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Start på 400 m løb. 
Lene Nedergaard tv. 
blev skolemester i 
7-kamp og Mikkel I. 
Madsen, nr. 2 fv., 
vandt kuglestød og er 
skolerekordholder.

Kvalitet og skole
Hvad er en god skole? Marketing- og management-guruer har pustet til debat
tens ulmende gløder, direktoratet har gennemført store kvalitetsforsøg i Ringe 
og Kalundborg - Bertel Haarder har haft lynbesøg af udenlandske eksperter, 
som barslede med en kritisk rapport, måske ikke særlig videnskabelig, men 
afspejlende en større debat i udlandet og absolut tankevækkende. Mere kuriøst 
kan nævnes at ugebladet Femina har holdt sandhedens spejl opfor Herlufs
holm! Skolen opfattes som overklassens rarietetskabinet, hvor børn anbringes 
som andet overflødigt nips. Vores konserveringsmetoder skulle ifølge artiklen 
omfatte salmesang, bordbøn og øretæver, og man har svært ved at genkende 
Herlufsholms virkelighed i Feminas kvalitetsparodi.
Forhåbentlig fik undervisningsministeren også et andet indtryk af skolen under 
sit besøg på Trolledag.
En engelsk kostskolerektor (og forælder) råder forbrugerne til at shoppe kri
tisk før de vælger skole: se på de fysiske rammer, på lederens måde at vise 
rundt på, samspillet mellem leder, elever og ansatte (og forældre). Og under 
direktoratets visitats i Ringe og Kalundborg focuseredes der også på skolens 
samspil med det omgivende samfund, lokalt og videre ud; en kvalitetsskole må 
ikke blive en andegård med åndenød.
Og alle peger (på papiret) på den faglige standard! Den er ikke mindst lærer
stabens ansvar, og et vigtigt signal på en skoles visitkort, hvor dette nu måtte 
lægges på universiteter, højskoler, personalekontorer osv.
Men hvor bliver eleverne af i forsøget på at pejle kvalitetsbegrebet? I et KUP 
(kvalitetsudviklingsprojekt - hvad ellers?) er de en vigtig størrelse, som med 
deres holdninger, baggrund, forventninger, med- og modspil, selv er med til at 
definere hvad kvalitet er for deres skole, hvad endemålet skal blive. Spørg ikke 
kun efter den gode lærer, den gode rektor, de gode skolerammer - spørg også 
efter den gode elev!
Den gode elev kan man se mange steder i KONTAKT. Skal der sættes ord på, 
kunne det forsøgsvis være: åben og nysgerrig, energisk, engageret og loyal 
uden at blive følgagtig og ukritisk. Sådanne elever fornyer de herlovianske tra
ditioner, hvor andre bruger dem til hovedpude. I øvrigt er de faglig bedste ofte 
de mest aktive på andre felter. Brain building fører til en bedre træningscirkel 
end bodybuilding.

Redaktøren.
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TROLLETALEN
1990

Civ. ing. S. Bjørnholm (’46).

Kære Diple og Dapie, Piger og Drenge, Store og Små
Nu er vi så ved punkt to i programmet for den
ne mindemorgen for stifteren af jeres skole. 
Nogle af jer har lige lagt stemmer til de ord, 
som han selv skrev for mere end 400 år siden. 
Andre diple sang dem i min tid, og nye vil gøre 
det efter jer, år efter år. Selvom det er mere 
end 400 år siden Herluf Trolle døde, fejrer vi 
ham med stor højtidelighed hvert eneste år. 
Det er meget få der opnår det. Andre store 
mænd og kvinder fra vores historie, ja selv 
kongerne, bliver ikke mindet på samme efter
trykkelige måde.

Hvis man er et opvakt ungt menneske vil 
man måske føle trang til at spørge om det nu 
er rimeligt. Var Herluf Trolle virkelig så ene
stående? Hjælper det hvis vi tager Birgitte 
Gøye med i regnskabet? Er det hele ikke lidt 
overdrevet? Det er i hvert fald spørgsmål jeg 
har stillet mig selv til denne lejlighed. Og jeg 
vil gerne dele med jer hvad jeg er kommet 
frem til, - så godt det lader sig gøre i de 10-15 
minutter af morgendæmringen, som vi har til 
rådighed.

Man kan nok ikke sige, at Herluf Trolle var 
så enestående at han overstråler alle andre. 
Det kan man ikke. Men det er også forkert at 
sige, at han bare var en rig mand, der ingen 
børn havde, og derfor fandt på at oprette en 
skole, som kunne føre hans navn videre. Her
luf Trolle var et stort og spændende menne
ske. Og den tid han levede i var en spændende 
tid med store omvæltninger.

Amerika var blevet opdaget kun tyve år før 

Herluf Trolle blev født. Dermed var der sat en 
proces igang som skulle føre til dybtgående 
ændringer af det internationale handelsmøn
ster. Østersøhandelens betydning dalede og 
førte til store spændinger mellem de nordty
ske handelsbyer, forenet i Hanseforbundet, 
og de danske handelsinteresser.

Samtidig skærpedes behovet for navigati
onsmidler der kunne bruges på de åbne have. 
Det førte til et opsving i interessen for stjer
nernes og især planeternes bevægelse på him
len. Og det endte med den rystende erkendel
se, at Skaberen havde anbragt solen og ikke 
jorden i centrum af sit univers.

Martin Luther startede sit oprør mod Paven 
i Rom året efter Herluf Trolles fødsel. Det 
oprør indeholdt revolutionerende tanker om 
forholdet mellem det enkelte menneske og 
Gud, og om kirkens rolle som formidler her
af. Men det lagde også op til en revolution af 
samfundsordenen. Det Europæiske Fælles
skab, organiseret af den katolske enhedskirke, 
skulle ophæves. Kirke og stat skulle ikke være 
ligestillede. Kirken skulle stå under fyrstens 
beskyttelse i hver sit land. Den gejstlige stand 
måtte se sine privilegier og enorme jordbesid
delser afviklet.

Samfundets øvrige erhvervs- og interesse
grupper - bønder, borgere og adelige - blev 
også berørt hver på sin måde af de nye strøm
ninger. Det drejede sig om vitale interesser for 
hver gruppe. I Danmark førte det til den blo
dige og langvarige borgerkrig, Grevens Fejde, 
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som udkæmpedes da Herluf Trolle var mel
lem 16 og 20 år. Resultatet af borgerkrigen 
blev, at vores første Lutherske konge, Christi
an III, sammen med adelsstanden, satte sig 
tungt og solidt på magten. Det var altså en 
spændende tid - ligesom jeres egen tid er det. 
Nok til at gøre et ungt menneske ør i hovedet.

Hvor finder vi nu Herluf Trolle i alt det. Og 
hvad har det med Skolen at gøre?

En hel del, viser det sig.
Inde bag alteret står Herluf Trolles rust

ning; og på gravmælet er han fremstillet som 
en rigtig krigsmand i panser og plade. Det var 
han også. Som I nok ved, døde han af de 
sår han pådrog sig i søkamp mod svenskerne, 
hvor han som øverste admiral anførte den 
danske flåde. Men han var mere end en kriger. 
Han var en lærd mand, der kunne sin latin. 
Og latin var jo de lærdes sprog dengang, lige
som engelsk er det idag. Han må have kunnet 
det godt. For da han skulle dø og trængte til at 
gøre status over sit liv og tale sin saligheds sag 
med sin ungdomsven, Niels Hemmingsen, så 
foregik det på latin. Herluf Trolle ville nemlig 
ikke så gerne have, at Fru Birgitte skulle blive 
klar over hvor alvorlig situationen var.

Han var lærd. Men han forstod også at 
omsætte sin lærdom i handling. Ægteskabet 
med Birgitte Gøye gav ham som 32-årig rådig
hed over betydelige midler. Ved klog og ener
gisk brug af dem kom han til at fremstå som 
en af tidens fremtrædende erhvervsmænd. 
Først og fremmest som ejer af store og veldrev
ne godser. Men han var også med til at sæt
te gang i den oversøiske handel, under indtryk 
af de store opdagelser, og han deltog i et kon
sortium til oprettelse af et bjergværk i Skåne.

Alt det medførte også at han beklædte en 
lang række offentlige hverv: som lensmand 
forskellige steder, senere som admiral og i en 
lang periode som stiftslensmand på Sjælland, 
hvor han havde overopsyn med Sjællands kir
ker og skoler. Det krævede balancekunst, 
hvor hans egne interesser, hans stands interes
ser og kronens eller statens interesser skulle 
vejes mod hinanden. Under en strid om forde
lingen af de store indtægter fra lenene, gik 
han energisk og med held ind for adelens inte
resser. Han fik sat en stopper for statens for
søg på at tilrane sig en større del af udbyttet.

