og flere gange har han virket
som cicerone i skolens gamle samlinger. Disse
udsendelser har haft en meget stor og interes
seret seerskare.
Også en quiz har skolen medvirket i. Et
hold bestående af rektor Gert Olsen og lekto
rerne Jørgen Hvidtfelt Nielsen og Niels
Ulrichsen dystede mod et hold lærere fra
Næstved gymnasium om emnet »Lokalhisto
rie«. Herlufsholm vandt, og det var så stort,
at vores beskedenhed forbyder os at nævne
pointtallene.
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1 g’ernes holdvalg april 1989
Jørgen Hvidtfelt Nielsen.
lem latin, kemi, samfundsfag, biologi, data
logi, erhvervsøkonomi, musik, idræt og bil
ledkunst (idet latin og kemi tilrettelægges for
skelligt for henholdsvis sproglige og matema
tikere).
Derudover kunne de vælge en »fransk
overgangsordning«, der gav dem en ekstra
time fransk i 2. g, og som betød at de skulle
vælge faget på højt niveau i 3. g.
Det »vejledende valg« viste, at der var basis
for såvel »fransk overgangsordning« som
samfundsfag på højt niveau.
For fagene på mellemniveau så billedet
imidlertid væsentligt mere broget ud. Der var
særdeles stor interese for kemi og en ganske
pæn interesse for erhvervsøkonomi, men der
udover betød de ganske mange valgmulighe
der, at ønskerne var spredt på de resterende
fag, således at tallene lå mellem 1 og 4.
På den baggrund blev det besluttet at tilby
de eleverne valget mellem følgende fag:
Samfundsfag på højt niveau (som nævnt
både 2. og 3. g).
Erhvervsøkonomi på mellemniveau (både
matematikere og sproglige).
Kemi på mellemniveau (kun matematikere).
Latin på mellemniveau (kun sproglige).
»Fransk overgangsordning« (som betyder, at
de, der vælger det, også skal vælge et andet
fag).
Tilbuddet af kemi og erhvervsøkonomi
bundede i den interesse, der reelt var udvist
fagene. Når man også tilbød latin til de sprog
lige, skyldtes det, at man ønskede, at også de
sproglige skulle have to fag på mellemniveau
at vælge imellem.
Resultatet blev, at 16 elever valgte sam
fundsfag på højt niveau, 31 valgte kemi på
mellemniveau, 27 erhvervsøkonomi og 5
latin. (»Fransk overgangsordning« blev valgt
af 14).
Uden nogen form for valg ville de fire l.g’er
være fortsat som fire klasser i de 4/5 timer,
valget omhandler, i 2’g. Nu bliver der mulig
fortsættes næste side..

Den nye gymnasiereform, som trådte i kraft
august 1988 betød en række omlægninger af
fagenes placering og timetal, ligesom der ske
te visse ændringer i fagrækken.
Men det afgørende ved reformen var efter
manges mening, at hermed indførtes valg
gymnasiet, der sikrede eleverne en større
mulighed for at sammensætte en studenterek
samen, der var tilpasset den enkeltes interes
ser, behov og muligheder.
Mere konkret betød den, at eleverne i 2.g
skulle vælge et fag og i 3. g tre fag. Valget var
naturligvis ikke helt frit. Uden at blive alt for
teknisk sondres der mellem højniveaufag og
mellemniveaufag, og af de tre valgfag i 3. g
skal mindst de to være højniveaufag. Mate
matikerne skal vælge mindst et af fagene
matematik, fysik eller samfundsfag på højt
niveau, og de sproglige skal vælge mindst et
sprogfag på højt niveau. Desuden rummer
valgene en række bindinger. Vælger man
f.eks. samfundsfag på højt niveau (og på Her
lufsholm er det den eneste valgmulighed, hvor
et højniveaufag dækker både 2. og 3. g), skal
man vælge enten biologi/ geografi/kemi på
mellemniveau i 3. g. Vælger man f.eks. både
matematik og fysik på højt niveau, skal man
vælge kemi på mellemniveau.
Det frie valg er altså underkastet en række
ganske kraftige begrænsninger.
Andre begrænsninger kommer fra Herlufsholms størrelse som skole. På grund af rela
tivt få klasser og dermed også relativt få lære
re var der en række muligheder, vi måtte afstå
fra at tilbyde, f.eks. kemi og biologi på højt
niveau (begge fag dækker både 2. og 3 g). Ikke
desto mindre synes vi selv, at det var ganske
mange muligheder, specielt inden for mellem
niveaufagene, vi kunne tilbyde eleverne. For
at få et overblik over, hvad der var realistisk på
Herlufsholm, bad vi dem i første omgang
foretage et »vejledende valg«, hvor de på højt
niveau kunne vælge mellem samfundsfag og
latin (kun de sproglige) i 2. + 3. g, og hvor de
af mellemniveaufag i 2. g kunne vælge mel
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SET & SKET
Red. Vagn Andersen.
FEBRUAR
11. Forældremøde for 9. og 10. klasse.
15. Foredrag for 10. kl. og gymnasiet ved
Jacob Oehlenschläger om forebyggelse af
AIDS.
21. Overinspektør Jørgen Steen Jensen, Nati
onalmuseet, inspicerer skolens mønt- og me
daljesamling.
20. -26. 2.b. på rejse til Berlin med Ulla Ravn.
27. To israelske gymnasieelever følger under
visningen og orienterer om Israel.
MARTS
2. Studieorietering vedrørende videregående
studier for 2. og 3. g.
3. Kulturattaché Jia Shugin orienterer om
kinesiske undervisningssystemer.
7. 2.y vender hjem fra rejse til Rom med
Ulrichsen.
8. 9. klasse deltager i kommunalt arrange
ment angående AIDS.
8. -11. Terminsprøver for afgangsklasserne.
19. Konfirmation af disciple i 8. klasse.

