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Herluf Trolles og Birgitte Gøyes våben
skjolde. Ægtemandens våben, med
trolden, er »af courtoisie« vendt mod
hustruens. Normalt, når våbenet
gengives alene, skal trolden vende mod
venstre for beskueren (for at kunne
vende front mod modstanderen, når
man bar skjoldet på venstre arm).
Slægten Trolles våben kan føres til
bage til 1402; den første mand som
brugte det, var Herluf Trolles farfars
farfar. Det meget særprægede våben
skjold er muligvis inspireret af en
slægtstradition om en stamfaders
møde med en trold julemorgen; mulig
vis er det en illustration af slægtens
navn (som nemlig er ældre end våben
skjoldet).
Navnet igen kan stamme fra et øgenavn
eller fra et stednavn. I Småland, hvor
slægten stammer fra, findes der netop
omkring slægtens ældste ejendomme
talrige lokaliteter med Troll(e) - i nav
net.

Slægten Gøyes våben er et af de ældste
danske adelsvåbener, kendt fra 1264,
om end den dokumenterede forbindel
se med de senere Gøyer først begynder
i 1300-tallets anden halvdel med Birgit
te Gøyes farfars farfars far. Det er
sandsynligt, at de tre muslingeskaller
oprindeligt er sat i skjoldet som et min
de om en pilgrimsrejse til Set. Jacobs
grav i Santiago de Compostela i Spani
en. Pilgrimme hertil erhvervede sig på
stedet, som bevis for, at de havde været
der, en bestemt slags muslingeskal, kal
det »Jakobsskal« eller »Ibsskal«, en
skik, der kendes fra o. 1100. Blandt
pilgrimmene var der mange nordboere,
og adskillige Ibsskaller i middelalderli
ge nordiske våbner formodes at stam
me fra en valfart til Santiago.
Tegningen er udført af den skånske
heraldiker Jan Raneke.

Tegltag og
splitflag

I redaktionen for dette
særnummer af
Herlufsholm Kontakt:
Hans-Jørn Bentzen.
Mogens Jensen.
Nils Aarsø.
Mads Nielsen, redaktør.

Selv ved et lidt skævt jubilæum er det klogt at gøre status, især i en verden præget af
voldsom turbulens, både teknisk-materielt, politisk og kulturelt.
11965 fejrede vi skolens 400 års-dag (ja mange på stedet var faktisk også med den
gang!) med en fornemmelse af at en ny epoke stodfor døren. Idag kan vi konstatere at det
holdtstik: op mod halvdelen af de bygninger som udgør Herlufsholm 1990 er nybyggeri,
og de øvrige er så radikalt renoverede at vi reelt har nyt tegltag over hovedet. Også indhol
det vidner om forandringer: dagelever, kost-piger, både store og små, nyefag og nye lære
re - tilsammen en voldsom udvidelse, selv om vi stadig vil hævde at small is beautiful. Så
når vi hejser flaget d. 23. maj er der meget at se tilbage på og fejre.
Dagens statusopgørelse har også en kulturel side. Som en taler ved festen i -65 sagde:
Traditioner bevares bedst ved at fornyes. Hvilket slet ikke er i modstrid med en kommen
tarfra dipelfader og gammelherlovianer Bernt Johan Collet: Skolens ånd? det er da også
vaner - den tryghed at dette myldrende liv af diple til og fra bordene, ved morgensang, på
spladsen - af hørerne i klasserne - det fortsætter på samme selvfølgelige måde som i min
egen tid.
Splitflaget har vi her på Herlufsholm fra Herluf Trolle - som Admiralens arvinger har
vi brugt det i generationer. I kirken hænger således en gammel skolefane - »splittet« læn
gefør skolen i 1930-ernefik officiel tilladelse til atføre splitflag (det var blevet aktueltfor
di der var kommet en vis trængsel af uberettigede »splittere«). For os alle er dannebrog
et symbol på noget godt dansk, festligt og eventuelt højtideligt. Men splitflaget - det er
dog noget »særdeles«, som H. C. Andersen ville havesagt. Splitten kunne være en påmin
delse om det vi så ofte overser: De herligheder vi færdes i til daglig og næsten tager for
givet. Skolens ånd?
Men i en tid med »kulturbulens«, med opløsning af familie- og andre fællesskaber,
nedslidning af natur og mennesker, systemstyring af individet, da er det ikke mindst de
oversete daglige værdier der skal forsvares og udvikles. Det lille plus skal have sin plads:
Sportens og legens glæder, uden træningstyranni. Naturen ogdesmukkebygningsanlæg
som rammer om rekreation ellerfaglig fordybelse - ikke karakterræs. Den kreative ople
velse eller ydelse på scenen, i musikken (og i Kontakt!) hellere end videomani. Og ikke
mindst kammeratskabet, hvor det gode humør smitter til de andre - en tryghed blandt
ligesindede og dog så forskellige. Ikke gruppepres med mobning!
Disse miljøets friværdier, den lille positive drejning af den daglige rutine, kan let for
spildes. De skal nemlig fornyes hver dag, og forsvares af os alle: Elever, lærere, ledelse og
forældre. For samling om og loyalitet overfor disse ting bygger på en fri-villig indsats. En
evne til at glædes over både tegltag og splitflag.

Redaktøren.
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En statusopgørelse
Forstander Aage Wolff-Sneedorff.

I det jubilæumsskrift, Kontakt udgav i anledning af 850-års jubilæet i 1985,
skrev jeg en oversigt over, hvad der var sket på Herlufsholm de sidste 20 år —
siden Axel Reedtz-Thotts artikel i årsskriftet 1965, hvori han redegjorde for
udviklingen 1915-1965.
Skolen fejrer den 23. maj i år sit 425-års jubilæum, og jeg vil derfor gerne
benytte lejligheden til at fortælle lidt om nogle af de væsentligere ting, som er
sket på skolen i den tid, jeg har været Forstander.

Dagelever
I min artkel til 850-års jubilæet redegjorde jeg for skolens udbygning til dag
elever.
Den aftale, vi havde indgået med amtet om henvisning af dagelever udløb i
1989, da det sidste hold på 25 elever blev henvist til os. Vi har forhandlet med
amtet om en mulig forlængelse, men nu er amtet ikke længere interesseret, da
det har rigelig plads på sine egne gymnasier.
Vi finder, det er værdifuldt at have dagelever og håber, der fortsat vil være
søgning, selvom de nu selv må betale skolepengene — hvad mange allerede gør.
Hele den omtalte udbygning havde været dyr og tæret på Stiftelsens res
sourcer.
Nu kom turen til kostskolen, som i de år havde været stedbarnet. Jeg mødte
derfor en lange ønskeseddel, da jeg tiltrådte.

Ombygninger i Klosterbygningen
Et meget presserende krav var modernisering af køkkenet og serveringen.
Allerede i 1977 havde miljømyndighederne meddelt, at køkkenet var gam
melt og på visse punkter utidssvarende. For at godkende køkkenet og serverin
gen blev der stillet en række krav, og samtidig lod brandmyndighederne i Næst
ved høre fra sig og stillede sine krav.
Forholdene havde længe trængt til forbedring. Køkkenet havde i mange år
været belastet til den yderste grænse for at sørge for de daglige måltider til
disciplene, og serveringen for dem var meget besværlig og uhensigtsmæssig på
grund af pladsforholdene. Det ville formodentlig være nødvendigt at udvide
Lille Spisesal ind i oldfruens domæne, og da hendes lokaler også tiltrængte en
modernisering, blev det af skolen benyttede arkitektfirma, Kgl. Bygningsin
spektør Stærmose, Odense, anmodet om at fremkomme med en samlet plan til
løsning af problemerne.
Min forgænger, Jens Just Jermiin, var naturligvis ikke ivrig efter at tage stil
ling til så store dispositioner kort før, han skulle holde op, så det blev mig, som
måtte tage ansvaret for, hvad der skulle ske med Klosterbygningen.
Adskillige forslag havde været drøftet, bl.a. et der gik ud på at inddrage Festsa
len som spisesal, så spisningen kunne foregå i Store Spisesal og Festsalen. Der
ved blev der mulighed for at overføre Lille Spisesal til oldfruen.
Jeg fandt planen uantagelig, idet jeg ikke kunne gå med til at nedlægge Fest
salen. Argumentet at det bestående køkken kunne fungere under ombygnin
gen, gjorde ikke større indtryk på mig. Jeg bad derfor arkitekterne komme med
et nyt forslag. Det gjorde de, og på basis af det lykkedes det allerede i 1979 at
få de fornødne tilladelser og godkendelser — og det afslag på andragendet om
statslån, som jeg var forberedt på.
Det ville antagelig have kostet nogenlunde det samme, måske endda mindre,
at bygge en speciel bygning til køkken og spisesal, og muligheden blev drøftet.
Jeg så dog meget nødigt funktionerne fjernet fra Klosterbygningen, da jeg
frygtede, den ville forfalde, hvis den ikke blev brugt.
Forslaget indebar bl.a., at økonomaernes lejligheder blev inddraget i køkke
net og oldfruens i vaskeriet. Køkkenet kunne så disponere over hele stueetagen
i sydfløjen, men for at få forbindelse hele vejen igennem blev det nødvendigt at
bygge en ny trappe midt i fløjen.
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Arbejdet gik i gang i juni 1980 og blev afsluttet i oktober 1981. Køkkenet var
lukket fra en måned før sommerferien 1981 til en måned efter, i hvilket tidsrum
spisningen foregik i Helen-hallen.
Ombygningen omfattede flytning af hovedtrappen og indretning af toiletter
på 1. og 2. sal. I den østlige del af stueetagen indrettedes personalefaciliteter og
depotrum, og det eksisterende køkken blev ombygget og udvidet, og nyt inven
tar anskaffet. Det blev indrettet en nye elevator til spisesalene på første sal, og
Lille Spisesal blev udvidet. Store Spisesal fik ny gulvbelægning, og anretterrummet blev ombygget. I oldfruens afdeling blev vaskeriet i stueetagen renove
ret, og der indrettedes linneddepot og systue på første sal, ligesom der indrette
des garderobe og spisestue for vaskeriafdelingen på anden sal. Økonomaerne
flyttede til lejligheden over godskontoret og oldfruen til den nordlige ende af
rektorboligen.
Det var en stor mundfuld at gå i gang med, men det var nødvendigt. Hvis
man tager ændringerne i køkken og vaskeri og de derved nødvendiggj orte øvri
ge ændringer under eet, viste det sig da også, at det blev det største samlede pro
jekt, jeg måtte bevilge af Stiftelsens kasse.