Han har sikkert kunnet være barsk.
Der er mere at berette; men den slags for

klarer jo ikke at I er stået tidligt op idag og 
kommet herover i kirken i stiveste galla.

Det kræver at vi ser lidt nærmere på Herluf 
Trolles lærdomsforløb. Latinen lærte han 
herhjemme, på latinskole. Men så drog han 
udenlands. I 1536. Det var reformationsåret 
og han var tyve år. Hvor skulle han tage hen? 
Reformationen havde sit udspring i Sachsen 
hvor Luther var den store åndelige fornyer. 
Men det var en anden af reformationens fæd- 
re Melanchton, professor ved Universitetet i 
Wittenberg i Sachsen, der forbandt den ånde
lige eller ideologiske fornyelse med kravet om 
klassisk lærdom. Uden uddannelse, baseret 
på solid lærdom, ville den nye bevægelse ikke 
kunne vinde fodfæste, mente Melanchton. 
Herluf Trolle blev hans elev - året efter fulgte 
Niels Hemmingsen. Begge bevarede de en 
livslang forbindelse med deres store lærer. 
Det år Herluf Trolle som helt ung tilbragte i 
den nye bevægelses idemæssige centrum satte 
dybe spor i hans sind. Det kom til at præge 
hans videre uddannelse, ja hele hans liv.

Melanchton så, og med ham Herluf Trolle, 
at opløsningen af den katolske kirkes vældige 
organisation efterlod et stort tomrum i sam
fundet. Det gjaldt hospitalsvæsen og fattig
hjælp, herbergsvæsen og ikke mindst skole
væsen og de højere uddannelser. Herluf Trol
le må have fornemmet at her var et problem, 
hvis konsekvenser rakte langt frem i tiden. I 
hvert fald var han fra starten parat til, ved 
siden af sine talrige andre gøremål, at betæn
ke nødlidende latinskoler med gaver når der 
var behov. Han hjalp også mange unge men
nesker på individuel basis til en universitets
uddannelse.

Herfra er der dog endnu et spring til at stif
te en kostskole, og satse hele sin efterladte for
mue på dette ene formål. Hvor kom den ide 
fra? Uden den var vi jo ikke her.

Her må vi igen til reformationens centrum, 
Sachsen. Sachsen havde fået en fyrste, Moritz 
hed han, som gik ind for at omsætte reforma
tionsideerne til samfundsmæssig praksis. Et 
af resultaterne var, at der i 1543 blev oprettet 
tre lærde kostskoler. I Pforta, Meissen og lidt 
senere i Grimma. Der skulle »adelsbørn og 
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PROFILER 1:

En musisk herlovianer
Knud Lyne Rahbek

Kristian Olsen.

I Herlufsholm kirke står endnu, på 8 nær, de 
korstole som i middelalderen blev brugt ved 
munkenes tidebønner - eller rettere: de står 
der igen, efter mellem 1811 og 1863 at have 
været gemt til side på loftet; ved den lejlighed 
forsvandt de 8 korstole som mangler. I stol nr. 
9 fra neden på korets nordside står skåret i 
ryglænet: KNUD LYNE RAHBEK. Der er i 
det hele taget mange skæringer og kradserier 
i disse stole, men denne »indskrift« er den 
tydeligste, og den stammer fra en af skolens 
navnkundigste disciple. Det er mit indtryk at 
ikke ret mange af hans nulevende kammerater 
ved hvem han var, og derfor skal her meddeles 
et og andet om dette indtagende menneske.

Knud Lyne Rahbek var født 1760 i Køben
havn (han siger at han med samme ret som 
Arv i »Maskerade« kunne kalde sig Christen- 
bernikovstræde, for der er han født) og døde 
1830. Han kom til Herlufsholm i 1772 og 
dimitteredes 3 år senere for, i en alder af 15 år, 
at tage studentereksamen - det foregik den
gang ved Universitetet i København.

Det Herlufsholm Rahbek kendte i sine 
unge dage var meget forskelligt fra vore dages. 
Nyhave var for den nordlige halvdels vedkom
mende beplantet med træer og hække, en rig
tig have, og åløbet var bredere end nu, med 
flere store og små holme i. De bygninger hvor 
undervisningen i dag hovedsagelig foregår 
eksisterede naturligvis ikke; på deres plads lå 
- som endnu i 1968 - avlsgården, med heste, 
køer, grise osv. Men heller ikke den gamle sko
lebygning var til. Den erstattede først i 1809 
den vældige lade som var fælles for hele god
set. Den gamle klosterbygning stod endnu; 
her var discipelkamre og (som nu) spisesal 
m.m. Også hørerboliger var her (1 værelse til 
hver). Undervisningen foregik mest i »det nye 
skolehus« fra 1614, i hvis sydlige del rektor 
boede, og som først mange år efter Rahbeks 
skoletid erstattedes af den nuværende rektor

bolig. Mellem denne bygning og klosterets 
vestfløj lå »den nye skolegård«, omgivet af 
lave mure, af hvilke kun én i dag er tilbage, 
nemlig den der strækker sig fra rektorboligen 
til Sus. Det følger heraf at Nyvej ikke eksiste
rede. Bortset fra Gnistens hus, der - udefra set 
- var som nu, men som var »dansk skole« for 
omegnens børn, var det mest genkendelige 
nok kirken.

I kirken tilbragte disciplene temmelig 
megen tid. Man rettede sig stadig efter et reg
lement fra 1755 (pietismens tid), som påbød 
andagter i kirken. Disciplenes plads var i kor
stolene; de var på Rahbeks tid vel 20-25 i alt, 
og kunne altså godt være der. Og at de ikke 
altid har været lige opmærksomme, derom 
vidner den megen husflid i træværket. Rah
bek fortæller i sine erindringer at han af kam
meraterne blev kaldt »Christen Træløber« på 
grund af sin færdighed i at skære navnetræk 
i skovens træer - men sin føromtalte bedrift i 
kirken fortæller han ikke om.

Undervisningen foregik kl. 6-7, 8-9, 12-14 
og 16-17 og omfattede latin, græsk, hebraisk, 
religion, geografi, historie, matematik, filo
sofi og tysk samt (vist frivilligt) fransk. Rah
bek klarede sig godt; han havde allerede i 
8-årsalderen været flink til fransk, tysk og 
latin. I øvrigt elskede han skolen, både lærer
ne - ikke mindst rektor Bernth - kammerater
ne og stedet, hvor han for første gang lærte 
rigtig natur at kende. Man må huske at Rah
bek levede i en tid hvor man over hele Europa 
var opmærksom på Rousseaus dengang 
moderne budskab »tilbage til naturen«, og at 
dette tillige var den følsomme, den sværmeri
ske tid.

Blandt Rahbeks venner i drengeårene hørte 
en af de nærmeste hjemme uden for Herlufs
holm. Det var Ole Johan Samsøe, hvis navn 
den opmærksomme iagttager vil have 
bemærket på mindepladen på gavlen af hotel 
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»Kristine«. Dette hus ejedes i det 18. århund
rede af Samsøes fader, en meget velhavende 
Næstvedborger. Ofte besøgte Samsøe Rah- 
bek på Herlufsholm, ledsaget af sin privatlæ
rer, og da han var dimitteret til Universitetet 
fra Kolding Latinskole, mødtes de to igen i 
København, hvor de begge studerede filosofi 
men iøvrigt dyrkede teatret. Rahbek ville ger
ne være skuespiller, og Samsøe opnåede at få 
et stykke antaget til opførelse (ganske vist 
nogle få dage efter sin tidlige død). I 1782 
påbegyndte de sammen en studierejse Tysk
land rundt, som endte i Paris, hvor de især var 
optaget af teatret. De kom hjem i 1784, og 
først senere opdagede Rahbek at han ubevidst 
havde oplevet forspillet til den store revoluti
on.

Ganske naturligt gled Rahbek ind i et 
»æsteticerede« liv. Det vil sige at han blev en 
af vore første litterære journalister; han 

udgav og skrev til dels selv en lang række 
tidsskrifter. Navnlig gjorde han sig gældende 
som teateranmelder, ligesom han - på trods af 
sit i bund og grund fredsommelige gemyt - 
blev indviklet i nogle af samtidens litterære 
fejder. I to perioder var han professor i dansk 
litteratur, hvilket i parentes bemærket ikke 
kan samlignes med en tilsvarende stilling i 
vore dage.

Teatret var hans store kærlighed, men en 
ulykkelig kærlighed. Hverken i Danmark 
eller Tyskland lykkedes det ham, trods forsøg, 
at blive skuespiller - men direktør for Det kgl. 
Teater blev han.