25. Næstved Gymnasium udfordrer Herlufs
holm til dyst i TV-Næstved på lokalhistorisk
viden. Fra skolen deltager rektor, Ulrich og
Hvidtfelt. Vi vinder.
27. Rektor er ugens gæst i TV-Næstved.
29. Årets triathlonkonkurrence afvikles
under ledelse af Pram Gad og Levin.
MAJ
10. 3. g’s sidste skoledag.
16. -19. Skriftlig studentereksamen.
18. Licitation på Pernille Gøyegården.
20. -21. Fægtestævne i Galen.
23. Skolens 424-års fødselsdag.
25. Herlufsholmfonden aflægger skolen
besøg.
27. 40-års jubilarer besøger skolen.
28. Idrætsstævne med den japanske kostskole
Tokay.

APRIL
1. Gøyebal, hvor 9. klasse under instruktion
af Sten Løth opfører »Du kan ikke ta’ det
3. g.s sidste skoledag, grill-party med Forstan
med dig«.
der og lærerne som 3.g’s gæster.
8. Folkeuniversitetet afholder afsluttende
kurser i engelsk på Herlufsholm.
12. Ved et møde mellem skolens ledelse og
fortsat fra side 24...
arkitekten besluttes det at opføre et nyt pige
vis 5 (hvis de 31 i kemi skal deles), men den
kollegium til gymnasiet. Derved opnåes at fri
store forskel er der ikke tale om. De mange
gøre Egmontgården til piger i 8. og 9. klasse.
kreative muligheder forsvandt helt, og dette
Det nye kollegium placeres mod syd i forlæn
er absolut ikke specielt for Herlufsholm. Fra
gelse af Gøyegården. Det får navnet Pernille
samtaler med kolleger kan det konstateres, at
Gøyegården. Pernille var Birgitte Gøyes
eleverne alle steder har haft en tilbøjelighed til
søster, gift med Herluf Trolles broder Børge.
at fravælge de mere kreativt betonede fag til
11.
-14. Førstehjælpskursus for præfektaspi

fordel
for de mere erhvervsrettede og kompe
ranter.
tencegivende.
15. Forårskoncert ved Koefoed og gymnasiet.
Med adgangsbegrænsning m.m. in mente
Om aftenen bal til musik af Rubber-Band.
er dette resultat næppe overraskende. Men
16. Tennistræningen genoptages.
hvor den store fornyelse i »valggymnasiet«
18. Brandslukningskursus for præfektaspi
skulle ligge, er det på denne baggrund svært
ranter.
at få øje på.
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Berlin: Øst - Vest
Niels Peter, Peter Vilhelm, Bettina, Nicky og Tobias fra 2.b.
er en utrolig smuk by med mange træer og
gamle palæer og er en stor kontrast til Øst; det
var som at komme til enhver anden vestlig
hovedstad med burgerkings i massevis. Kur
fürstendamm kan sammenlignes med
Champs-Élysées i Paris. Det brede natteliv
foregik bl.a. på et stort diskotek på Ku’damm,
»Big Eden« - et fedt sted at tilbringe ens vilde
natteliv.
Med hensyn til muren oplever man to for
skellige holdninger til dens funktion: det poli
tiske styre i Øst er ivrige efter, at Muren skal
bestå, og sågar ved at forstærke den for (set
med vestlige øjne) at kunne tilbageholde det
stadigt større antal af potentielle flytgninge,
hvorimod det vestlige tillader offentligheden
at beskrive og bemale dette tragi-komiske
bygningsværk. Den officielle østtyske forkla
ring på, at muren skal bibeholdes, er, at den er
et værn mod den vestlige kapitalisme.
Berlin kan kort sagt betragtes som en ind
bringende by, både hvad lærdom og under
holdning angår, og må siges at være et genialt
rejsemål for studieture.

Som den udbredt tyskelskende klasse vi er,
valgte vi Berlin fremfor det sædvanlige Rom.
Ihren derned foregik med tog med afgang
mandag aften, d. 21/2, og vi vågnede i Østber
lin tidligt næste morgen. Og blev indskrevet
på et af Østberlins mest eksklusive hoteller.
En time efter startede vores første ekskursion
til den tidligere koncentrationslejr »Sachsen
hausen«, hvilket gjorde et stort indtryk og
satte alles nerver på højkant. Vi fik et meget
fyldigt foredrag om lejrens dødbringende for
mål.
Østtyskernes mentale nedtrykthed afspej
ler sig tydeligt bl.a. hos de vagthavende solda
ter, der bevogtede det skæbnesvangre »kleno
die«.
Øvrige indtryk af Østberlin fik vi ved at gå
på gaden, hvor alt foregik i lange køer. I Øst
tages tålmodig venten for givet! - og al vestlig
»løssluppen« adfærd tolereres ikke.
I et socialistisk land som Østtyskland ser
man ikke stor forskel på de sociale levevilkår.
Der er til gengæld ventetid på »materielle
goder«, såsom en ventetid på en ny bil på op
til 12 år. Deres mad er lige så syntetisk som
deres tøj. Køer ved restauranterne er også det
normale.
Efter at have tilbragt 3 dage i Østberlin tog
vi via den populære grænseovergang »Fried
richstrasse« til Vestberlin. Alt i alt varede
diverse paskontroller et par timer. - Vestberlin
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Hovedskolens komedie
1989
Thomas Frank og Mads Junget, Lg.
»You Can’t läke it With You« var navnet på
det skuespil som 9. klasse i år sammen med
Steen Løth havde valgt at opføre ved Gøyeballet. Første opførelse var generalprøven for
det noget ukulturelle gymnasiepublikum senere fulgte festforestillingen for det mere
enthusiastiske forum bestående af bevægede
forældre, betagede baldamer, samt en del
lærere, som vel ikke havde flere opgaver at ret
te den lørdag aften.
Selve stykket, som omhandler en mere eller
mindre skør familie, blev opført på et teknisk
set meget højt plan (især når man tager i
betragtning at de involverede skuespillere kun
var grundskoleelever!!!) Det skal understreg
es at stykket var uden de helt store »kiks« måske kan man takke Steen Løths sunde militariske lederevner for at helheden virkede så
overbevisende.
Men der må være grænser for en anmelders
godhed og tolerance: Selv om stykket inde
holdt morsomme scener, var det ikke altid lige
fængslende. Undertiden svigtede den ellers
velkendte 9-klasse-charme, og stykket virkede
lidt langtrukkent når spillet blev mere rutine
end spontant.
Visse personer var specielt gode til at fange
publikums opmærksomhed og skal frem