Rektorboligen
Men der var mange ånde ting, som trængte sig på. Rektorboligen var efter det
nylige rektorskifte stadig under ombygning og modernisering. Det var startet
før min tid, og jeg befattede mig ikke meget med det, men jeg har i alle årene
kunnet glæde mig over, at der blev skabt de bygningsmæssige muligheder for,
at rektorparret kunne repræsentere skolen så smukt og udfolde den enestående
gæstfrihed, som er kommet Herlufsholm til gode.

Faciliteter til »de kreative fag«
Der var behov for indretning af speciallokaler, dels til undervisningen, dels til
beskæftigelse uden for skoletiden.
Det første ønske kom fra idrætslærerne, som foreslog et kælderrum under
Helenhallen ombygget, så det kunne bruges som aktivitetsrum og til grundtræ
ning. Da det forholdsvis let kunne lade sig gøre, godkendte jeg det.
Der var — som der altid havde været — gode muligheder for at dyrke sport,
både ude og inde, men jævnlig vedligeholdelse var nødvendig, og lejlighedsvis
var betydelige beløb til forbedringer påkrævede. Atletikbanerne blev renoveret,
og i stedet for tennisbanerne blev nye kunststofbaner anlagt. HerlufsholmFonden deltog heldigvis med et betydelig beløb i de dyre tennisbaner.
Et tidssvarende musiklokale var stærkt tiltrængt. Musikundervisningen
fandt sted i lokalet ved siden af Festsalens scene, men da det blev inddraget til
trappen i forbindelse med ombygningen af køkkenet, blev den midlertidigt
henlagt til Festsalen.
Da de yngste disciple i 1969 flyttede til den nye VUE-bygning, blev lokalerne
over forstanderlej ligheden ledige, og der blev indrettet interimistiske, ikke sær
ligt egnede lokaler til formningsundervisningen i Vuens tidligere sove- og
vaskesal, mens lærerlej ligheden blev opretholdt.
Arkitekten blev anmodet om at komme med forslag til indretning af nye
lokaler til musik og formning i de gamle Vuelokaler. Lærerlej ligheden kunne
indgå i projektet. Resultatet blev, at etagen i modsætning til tidligere blev delt
på tværs, hvilket bl.a. havde den fordel, at der kom mere lys ind i rummene. Der
blev indrettet lokaler til formning i den ene ende og til musik i den anden. Tak
ket være at faglærerne blev taget med på råd, og at der blev gjort meget ud af
enkelthederne, bl.a. lydisolering, lykkedes det arkitekten at løse den ham
pålagte opgave fortræffeligt.
Jeg har altid lagt stor vægt på, at der var gode muligheder for fritidsbeskæf
tigelse og bevilget de fornødne beløb dertil.

Sovesalene renoveres
I alle de de gamle bygninger var det nødvendigt at ændre og forbedre forholde
ne på disciplenes humre, sovesale, vaskesale etc. De første år — under ombyg
ningen af Klosterbygningen — måtte vi nøjes med den årlige gennemgang af
humrene i sommerferien, men senere blev det muligt at gå lidt mere konsekvent
til værks.
Vi begyndte med Lassengården. Der var 2 sovesale og en vaskesal, som dels
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lå upraktisk, dels ikke var tilstrækkeligt udstyret med brusere og toiletter. Afde
lingen blev totalt renoveret. Der blev indrettet 3 sovesale. De fik direkte tilknyt
ning til de nye rummelige vaskesale, som blev udstyret med de fornødne facilite
ter. Enkelte humre blev inddraget, sovesalslærerens kontor flyttet, og der kom
en ny indgang fra Røde Plads.
Derefter kom turen til Skolebygningen. I umindelige tider havde der været 2
sovesale på første sal — Øst og Vest. Også her var det nødvendigt at gøre forhol
dene mere tidssvarende. Sovesal Øst rummede 46 disciple. Det var alt for man
ge, så den blev gjort mindre. Ligesom på Lassengården blev der indrettet flere
brusere og toiletter i vaskesalene, så det ikke længere var nødvendigt med de
lange køer.
Efter at disse forhold var bragt i orden, fik humrene på første og anden sal
en så alvorlig omgang, at de i virkeligheden blev helt fornyede. Alle humrene
blev lagt på sydsiden, medens værelserne mod nord blev indrettet til fælles akti
viteter, såsom hobbyrum, T.V. stuer, Te-køkkener etc.
Sidst kom en gennemgang af Museumsbygningen, hvor modernisering, ikke
mindst af vaskesalene, også var påkrævet.
Skolebygningen var den, som ændrede mest karakter. De fleste Gamle Herlovianere forbinder Skolebygningen med gamle, upraktiske humre — ikke uden
grund for murene mellem dem stammede fra begyndelsen af 1850’erne, da der
blev sat en etage på Skolebygningen. De havde deres specielle charme. Nu blev
murene revet ned og erstattet med nye.
Også Vuen og Egmontgården har, navnlig i de senere år, gennemgået betyde
lige ændringer, til dels fordi anvendelsen af dem er blevet en anden.
Sygehuset er også blevet gennemgået og moderniseret. Det drejer sig både
om lejligheden og sygeafdelingen, hvor hele førstesalen er inddraget. Desuden
er toiletforholdene forbedret.

Tegltagene lægges om
Det er imidlertid ikke kun det indre af bygningerne, som har været dyrt at vedli
geholde.
Meget bekosteligt har omlægningen af tagene været. Tegltage er smukke og
hører skolen til. Desværre holder de ikke evigt, og i de senere år har det været
nødvendigt at lægge mange af dem om. Det har været en bekostelig affære.
Under teglene er der lagt et særlig »tæppe«, så intet kan trænge igennem. Tidli
gere var det nødvendigt hyppigt at understryge tagene, navnlig af hensyn til sne,
som det ellers næsten er umuligt at forhindre i at trænge igennem med vandska
de til følge.
I årenes løb er tagene på Godkontoret, Sløjdbygningen, Sygehuset,
Museumsbygningen, Klosterbygningen og Kirken blev lagt om. Hvert sted har
det været nødvendigt at overveje, om det skulle være røde eller blå tegl. De røde
laves i Danmark, men alligevel har vi lagt blå de steder, vi mente, de hørte til,
uanset at de var dyrere og skulle købes i udlandet.

Naturgas
Overgangen til gasvarme med det dertil hørende ledningsarbejde, som bl.a
omfattede flere bygninger end tidligere, var dyrt. Herlufsholm har træ i skove
ne og halm på markerne, men alligevel foretrak vi indlæggelse af naturgas. Der
er gjort meget for at styre varmeforbruget, bl.a. med ure og med varmevekslere
i de enkelte bygninger, så det er begrænset, hvor varme styrtebade, det er muligt
at tage.
Stiftelsen havde også store udgifter til bygningen af pensionistboligen »Røde
Hus« og moderniseringen af »Leths Stiftelse«.

To Gøye-Gårde til pigerne
Det mest bemærkelsesværdige, som er sket i de senere år, er, at der er kommet
piger i kostskolen. Allerede Axel Reedtz-Thott havde undersøgt, om det var
økonomisk muligt at etablere i hans tid, men havde måttet opgive det.
Da jeg fik det generøse tilbud fra Herlufsholm-Fonden, at de ville undersøge
mulighederne for at bekoste en bygning, som kunne huse pigerne, slog jeg med
stor glæde til med det samme. Det lykkedes for Fonden, så den til jubilæet i
1985 kunne overdrage skolen Birgitte Gøye Gården som gave.
Det blev en stor succes. Der viste sig et så stort behov for at kunne sende piger
4

hertil, at Egmontgården måtte inddrages til pigerne. Vi har nu åbnet mulighed
for, at piger også kan komme ind i 8. og 9. klasse, og det store pres har gjort det
nødvendigt at bygge Pernille Gøye Gården.
Det i vide kredse anerkendte behov og skolens gode omdømme har bevirket,
at en række fonde og institutioner har ydet så store tilskud, at næsten halvdelen
af omkostningerne ved bygningen af Pernille Gøye Gården er dækket. En stor
hjælp blev ydet af Gammelherlovianeren ingeniør Allan Andersen (’44), som
har udført jordarbejdet gratis i forbindelse med både Birgitte Gøye Gåden og
Pernille Gøye Gården.