Ikke mindst betød hans mere »letbenede« 
virksomhed som visedigter. Visen var knyttet 
til klublivet, og klublivet til dyrkelsen af ven
skab og frihed. Frihedsdyrkelsen kan i Rah- 
beks yngre dage ikke skilles fra sværmeriet for 
den franske revolution, og en af hans nærme-

Knud Lyne Rahbek.
Haandtegning af J. C. Dahl.
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Korstol i kirken med Rahbeks håndværk.

ste venner var den satiriske digter P. A. Hei
berg. Da Heiberg på grund af sine oppositio
nelle skrifter var blevet forvist kongens riger 

og lande, var Rahbek og hans kone de sidste 
der tog afsked med ham på Valby bakke, før 
han tiltrådte den lange rejse til Paris, hvor han 
kom til at tilbringe resten af sine dage. Gen
nem P. A. Heibergs søn Johan Ludvig knytte
de Rahbek en af sine forbindelser med den 
yngre litterære generation: J. L. Heiberg døde 
først i 1860 - det år Rahbek ville være fyldt 
100 år.

Før kom jeg til at røbe at Rahbek havde en 
kone. For det fik denne uforbederlige boheme 
virkelig, endda en kone - Kamma Rahbek - 
der i flere henseender overgik ham selv. Alle
rede før sit ægteskab var Rahbek flyttet ind på 
Bakkehuset på Frederiksberg, og i over 30 år 
blev Bakkehuset gennem ægteparrets ube
grænsede og åndfulde gæstfrihed et centrum 
for næsten alt åndsliv i Danmark i den tid. 
Kamma Rahbek var en skarpsindig og kærlig 
menneskekender og formodentlig alle tiders 
betydeligste danske brevskriver. Først i sam
livet og samspillet med hende kom Rahbeks 
personlighed til sin fulde udfoldelse.

Folk & Fæ
Red. Mogens Jensen.
Svend Bjørnholm, årets trolletaler, er student 
fra skolen i 1946. Han blev født i Tønder i 
1927, student 1946 og cand.polyt., eller civil
ingeniør, som det kaldes i vore dage, i 1953. 
Som løjtnant af reserven virkede han på Gar- 
derhusarkasernen i årene 54-55 og var i en 
kortere periode af dette tidsrum vikar på sko
len (for den legendariske Borelli-Møller).

Hans nuværende status er docent ved Niels 
Bohrs institut, hvor han forsker og undervi
ser. Derudover gæsteforlæser han både i Sov
jet og USA.

Lektor, cand.pæd. Jens Trandum, kan 
(igen) smykke sig med en ny titel, idet RUC 
(Roskilde Universitets Center) har meddelt, 
at han har bestået eksamen som cand.scient. 
i matematik.

Lektor Jens Krogh-Madsen er vendt tilbage 
fra sit studieophold i USA, og derfor har hans 
vikar cand.mag. Annemette Fogh sluttet sit 
virke på skolen.

Adjunkt Ulla Ravn har barselsorlov i for
årshalvåret, og som vikar for hende optræder 
bl.a. cand. mag. Helge Wohlfahrt Andersen, 
der har tysk som fag og velnok er kendt af de 
fleste, idet han i 1988 trak sig tilbage efter 44 
års virke i gymnasieskolen, heraf de sidste 28 
år som lektor på Herlufsholm.

Sidste nyt: 28. januar nedkom Ulla Ravn 
med en søn (på omkring 4000 g). Vi ønsker til
lykke.

*
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Anmeldelse:

»Anders Lassen 
- helten fra
2. verdenskrig«

Af Mike Langley.

Anders Lassens buste, opstillet i 
Lassengården.

For den generation, der voksede op i efter
krigstiden, blev navnet Anders Lassen syno
nymt med den tapre dansker, der - næsten 
helt alene - tog kampen op med den tyske 
overmagt, da det øvrige Danmark ydmygt 
havde dukket hovedet. Hans dramatiske og 
korte liv, hans voldsomme død og hans mange 
æresbevisninger, som kronedes med det for
nemme Victoria Cross, fik os til at føle, at vi 
også havde del i sejren over nazismen, og vi 
læste med begejstring bogen om hans 
opvækst og korte liv: »Anders Lassen - 
Sømand og Soldat«. Senere boede jeg nogle 
år ved Præstø og blev da atter mindet om min 
drengetids idol, når vi passerede det kønne lil
le kapel ved fjorden, hvor han mindes med en 
bronzeplade ud mod vejen. Der ligger tit 
blomster. På Herlufsholm er en sovesal 
opkaldt efter ham, hans buste står i Lassen- 
gården, og der er en mindeplade i kirken.
For nogle måneder siden spurgte jeg en af 
mine historieklasser, hvem han var. Mange 
viste det, men adskillige vidste det ikke og for
bandt ikke navnet »Lassengården« eller 
busten med hinanden, og da slet ikke med en 

afdød krigshelt. Er han da blevet glemt her et 
halvt århundrede efter, at han udførte sine 
spektakulære bedrifter i Afrika, Græken
land, Jugoslavien og Italien? Eller er dette 
forfærdelige drama, som vi kender som den 2. 
verdenskrig, kommet så meget på afstand, 
blevet benyttet så meget på TV, at en nutidig 
ungdom ikke gider læse en virkelighedsberet
ning mere spændende end de fleste opdigte
de? Sandheden ligger vel et sted midt imellem 
- som sædvanlig. Interessant er det, at der i år 
udkom en biografi om A. L. set fra den briti
ske side. Mike Langley, der er sportsjournalist 
og krigsveteran, har kaldt sin bog: »Anders 
Lassen - helten fra 2. verdenskrig«, og skal 
man dømme efter bogens udseende i skriven
de stund (dec. -89) må det være en af de mest 
læste fra biblioteket. Den fortæller loyalt og 
ikke ukritisk om disse unge vovehalses bedrif
ter - og om den pris, som især den græske ø- 
befolkning måtte betale i form af tyske 
gengældelsesaktioner.

Bogen er spændende læsning, og modsat 
så mange andre krigsromaner, er beretningen 
sand. Læs den!! bentzwergius
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Elevrådet atter i omdrejninger
Elevrådsformand Søren Østergaard, 2.my.
Opstået efter »de dødes år« har elevrådet nu 
igen hævdet sin eksistens. Det har bevirket at 
disciplenes organ fra skoleårets begyndelse 
nu igen har hævet stemmen i forhandlinger 
med skoleledelsen. Upåvirket af tidligere for
domme har discipel-repræsentationen præ
steret at gøre sig bemærket i en sådan grad, at 
disciplene ligefrem har komplimenteret 
rådets arbejde (hvilket førhen har været 
uhørt!). Med et mødeantal på SYV, afholdt 
siden sommerferien er kravet om månedlige 
møder fint overholdt.

På det økonomiske plan har en positiv, men 
dog ventet, udvikling givet elevrådet en ny sta
tus. Med mulighed for at disponere over egne 
midler er en helt ny situation opstået. Det skal 
ingen hemmelighed være, at basis for denne 
økonomi er en nyoprettet DISCIPELKIOSK 
- men til forældrenes beroligelse bør det vel 
fremhæves, at kiosken kun delvist dækker et 
tilsyneladende umætteligt behov, som hidtil 
har været suverænt dækket af fremmede 
magter, nemlig diverse levnedsmiddelfor
handlere i Næstved!

Som et mindre parallelt foretagende har 
FRUGTBODEN en overgang været udsat for 
hård kritik; men alt endte vel, da det alt i alt - 
trods al tidligere skepsis - viste sig, at boden 
har bidraget med et overskud til elevrådets 
kasse.

Fællesarrangementer er altid vel lidt, og af 

INVALIDEFOREDRAG, og ultimo januar 
indvier to udenlandske rock-entertainere sko
lens disciple i musikkens udvikling gennem 
moderne tid med show’et 56/96.

Til opfyldelse af utallige disciples ønske er 
ELEVBOGEN på vej! Navn, adresse og tele
fonnummer med billeder af ens kammerater 
giver mulighed for på tværs af årgangene at 
opstøve venner og veninder i rejseweekends 
og ferier!

Også det interne skoleblad, THIS 
MONTH er på vej efter års henfald!

Det evigt tilbagevendende problem, fester
nes antal, må siges - ambitionsniveauet hos 
skolens ledelse taget i betragtning - at være 
elimineret ved opnåelse af fire inclusive et 
MASKEBAL ultimo februar 1990.

Efter adskillige opfordringer fra elevrådets 
side, bl.a. ved indkaldelse til fællesudvalgs
møde med rektor og lærerrepræsentanter, er 
der nu installeret TELEFON på Egmontgår- 
den, og forberedelserne er langt i forsøget på 
at opnå tilsvarende forhold på Mygningen.

Et af de seneste interessante projekter er 
udformningen af et spørgeskema angående 
den kommende INTEGRATION AF DAG
DISCIPLE!