hæves: Adam Rosting som Hr. Kirby - og
Collet som fruen besad især denne evne.
Alt i alt var vi meget imponerede og godt
underholdt af 9. klasses talent. De var endda
så gode, at visse 2.g-ere flovt blev nødt til at
rejse sig og forlade salen efter 1. akt. Endnu et
Gøyebal blev overstået med bravo’er og bravour, og dette års 9. klasse har nu været med
til at videreføre den dejlige skuespiltradition
på skolen.
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8 Triathlon
HERLUFSHOLM 1989

Pram Gad.
For 3. år i træk fik Herlufsholm Triathlon en
perfekt afvikling.
Det optimale bestod for det første i de orga
nisatoriske rammer, personificeret ved stæv
nechefen Bjarne Levin, der endda også nåede
at blive den samlede vinder med en gennem
førelsestid på 58.32 min. sek. Han blev bistået
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af en talrig og energisk officialstab. For det
andet vejret, der igen i år var overdådigt strå
lende, med en frisk nordlig vind, indlagt som
en lille pikant overraskelse på cykelturen,
samt for det 3. deltagerne, der i ny rekorddeltagerantal på 55 ydede en imponerende ind
sats.
En medvirkende årsag til det store deltager
antal var indførelsen af en stafetklasse, hvor
1. deltager på holdet svømmede de 500 m, den
næste cyklede de 20 km og sidstemanden løb
åturen på 3.4 km. Sorø Akademi stillede 3
veltrimmede stafethold og vandt denne klasse
i tiden 58.32 min. Det bedste herlovianerhold
bestod af Mikkel Madsen, Michael Wieman
og Søren Nordby, der gennemførte i tiden
63.41 min. bl.a. »tæt« forfulgt af et godt figh
tende lærerhold!
I den individuelle klasse, hvor deltageren
non stop gennemfører alle 3 overnævnte dis
cipliner, fandt der et »generationskifte« sted,
idet Øjvind Krabbe vist overraskede de fleste,

gestole eller græs, med interesse og noget
imponerede?, så jernmændene m/k, hårdt
angrebet af metaltræthed krølle sig i mål.
Adskillige, også piger, har planer om at
tage imod udfordringen til næste år. For de
skrappe kan nævnes at skolerekorden for
piger er sat af Lisbeth Nedergaard i 1987 og
lyder på 87.11 min.
Sorø har iøvrigt lovet at invitere os til deres
Triathlon i august måned startende med
svømning: Samlet start i Sorø sø. Hvis det er
noget for dig, må du hellere holde dig i form
i sommerferien. På gensyn på søbredden.

men måske ikke sig selv, ved at blive skoleme
ster i gymnasiet for drenge i tiden 64.40 min.
med Svend Gudiksen, ligeledes l.g, på 2.
pladsen 2/2 min. efter. På 3 og 4. pladsen
fulgte 2 debutanter: Bo Bøjesen og Jakob Kri
stensen, mens en af favoritterne Steen Hom
mel besatte 5. pladsen. Måske var det den hår
de hueprøve dagen i forvejen, der stadig sad
3.g-erne i kroppen? Et sjak 3.g-ere gennem
førte som en lørdagsudflugt og klarede at
bruge mere end 2 timer om turen, men det er
der heldigvis også plads til, selvom det kan
blive nødvendigt at indføre en maximal gen
nemførelsestid for at sikre at deltagerne kan
nå frem til bordet!
Dagens største vinder var Lene Nedergaard
Andersen, der som eneste pige gennemførte i
89.53 min. sek. og derved bl.a. vandt over sig
selv og selvfølgelig også blev skolemester.
Omkring målet ved Gøyegården opstod
efterhånden en hel skovtursstemning, idet et
talstærkt publikum, mageligt henslængt i lig
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Herlufsholmmestre i idræt 1988/89
og Idrætsskjolde
Spydkast:
1. Christian Høyer, 45.07 m.
2. Jimmy Nielsen, 42.11 m.
3. Christian Såbye, 38.80 m.
Længdespring:
1. Morten Wiil, 5.80 m.
2. Jimmy Nielsen, 5.51 m.
3. Søren Østergård, 5.42 m.
Højdespring:
1. Tom Anneberg, 1.80 m.
2. Morten Wiil, 1.70 m.
3. Søren Østergård, 1.65 m.
Atletik: 100 m løb piger:
1. Rikke K. Madsen, 15.3 sek.
2. Merete Hage, 15.6 sek.
3. loneé Skovgård, 16.3 sek.
400 m løb:
1. Lene Nedergård, 75.3 sek.
2. loneé Skovgård, 80.6 sek.
Kuglestød:
1. Christine Aabel, 8.51 m.
2. Lene Nedergård, 7.63 m.
3. loneé Skovgård, 6.91 m.
Spydkast:
1. Christina Aabel, 28.43 m.
2. Lene Nedergård, 16.27 m.
3. loneé Skovgård, 13.22 m.
Længdespring:
1. Merete Hage, 3.95 m.
2. Rikke K. Madsen, 3.86 m.
3. loneé Skovgård, 3.71 m.
Højdespring:
1. Merete Hage, 1.30 m.
2. loneé Skovgård, 1.30 m.
3. Rikke K. Madsen, 1.25 m.
7-kamp drenge:
1. Steen Hommel, 3530 points
2. Jimmy Nielsen, 3135 points.
3. Søren Østergård, 3070 points.
Skolerekord atletik: Steen Hommel har i
løbet af skoleåret sat skolerekord i atletikens
7-kamp med 4052 points. Den tidligere tilhør
te Michael Plaugman og lød på 3951 point,
begge opgjort efter 1984 resultattabellen.