Pernillegården.

Hvide Bygning genopstår
I min tid som Forstander er der sket meget, og det er kun muligt at fremdrage
en del af de større dispositioner.
I sommerferien 1979 fik jeg brev fra lektor Kristian Olsen, som foreslog, at
Skolebygningen, som tiltrængte facadebehandling, blev malet hvid, som den
havde været i gamle dage — Hvide Bygning ctr. Røde Bygning = Klosterbygnigen. Jeg fandt forslaget interessant, men var betænkelig ved at foretage en så
væsentlig ændring uden den fornødne opbakning. Den var vanskelig at få, og
først da arkitekt Stærmose gik varmt ind for forslaget, turde jeg gennemføre
det — hvilket jeg altid har glædet mig over siden.
I Forstanderlejligheden er den inderste stue, som oprindelig var soveværelse,
istandsat med parketgulv, tapet og møbler, så den nu dels falder naturligt ind
som repræsentationslokale, dels er en hyggelig stue, når der er få til stede.

Værdifuldt gammelt — og godt nyt
Vylen har i årenes løb været underkastet væsentlige ændringer. Senest har nye
paneler gjort det tidligere kølige lokale til en smuk, indbydende indgang til
Skolebygningen.
Munkegangen er repareret. Kirkens ur og vejrhane har været til reparation på
Nationalmuseet. I Zoologimuseet har konservator Hedegaard sørget for den
nødvendige konservering af samlingen og hjulpet os med at udvide den med
forskellige udstoppede dyr og fugle, som ikke længere må handles. Fra Krista
og Viggo Petersens Fond har i fået en ny kikkert til Observatoriet.
Der har også været betydelige omkostninger forbundet med inventaranskaf
felser, bl.a. til EDB-udstyr til skolen, hvor vi har fået hjælp af Professor Lunds
Legat.
Heldigvis har ikke alt været forbundet med store omkostninger. Næppe var
jeg tiltrådt som Forstander, før Heis foreslog mig, at man Trollemorgen efter
kirken skulle samles i Festsalen til fælles morgenbord i stedet for, at deltagerne
som tidligere skulle fordeles i Rektorboligen og hos de forskellige hørere. Ideen
var jo i virkeligheden oplagt, og jeg gik ind for den straks. Der er ikke tvivl om,
at mange har glædet sig over at kunne samles på den måde.
Kirken skulle have nyt orgel, og et sådant er dyrt. Men heldigvis var det en
udgift der påhivlede menighedsrådet, idet Stiftelsen kun havde vedligeholdelsespligten.
Endelige er det lykkedes at plante et oldebarn af Store Pil på den rette plads.
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Regnskabet godkendt
Hvor er pengene kommet fra til alt, hvad der er sket i de senere år?
En del af det tilskud, private skoler får fra staten, er beregnet til vedligehol
delse af bygningerne. Da jeg tiltrådte, var tilskuddet 214 % af bygningsværdien.
Det var derfor naturligt, at jeg prøvede at få bygningerne vurderet så højt som
muligt, og det lykkedes at få vurderingen mere end fordoblet med deraf følgen
de større vedligeholdelsestilskud. Det holdt imidlertid kun nogle år, for så blev
beregningsgrundlaget lavet om.
Stiftelsen og skolens private fonde har betalt mange af omkostningerne.
Også fra fonde, som står bag skolen, er der kommet store beløb — ikke mindst
fra Herlufsholm-Fonden, der som nævnt bl.a. gav Birgitte Gøye Gården.
Elevbetalingerne har ikke deltaget i udgifterne. De går udelukkende til sko
lens drift. Stiftelsen yder iøvrigt et tilskud til hver enkelt elev. Kostskolekontigentet var i skoleåret 1989/90 kr. 45.000,-. Som bekendt er der mulighed for,
dels fra staten, dels gennem private midler at få nedsat kontingentet, når øko
nomiske grunde taler for det. Herlufsholm-Fonden lægger — ligesom skolen
— stor vægt på, at rekrutteringen sker så bredt som muligt, så økonomiske
grunde ikke forhindrer nogen i at gå på skolen.
Jeg skal hvert år aflægge regnskab for Undervisningsministeriet, som gen
nemgår det grundigt og knytter sine kommentarer til det. Jeg har kunnet aflæg
ge regnskaberne med god samvittighed, og de er altid blevet godkendt.
Med den gamle Stiftelse i ryggen kan jeg sige, skolens økonomi er sund.
Engelholm, den 9/4 1990.

Som en fodnote til Forstanderens artikel kan Kontakt bringe en plan
over Herlufsholm. Hersesfortiden iform af bygninger som nu er nedre
vet - avlsgården, varmecentral og gal. Men også de nye bygninger inklu
sive Pernillegården, som er kommet til siden 1965/67, da disse
beliggenheds- og udbygningsplaner blev konfirmeret.
Endelig viser planerne beliggenheden af bygninger, som Frednings
nævnet vedformanden UlfAndersen har godkendt pr. 19/1-90. Det skal
dog understreges, at de imødekomne ansøgninger om dispensation fra
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fredningsbestemmelse o.l. IKKE er ensbetydende med aktuelle bygge
planer. Derimod angiver de, hvilke rammer vi har at tænke ifor fremti
den. Visionerne har bl.a. omfattet endnu et kollegium af størrelse som
Pernillegården, svømmehal nær vandtårnet, udvidelse af pigernes gal
med en squashhal, samt elevbygninger i éri etage på plænen mellem Sus
og alleen. Nok er det svært at spå om fremtiden, men det er nemt at
drømme.
Red.

Det er - det var - det bliver?
(et tilbageblik)
Mogens Jensen

En dipels dag
Det vil vel være naturligt i et jubilæumsskrift at se sig lidt
tilbage. En institution som Herlufsholm har i årenes løb
nok besvaret en masse fælles træk, nogle som traditio
ner, andre som skikke, men der er så sandelig også
ændret meget. Tykke bøger er skrevet, hvor alle detaljer
nu og før er indgående behandlet. Så lad os derfor nøjes
med 2 smagsprøver, udvalgt blandt en utrolig masse
emner. Vi vælger døgnets forløb for skolens disciple.
Alle nuværende ved, hvordan dagligdagen går i vore
dage, men hvordan var det før i tiden?

Den første ordinans 1567
Ved skolens start for 425 år siden — beskrevet i den
såkaldte »Ordinans« fra 1567 — foregik det på følgende
vis:
Klokken 5 om morgenen skulle alle være oppe og have
fuldendt deres morgentoilette, hvorefter de fra 5 til ca.
5.45 under ledelse af rektor og de to hørere, der dengang
var, skulle holde korsang i kirken. Fra 5.45 til 6 læste de
på lektier til den næste skoletime, der varede fra 6 til 7.
Alt dette foregik endda på fastende hjerte. Første kl. 7 fik
de davre, bestående af »Øllebrød, suppe, eller andet efter
tidens lejlighed«.- Efter nydelsen af dette måltid fulgte
indbyrdes diskussion — på latin — om det, de havde læst
i første time, og fra 7.45 til 8 læste de på lektien til 2. time
(fra 8 til 9). Fra 9 til 10 skrev de latinsk stil og nød derefter
middagsmåltidet, bestående af 4 retter, fra 10 til 11. Ved
middagsbordet måtte de læse højt af biblen eller »histo
rier«. Det var ikke meningen, at disciplene skulle snakke
sammen, navnlig ikke på dansk. Både rektor og de to
hørere spiste sammen med disciplene ved tre borde med
en lærer og 12 disciple ved hvert bord. Ved måltiderne og
forøvrigt hele dagen igennem stod der øl til rådighed for
både lærere og disciple i et omfang, som nutildags virker
ganske overvældende. Til rektor beregner skolens ældste
spisereglement 9 potter (1 pot = ca. 1 liter) øl daglig, til
hver af hørerne 6 potter og 3,5 pot til hver discipel. Disse
mægtige portioner øl virker ikke mindre imponerende,
når man betænker, at både rektor og hørerne på den tid
skulle være ugifte, og alt det øl har altså været beregnet
for deres egen mund alene. Men i de tider anså man det
for en selvfølge, at man hele dagen igennem måtte kvæge
sig med øl, og selv den strenge ordinans tillader udtryk
kelige disciplene at få øl hele dagen, når de tørstede, men
tilføjer advarende, at »ingen må sidde til sæde at drikke
eller lade hente øl fra Næstved«. Skolens klokker vartede
op ved bordet og havde desuden det hverv at stille klok
ken og rede børnenes senge. Fogeden og skriveren (ride
fogeden og godsforvalteren) anså ikke for værdige til at
spise sammen med lærere og disciple, men måtte »æde
udi borgestuen med gårdens folk«.
Efter middagen rekreerede disciplene sig ved at »lege
bold, slå top og anden børneleg«, fik 12-13 undervisning

En discipel - Tegning på indersiden afbindet om en håndskrevet sang
bog i Herlufsholm bibliotek. Efter dragten må drengene være fra
mester Pouls tid (1622-1631).

i musik, sang og skrivning, nød almindelig undervisning
fra 14-15 og begav sig derefter for anden gang over i kir
ken for at holde korsang (fra 15-16). Så fulgte dagens
sjette og sidste undervisningstime, efter hvis slutning alle
de disciple blev opregnet, som i dagens løb havde »talet
dansk, stimet eller slagets«, og straffet for disse forseel
ser med ris på den bare ryg. Det betragtedes altså som et
ganske selvfølgeligt led i dagens program, at en del af
skolens disciple på et bestemt tidspunkt stillede til kor
porlig afstraffelse. Klokken 17 fik disciplene nadver med
tre retter, der ligesom middagsmåltidet ledsagedes med
oplæsning og sang, og legede derefter til kl. 19. Efter det
te klokkeslæt skulle de læse lektier, hver især på deres
kammer indtil sengetid kl. 21.
Hertil kommer så, at disciplene havde meget snævre
grænser for, hvor de måtte færdes. De måtte faktisk ikke
komme uden for de snævre mure, der omgav det gamle
kloster. (Rester af disse kan ses endnu i forlængelse af
rektorboligen).