Listen af ændringsforslag er lang og sjæl
den efterkommelig, men det er godt, for ellers 
ville der ingen bevægelse ske! - På rådets veg
ne takkes skoleledelsen for et genoptaget sam-



Skolekomedien, Shakespeares »Helligtrekongers Aften« 
anmeldes af to elever fra l.mx

POETISKE LØJER OG PLATTE BØFFER
Louise J. Møller og Louise C. Fenne.

Efter en hel del spænding i luften og nervøse 
ansigtstrækninger hos de utålmodige skue
spillere, nærmede dagens højdepunkt sig 
endelig.

Hen ad otte blev Helenhallen fyldt med 
gæster i deres flotteste skrud, der hurtigt 
fandt deres pladser og ventede spændt på at 
noget skulle ske. Langt om lænde, efter at 
trompetisten vist desværre havde begyndt sin 
fanfare oppe fra »spionrækken«, gik lyset ud, 
og Søren Østergårds poetiske røst indledte 
den første scene med lidt mere held end trom
petisten (men han var jo også optaget på 
bånd). Alvorens time begyndte for skuespil
lerne i deres imponerende kostymer - ville de 
nu opføre deres hårdt gennemprøvede pro

gram uden de helt store brølere? - Det ville 
tiden jo vise, men de sprang ambitiøst ud i 
Shakespeares dramatiske historie, om roman
tik, misforståelser, ydmygelser og forviklin
ger.

Viola (Merete Hage), udklædt i mandig 
skikkelse, sendes ud af Hertugen af Illyrien 
(Søren Østergård) med budskab om hans 
kærlighed til en rig grevinde, Olivia (lonee 
Skovgaard). Dette skaber komplikationer, da 
Olivia forelsker sig i den udklædte Olivia, der 
forståeligt straks tager afstand og selv fore
lsker sig i sin herre.

I mellemtiden dukker Olivias identiske tvil
lingbror Sebastian (Søren Hornbak) op, som 
hun blev skilt fra ved et skibsforlis, og begge

Hertug Orsino med sine hoffolk. (Søren Østergaard, Benedikte Sveinbjørnsson, Rikke Krogh- 
Madsen, Esben London).
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Søfolkene har reddet Viola (Peter Asvall, Birgitte Clasen, Dorte Sliffsgaard og Merete Hage).

formoder hverandre døde. Tilfældigvis kryd
ser Sebastian Violas vej, og Olivia tager for
ståeligt nok fejl af de to, hvorefter hun 
udtrykker sin kærlighed til den uforstående 
og overraskede Sebastian. Denne forelsker sig 
imidlertid også i Olivia, og de to gifter sig. Da 
tvillingerne bliver konfronteret med hinan
den, er Viola tvunget til at afsløre sin virkelige 
identitet, der fører til at Hertugen frier til hen
de.

De to tvillinger springer glædestrålende og 
med følelse hinanden om halsen.

Fryd og gammen prydede scenen og tårerne 
»flød« fra det rørte publikum, (mon?) mens 
klapsalverne overdøvede ethvert snøft 
(mon?).

Men oven i alt dette var der mange andre 
underholdende scener: Et sammenspil mel
lem tjenestefolkene Malvolio (Ditlev Kjær- 
gaard), Narren (Kim Råbye-Magle), Maria 
(Julie Ogstrup) samt Olivias morbror, Tobias 
Hikke (Lene Nedergaard) og en af Olivias 
beundrere, Andreas Blegnæb (Annelotte Phi- 
lipsen).

11



Narren (Kim Raabymagle).Tobias Hikke (Lene Nedergaard - uden pol
string og druktud!)

Det samlede ensemble.
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I den utrolig vellykkede drukscene, med 
Narren, Tobias og Andreas Blegnæb spillede 
de alle fremragende, og senere udnyttede disse 
samt Maria Malvolios godtroende og naive 
sjæl, ved at sende ham et forfalsket kærlig
hedsbrev fra Olivia. Malvolio udførte nu bre
vets ønsker, og blev til stor morskab for alle.

Man må rose Mads Nieslen, instruktøren, 
for hans fuldtud perfekte valg af roller, hvor 
skuespillernes personligheder virkelig blev 
genspejlet. Et godt eksempel var Kim Råbye- 
Magle som Narren, hvor man til tider var i 
tvivl om præstationen var skuespil. Med 
andre ord, han var som skabt til rollen. Eller 
Søren Østergård som Hertugen, der lige så 
godt kunne have stået i Hylen. For ikke at tale 
om Ditlev Kjærgaard, der endelig fik frit løb 
for at føre sig frem som en mandig person. 
Selv hans mandige lyster kunne ikke styres, 
for han glemte helt sine replikker, da tre af 
skolens »hotteste chicks« passerede forbi sce
nen.

Og så kommer vi til 3.g’ernes »højde
punkt«, som de sikkert havde set frem til i fle
re måneder, men som de forhåbentlig ikke 

behøver at tænke tilbage på i lang tid endnu.
De forsøgte at afbryde det seriøse stykke, 

ved at »hente hjælp udefra«, i form af tre 
kingkonglignende bøffer, iført lyserøde tan
gatrusser, som prøvede at fastslå 3.g’ernes 
magt, hvilket 3.g’erne åbenbart ikke selv kun
ne klare. Der var dog én badehætteklædt 
3.g’er, der yderligere ønskede at gøre 
opmærksom på deres identitet med hornbril
ler og megafon. Men der var vist ikke nogen, 
som fik fat i budskabet, da han blev overdøvet 
af stykkets kvikke lille 2.g’er, Narren, som 
udfoldede sig på trommer, og gjorde 
opmærksom på at dette skulle have været en 
3.g. joke. »Vi føler med jer« var Mads Jungets 
sidste kommentar til forstyrrelsen. Og det 
kunne publikum skrive under på.

I det store og hele må man beundre 2.g’erne 
for opførelsen og scenearbejdet. Selvom det 
var svært for skuespillerne at sætte fut i det 
lidt langtrukne og tunge stykke, lykkedes det 
til tider særdeles godt - der blev virkelig 
åbnet, og gjort opmærksom på nogle talen
ter, som man ellers ikke lægger mærke til!
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Nyt fra studievejlederen: om ændrede optagelsesregler, om valgprocedure og 
- muligheder for 2.g

- Hvilken vej går udviklingen?
Hvidtfelt Nielsen.

En tilbagevendende begivenhed i skolens liv 
er det årlige uddannelsesarrangement, hvor 
eleverne i 2. og 3.g får mulighed for at vælge 
2 af de ca. 15 orienteringstilbud, der gives. 
Tilbuddet omfatter de traditionelle universi
tetsuddannelser, handelshøjskoleuddannel
serne, ingeniøruddannelser, en række 
seminarie-uddannelser, forsvarsuddannelser 
m.v.

Arrangementet finder i år sted d. 20. febru
ar, og her kan eleverne så få førstehåndsinfor
mationer, ikke bare om de formelle regler og 
krav, men nok så meget om det vigtige, men 
mindre håndgribelige emne, hvordan det i vir
keligheden er at læse....

Op til dette arrangement gives der så i 2.g 
en relativ grundig indføring i hele valgproble
met, herunder adgangsbegrænsning samt 
arbejdsmarkedsforhold, ligesom støttemu
ligheder fra Statens Uddannelsesstøtte også 
gennemgås. I 3.g repeteres disse oplysninger 
og bringes ajour.

Især adgangsbegrænsningen og dermed 
optagelsesreglerne har der været stor nysger
righed omkring, da alle jo i dagspressen har 
kunnet følge en række ministerielle tanker 
om, hvorledes der nu skulle ske ændringer. 
Det, der står fast, er, at man fra og med 1990 
ikke længere kan forbedre sin eksamenskvoti
ent ved erhvervserfaring. Det, der hed gruppe 
II, afskaffes.

De nye regler skal træde i kraft i 1991. De er 
ikke endeligt vedtagne, men man forestiller 
sig en gruppe I, hvor elever med en adgangsgi
vende eksamen, der er enten 0,1 el. 2 år gam
mel optages efter eksamenskvotient. Ved 
siden heraf bliver der en gruppe II for alle 
med en adgangsgivende eksamen, der er mere 
end 2 år gammel. Denne gruppe skal optages 
på grundlag af reelle, personlige kvalifikatio
ner. Hvordan det skal gennemføres i praksis 
er man endnu ikke enig om, og forskellige 
modeller kan tænkes, men filosofien bag er, 

at man ikke i tid og evighed skal lide under en 
måske halvdårlig studentereksamen, lige så 
lidt som man skal kunne lukrere på en god, 
men gammel studentereksamen.

For årets studenter, dvs. i 1990, regner man 
med en overgangsordning, hvor alle skal opta
ges i én gruppe efter kvotient. Her vil altså 
hverken erhvervserfaring eller eksamens alder 
spille nogen rolle. Den centrale studievejled
ning har beregnet, at kvotienterne herved vil 
falde til, hvad der svarer til de nuværende 
adgangskrav i gruppe II med 15 måneders 
erhvervserfaring.