I løbet af skoleåret 88-89 er der holdt skole
mesterskaber i en række idrætsgrene. Place
ringer som 1-3 tæller med til et af skolens
idrætsskjolde: Skave-skjoldet, idet der kræv
es 10 points til bronze, 20 points til sølv og 30
points for at opnå skaveskjoldet i sølv m.
emalje.
Der tildeles 3 points for et skolemesterskab,
2 points for en 2. plads, mens en 3. plads giver
1 point. Eleven fører selv sit resultatskema,
der afleveres og godkendes af idrætslærerne
ved afslutningen af gymnasieforløbet. Pt. er
det kun Thomas Bruus, som har opnået bronce, af 3. g’erne, der har afleveret sit resultat
skema, men det forlyder, at Steen Hommel,
som den 1. nogensinde har mulighed for at
opnå skaveskjoldet i sølv m. emalje, hvis han
ellers kan holde rede på alle sine mesterskaber
i atletik.
Trolleskjoldet tildeles, når man i forskellige
idrætter repræsenterer Herlufsholm skole
mod andre skoler, Thomas Bruus og Robert
W. Holst har begge opnået Trolleskjold i sølv
m. emalje. Tillykke! Andre 3.g-ere, der mener
at have gjort sig fortjent til idrætsskjolde skal
snarest aflevere resultatskemaer til idrætslæ
rerne til godkendelse.
Skolemestre i idræt 1988-89:
Atletik: 100 m løb drenge:
1. Peter Hemmingsen, 12.1 sek.
2. Steen Hommel, 12.2 sek.
3-5. Tom Anneberg, Morten Wiil, Søren
Østergård, 12.5 sek.
400 m løb:
1. Steen Hommel, 53.3 sek.
2. Ken Nordqvist, 56.1 sek.
3. Bo Bojesen, 56.8 sek.
1500 m løb:
1. Steen Hommel, 4.57.9 min.
2. Bo Bojesen, 5.12.0 min.
3. Werner Jepsen, 5.14.4 min.
Kuglestød:
1. Mikkel Madsen, 11.58 m.
2. Steen Hommel, 10.37 m.
3. Jimmy Nielsen, 9.79 m.
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Badminton dame single:
1. Lene Andersen.
2. Annemette Birch.
3. Charlotte Piper.
Dame double:
1. Lene Andersen/Annemette Birch.
2. Christina Ahlefeldt/Charlotte Piper.
Mix double:
1. Sune Sebber/Annemette Birch.
2. Per Lerbech/Lene Andersen.
3. Søren Østergård/Christina Ahlefeldt.
Herre single:
1. Sune Sebber.
2. Flemming Nielsen.
3. Anders Nielsen.
Herre double:
1. Sune Sebber/Tom Anneberg.
2. Flemming Nielsen/Per Lerbech.
3. Malte Nielsen/Thomas Bruus.
Bordtennis herre single:
1. Claus La Cour.
2. Jesper Strange.
3. Michael Holm.
Indendørs fodbold:
(1.) Lærerne.(U.F.K.)
1. 3. bx.
2. 2. ab.
3. 3. y.
Basketball:
1. 2. ay.
2-4. 3. bx, 2. bx, 1. ay.
Orienteringsløb gymnasiet:
1. Jakob Kristensen.
2. Søren Østergård.
3. Nikolaj Berntsen.
Grundskolen:
1. Malte Foghsgård.
Triathlon gymnasiet, drenge:
1. Øjvin Krabbe, 64.40 min.
2. Svend Gudiksen, 66.09 min.
3. Bo Bojesen, 66.52 min.