Frederiks dag i 1852
I året 1852 ankom efter sommerferien 2 brødre til Her
lufsholm. De skulle begynde på skolen i henholdsvis 1.
og 2. klasse, svarende til vores nuværende 6. og 7. De hed
Frederik og Nicolaj Knutzon. For nogle år siden fandt
man på et loft en håndskreven beretning om de to’s ople
velser på skolen, nedskrevet af Frederik som voksen. Den
fortæller meget udførligt om skolens bygninger, omgi
velser, rektorer, forstandere, hørere (lærere) og andre
funktionærer samt om kammeraterne. Desuden omtales
alle skolens arrangementer igennem, udflugter og fester
(man bemærker i forbifarten, at Trolleballet varede —
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om ikke til den lyse morgen — så dog til kl. 4). Det er
naturligvis en meget subjektiv beretning, men man får
dog meget at vide om en hel del konkrete facts.
Lad os nu holde os til emnet og høre, hvad Frederik
beretter om døgnets gang:
»...Vi boede som alt sagt udmærket. Værelset oliema
let, 6 alen til loftet, to vinduer ud til åen og skoven, bedre
gaves ikke. Tre dobbelte, gulmalede skabe, der var delte i
midten, gav enhver af os sit private rum, som vi kunne
lukke af for med en nøgle. Her hang vore klæder på kna
ger, og på smalle hylder i skabets ene side var der plads til
vore små ejendele: Vore bøger, vor mappe, der gemte bre
ve hjemmefra, vore småting og så en malmlysestage og et
større eller mindre antal tællelys. En lysesaks har vel hel
ler ikke manglet. Midt på gulvet var to malede fyrretræs
borde stillet sammen, om den 6 stole med læderbetræk,
men uden ryg! På disse stole sad vi så og læste vore lekti
er, og efter tur brændte vi lys til fælles bedste. To stager,
hver med ét tællelys i blev placeret således på de to sam
menstillede borde, at virkningen fordelts ligeligt til os
alle 6.
Følgende skema var fra skolens side lagt på discipeltil
værelsen:
Om morgenen, 12 minutter før 6, ringede gangkoner
ne på sovesalene, som 5 minutter derefter lukkedes, så at
den som ikke var kommet ud, måtte blive derinde, og
dette påførte svære ubehageligheder. Kl. 6 mødte skole
nunder den inspektionshavende lærers auspicier til lov
sang i spisesalen (senere: Lovsangssalen i den nye byg
ning). Læreren gav en salme op, gerne to vers. Der blev af

Grønneplads og Skolebygningen efter ombygningen 1853.
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en fløjtespillende discipel givet tonen, og alle sang med
— enstemmigt. Når sangen var sluttet, kom inspektøren
ind, og den inspektionshavende forsvandt. Samtidig
kom skolens 3 gangkoner, hver med en stor blikkande,
fyldte med kogt mælk, og opvarterne med smørrebrødsfade. Hver discipel fik en rundtenom rugbrød med smør
og en pægl mælk, som blev drukket af vort eget med
bragte glas. Under indtagelsen af dette måltid faldt der
for enhver, som sad i de 4 yngste klasser, en lille afbrydel
se, idet man efter tur gik hen til inspektøren og præsente
rede ham to renvaskede hænder og, hvis han ønskede
det, en ditto hals. Nu og da sås en eller anden at forsvinde
ud af døren. Han havde fået omvask. Efter endt måltid
trak man sig tilbage til sit værelse, man rensede sit glas til
næste morgens mælkenydelse og lagde vel også i reglen
en sidste hånd på det lidt hastigt udførte toilette.
Klokken 6.30 begyndte læsetiden, dvs. så skulle man
opholde sig på sit værelse for at forberede sig til klasseti
merne. Man læste altså lektier, og det enten man havde
meget eller lidt at præstere. Viste skemaet f.eks. regning,
religion og tegning, så var der til første og tredie time
intet at læse, og man kunne da ikke være al den tid om at
læse sin religiion. Men opholdet på værelset var obliga
torisk, og heri skete der under (rektor) Dicmanns ledelse
af skolen ingen forandring.
Klokken 8-11 udfyldtes af 3 klassetimer med to delen
de firkvarterer, et 12 minutters kl. 9 og et 5 minutters kl.
10. I frikvartererne stormede man fra klasseværelserne
ud i den lange korridor og i vestibulen, som gik i ét med
denne. Kl. 9 stod inspektøren og en gangkone ved et bord

i vestibulen, hvor der på et par store bakker befandt sig
104 (skolens elevtal dengang) halve rundtenommer rug
brød med smør og ost på. Enhver nærmede sig roligt
uden at brase på — det var det, inspektøren påså — og
bortførte sit stykke mad. Det gled hurtigt ned, og der var
endda tid til at bevæge benene lidt.
Fra kl. 11-12 havde man fri, dvs. kunne gå, hvorhen
man ville indenfor den ved skolens love afstrukne græn
ser. Man kunne tage del i de lege, som næsten altid var i
gang. Man kunne også blive på sit værelse og læse i en
morskabsbog eller skrive breve til hjemmet. Eller man
kunne spadserer, gerne to og to, som man var venner til.
Klokken 12 lod den store malmklokke i kirketårnet sig
høre. Længe og vedvarende. Den kaldte alle disciplene,
dem der sad på deres værelser, dem der var i gang på
grønne plads og dem, der efter en tur i de nærliggend
skove var for hjemadgående — dem alle kaldte den op til
et af dagens højdepunkter: Indtagelsen af middagsmål
tidet. Man samledes i den store spisesal i Rødebygning,
hvor to lange borde med en gang i midten gav plads til
alle 104 disciple og 6 lærere. Øverst ved det ene bord sad
inspektionshavende lærer, ved det andet inspektøren.
Den inspektionshavende gav tonen an. Når han trådte
hen for sin bordende, tog alle mand plads, hver bag sin
rygløse stol, og nu lød det fra en af de yngste disciples
mund:
I Jesu navn gå vi til bords
spise og drikke på dit ord.
Dig, Gud, til ære, os til gavn
så få vi mad i Jesu navn, Amen.
I samme nu som Amen er sagt, afløses det af en sum
men og mumlen over hele salen. Den verdslige del af
festen er begyndt. Skeer, gafler og knive taler deres sprog
gennem de dæmpede samtaler og indbyrdes overdøven
de ordstrømme. Nu og da høres der: »Brød, »brød«,
»brød« eller »vand«, »vand«, »vand«, når der fra den
ene ende af en sammenhørende del af bordet rekvireres
disse let opnåelige goder fra den modsatte ende. Eller en
arm går til vejrs med en tom ølflaske, og en af tjenerne
bringer en ny. Tre kvarter varer denne almindelige sum
men, så dæmpes den umærkeligt, alt som dyrene er fod
ret. Den inspektionshavende, der imidlertid har udfoldet
sin avis, som Posten netop har bragt, bøjer denne et øje
blik til side for at se, om man over hele linien har endt
måltidet. Inspektøren gør ligså ved det andet bord, de to

nikker til hinanden og efter at alle har rejst sig, lyder det
fra den samme unge røst som før bordet:
Vi takker dig Herre, du himmelske Fader
for alle dine gaver og velgerninger.
Du lever og erindrer.
En sand Gud fra evighed til evighed. Amen.
Lærerne samles oppe hos inspektionshavende og siger
velbekomme indbyrdes. Disciplene forlader salen uden
nogen sådan ceremoni.
Alt eftersom måltidet har fremkaldt en større eller
mindre appetit hos de 104, følger nu på middagen et lille
frikvarter eller et stort frikvarter, og så er klokke halvto.
Denne pause efter bordet havde karakter af en tilværelse
ad interim, men man kunne ikke rigtig disponere over
den, skønt man havde fri. Om vinteren var man på sit
værelse, om sommeren strakte man sig på Grønneplads,
idet man ofte dannede store kolonier, hvor den enes ben
var den næstes hovedpude. Spadsereture foretoges så at
sige aldrig i denne mellemtid.
Kl. 13.30 til 15 var læsetid på værelset, ganske som om
morgenen, og kl. 15-18 klassetimer med to delende fri
kvarterer. Kl. 17 stod atter inspektøren og gangkonen
med et stort smørrebrødsfad. Femmaden var en halv
rundtenom med smør, men uden pålæg. Kl. 18 var sidste
klassetime til ende, og i den derpå følgende time nød
man sin frihed lige som mellem 11 og 12. Så fulgte kl. 19
aftensmåltidet på spisesalen, hvor imidlertid kun den
inspektionshavende og inspektøren gav møde, mens de
andre lærere spiste deres misundelsesværdige kolde bord
og drak deres bajer og the på deres værelser. Vi kaldtes til
aftenbordet af den lille klart kimende tårnklokke, og vi
begyndte og sluttede som ved middagen med bøn.
Allerede kl. 19.30 begyndte læsetiden på værelset, og
man læste og læste lige til kl. 21. Så lød atter den lille
tårnklokke. Man samledes til lovsang som om morge
nen. Efter lovsangen kunne man gå i seng, men man hav
de lov til at være oppe til 22, ældste klasser dog kl. 23.
Om vinteren blev man inde, men i de lune sommeraftene
gik man helst i de herlige skove eller langs åen og ofte var
samme sidste aftentime dagens skønneste«.
Såvist Frederik. Så vidt fortiden. Så ens og dog så for
skelligt. Spændende vil det være ved 500-års jubilæet (år
2065) at se hvor meget der er tilbage af de her omtalte
skikke og dem, der er gældende i dag.
QUI VIVRA VERRA