Det lyder - og er - lidt indviklet, men i prak
sis regner man med, at f.eks. medicins 
adgangskrav vil falde fra 9,6 til 9,2, jura fra 
9,5 til 9,2, datalogi fra 9,1 til 8,3 og biologi fra 
9,2 til 8,9.

De elever, der vil kunne komme i klemme 
ved denne ordning, er dem, der har en eksa
men fra 87, 88 og 89, og som har troet, de 
skulle have erhvervserfaring for at kunne 
komme i gang med en uddannelse. Men denne 
gruppe vil man forsøge at tage særlige hensyn 
til.

Studievejledningens anden store opgave 
her i foråret bliver at arrangere hele valgpro
ceduren. Som omtalt i KONTAKT maj 1989 
førte de daværende l.g’ers valg af et enkelt 
valgfag i 2.g ikke til de helt store ændringer 
mht. antal hold etc. Vi fik et hold med »fransk 
overgangsordning« (og det hold har altså 
valgt ét fag på højt niveau i 3.g allerede), vi fik 
et hold med samfundsfag på højt niveau (de 
fortsætter også i 3.g og SKAL vælge enten 
geografi/biologi/kemi på mellemniveau. De 
har altså ét fag på højt niveau at vælge i 3.g), 
og så fik vi 3 mellemniveauhold med fagene 
kemi (matematikere), latin (sproglige) og 
erhvervsøkonomi (både matematikere og 
sproglige). Disse 3 hold skal alle vælge 3 fag i 
3.g, hvoraf mindst 2 - men gerne alle 3 - skal

Fortsætter på side 15...
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1 0. klasse har været i erhvervspraktik i nov. 1989. Hvad det indebærer og 
hvordan det forløber har vi bedt skolevejlederen forklare.

ERHVERVSPRAKTIK
Sten Løth.
Eleverne i 10. klasse får tilbud om at komme 
i erhvervspraktik i en uge. De får først oriente
ring om, hvad det er, og hvad meningen med 
det er. Derefter får de mulighed for at vælge 
(næsten) frit, således at eleverne kommer med 
op til 3 ønsker. -1 denne fase er der livlig kon
takt mellem eleven og mig som skolevejleder, 
da det er mig, der skal forsøge at skaffe prak
tikpladserne. Dette sker i kontakt med Næst
ved kommunes Praktikformidling, så over
lapninger så vidt muligt undgås.

Der var som vanligt flere elever, der måtte 
vælge om, da deres første ønsker ikke kunne 
opfyldes, enten fordi der i den pågældende 
uge ikke var plads, eller fordi det af andre 
årsager ikke var muligt at få aftaler istand. 
Det er selvfølgelig kedeligt men også reali
stisk, da de heller ikke senere - af forskellige 
grunde - kan få alle ønsker om uddannelse og 
job opfyldt.
Der laves aftaler med erhvervslivet således:
- at praktikanten er omfattet af arbejds- og 

ulykkesforsikring.
- at praktikanten har arbejdstid fastsat af 

praktikpladsen.
- at praktikanten ikke har krav på løn eller 

godtgørelse for evt. ydelse.
De 11 elever fordelte sig således:
Rejsebureau 1
Butik 1
Tjener/Kok 3
Maskinarbejder 1
Bager 1

Dyrlæge 1 
Kontor/forsikr. 1 
Vinhandel en gros 1 
Hotel 1

Elevernes udbytte var meget varierende - 
her skal erindres, at ikke alle ønsker var 
opfyldt. Det er heller ikke alle, der kan lave 
noget fagligt (normalt 3-4 års el. mere lære
tid), derfor føles det måske som lidt udnyttel
se, når man beskæftiges med forefaldende. 
Alle syntes dog, det var en god oplevelse og en 
dejlig afveksling.

Min personlige mening om erhvervspraktik 

er, at jeg ser den som et godt tilbud, hvor ele
verne kommer udenfor skolen. Specielt kost
eleverne har godt af det, da de i deres hverdag 
mangler den daglige kontakt med erhvervsliv
et som hjemmeboende har ved at høre om 
joboplevelser fra forældrene. Det hænder af 
og til, at eleverne får øjnene op for noget 
andet end det de mente, de ville være. Derved 
interesserer de sig for andre uddannelser eller 
motiveres til at arbejde på en anden måde.
Fortsat fra side 14...
være højniveaufag. Af højniveaufag kan 
matematikerne vælge mellem matematik, 
fysik, engelsk samt det andet fremmedsprog 
(fransk eller tysk), mens de sproglige kan væl
ge mellem engelsk, tysk og fransk. Samtidig 
skal de nuværende 2.g’er til at vælge deres fag 
i2.g.

Da 2. og 3.g’er godt kan undervises sam
men i fag på mellemniveau, skulle det i år 
principielt give flere muligheder for at oprette 
hold i fag, som vi sidste år ikke kunne etablere 
på grund af for få tilmeldte. F.eks. kan det 
tænkes, at kommende 2.g’er vil vælge biologi 
på mellemniveau og dér undervises sammen 
med nogle af dem, der vælger det i 3.g. Eller 
man kan forestille sig et hold i kemi med elever 
fra både 2. og 3.g. Eller at der måske kan blive 
elever nok til et hold i musik. Eller....

Ja, mulighederne er næsten legio, og 
mulighederne for, at mængden af forskellige 
fag bliver lige så beskeden til næste år, eksiste
rer naturligvis også.

Alt - eller rettere sagt meget - afhænger af 
elevernes ønsker, der så måske igen afhænger 
af den rådgivning, de får. Men den 1. april 
skal valget i hvert fald være overstået, og så 
begynder skemalæggerens store arbejde med 
at få det hele til at gå op - helst med alle timer 
afviklet inden for dagens første 7 timer. At 
skulle gå i skole i 8 timer vil næppe være til at 
bære for eleverne, eller for lærerne for den 
sags skyld.
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ET GYMNASIEFORLØB:

3 ÅR MED INTERVAL-VÆKNING

I tidens løb har mange elever overrasket posi
tivt med en god slutspurt i 3.g efter et par års 
ringe aktivitet. De har rundet pænt af til eksa
men; men de har næppe fået det optimale 
udbytte af gymnasieårene. For dem har gym
nasiet formet sig som 2Vi års hvile og Vi års 
slid til sidst. Andre har slet ikke formået at 
mobilisere kræfterne til en sidste indsats 
inden den afsluttende studentereksamen.

Sådan bli’r det ikke i halvfemserne! Som 
det vil fremgå af følgende skematiske frem
stilling af et gymnasieforløb, er der med gym
nasiereformen lagt et par ekstra »højtider« 
ind i l.g og 2.g. Det, som for nogle tidligere 
var 2Vi års søvn, bliver nu til 3 år med 
interval-vækning.
Eksempel på et gymnasieforløb:
l .g 20-timers EDB-kursus (NYT, selvom 

noget lignende har været prøvet tidli
gere).
Orienteringsmøder i marts måned og 
valg af valgfag til 2.g (NYT).
Større skriftlig opgave i dansk i maj 
måned (NYT).
Årsprøver og evt. mundtlig eksamen i 
maj/juni.

2 .g Komedieforberedelser i efteråret. 
Terminsprøve i december (NYT). 
Større skriftlig opgave i historie (NYT). 
Studierejse til udlandet.
Terminsprøve i marts måned (NYT). 
Orienteringsmøder og valg af valgfag til 
3.g (NYT).
Årsprøver samt både skriftlig eksamen 
(NYT) og mundtlig eksamen i maj/juni.

3 .g Terminsprøver i december.
Større skriftlig opgave i et valgfag på 
højt niveau eller i dansk eller historie

(NYT).
Møder og studieorienteringsdage med 
henblik på videregående uddannelser.
Terminsprøve i marts.
Skriftlige og mundtlige eksaminer i 
maj/juni.

Byrderne i ovenstående punkter er af for
skellig karakter, men fælles for dem alle er, at 
de i perioder optager elevernes tanker i særlig 
grad, og til dels lægger beslag på deres tid. Og 
tiden er i forvejen knap - et ugeskema er i 
fremtiden på 31-32 lektioner, og hertil kom
mer mellemtimer, som på grund af den van
skelige skemalægning af valgfag, må forven
tes hyppigere end nu.

Med de nævnte byrder, og med periodevis 
udarbejdelse af stile og af rapporter i fysik, 
biologi m.v., med forberedelser til Fugleskyd
ning o.s.v. stilles der store krav til elevernes 
arbejdsmoral. De skal kunne tilrettelægge 
arbejdet, så de ikke sidder i sidste øjeblik med 
de store projekter, og således at disse ikke bli
ver færdiggjort på bekostning af den almin
delige lektielæsning. Det skal også bemær
kes, at det kan blive særdeles problematisk for 
elever at få passet et eventuelt fast erhvervsar
bejde ind i ugeplanen.