PÆD-NOTER
Red. Jens Krogh Madsen.
Eksamen og årsprøver nærmer sig hastigt med deraf følgende sommerfugle i maven hos
elever og lærere.
I gymnasiet afvikles prøverne efter en gen
nemprøvet model: hver klasse skal til skr.
årsprøve i eksamensfagene, dog afvikles 1. g’s
skriftlige dansk i form af den såkaldte
»danskopgave«. Det er en længere besvarelse
af en opgave, hvis ordlyd er foreslået af elever
ne og som er godkendt af læreren. Det kan
f.eks. være et forfatterskab (St. St. Blicher,
H.C. Andersen), en genre (folkevise, saga), en
periode (middelalderen, romantisme) eller et
emne (kvinden og kirken). For at blive god
kendt skal ordlyden rumme en lødig problem
stilling. Billeder kan indgå. Fælles for opga
verne er at de tager udgangspunkt i stof der er
gennemgået på klassen.
Opgaverne udarbejdes enkeltvis eller i
grupper, dog således at hver elev skal udarbej
de ca. 6-8 sider maskinskrevet A4, hver elev
får karakter for sin besvarelse.
Det er i sagens natur endnu for tidligt at
udtale sig om denne prøveform. Opgaverne
rettes og vurderes af den enkelte klasses
dansklærer.
Dette medfører at de sproglige 1. g’ere kun
herudover skal til skr. årspr. i engelsk, og
matematikerne kun i matematik.
Mundtlige årsprøver afvikles som nævnt
efter den sædvanlige model: hver klasse kom
mer til prøve/eksamen i 4 fag.

*

Piger:
1. Lene Nedergård, 89.53 min.
Grundskolen:
1. Thomas Winther, 70.06 min.
2. Malte Foghsgård, 75.21 min.
3. Kim Stampe, 80.43 min.
Tillykke til de talrige mestre og på gensyn til
sjove og spændende dyster i det nye skoleår.

Rektor oplyser at skolen har besluttet at
opføre en ny kollegiebygning der efter planen
skal være magen til Gøye-gården, dvs. med
plads til 30 piger, hvoraf nogle optages i
grundskolen. Der afholdes licitation i maj
1989, og bygningen får navnet Pernillegården, opkaldt efter Børge Trolles hustru.
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Inden i mig
Inden i mig er der så mange ord,
nogle ord der aldrig kommer længere,
end lige inden de bliver sagt...
Hvis der skal siges noget,
så er det dig der skal starte,
men vent lige
indtil jeg ved hvad jeg vil svare.
Hvis jeg skal sige noget
som jeg ikke kan sige
hvis jeg ikke ved hvad jeg vil svare
så vil jeg bare slet ikke sige noget...

... Og hvad nu?
Det startede som det altid gør
med vræl og uvidenhed
dunet, skrøbelig, fløjlsblød

Det var dengang
medpusse-nusse og
»lille skat, skal du tisse?«
og længste nefter varme
og behovet for mors arme,
som sagte lagde sig rundt om dig, beskyttede dig
elskede dig.

Lyrikværkstedet

Det gik videre som det skulle gøre
vi længtes efter at befri os
fra kærlige hænder
fra varme og hygge
fra snakke og lytte
fra at være der og være der til tiden,
altid

Det var dengang vi halsede fremad,
ivrige, spændte, sultne
moders arme var indskrænkninger
andres menneskers behov for os,
kun at have og holde (beholde?)
egoistiske mennesker som var så kolde
hvad ville de os, så meget tid de spildte på os
så meget tid vi spildte med dem
- og med ungdommens stædighed
kæmpede vi os frem, knuste med håbløse diskussioner
deres love
til vi var der hvor vi er
med hverdagens kedsomhed, dage i dvale
venter på noget vi troede vi havde opnået
Hvorfor havde vi dog så travlt?
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- tekster fra l.a, hvor Hvidt
felt i danskundervisningen
har lagt analysen lidt til side til
fordel for elevernes selvprodu
cerede værker. Lyrik bliver et
af klassens arbejdsområder
når »danskopgaven« skal
tackles i eksamensperioden.
Da vi har lånt fra klassens
arbejdssituation udelades in
dividuelle forfatternavne.

Vor verden

Tidens supermarked/
Tankernes supermarked

Verden er fyldt med ansigter
fyldt med blikke
fyldt med tanker
tankersom ingen andre kender
tanker som ingen andre må kende
vi lever i os selv
lukker ingen andre ind
frygt
frygt for opdagelse
opdagelse af den angst
den angst alle bærer
angst for at tale
angst for at lide
angst for at være overflødig
og angst for at dø

Lange hylder med tanker
små og store hylder
fortid fremtid lang tid
tag indkøbsvognen
din intelligens indkøbsvogn
din indbildte indkøbsvogn
gå tilbage - men
er der tid tilbage
til at gå tilbage
stjæler tiden tiden
løb løb løb
udsæt det ikke
sæt det korte ben langt
langt væk helt tilbage

Men ingen gør noget
ingen rigtig åbner sig
kærlighed, hvad er det?
den leges der også med
den som alle behøver at få
og som alle behøver at gi’
den som giver alle et ansvar
ansvar for andre
og ansvar for sig selv

nutid er nutid nu men i går
var nutidfremtid
time out for time
tiden ældes
nu og lige før
- men nu er det jo lige før nu
lige nu er
nu var nu engang nu engang
- men engang var nu nu
nu nu 9,85
nu dengang 4,nu nu er nu dengang
nu,

Men alle går og griner
og spørger
hvad kan Jeg gøre
gøre mod forurening
og krig i andre lande
lande så langt borte
at vi tit glemmer vores ansvar
ansvar for dem der ønsker hjælp
Men også på dem
bager vores sol
som den bager
på den jord
hvis fremtid
vi også glemmer vores ansvar for
men ingen kan holde sammen
ingen kan blive enige
uenigehedfører til krig
der tilintetgør mennesket
og pludselig er jorden tom
inden den når at forgå
rådne, tørre ud
også på grund af Os!!
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Billedværkstedet

Iola.