Følgende side En illustration fra det smukke værk
ZOOLOGIA DANICA med håndkolo
rerede kobberstik, som var blandt Mel
chiors indkøb til de naturhistoriske sam
linger, der er grundlagt afham. Værket er
mindre kendt end FLORA DANICA,
som skolen også ejer et eksemplar af
Melchiors sirlige håndskrift ses på
bindets titelblad sammen med bibliote
kets stempel.
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PROFILER 2:

Dipel og hører
Hans Bøchmann Melchior
Kristian Olsen

Hans Bøchmann Melchior.

H. B. Melchior blev født 1773 i Grenå, hvor hans fader
var sognepræst. Som 11-årig kom han til Herlufsholm
sammen med sin lærer, den senere rektor A. W. Brorson,
dengang nyudnævnt konrektor. Fra Herlufsholm blev
han dimitteret i 1790 sammen med 5 andre, det største
studenterhold mellem 1780 og 1800. Og til Herlufsholm
forblev hans tilværelse knyttet indtil hans død i 1831,
bortset fra de 7 år han studerede pædagogik og naturhi
storie ved Københavns Universitet.
Disciplen Melchiors Herlufsholm kender vi — det var
det samme som Rahbeks. Anderledes i Melchiors tid
som hører, der faldt sammen med en af skolens største
byggeperioder: Allerede 1796 stod den nuværende rek
torbolig færdig. 1809 opførtes Skolebygningen (dengang
dog kun i én etage) på fundamenterne af den tidligere
lade, som fællesdriftens ophør havde overflødiggjort.
Til denne nye bygning flyttedes nu både discipelboliger
og undervisning. Fra 1812 stammer forvalterboligen (det
gule hus hvor godskontoret har til huse); den blev til ved
ombygning af et dengang ca. 200 år gammelt porthus.
Og i de næste år anlagdes Nyvej, hvorved den såkaldte
»nye skolegård« forsvandt. Disciplenes legeplads blev
herefter Grønneplads. Endelig fornyedes i 1819-22 de
øverste to etager af klosterbygningens østfløj; kun »mel
lerne« blev tilbage.
I vestenden af den nyopførte skolebygning (nu den
»gamle«) fik Melchior som »førstelærer« en efter kostskolelærerforhold prægtig bolig: 4 værelser og køkken.
Den lå hvor nu Geographicum og datastuen er og strakte
sig desuden hele vejen langs gavlen — hvis yderdør ikke
eksisterede; her lå hans køkken, som også indbefattede
det lille værelse til cykler og barnevogne på den anden
side af gangen. Her var Melchiors yderdør, på husets
sydlige side, og lige uden for denne yderdør havde han
vognport og hestestald samt en lille gårdsplads. Hest og
vogn var naturligvis kun til kortere ture. Skulle en hører
på langfart, f.eks. til København, havde han ret til fri
befordring med en af bønderne en gang om året.
I disse ydre rammer udfoldede Melchiors pædagogi
ske virksomhed sig. Hvad ville han som lærer? Vi er i den

heldige situation, at vi ved det fra han egen pen. I dispu
tatsen Comparatio inter commoda atque incommoda
educationis publicae et privatae (»Sammenligning mel
lem fordele og ulemper ved offentlig og privat opdragel
se«) har han gjort rede for sine synspunkter angående de
væsentlige pædagogiske problemer, sådan som de frem
trådte på hans tid. Dette værk, som efter tidens skik vel
er mere beslægtet med gamle dages disputereøvelser end
med det 19. og 20. århundredes lærde doktorafhandlin
ger, er en bog på 119 små sider, affattet efter et stift dia
lektisk skema: Efter et par indledende kapitler følger 4
hovedafsnit, et om den fysiske opdragelse, et om den
intellektuelle opdragelse, et om den moralske opdragelse
— hvert indeholdende en redegørelse for opdragelse på
kostskoler og en for opdragelse i hjemmet, og overvejel
ser om fordele og ulemper ved de to metoder — samt et
med en almen sammenligning; til afslutning et appen
diks om forskellige slags kostskoler. Forsvaret fandt sted
i katastrofesommeren 1801, den 21. august. Forfatteren
var på det tidspunkt 28 år gammel og havde 4 års erfaring
som lærer, men havde i ret imponerende grad gjort sig
klare og sammenhængende overvejelser om sit livskald.
Når Melchior i bogens titel lover en sammenligning
mellem »offentlig og privat opdragelse«, må vi under
strege at den offentlige skole for ham er kostskolen. Og
bortset fra nogle mindre betydningsfulde afsnit om vajsenhuse og hittebørnsasyler, vigtige institutioner i tidens
sammenhæng, samt om skoler for håndværkere og
ønskeligheden af at tilvejebringe gode lærebøger for dis
se, drejer det sig om de drengekostskoler der forbereder
til Universitetet. Pigekostskoler er »mindre nærliggen
de«, hvad man godt forstår, ud fra en bemærkning om at
de egenskaber som er kvindens pryd, nemlig nøjsomhed,
blidhed og omgængelighed »næsten altid møder hind
ringer i større kostskoler«. Og hvad angår kostskoler
med fællesundervisning for piger og drenge, så kan
»enhver uden vanskelighed se hvor let en sådan sam
menblanding kan skade god orden«.
Alternativet til den offentlige opdragelse er for Mel
chior privatundervisning i hjemmet. Latinskolerne, eller
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de lærde skoler, svarende til nutidens gymnasiedagskoler, nævnes kun i forbigående. Dette skal nok ses i forbin
delse med to omstændigheder: For det første var der på
Melchiors tid næppe mere end en lille snes dagskoler
over hele landet (når vi ser bort fra de ganske små, hvis
undervisning gerne var af tvivlsom værdi). Med de ringe
og ubekvemme transportmidler fik kostskolerne og
hjemmeundervisningen ved privatlærer, gerne en ung
teologisk student eller kandidat (velkendte eksempler:
Blicher, Grundtvig) en betydning som vi i dag ikke umid
delbart forestiller os. Den anden omstændighed som gør
at Melchior ikke vier dagskolerne nogen opmærksom
hed, er at han mere var opdrager end underviser.
Melchior var et barn af oplysningstiden. Hans driv
kraft var »gavnelyst«, hvorved han var i overensstem
melse med det bedste i sin tids ånd, og herudover en
naturlig kærlighed til børn. Bag oplysningstidens mænd
og kvinder anes altid, om ikke direkte så indirekte, Rous
seau med hans ganske nye budskab om menneskets
oprindelige godhed og hans tillid til at naturen altid har
ret, som den store inspirator. Således også Melchior,
omend han ikke overtager disse tanker ukritisk.
Som Rousseau ville det, tager Melchior hensyn til de
forskellige udviklingstrin, hos ham koncentreret i adskil
lelsen mellem hukommelsestrinnet og fornufttrinnet.
Han polemiserer mod den gammeldags undervisning,
som kun lægger vægt på træning af hukommelsen, og
ønsker at man kun i den egentlige børneskole lægger
hovedvægten på hukommelsesmæssig indsamlen af
kundskaber, medens de større drenge (for her er jo kun
tale om drenge) skal lære at ordne deres kundskaber ved
hjælp af fornuften. Fra memoria til ratio, det er naturens
fremgangsmåde, og der er heri mindelser om Rousseau.