Selvfølgelig stiller den nye struktur også 
krav til lærerne - krav om samarbejde og 
gensidig information med henblik på bedst 
mulig fordeling af elevernes lektiebyrde. Det 
er i alles interesse, at eleverne kommer ind i en 
ordentlig arbejdsrytme.

lille bjørn synes at have 
gennemgået tilsvarende prøvelser.
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Frisport i grundskolen
Gennem hele skoleåret er der stor aktivitet i 
de mange idrætsdiscipliner som eleverne til
bydes. Udover en mængde træning deltager 
eleverne ofte i konkurrencer med andre sko
ler. I indeværende skoleår har der været tur
neringsdeltagelse i atletik, fodbold, basket
ball og vollyball. I løbet af vinteren dyster ele
verne i turneringer klasserne imellem.

Indendørs fodbold: En meget spændende 
og velspillet turnering for grundskolen fandt 
sted medio december måned. 8. klasse blev 
den endelige vinder med en finalesejr på 6-4 
over 9.a. Holdet (8.kl.) bestod af følgende 
spillere: Kim Jensen, Christian Nymann, Piet 
Burmester, Robert Henriksen, Mads 
Gensmann og Jacob Bræstrup.

Volleyball: Sidste søndag i januar blev 
grundskolemestrene i vollyball fundet. Ni 
hold fra 7.-10. klasse deltog og det blev til 12 
medrivende kampe, hvor 9.a. tilsidst løb af 
med sejren. At det netop blev 9.a., som vandt 
turneringen, var meget fortjent, idet holdet 
består af en række teknisk dygtige spillere: 
Hans Fjeldsøe-Nielsen, Jesper Jensen, 
Anders Helmø, Jørgen Nygård, Erik Ovesen 
og Michael Reimer.

Skak: For de elever som foretrækker 
hjernegymnastikken startede i slutningen af 
januar en skakturnering. Ved redaktionens 
afslutning forelå vinderen endnu ikke, men 
der fremstod nogle klare favoritter. Jan Mar- 
tinussen (9.a.) og Ole B. Kraft (9.a.) var man
ges bud på finaledeltagere. Som outsider hav
de Frederik Krag-Juel-Vind-Frijs (7.kl.) alle
rede markeret sig, idet han på daværende 
tidspunkt havde slået elever fra både 8., 9. og 
10. klasse.

Med de faciliteter og omgivelser som sko
len byder på er føromtalte idrætsgrene selv
følgelig kun et udpluk af de muligheder der 
gives. I løbet af grundskolen får eleverne også 
mulighed for at stifte bekendtskab med 
idrætsgrene som svømning (6. og 7. klasse), 
tennis (3 perfekte kunststofbaner), badmin
ton, baseball, bordtennis m.m.

Idrætslærerne.
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En af gymnasiereformens nyskabelser er afprøvet i praksis - 
og kommenteres afen faglærer.

HISTORIEOPGAVEN i 2. g.
Niels Ulrichsen.

Faget historie blev, som andre fag, betydeligt 
påvirket af gymnasiereformen af 1988.

Efter det gamle system skulle ca. 50% af 
undervisningstiden anvendes til historie før 
ca. 1930, ca. 30% til tiden efter 1930 og ca. 
20% til samfundskundskab. Indenfor hvert 
område var der yderligere retningslinier for de 
enkelte perioder - f.eks. skulle der læses 3-5 
perioder før 1930; således at mindst en perio
de skulle være før 1500 og i mindst en og højst 
to skulle Danmark og Nordens historie ingå. 
Desuden skulle ikke-europæisk stof indgå i 
mindst en periode.

Efter de gamle regler havde eleven mulig
hed for at vælge at skrive et historiespeciale. 
Her på stedet har mange klasser valgt den 
mulighed - som dels var en faglig udfordring 
og dels gav betydelig reduktion i eksamensop
givelserne.

De nye regler fastsætter som de gamle, at 
ca. 20% af tiden bruges til samfundskund
skab (hvis indhold let ændres) og 80% til 
historien. Nu skal de 80% deles ligeligt på 
tiden førea. 1750, tiden ca. 1750-1945 og tiden 

efter 1945. Som tidligere skal der læses 
afgrænsede emner af forskellig art, så som: 
tidsmæssigt afgrænsede perioder (f.eks. Dan
mark i 30’erne), emner (Den industrielle revo
lution i England), temaer (Statsopfattelser fra 
antikken til i dag), lokalhistorie (Skovklo
ster), samt løst definerede muligheder (f.eks. 
studierejse til Rom). Alt dette rummer ikke de 
store ændringer, men de nye bestemmelser 
indeholder afgørende brud med fortiden på 
to punkter. For det første skal der lægges 
betydelig vægt på oversigtslæsning, »lange 
linier«, efter grundbøger (f.eks. Europa ca. 
500 -1500), og for det andet lægges en obliga
torisk historieopgave i 2.g.

Opgaven skal udarbejdes i tiden mellem 
efterårsferien og 1. februar, således at eleverne 
kan få bedømmelsen i løbet af foråret i 2.g. Til 
opgaven afsættes 14-16 timer således at 2-3 
timer bruges af læreren til introduktion til 
opgaveskrivning, materialeudvælgelse, kilde
søgning osv. Ydeligere 2-3 timer bruges til 
problemformulering for den enkelte elev, og 
endelig brugte vi her på skolen 9 timer til selve 
opgaveskrivningen.

Problemformuleringen (opgavens titel) 
viste sig at være mere tidskrævende end ven-
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tet. De skriftlige opgaver skal placeres inden
for gennemgåede perioder, men ikke i gen
nemgået stof. For mange elever var det en drøj 
proces at formulere en præcist afgrænset og 
snæver problemstilling der skulle behandles 
på de tilladte 5-7 maskinskrevne sider. 
»Romerriget« blev ændret til »Romerriget 
under Augustus«, til »Rom under Augustus, 
med særlig henblik på offentlig underhold
ning«, til »Offentlig underholdning i Rom i 1. 
årh., og dens betydning for det politiske kli
ma«. Og selv med klare og snævre overskrif
ter oplevede mange elever, at opgaven havde 
en tendens til at svulme op til urimelige pro
portioner (20-25 sider). Direktoratets 
udgangspunkt var at historieopgaven ikke 
måtte betyde en extra belastning af eleverne - 
men der er ingen tvivl om, at det gjorde den i 
vores første forsøg.

I min klasse havde eleverne 6 områder at 
vælge imellem, da de skulle placere opgaver
ne: Grækenland (Athen) ca. 600-400 f.Kr., 
Rom i Kejsertiden (ca. 100 f.Kr. - 200 e.Kr.), 
Nordens historie ca. 800-1250, Europas histo
rie ca. 1500-1700, Den industrielle revolution 
i England ca. 1750-1850 og Imperialismen i 
19. årh. (med særlig henblik på Afrika og 
Kina). En meget stor gruppe, ca. 35%, valgte 
at placere opgaven i Rom. Det er ikke umid
delbart indlysende hvorfor dette emne har 
appelleret så stærkt, medmindre man tror, at 
den efterfølgende studietur (jan.-feb. 1990) til 
Rom har påvirket elevernes valg.

Og hvordan gik det så? Eleverne får ingen 
karakter for deres opgave, men en generel 
skriftlig vurdering, som indgår i den kom
mende standpunktskarakter. Arbejdsforhol
dene var besværlige. Selvom vi fik stillet tre 
lokaler til rådighed, og en skemaomlægning 
betød at de ni timer blev samlet i tre blokke på 
hver tre timer, var det meget tungt arbejde at 
få tiden udnyttet effektivt. Kun få kan yde 
deres bedste i et lokale med 5-10 andre stude
rende - der også sidder med bogstabler og 
leder efter relevante oplysninger. På trods af 
alt dette arbejdede klassen energisk og med 
godt humør. Resultaterne var svingende, men 
som helhed tilfredsstillende.

Det kan måske have interesse at se på enkel

te opgavetitler for konkret at forstå hvad 
historieopgaven drejer sig om:
Grækenland - Dagligliv under Perikles, 

med henblik på mandens og 
kvindens rolle i hjemmet og 
på jobbet.

Rom - Cirkus, teatre og amfiteatre i 
Rom. Deres anvendelse og 
betydning for folket.

Norden - Kalkmalerier som kilde til 
belysning af livet i middelal
deren.

Europa - Jean Calvin - og reformati
onen.
Amsterdams handel i stor
hedstiden.

England - Adam Smith - En vurdering 
af hans betydning for frihan
delstankens gennembrud i 
slutningen af det 18. årh.