Dyb koncentration: der arbejdes på højtryk!
Sådan må det være, når det rekreative fag for
mning også skal være kreativt.
6. klasse har tre timer om ugen i formning,
og Benny Njor lader ingen skyde genvej til let
købte resultater. I Herlufsholms nyeste faglo
kaler i skolens ældste rammer - som en hygge
lig rede under Klosterbygningens tag - lærer
man tingene fra bunden.
Temaet var eventyrets verden. Først valgte
hver enkelt dipel sit motiv. Så blev det udfor
met i tegnede skitser, overført til blokken og
skåret fri, så klicheen stod skarpt. Papir skå
ret til, trykpressen sat i funktion. Spænding...
Værket skal blive et rigtigt højtryk... Resulta
tet anskues med kongelig stolthed. H. C.
Andersen kunne ikke have været gladere for
SIN Hyrdinde, og Skorstensfejeren er så flot,
at selv en dronning må falde for ham.
Og til næste år går det løs med dybtryk.

Tola Poulsen.

Peter Amdrup:
Hyrdinden og skorstensfejeren.
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Pipelmor og udlandsdansker
Annelotte Philipsen og Dorte Slifsgaard, Lg interviewer Elsebeth Philipsen,
Thailand, uddannet lærer og udlandsdansk moder på tolvte år.
Efter at have arbejdet med temaet »familien«
i klassen i forbindelse med interviewformen,
valgte vi at interviewe Elsebeth Philipsen, der
med sin baggrund som hustru og mor i en
udlandsdansk familie var i stand til at fortæl
le om de forskellige aspekter af dansk familie
liv i udlandet. Elsebeth Philipsen har boet tre
år i Frankrig, otte år i Portugal og er nu bosat
i Thailand. Vi fangede vort »offer« i Dan
mark på påskeferie og indledte med at forkla
re om vores emne: den udlandsdanske familie,
som er blevet aktuelt med den voksende inter
nationalisering. Vi var interesserede i at bely
se den udlandsdanske families levemåde og
vilkår.

Man skal være »bredskuldret«
- Hvordan er familien anderledes end en
almindelig dansk familie? spurgte vi.
E: Familien er egentlig ikke anderledes.
Man flytter ud, og det er spændende. Det er
som regel manden, der har jobbet i udlandet.
For ham er hverdagen ikke særlig forskellig
fra, hvad den ville være i Danmark, fordi han
har et job med udfordringer. For konen og
børnene er situationen en anden. I alle de
familier, jeg har set, er konen også optaget af
at flytte ud de første år mens børnene er små.
Men jeg har også set, at jo længere konerne
har været ude, og jo bedre uddannede de er, jo
mere begynder de at »vise tænder« over deres
situation. De kan se deres veninder derhjem
me, der er ude over småbørnsfasen og er
aktive i gode jobs. Jeg synes, at det i det lange
løb er betænkeligt at være medfølgende
hustru i udlandet. Som regel har man ingen
jobmuligheder og har vanskeligt ved at være
økonomisk uafhængig. Man skal være bred
skuldret og god til at aktivere sig selv. Det er
meget vigtigt at have nogle interesser, for
ellers kan man ikke klare det, når børnene bli
ver større. I begyndelsen skal man også være
god til at få de praktiske ting til at fungere.
Man skal lære nye sprog, og når man kommer

til en ny by på den anden side af jordkloden,
går der ikke lang tid, før man ved præcis, hvor
man køber hammer, søm, gardinstænger osv.

Internationale børn
For børnenes vedkommende er det også
klart anderledes, og det er afgjort en chance
at rejse ud med små børn, fordi de lærer et
andet sprog, og de bliver selvfølgelig mere
internationale. De ser en masse ting, som
andre kun læser om i geografibøgerne, og de
kan klare sig selv tidligere end børn hjemme.
Jeg har lagt mærke til, at børn, der kommer
fra udlandet, virker højligere end danske
børn. Hvis de flytter tit, er de vant til, at man
skal gøre en indsats for at komme ind i et nyt
miljø. Danske børn virker mere skråsikre, og
har de boet et sted hele livet, så er det, man gør
og siger dér, verdens sandhed. Jeg mener, at
det er en udfordring for danske børn at være
i udlandet, og at de får noget positivt ud af
det.

Problemer med skolegang
Jeg synes, at der kommer problemer i for
bindelse med deres skolegang. For det første
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er man altid i tvivl om, hvor lang tid de skal gå
i skole i udlandet, og hvilket sprog man skal
vælge sig ind på. Jeg studsede over en under
søgelse i et blad, som skrev, at 77% af de
udlandsdanske forældre på en skole i udlan
det ønskede, at deres børn skulle have en vide
regående uddannelse i Danmark. Halvdelen
af børnene ville derimod hellere have en
uddannelse i udlandet. Når man er væk hjem
mefra, føler man sig endnu mere dansk og fej
rer alle højtiderne - selv Skt. Hans - som man
gør i Danamrk. Børnene får ikke den samme
fornemmelse af at være danske - de bliver
mere internationale - og det må forældrene
være indstillet på.

af problemerne omkring en. Bliver man syg,
kan man komme ind på et godt udstyret hos
pital, hvorimod andre i det pågældende land
ikke kan opnå det samme. I Asien oplever jeg,
at udlændingene tager store skridt hen over
problemerne. Det er ikke kun fordi de er lige
glade, men de har reelt aldrig, nogen indfly
delse og mulighed for at ændre på tingene.