Herlufsholm omkring 1810. Tegnet af H. P. Topp.
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Men når den berømte tyske pædagog Basedow, som
midt i det 18. århundrede som professor ved Sorø Akade
mi var den mest fremtædende herold for den nye pæda
gogik her i landet, taler om at »lege kundskaber ind i
børnene«, så bliver Melchior betænkelig. Han var en
praktiker og den gyldne middelvejs mand.
Så vidt kundskaber. Men opdragelsens højeste mål er
for Melchior et moralsk, nemlig at »danne barnet sådan
at det bestandig kommer til at ville det som det mener at
det bør gøre, viger tilbage fra alt hvad det anser for stri
dende mod pligten, og følger gode forbilleder«. (Dyden
er viljen, der modstår lidenskaberne, siger Rousseau).
Parallelt med hvad ovenfor er sagt, har barnet ifølge
Melchior et moralsk instinkt, en sensus moralis, som er
udviklet før intellektet. Dette moralske instinkt skal
opdrageren benytte sig af, for når intelligensen er mod
net, vil det være for sent at aflægge den umoralske vane.
Her kan man passende gøre opmærksom på Melchi
ors stadige bekymring (der kommer igen adskillige gan
ge i hans bog) for at kostskoledrengene skal være ube
skæftigede og overladt til sig selv. Et specielt udslag af
denne tendens er hans modvilje mod for lange ferier.
Ferier fylder, siger han, »på grund af lærernes doven
skab eller af andre grunde«, undertiden en sjettedel, ja
en fjerdedel af året. Ganske vist, indrømmer han, er det
rimeligt at drengene får nogen tid til privat læsning, og
de fjerntboende skal da i hvert fald én gang om året hjem
og have nyt tøj. Men overdrivelse er altså af det onde.
(Gad vidst hvad Melchior ville have sagt til vore rejse
weekends — og vore »korte« weekends?)
I forbindelse med den skolereform som senere skal
omtales blev sommerferien på Herlufsholm, der hidtil
traditionelt havde varet fra 1. august til 6. september,

reduceret til 14 dage. Man må antage at det er Melchior
som her har fået en yndlingsteori omsat i praksis.
Har en forseelse endelig fundet sted, må den straffes,
mener Melchior, der jo var en praktiker; på dette punkt
fjerner han sig — udtrykkeligt — fra Rousseau, som ikke
ville vide af straf (og i øvrigt heller ikke af kostskoler
eller skoler i det hele taget!)
I øvrigt er Melchior en modstander af forbud og
påbud, som begge ofte virker mod deres hensigt, så vel
som af belønninger, der kan have utilsigtede følger i
form af forskydning af handlingsmotivet. Og til trods
for det tilsyn han så kraftigt hævder, lægger han vægt på
at drengene skal føle sig frie; denne frihed tillader jo i
øvrigt opdrageren at lære dem at kende.
Sammenfattende kan man resumere nogle af de vigtig
ste punkter i Melchiors sammenligning således: Indtil
10-årsalderen bør barnet blive hjemme. Derefter er kost
skolen bedst, især for almindelige elever (hverken meget
dygtige eller meget svage). Kostskolen er også bedst for
rige og mægtige folks børn (fordi disse ved fortsat
ophold i hjemmet bliver forkælet for meget af menne
sker der er afhængige af forældrene!) Overhovedet læg
ger Melchior vægt på udviklende omgang med mange
mennesker og på kappestrid med kammerater. — Bedst
er den privatundervisning som ligner skoleundervisnin
gen mest, og omvendt.
Årene omkring århundredskiftet må være svundet for
Melchior i en hvirvel af travlhed og undervisningsglæde.
Det har sikkert været hans lykkeligste tid. Senere gjorde
et vanskeligt sind og mangfoldige — mere eller mindre
selvforskyldte — intriger ham livet surt.
24 år gammel ansattes han som hører (adjunkter blev
lærerne først kaldt 7 år senere). 1801 samler han frugten
af sine pædagogiske studier i disputatsen, hvor han, som
vi så, tager stilling til tidens nyeste tanker, og i mellemti
den havde han haft betroet det store ansvar at udarbejde
en ny læseplan.
»Kommissionen for Universitetet og de lærde Skoler«,
som Herlufsholms forstander Christian von Brandt var
medlem af, havde efter 7 års arbejde offentliggjort en ny
undervisningsplan, der 1797 forsøgsvis blev indført i
Frue Skole i København (nu Metropolitanskolen), som
ansås for landets betydeligste lærde skole. På Herlufs
holm arbejdede man på forstanderens tilskyndelse vide
re med undervisningsreformen. I dette arbejde blev Mel
chior den virkeligt ledende, og det er ikke til at undres
over, at hans disputats er tilegnet Brandt. Den nye læsep
lan trådte — også her på forsøgsbasis — i kraft ved
begyndelsen af skoleåret 1799/1800.
Formålet med reformen var tredobbelt: faglærersyste
met indførtes i stedet for det hidtidige klasselærersy
stem; skolegangen blev otteårig (4 klasser ä 2 år), og en
række nye fag indførtes: dansk, tysk, fransk, matematik,
fysik, naturhistorie. De to sidste fag var Melchiors særli
ge domæne, og det lykkedes ham i 1802 at få dem gjort
til eksamensfag for herlovianere (studentereksamen
foregik endnu dengang ved Universitetet).
Fagtrængslen begyndte at holde sit indtog. Dog var de
ugentlige timetal gennemgående beskedne; i henholdsvis
l.,2., 3. og4. klasse havde man: idansk2,1, OogOtimer;
i tysk 3-2-2-1; i fransk 0-2-2-2 (bl.a. med en emigreret
fransk paraplymager, »kun et ordinairt Menneske«); i
matematik O-O-3-3; i fysik 0-0-2-2; i naturhistorie 2-1-1-0.

Heller ikke de »gamle« fag synes i øvrigt for godt aflagt;
kun latin stråler med timetallene 12-10-10-10!
Hvordan var han så i det daglige, den berømte Melchi
or? Han var ligeglad med sit ydre og sikkert ikke så fin
som her på billedet. Hans frakke (»diplomat«) var altid
den samme, grønne, og når den var slidt op, bestilte han
en ny nøjagtig magen til. I hans dagligstue var der fuldt
af alt muligt, ikke mindst udstoppede dyr — og underti
den fløj fugle frit omkring. Vinduerne kunne normalt
ikke lukkes op, fordi de var optaget af forskellige ting, og
rengøring var næsten umulig. Han var kort sagt den typi
ske ungkarl; i oldtiden ville man have kaldt ham en
»kyniker«, hvilket dengang var noget andet end nu,
nemlig en som, bortset fra de nødvendigste fornødenhe
der, foragter alt det materielle. Han var altid sammen
med drengene, for de var hans hele liv, navnlig de små
(sammenlign ovenfor timeskemaet for naturhistorie).
De kom i hans hjem, og meget af sin fritid tilbragte han
sammen med dem i »naturaliekabinettet«, = klasse
»D«, ud for Vylen, og klassen øst for den. Der fik de vej
ledning i konservering af dyr og mange andre ting som
drenge sætter pris på. Melchior er grundlæggeren af sko
lens naturhistoriske og fysiske samlinger; til sidstnævnte
fremstillede han selv med stor fingerfærdighed forskelli
ge apparater.
Måske skal man sætte det i forbindelse med Melchiors
ligegyldighed over for ydre glans, at han var så formløs i
sit forhold til eleverne — han krævede at de sagde »du«
til ham, hvilket i de tider må have været noget højst
opsigtsvækkende. Det kan jo også være at man skal se
det i forbindelse med at Melchior navnlig havde sine »til
hængere« blandt de små elever — og så blandt de gamle
herlovianere, som han betragtede som kammerater. Men
han havde også et sandt demokratisk sindelag — når lej
lighed gaves, var han gerne bøndernes talsmand over for
godset. Men bønderne, så vel som andre uden for den
snævre kreds, kaldte ham »professoren«; i 1820 blev han
nemlig titulær professor, en udmærkelse der var almin
delig til rektorer, men som normalt ikke tilfaldt en almin
delig lærer.
Hvad han nu ellers skyldte den ære, så var udmærkel
sen velvalgt, for så vidt som Melchior var et stykke af en
forsker. Han skrev inden for sit fagområde et prisbeløn
net skrift »Den danske Stats og Norges Pattedyr«, som
først udkom efter hans død, men som var meget aner
kendt og i mange år det eneste i sin art. Dertil kommer,
i en helt anden genre, »Historisk Efterretning om den
frie adelige Skole Herlufsholm« (1822), hvorved han
blev Herlufsholms første historiker. Derimod tyder
noget på at han ikke havde sans for kunst eller poesi.
Til slut skal det nævnes at det var Melchior som skabte
fugleskydningstraditionen, og ham der — ved flytning
af festen for kong Christian VIIs fødselsdag d. 29. janu
ar — »opfandt« Trolledag. Disse to traditioner har været
den mest holdbare del af myten omkring Melchior.
Om Melchior er forlængst alt sagt. Her er det nu sagt
en gang til, for hver generation må høre de gamle eventyr
om igen, med sine egne ører. Og lige så lidt som en Trollemorgen kan afholdes uden at Herluf Trolle og Birgitte
Gøye nævnes — lige så lidt bør et skolejubilæum på Her
lufsholm holdes uden en venlig (den tid ville sige »kjær
lig«) tanke til H. B. Melchior.
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SUB MARMORE
Nils Aarsø