Imperialisme - Imperialisme og Joseph 
Champerlain.
Indfødt reaktion mod frem
mede magters imperialisme - 
med særlig henblik på Kina. 

Generelt blev opgaverne gode - og alt for 
store! Opgaven blev en extra belastning for 
eleverne. De fik dog en meningsfuld opgave at 
løse, de satte sig ind i fagets specielle proble
mer, og løste opgaven. Desværre skal opga
verne ikke videre bruges til noget (de skal 
f.eks. ikke indgå i examensopgivelserne) og de 
medfører ikke reducerede examensopgivelser.
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DET VILDE 
VESTEN 

- TUR RETUR
Glimt af et studie-ophold

J Krogh-Madsen.

Den 1. september sidste år kunne jeg, med 
støtte fra Fulbright-kommissionen og fra 
Herlufsholm Skole, sætte mig til rette i et 
SAS-fly fra Kastrup til New York, og videre 
derfra til Denver, Colorado. Endemålet var 
Laramie i Wyoming, hvor jeg var blevet opta
get som »non-degree student« på det dervæ
rende universitets American Studies Pro
gram.

American Studies er et stort studieområde, 
der spænder over så forskellige discipliner 
som kulturhistorie, litteraturhistorie, etno
grafi, geografi, økonomisk og politisk histo
rie, religion etc. Den studerende sammensæt
ter selv sig fags indhold, og faget lader sig 
kombinere med eksaminer i f.eks. »Busi
ness«, »Psychology« eller »Education« i et 
meget fleksibelt system.

Genstanden for min interesse var - og er - 
at finde og forske i skriftligt materiale vedrø
rende bosætningen i det Amerika der ligger 
vest for Mississippi. Undersøgelser inden 
afrejsen havde vist mig, at Wyomings stats
universitet ville være et fremragende sted at 
foretage sådanne studier; universitetet har et 
veludbygget program for studier af denne art, 
mest i kraft af dygtige lærere og studerende, 
og ikke mindst et særdeles veludstyret univer
sitetsbibliotek med hundrede tusindvis af 
bind samt et godt organiseret stats-arkiv med 
nærmest uoverskuelige mængder af materia
le.

Indskrivningen foregik i strålende sol og 
knap 30 graders varme, men da det meste af 
det praktiske papir-arbejde var ordnet i for
vejen, gik det dog forholdsvis smertefrit, og i 
løbet af de næste par dage var alt på plads. Jeg 
deltog som studerende på tre hold: History of 
Wyoming, American Folklore og Regional 

Literature of the West. Derudover havde jeg et 
antal konferencetimer med lederen af »Ame
rican Studies«, således at det samlede timetal 
nåede op på 12-14. Resten af tiden tilbragte 
jeg mest på biblioteket og hjemme med 
almindeligt lektie-arbejde: læsning, opgave
skrivning, litteratur-søgning, note-tagning og 
renskrivning af samme osv. osv.

Men week-end’erne holdt jeg fri til at lege 
turist i det omfang jeg nu kunne. Der er ingen 
offentlige transportmidler i Wyoming, så jeg 
var henvist til at låne mig frem eller tage på tur 
med de venner jeg efterhånden fik lært at ken
de. Heldigvis var amerikanerne også på dette 
punkt meget imødekommende, og jeg synes 
jeg fik set virkelig meget, både af byer, præri
er og bjerge.

Derudover lærte jeg så småt at betjene et 
tekstbehandlingsanlæg, hvad der kom mig til 
stor nytte mens jeg var derovre. Derudover 
havde det den fordel at jeg kunne tage små 
disketter med hjem med det allermeste af det 
skriftlige arbejde jeg efterhånden fik lavet. 
Og hjemme igen kan jeg nu ubesværet arbejde 
på skolens computer med f.eks. tilrettelæggel
se af gloselister, tekst-noter, kommentarer og 
lignende.

Men tilbage til Wyoming!
Jeg synes det er interessant at notere, at 

amerikanske studerende generelt udviser en 
meget høj grad af disciplin; mødeprocenten 
er høj, opgaver falder til tiden, aktiviteten i 
klasserne er stor. Jeg tror der er to hovedårsa
ger hetil. Den ene er selvfølgelig, at motivati
onen er i top fordi det jo er frivilligt valgte stu
dier, hvor de studerende kan vælge mellem en 
lang række fag. Den anden er, at de studeren
de har betalt for undervisningen og facilite
terne på universitetet. Selvom University of 
Wyoming nok ligger i den billige ende af ska
laen (det er et stats-universitet), kan det være 
svært nok for den gennemsnits-studerende at 
få det til at løbe rundt. Dér - som så mange 
andre steder i USA - er det svært at skaffe sig 
et lille job, der kan hjælpe på økonomien. De 
studerende må derfor i vid udstrækning træk
ke på familien og på de legater de måske kan 
få. Legater uddeles kun til de gode studeren
de, og derfor arbejder de hårdt for at få gode 

20



karakterer og udtalelser, der ser pæne ud på 
legat-ansøgningerne.

Det mest interessante i denne sammen
hæng er, synes jeg, at de studerende altid er 
hjælpsomme og villige til f.eks. at lade en 
kammerat kopiere noter etc. Nok er der skarp 
konkurrence, men man hjælper og støtter 
hinanden meget, både praktisk (bolig, trans
port, lån af bøger) og studiemæssigt (note- 
tagning, par- eller gruppearbejde). Et eksem
pel: Jeg undrede mig såre, da en ung mand 
trådte ind i klassen, satte sig på forreste bord, 
trak en lille kassette-båndoptager frem, tryk
kede på den røde optagerknap og lænede sig 
tilbage med armene overkors. 50 minutter 
senere trykkede han på afbryderen, rejste sig 
og skred. Da jeg senere overfor en studie
kammerat nævnte episoden, grinede han og 
sagde at han bare havde optaget forelæsnin
gen for en ven, der var forhindret i at møde 
selv.

Lærernes generelle holdning til undervis
ningen og til de studerende er præget af enga
gement og energi. De er velforberedte og dyg
tige, og altid rede til en faglig og/eller person
lig samtale. Man føler, at hvis man selv vil det, 
er det muligt at få et meget tæt samarbejde 
med læreren. På universitetet er lærernes 
mødetid kl. 8 om morgenen, og de fleste 
opholder sig på området frem til 6-7 om afte
nen. Dagligdagen går med undervisning, råd
givning, forskning, mødedeltagelse og admi
nistration. Forestillingen om den amerikan

ske effektivitet slår tydeligt igennem her som 
på så mange andre felter. Der bliver bestilt 
noget her; om dette system så passer til den 
danske mentalitet er usikkert. Ideelt set er den 
danske (europæiske) universitetsuddannelse 
vel lige så meget en faglig som personlig (ud-) 
dannelse, og selv om idealerne nok ikke altid 
realiseres hos en dansk gennemsnits
studerende, har mange nok en forestilling om 
værdien af at fastholde en humanistisk tradi
tion. I USA har man af gode grunde ikke den
ne historiske og kulturelle arv at tage stilling 
til, og det er nok en af grundene til at 
universitets-miljøet kan virke næsten over
vældende effektivt. Jeg skynder mig at tilføje 
at hvad jeg har sagt her er baseret på et 4 
måneders ophold på bare eet af flere hundre
de amerikanske universiteter, og at det sagte 
må tages med forbehold. For eksempel er det 
muligt, at situationen er noget anderledes på 
de »gamle« universiteter i øst-staterne. Dér 
har man dog en noget længere tradition end i 
Laramie, der ikke eksisterede før Union Paci
fic valgte at lægge jernbanen tværs over kon
tinentet netop der. Men så længe den stude
rende selv skal betale, vil han nok forsøge at 
afslutte sine studier så hurtigt som muligt for 
at komme ud og tjene penge og afvikle den 
næsten uundgåelige studiegæld.

Så meget i denne omgang. I en senere arti
kel vil jeg berøre andre aspekter af mit ophold 
i USA.