Mere tid til børnene
Der er altså både fordele og ulemper ved at
være udlandsdansk familie?
E: Ja. Nogle familier klarer det vældig
godt, og de har sådan set det samme sæt af
problemer, som man også ville have, hvis man
boede hjemme. Der er ikke nogen familier
hverken i Danmark eller i udlandet, der ikke
har både problemer og glæder.
Hvad angår fordele, kan det siges kort: man
får en masse oplevelser, som man ellers ville
have været et helt liv om at samle sig. Man tje
ner som regel også mere, end hvis man var ble
vet i Danmark. Det er også spændende i star
ten og en lettelse, hvis man har små børn. Hvis
en familie rejser ud med små børn, er foræld
rene fri for det hæsblæsende liv med at skulle
tidligt op om morgenen, afsted med børnene
i børnehave, handle fem minutter i lukketid
og hjem at lave mad om aftenen. Man får
mere tid til børnene og en tættere kontakt
med dem, mens de er små.

Svæver over vandene
Hvordan forholder man sig socialt og kul
turelt til ens omgivelser, når man kommer ud?
E: Set med mine øjne, er man rimelig enga
geret og interesseret i, hvad der foregår
omkring en, hvis man f.eks. bor i et land i Fæl
lesmarkedet. Man har som regel lært sproget,
og man har nær kontakt hjem til. Jeg synes, at
det uden for Europa er som om, man svæver
som en koloni over vandene. Fordi man er så
anderledes, interesserer man sig ikke for sam
fundet, og i mange lande kan man som regel
ikke nå at lære sproget. Det er for vanskeligt.
Tit har man en højere social status, end man
har hjemme, så man behøver ikke at tage sig

HERLOVIANERSAMFUNDETs
medlemsblad hedder HERLOVIANEREN
Bladet udkommer 4 gange årligt, i martsjuni, oktober og december, hver gang med
ca. 20 sider.
Det bringer ikke blot stof om HERLOVIANERSAMFUNDETs aktiviteter, men også om
begivenheder på Herlufsholm, om gamle herlovianeres liv og virke, om skolens
historie og omgivelser og om meget mere.
Det skønnes, at forældre til elever, som går på skolen, kan være interessere de i at
læse bladet. Derfor tilbydes det til en årspris på kr. 100,-

Abonnement tegnes ved at indsende navn og adresse samt kr. 100,- til:

HERLOVIANERSAMFUNDET v/ herr advokat Jan Trier
Lyngby Hovedgade 76, 2800 Lyngby
Såfremt giro anvendes: 6079490.
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Forårskoncerten 1989
Camilla Rohde, Nicky Stadil, 2.g.
Solen stod op i øst, som den har gjort de sidste
mange år, og ligeledes begyndte den traditio
nelle forårskoncert med Rektors bevingede
ord.
Mens fuglene udenfor sang, tog de mange
medvirkende fra gymnasiet og 10. klasse fat
for at fylde Helenhallen med deres mere eller
mindre pragtfulde stemmers skønsang.
Blandt de optrædende skal fremhæves
Thomas Frank, l.g, som i høj grad satte sit
præg på dette års forårskoncert Dels fremfør
te hans klasse en mini western-musical med
Thomas’s musik - spillet af komponisten
selv. En flot show-ide og flot gennemført af
hele gruppen. Og dels spillede og sang Tho
mas Lou Reeds klassiker »Take a Walk on the
Wild side«.
Som tiden gik, forstummede selv fuglene
udenfor i opmærksom lytten til de mange for
skellige musikarter, ikke mindst de blide jazz-
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toner fra Carsten Sonne ensemblet. Også fæl
lessangen fik en chance, og den klassiske tra
dition i Maurice Ravels La Chinoise for fire
hænder (Gnistens og Thomas Franks på sam
me flygel).
Tiden er også til rap - og Svend Gudiksen
havde lavet et prof nummer, som han rappede
i fin stil (sammen med Morgan) - stort hit,
specielt hos eleverne. En anden bifaldshøster
var Kim’s og Jens’s version af Sagas tromme
solo »A Brief Case«; den var ret tough, det
kunne også de mange forældre, der var mødt
frem som gæster, høre.
Et andet nummer som vakte jubel, men
måske ikke på grund af dets musikalske
niveau, var 2.ab’s »Don’t Worry, Be Happy«,
som gik lidt i kiks da Betina og mie forsøgte at
tilføre sangen et fransk præg.
Som afslutning på denne musik-dag gav
Morten Will og Kortland en blød parodi på
Placido Domingo og John Denver. Alt i alt en
vellykket koncert, som Koefoed har en kæm
pestor del af æren for. Koncerten blev i øvrigt
transmitteret i Næstved lokalradio, så også
Næstveds beboere fik del i glæderne.
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Ferie og rejsedage 1989 - 90
Det henstilles til forældrene, at de tilrettelægger deres ferier således, at ferierne følger skolens ferie
plan. På given foranledning gøres opmærksom på, at der ikke vil blive bevilget ekstra ferie til elever
i afgangsklasserne (9., 10. og 3. g).
Fugleskydning: Lørdag den 26. august. Forældre og gamle disciple er velkomne om eftermiddagen.
De gamle disciple er velkomne til at deltage i aftendansen (kl. 20.00), man bedes i forvejen meddele
deltagelsen til lektor Normann Jørgensen eller rektor.
Som i de foregående år, siden 5-dages ugen blev indført, holdes der ikke fri hver lørdag, men i stedet
gives der fri en række mandage, så at antallet af skoledage bliver som ved andre skoler.
Derved får de fleste disciple mulighed for at tage hjem eller besøge andre familier eller venner på et
3-dages besøg. Hvilke lørdage og mandage, der er fridage fremgår af følgende plan:
Rejseweekend: Fredag den 1. september-mandag den 4. september.
Rejseweekend: Fredag den 15. september-mandag den 18. september.
Rejseweekend: Fredag den 29. september-mandag den 2. oktober.
Efterårsferie: Fredag den 13. oktober-mandag den 23. oktober.
Rejseweekend: Fredag den 3. november-mandag den 6. november.
Rejseweekend: Fredag den 17. november-mandag den 20. november.
Rejseweekend: Fredag den 1. december-mandag den 4. december.
Juleferie: Lørdag den 16. december 1989-søndag den 7. januar 1990.
Der er almindelig skolegang lørdag den 16. december til kl. 11.30. Derefter bliver der afslutning i kir
ken og hjemrejse til juleaften kl. 13.00. Skolegangen begynder i det nye år mandag den 8. januar kl.
7.55.
Trolledag: Søndag den 14. januar 1990.
Rejseweekend: Fredag den 19. januar-mandag den 22. januar
Rejseweekend: Fredag den 2. februar-mandag den 5. februar.
Rejseweekend: Fredag den 16. februar-mandag den 19. februar.
Rejseweekend: Fredag den 2. marts-mandag den 5. marts.
Rejseweekend: Fredag den 16. marts-mandag den 19. marts.
Rejseweekend: Fredag den 30. marts-mandag den 2. april.
Påskeferie: Lørdag den 7. april-tirsdag den 17. april.
Busafgang i forbindelse med påskeferien lørdag den 7. april kl. 12.10.
Palmesøndag den 8. april 1990 konfirmation for 8. klasse.
Rejseweekend: Fredag den 27. april-mandag den 30.april.
Bededagsferie: Torsdag den 10. maj-søndag den 13. april.
Ferie i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag: Onsdag den 23. maj-søndag den 27. maj.
Ferie i forbindelse med pinsen: Lørdag den 2. maj-tirsdag den 5. maj.
Dimission: Onsdag den 20. juni.
Når der er rejseweekend eller ferie, kører der bus fra skolen til København* og Korsør efter skoletid.
Ved afslutningen af ferie eller rejseweekend kører der bus fra København kl. 19.30 afgangstidspunktet fra Korsør afpasses efter færgeforbindelsen Nyborg-Korsør.
* (Bussens holdeplads er ved broen i Ingerslevgade).