For en moderne betragter kan det være vanskeligt at gou
tere den selvforherligelse som kommer til udtryk i ade
lens gravmæler i 1500-tallet. Inskriptionerne på Cornelis
Floris’ gravmæle over skolens stiftere kan, navnlig når
man betænker at monumentet blev bestilt kort efter Trol
les død, og at Birgitte Gøye fortsat var oven mulde seks
år efter dets opstilling, synes direkte monstrøse i deres
betoning af ægteparrets dyder. Det var der dog ikke
noget usædvanligt ved; tidens adel kappedes om at mar
kere deres magt og indflydelse. Bestræbelserne på at sik
re sig og sin familie et smukt eftermæle, antog så grote
ske dimensioner at et kongeligt dekret i 1576 måtte
afstikke en række regler for gravmælernes proportioner
og placering i kirkerne.
Reformationstiden er, om nogen, en periode der
udgør et ideelt materiale for at opnå en dybere forståelse
af hvordan ideologiske forestillinger er bestemmende for
og afspejles i en periodes kunstneriske frembringelser.
Én omstændighed er ofte fremhævet, nemlig den, at de
manifestationer, de markeringer af økonomisk formåen
og den dermed sammenhængende demonstration af
magt, som i katolsk tid var kommet til udtryk i rige
udsmykninger af kirkerne, efter reformationen kanalise
redes ind i andre baner og dermed i løbet af kort tid gjor
de gravmonumentet til et af periodens meget væsentlige
og mest karakteristiske kunstneriske udtryk.
Mange kunstnere påtog sig opgaver inden for dette
gebet. Et af de meget væsentlige kunstnerværksteder
som udførste disse, ofte meget omfattende arbejder, var
Cornelis Floris’ værksted i Antwerpen. Floris tilhørte en
gammel kunstnerfamilie, og hans værksted beskæftige
de sig med mange forskellige opgaver. Med en moderne
tids kunstneropfattelse er det nok vanskeligt at forestille
sig et sådant værksted og dets organisation. Et stort
antal svende og hjælpere varetog en lang række forskelli
ge funktioner. Naturligvis har mesteren selv spillet den
altafgørende rolle, men ikke mindst i et værksted som
Floris’, som næsten til stadighed havde mange arbejder
i gang, indenfor kunstneriske genrer og teknikker som
kræver lange og tidskrævende arbejdsprocesser, har et
stort antal assistenter været en nødvendighed. Man
behøver blot at forestille sig hvor mange arbejdstimer
der ligger i selve udførelsen af et værk som stifternes sar
kofag. Alene arbejdet med at håndtere de store stenblok
ke, har med den tids forholdsvis primitive tekniske hjæl
pemidler krævet en stor arbejdsstyrke. Derefter hugningen, som for de grovere deles vedkommende også blev
overladt til hjælpere. Så det egentlige billedhuggerarbej
de som blev udført af mesteren selv, men også i vidt
omfang lagt i hænderne på talentfulde svende, unge
kunstnere som var under uddannelse i atelieret og som
naturligvis arbejdede overvåget af mesteren og efter
hans forlæg, i overensstemmelse med den tids værk
stedstradition. Så den normalt meget langvarige efterbe
handling, slibning og polering og eventuel forgyldning
af enkelte dele. Endelig afskibningen, forsendelsen af de
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meget tunge kunstværker, vel som oftest ledsaget af en
betroet svend som foretog opstillingen på stedet. Man vil
forstå at sådanne værksteder har været underkastet en
usædvanlig kunstnerisk og organisatorisk disciplin. Og
det er vel ligeså klart, at kunstnerens egenhændige ind
sats indskrænkede sig til de væsentligste dele. Problemet
kan måske anskueliggøres når det nævnes at Floris’
værksted fra 1549 til 1555 leverede fire små og to store
epitafier, to fritstående gravmæler og et nietages taber
nakel.
Også den måde sådanne bestillinger er kommet i stand
på påkalder sig interesse. Når Birgitte Gøye valgte Cor
nelis Floris, har det utvivlsomt været dikteret af prestige
hensyn. Floris var internationalt berømt, både som bil
ledhugger og arkitekt. Han byggede det storslåede råd
hus i Antwerpen og det ikke længere eksisterende
Hansahus og havde leveret gravmæler til flere europæi
ske fyrstehuse, således også Frederik den Førstes sarko
fag opstillet i Slesvig i 1555. Det er da også ofte fremhæ
vet at Birgitte Gøyes bestilling formodentlig udvirker at
Frederik den Anden med års forsinkelse får bestilt grav
mælet over sin far Christian den Tredie hos Floris.
Naturligvis hænger de mange bestillinger til Floris
værkstedet sammen med den kunstneriske kvalitet og
det dermed sammenhængende ry, men de er også et
resultat af værkstedets placering. Antwerpen nød midt i
århundredet en handelsmæssig opblomstring og de
europæiske fyrste- og handelshuse havde alle deres
repræsentanter i byen. Sådanne bestillinger måtte, for at
de kunne effektueres, være baseret på personlige kontak
ter og de ikke så få pengeoverførsler som er nødvendige
ved sådanne transaktioner blev normalt også overladt til
repræsentanter på stedet. De kunne også sikre at bestille
rens ønsker blev udført i overensstemmelse med direktiv
erne.
Den kunstneriske udformning har i vid udstrækning
været overladt til kunstneren selv. Bestilleren har nor
malt approberet en tegning i en teknik som tillod betrag
teren af danne sig et indtryk af den tænkte materialevirk
ning. I Den kongelige Kobberstiksamling findes en
sådan tegning fra Floris’ hånd, formodentlig et forslag
til Frederik den Anden. Man kender endvidere nogle få
andre tegninger, hvoraf nogle kun med usikkerhed kan
tilskrives Floris. Den berømte forlægger i Antwerpen,
Hieronymus Cock udgav i 1557 en række stik hvor Floris
står som inventor, også disse afbilder forslag til sådanne
monumenter og sådanne stik kan have fungeret som en
slags katalog, således at bestilleren har kunnet gøre det
klart i hvilken retning hans ønsker gik og kunstneren
herudfra har kunnet forfærdige en mere præcis forteg
ning. Det fremgår af disse blade af det kunstneriske pro
gram nok var varieret, men dog altid tog udgangspunkt
i en række grundmodeller. Naturligvis har denne fase af
en bestillingsopgaves udarbejdelse været et stort pro
blem, den tidsTangsomme kommunikation over store
afstande taget i betragtning.

Det altdominerende indtryk af værdighed skyldes ikke
mindst formningen af Trolles ansigtstræk. Et fysiogno
mi som i virkeligheden er en kunstnerisk stil i lige så høj
grad som det er en menneskelig type. Hvad eftertiden
opfatter som eksponent for periodens type lader sig dog
i høj grad forklare ved henvisning til frisure, skægtype
og andre af moden bestemte forhold, men er også et
resultat af afspejlingen af bestemte karaktertræk, af
tidens interessefor bestemte temperamenter; det vanske
ligt håndterbare fænomen vi kalder en idealtype.

Hvad angår inskriptionerne har de normalt været for
fattet af bestilleren selv. Som den entreprenante dame
eftertiden har lært at kende Birgitte Gøye, er det natur
ligt at formode, at hun udover at forfatte inskriptionen
også har haft afgørende indflydelse på andre forhold.
Når det drejer sig om de hyppigt meget komplicerede
ikonografiske programmer som kendetegner flere af de
omfattende billedhuggerarbejder, som spillede en så stor
rolle, har deres detaljer, de mange symboler og deres
generelt meget omfattende allegoriske indhold, formo
dentlig hyppigt været direkte formuleret af bestilleren.
Desværre er vores viden om disse forhold meget mangel
fuld. Men tidens kunstnere, specielt mestrene i de store
værksteder, har også været skolede i sådanne forhold og
har kunnet markere sig i samtale med den normalt højt
uddannede adel om sådanne spørgsmål.
Herluf Trolles og Birgitte Gøyes gravmæle er en
såkaldt »Praalgraf«. Imponerende er den, både som hel
hed og i detaljer. Som helhed kender vi den, men hvis det
er rigtigt, som Hedicke hævder, at Floris’ kunst er en
detaljens kunst, da bør vi nok fordybe os lidt mere. Mon
ikke det er et velkendt fænomen, at man ved hyppig kon
takt med et kunstværk når til en forståelse, en oplevelse
af det, som er væsensforskellig fra den blot lejlighedsvise
kontakt. Stifternes gravmæle lider under den absurde
skæbne at de som oftest betragtes i situationer hvor både
øjne og tanker let ledes på afveje på grund af omstæn
dighederne, tilbage bliver der kun en række vage forestil-

linger om nogle alabastfigurer og en masse latin. Bille
derne på disse sider, forsøger at henlede opmærksomhe
den på de pragtfulde detaljer; eller har fundet synsvin
kler som ikke let lader sig opnå, og håber derved, skønt
i fotografiets utilfredsstillende mellemledsform, at for
midle en kontakt, en større fortrolighed med det »kend
te« værk.