Devil’s Head, Wyoming.
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Skolerekorder i Atletik
for HERLUFSHOLM SKOLE pr. februar 1990.
PIGER:
Højdespring: 1,51 m Susanne Lassen (1981)
Længdespring: 5,22 m Mie Maagaard Nielsen (1987)
Kuglestød (3 kg): 10,34 m Birgitte Hybholdt (1978)

(4 kg): 8,93 m Tina Bækgaard (1984)
Spydkast (400 g): 31,15 m Birgit Hansen (1973)

(600 g): 29,85 m Elisabeth Hansen (1986)
Slyngbold: 33,92 m Susanne Falck (1972)
100 m løb: 13,6 sek. Mie Maagaard Nielsen (1986)
800 m løb: 2.35,2 sek. Ulla Petersen (1980)
4x100 m stafet: 57,3 sek. Ida Halberg, Lone Kristensen, Signe Marschall, 

Mie Maagaard Nielsen (1986)
7-kamp (1984 tabel): 2193 points lonee Skovgaard Larsen (1989)
Åtur (3,4 km): 18.30 min. Anne Marie Boeskov (1988)
Triathlon: (500 m svømning, 20 km cykling, 3,4 km løb)

DRENGE
87,11 mim. Lisbeth Nedergård (1987)

Højdespring: 1,95 m Michael Plaugmann (1986)
Længdespring: 6,53 m M. Holmes (1969)
Kuglestød (4 kg): 15,13 m Mads Bjerre Andersen (1979)

(5,0 kg) 12,47 m Mikkel Impgaard Madsen (1989)
(5,5 kg) 14,94 m J. Valentin Schmidt (1962)

Spydkast (600 g): 62,87 m Karsten Nielsen (1987)
100 m løb: 10,9 sek. Erik Svarre (1963)
400 m løb: 52,3 sek. P. Pontoppidan Møller (1963)
1500 m løb: 4,18,1 min. Ferdinand Zytphen-Adeler (1985)
1000 m stafet: 2,07,4 min. Jan Kortland, Brian Larsen, Peter Leschley, 

Mikkel Rohde (1987)
4x100 m stafet: 45,5 sek. Erik Svarre, Henrik Beneke, A. Ravn Nielsen, 

P. Pontoppidan Møller (1969)
5 X 80 m stafet: 48,2 sek. Jens Fink Jensen, Kim Ernest, Marcello Piacenti. 

Henrik la Cour, Erik Bertouch-Lehn (1972)
5000 m løb: 19,23,1 min. Malte Foghsgård (1989)
7-kamp (1984 tabel): 4052 points Steen Hommel Nielsen (1989)
Åtur (3,4 km): 12,51,0 min. Christopher Leth (1988)
Triathlon: (500 m svømning, 20 km cykling, 3,4 km løb)

61,26 min. Christian Harboe Hansen (1988)
Mange af ovenstående rekorder er nået op i nærheden af elite niveau. Skal der nævnes nogen 
som snart bør stå for fald må det være: 7-kamp, Åtur og Triathlon for piger, mens det for dren
gene for de konditionsstærke og udholdende er: 5000 m løb, Åtur og kuglestød med 5 kg. kugle.

Triathlon afvikles i år lørdag d. 5. maj med de hævdvundne distancer, non stop: 500 m svøm
ning, 20 km cykling og sluttende med åturen på 3,4 km. Selv om du måske ikke har realistiske 
muligheder for at vinde, er det er flot præstation at gennemføre. Dette var en opfordring til alle
rede nu at starte træningen, hvis du ikke allerede er igang! Er der ikke også allerede ansatser til 
forår i luften? - Der vil også i år være en stafetklasse, både for piger og drenge, hvis alle 3 discip
liner - single - er lige overvældende nok. God træningslyst! Pram Gad.
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S/
RAP''PORTEN for gymnasiet

Pram Gad.

I løbet af skoleåret har vi deltaget i adskillige 
stævner og turneringer med mange gode 
oplevelser og ihærdige indsatser. Alligevel må 
det nok indrømmes at vi ikke overalt har fejret 
de store sportslige triumfer.

I atletik lykkedes det ikke at vinde regions
stævnet i Maribo. Der var dog mange gode 
resultater: Klaus Østerballe, Adam Hall og 
Bo Bojesen blev nr. 2 i 100 m løb ved at løbe på 
12.3 i snit. Martin Krogh Poulsen havde debut 
på »5000« m med en tid på 15.47 min. Distan
cen var dog kun løseligt opmålt, så tiden kan 
ikke anerkendes som rekord. Christopher 
Caryesford sprang 1.70 m i højdespring, 
Adam Hall sprang 5,84 m i længdespring og 
Mikkel Impgaard Madsen satte skolerekord i 
kuglestød med 5 kg kugle med et stød på 12.47 
m. Pigerne blev nr. 2 i højdespring med et snit 
på 1,30 m. Line Hvidebæk og lonee Skovgård 
sprang begge 1,35 m. Christine Åbel, Sophia 
Kaiser og lonee blev ligeledes nr. 2 i spydkast 
ved i snit at kaste 23 m.

Vi kommer igen til næste regionsstævne 
som afholdes i Nakskov til september med 
bl.a. ændrede regler for drengeholdenes sam
mensætning, idet ældsteholdet i fremtiden 
består af 2. og 3.gere uden hensyn til alder, 
mens yngsteholdet alene består af deltagere, 
der går i l.g.

I gymnasieskolens basketturnering stillede 
2. og 3.g op hos drengene. 2.gerne vandt deres 
stævne på hjemmebane efter nogle spænden
de og jævnbyrdige kampe. 3.g vandt deres 1. 
kamp overbevisende, men tabte lige så klart til 
Slagelse, der havde et meget stærkt hold. 
Pigerne var i Vordingborg og fik så vidt vides 
ikke pionts med hjem.

I volleyball var pigerne i Roskilde. På trods 
af at begge holdene var ude i 3-sæts kampe 
blev det ikke til vundne kampe. Det samme 
var tilfældet for drengene, der spillede i Vor-

Bent Sally i scoringsforsøg.

dingborg.
I badminton udgjorde 4 drenge og 4 piger 

holdet, der var til regionsstævne i Næstved- 
hallen, hvor det også blev til bank over hele 
linien.

I kostskoleturneringen i fodbold led vi på 
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udebane to klare nederlag til Haslev og Sorø, 
men på hjemmebane lykkedes det at besejre 
Birkerød med 7-6 i en spændende og afveks
lende kamp, hvor holdene på skift var foran, 
men hvor herlovianerholdet på en flot hold
moral kom tilbage i kampen efter at være ble
vet overhalet i starten af 2. halvleg Så der er 
chance for at komme til slutspillet her i forå
ret, men det afhænger af de resterende kam
pe. Forårssæsonen er meget kort, så vi håber, 
at vores interne indendørs fodboldturnering 
vil bringe os i form. Vi satser på at gå på græs 
i slutningen af marts.

På hjemmefronten afvikler vi skolemester
skaber i en række forskellige idrætter. I næste 
nummer af Kontakt vil følge en oversigt over 
årets vindere.

Badmintonturneringen er afviklet og 
sæsonen afsluttes med en match mod Sorø.

Mesterskaber i bordtennis, basketball og 
indendørs fodbold er i fuld gang, mens volley
turneringen er ved at starte.
I løbet af foråret kårer vi mestre i tennis, ori
enteringsløb og triathlon.

2.g-holdet, som blev regionsmestre i basket
ball ved et stævne i Helenhallen, december 
1989: Christopher Caryesford, Christian Saa- 
bye, Søren Truelsen, Mads Junget Madsen, 
Jimmy Nielsen, Mikkel Kallesøe, Tim Peter
sen, Søren Østergaard.

Esben London og Christopher Caryesford 
vender sagen på hovedet.

2 .g’s pige-baskethold: Catinka Christiansen, 
Christine Åbel, Lene Nedergaard, Pia Jacob
sen, Camilla Rejnhold og lonee Skovgård.
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Thomas Garth-Grüner dunker.

SET & SKET
Red. Vagn Andersen.

NOVEMBER
7 . Disciplene fra 6. og 7. kl. deltager som 
klappere i Forstanderens årlige jagt.
10 . Vildtaften. Efter middagen vises de gamle 
historiske film fra Herlufsholm.
13 .-18. 10. kl. i erhvervspraktik.
25. Komediebal. 2.g opfører i Mads Nielsens 
instruktion Shakespeares »Helligtrekongers 
aften«.
28. -30. Terminsprøver for eksamensklasser
ne.

DECEMBER
6. Fællesarrangement med foredrag om pro
blemer vedr. invaliditet efter ulykker.
9. Forældremøde for l.g.
10. Grundskolens fodboldturnering.
12. Basketball-stævne.
15. Kostskolejul på sovesalene.
16. Juleafslutning og juleferie.

JANUAR
8. Skolestart efter juleferie.
13. Forældremøde for 2.g.
14. Trollemorgen og Trollebal.
26. Ulrichsen rejser til Rom med 2. g.
27. Forældremøde for 7. og 8. kl.
28. Grundskolens vollyballturnering.
29. Fællesarrangement med rock-koncert.
30. Orienteringsmøde for kommende elever i 
1-g-

FEBRUAR:
7. 3.x på ekskursion til Lousiana med Aarsøe.
20. Studieorientering for 2. og 3. g.
23. 9. og 10. kl. samt 3.g i teatret til »Jeppe på 
bjerget«.
Hans Hansen og Karen Fanø rejser til Rom 
med 2. a og 2.x.
24. Maskeradebal.
25. Fastelavnstøndeslagning.
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