Skoleårets begyndelse
Mandag den 14. august: Nyoptagne dagelever bedes møde kl. 8.00. Der vil blive givet en orien
tering og foretaget en omvisning ved nuværende disciple, nogle af lærerne og rektor.
Kl. 10.00: Lærermøde angående årets start.
Nye kostskoledisciple bedes ankomme kl. 11.00-15.00, de øvrige inden kl. 18.00.
Almindelig skolegang begynder tirsdag den 15. august kl. 7.55. Den første lørdag bliver
almindelig skoledag.

Bagsiden
Red. Hans Hansen.

1. Stifteren. Alting har en begyndelse, også klosteret. Det blev grundlagt i 1135 som Næstved
Sankt Peders Kloster af stormanden Peder Bodilsen. Peders mor, Bodil, var en indflydelses
rig dame, der ejede meget jordegods. Dette er nok grunden til, at Peder blev benævnt efter
sin mor, og ikke efter sin far.

2. Modtageren. En gave skal have en modtager. På det her viste billede er det Sankt Peder,
der modtager klosteret. Det var vel også rimeligt, da såvel klosteret som den kirke i Næstved,
der blev skænket klosteret, bar hans navn. Til venstre ses Peder Bodilsen, som overrækker
en kirkebygning til Sankt Peder, der let kan kendes på nøglen. Billedet stammer fra Næstvedkalendariet fra ca. 1265.
3. Fæstebonden. Men al klosterets - og senere Herlufsholms - jordegods havde ikke haft den
ringeste værdi, hvis der ikke hele tiden havde været fæstebønder, som dyrkede jorden med
større eller mindre initiativ. På grund af bevarede tingbøger kender vi en hel del til fæstebøn
dernes forhold til Herlufsholm og til deres indbyrdes genvordigheder. Men vi savner bille
der. Det her viste, er et udsnit af et satirisk stik fra de store landboreformers tid for ca. 200
år siden. Fæstebonden træder symbolsk åget og ridefogedens pisk under fode.

4. Godsforvalteren. Fæstebønder og tjenestefolk var ikke nok til at klare Herlufsholms
landbrug alene. Til den daglige ledelse hørte en godsforvalter. På billedet ses godsforvalter
Nicolai Clausen midt i sine forretninger på godsforvalterkontoret. Det er et udsnit af hans
fugleskydningsskive i Det borgerlige Fugleskydnings Sælskab i Næstved fra 1801.
5. Menig i korpset. Herlufsholm har to gange haft et militært korps med diplene som delta
gere. Første gang blev det oprettet i 1909. Det blev nedlagt ved slutningen af skoleåret
1932-33 på grund af manglende interesse. Det blev genoprettet i efteråret 1945, og denne
gang med specielle uniformer. I det første korps måtte man bruge de almindelige skoleuni
former, der ikke var velegnede til formålet. Det andet korps må være forsvundet i løbet af
1960’erne. Billedet er en karikatur fra skolebladet »Diplen« 1961.
6. En skoxer. Diplene har ofte haft et anspændt forhold til drengene fra det omkringliggende
område. Især drengene fra Næstved blev på herloviansk omtalt som skoxere, der igen er en
sammentrækning af ordet skindbukser. Dette må hentyde til deres almindelige påklædning
i en fjern fortid. Drengen på billedet, der følges med sin mor eller en anden dame gennem
Ringstedgade i Næstved, er i matrostøj. Matrostøj blev også benyttet som uniform på Her
lufsholm. Hvordan det har set ud efter en skoxerkamp, kan enhver gætte sig til. Billedet er
et udsnit af et postkort fra omkring 1905.
REKLAMEGÅRDEN 53 64 64 99