Note:

Stifternes gravmæle har forholdsvis ofte været gjort til genstand for
kunsthistorisk behandling. 11989 udgav forlaget Museum Tusculanum
Hanne Honnens de Lichtenbergs Tro — håb og forfængelighed. Kunst
neriske udtryksformer i 1500-tallets Danmark.
En meget anbefalelsesværdig bog som med stor grundighed behand
ler såvel ikonografiske som kunsthistoriske problemer.
Den fortsat eneste egentlige monografiske behandling af kunstneren
er Robert Hedickes Cornelis Floris und die Florisdekoration. Udgivet
i Berlin 1913. Et forhold der dog ikke skal forlede nogen til at tro at der
ikke forskes på området. Mange aspekter af hans værk har været
behandlet i artikler i videnskabelige tidsskrifter, her skal kun nævnes
én, nemlig Antoinette Huysmans’ De Grafmonumenten van Cornelis
Floris i Revue beige d’archeologie et d’historie de l’art nr. 56 1987.
Nærværende artikel støtter sig især til disse arbejder, men koncent
rerer sig dog om andre aspekter og forsøger samtidig, som nævnt i
artiklen, ved hjælp af fotografierne at pege på værket og den rigdom
af æstetisk udbytte der bliver den til del som tager sig tid til at se.
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Mange forskere har i gisantfigurerne villet se mesterens
egenhændige arbejde, men også evangelisterne påkalder
sig interesse. De er alle, i overensstemmelse med kunstne
risk tradition, fremstillede med deres attributter, men på
uortodoks og uforglemmelig måde. Markus’ løve, som
han sidder på, er humoristisk i sin heraldiskefrygtindgydenhed. Derimod er Lukas’ okse uendeligt naturalistisk
i sin drøvtyggende tyngde. Hans egne træk synes i deres
digtende eftertænksomhed at afspejle de brede, tillid
vækkende træk', den moralske soliditet vi kenderfrasen
gotisk, tysk træskulptur.
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Værket anskueliggør bedre end mange andre mere berømte billedhuggerarbejder, hvor snæver en sammenhæng der
indenfor denne kunstneriske disciplin er mellem materiale og kunstnerisk indhold. Alabasten som er kendetegnet ved
en sløret, mættet gennemskinnelighed synes at forlene figurerne med en skrøbelighed som hørte de til de anden verden.
Eller betragt den stiliserede rytme i de flettede hynder, hovedpudernes broderier og kvaster. Og bemærk hænderne som
er så udtryksfulde i kraft af den præcise form; og vielsesringene i kæden om hendes hals.
Selve hugningen synes også gennemført med rent ud beundringsværdig sikkerhed. Sefx. på kanten af Birgittes hovedlin
som omkranser det idealiserede på en gang ungpigeagtige og dog myndige, alvorsfulde ansigt.

Også indskrifttavlens rammeværk er kendetegnet ved en
mangfoldighed af interessante detaljer. Først og frem
mest Medusahovedet som tydeligt viser den indflydelse
italienske renæssancearbejder øvede på Floris, men
bemærk også karyatiderne med deres allegoriske frem
stilling af krigene og de satyriske tritoner som synes at
snappe efter guldfisk med deres kamæleonagtige tunger.
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Interview med Catharina og Bernt Johan Collet

Vi får noget input med tre børn på skolen
Ved Marianne Olsen og Mads Nielsen.

Bernt Johan Collet, selv gam
mel herlovianer, og hans svensk
fødte kone Catharina har deres
tre børn som kostelever på sko
len. Så der er god grund til at
høre hvad de har at sige om den.
Kontakt blev gæstefrit budt
indenfor til et bugnende tebord
og særlig fin underholdning af
yorkshireterrieren Tippe. »Den
skulle have heddet Xantippe, for
di dens bedstemor var en rap
penskralde, men da hun her viste
sig at være en kryster, har vi n øjedes med Tippe, kort og godt«

Dengang og nu
Kontakt: — I havde traditiom
for kostskole?
BJC: — Jo, min fætter, mine
to brødre og jeg har allesammen
gået der. Men Herlufsholm hav
de en svaghedsperiode i begyn
delsen af 1900-tallet; det var da
Stenhus kom frem, derfor gik
min far på Stenhus.
Kontakt spørger Catharina
Collet om hun har erfaringer
med kostskole og om hun ville
have sendt sine børn derhen, hvis
hendes mands familie ikke hav de
haft de traditioner.
CC: — I min familie har vi
ikke de traditioner, men det
hænger måske sammen med ar
jeg kommer fra et bymiljø.
BJC: En af de ting jeg tror er
vældig godt ved kostskolen er, at
du meget tidligt lærer at omgås
mange mennesker — også nogle
som du måske ikke bryder sig
særlig om. Det kommer dig til
gode senere, når du kommer ud.
Alternativet er et ungt menneske,
der har gået hjemme hos sin mor
og far indtil han er blevet færdig
uddannet og aldrig har oplevet
det virkelige livs barske sider.
Dér har herlovinaere en mægtigg
fordel.
Kontakt: — Den sociale spred-
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Forventningerne
»Diplene
skal have en
god moralsk
disciplin, og
der må være
nogle gode
overordnede
principper«

ning er ellers ikke så stor i
Herlufsholms klientel som på et
normalt gymnasium?
BJC: — Det er klart at en
kostskole har et særligt klientel,
nogen udlændinge, nogen velbe
slåede og nogen ingen af delene.
De fleste forældre er vel godt
aflagte, men i min tid var 8-10%
det bestemt ikke. Og så kan man
måske sige at de der gik dernede
fik bedre chancer siden hen. Det
kender jeg eksempler på.

CC: — Begge mine forældre er
studenter, og selvfølgelig sørgede
familien for at sende børnene i
en god skole, så det er ganske
naturligt for mig at vores børn
bliver studenter og måske fort
sætter med en akademisk karrie
re. Så jeg ville vælge Herlufs
holm, fordi det er en god skole
intellektuelt.
BJC: — Vi ønsker at uddan
nelsen skal være helt i top, samt
at eleverne lærer at tænke selv, at
vise hensynsfuldhed overfor
andre, at holde orden, og at de
lærer at opføre sig ordentligt.
Den manglende tolerance overfor
diple som de andre diple finder
»mærkelige« er et stort problem
i dag. Det var det også i min tid.
Men der findes skoler hvor det er
bedre.

Kontakts »ofre« var også et hyggeligt værtspar på Lundbygård.

Præfekterne

Forbrug

Fritidsaktiviteter

BJC: — Jeg har tit tænkt på om
præfekterne i stedet kunne fun
gere fra jul i 2.g. til jul i 3.g. af
hensyn til studentereksamen.
Kontakt: — Hvordan skal man
udnævne præfekter, er det noget
skolen skal gøre, eller skal diplene have indflydelse på hvem der
skal vælges?
BJC: — Jeg kunne godt fore
stille mig at de ville vælge en alt
for flink og medgørligfyr. Jeg

Kontakt: — Der ligger jo en
skjult opdragelse til moral f.eks.
også i de regler vi fastsætter for
lommepenge og forbrug. Hvor
dan opdrager I jeres børn med
lommepenge?
BJC: — Vi tager udgangs
punkt i skolens lommepenge. I
stedet for at de får dem en gang
om ugen, får de dem herhjemme
en gang om måneden — et beløb
der svarer til hvad de får på sko
len — for selv at lære at holde
hus med hvad de får. I de sidste
klasser får de mere end på sko
len, men så skal de også afholde
flere udgifter selv.
Kontakt: — Ville det ikke være
godt at bruge det på skolen for
de større børn?
BJC: — Jo! løvrigt synes jeg
at det er uhensigtsmæssigt, at
nogle elever bliver forgyldt fra
deres forældres side samt forsy
nes med bil eller andet motorkø
retøj. Man kan selvfølgelig ikke
gøre andet fra skolens side end at
indskærpe forældrene det kraf
tigt.
Kontakt: — det vil du blive
brugt til nu!
BJC: — Ja, og det gælder også
uniformen — det skal man holde
fast i, altså ikke mere eller min
dre ureglementerede afarter af en
uniform.
I det hele taget bør det på sko
len være personligheden der er
det afgørende for den enkelte
dipels image og ikke forældrenes
pengepung.

BJC: — I min tid var der spimen, altså tvungen sportstime.
Jeg tror man skulle tage ideen op
igen, men med flere aktivitetstil
bud, hvor der så var en lærer der
hjalp dem i gang, f.eks. med
foto, teater, musik, sport, diskus
sion o.s.v.
Kontakt: — Tilbudene er der
også, de er blot ikke skemalagt.
BJC: — Det bør de være.

»Hvis man ikke er interesseret
i sport, duer det ikke«

»Heriovianerne taler om det
samme i dag som i min skoletid«

har jo selv været dipel.
Kontakt: — Måske er det for
tidligt at sende børn ud, hvis det
ikke er nødvendigt. Savner I ikke
jeres børn?
CC: — Jo, utroligt meget, men
når man spørger dem, stortrives
de og vil absolut ikke flytte
hjem, for vi bor meget isoleret,
og der er ingen andre børn i nær
heden, her er meget ensomt.
Kontakt: — Tonen imellem de
små kan være ret skrap.
BJC: — Det betyder meget om
sovesalslæreren er forstående og
går ind i konflikter for at løse
dem, og der må især ikke være
alt for autoritære præfekter i de
yngste klasser.
CC: — De trænger til mere
kærlighed. Det siger jeg rent ud
som mor. Hvis præfekterne gør
den barske tone endnu barskere,
kommer de små 6. klasser måske
hjem og græder hele week
enden. Måske var det en ide med
enkelte pigepræfekter i 6. og 7.
klasse.

»Når pigerne kommer,
bliver drengene sødere«

»Udveksling kan modvirke
overtroen på at være et
elitevæsen«

»Det er hensigtsmæssigt
med lighed på en kostskole«

Kontakt: — Har du fået noget
af dit politiske engagement i
skolen?
BJC: — Ja, men kun tilfældig
vis, fordi vi havde en udmærket
lærer i latin, lektor Ilium, og han
talte ofte politik med os i timer
ne. Det var meget værdifuldt,
men det var jo sådan set en til
snigelse. Det var netop sådan
noget man kunne bruge aktivi
tetstimerne til. Ikke mindst i
mellemweek-enderne, hvor diplene ofte keder sig skrækkeligt.
Kontakt: — Hvad er skolens
ånd?
BJC: — Det er egentlig et
svært spørgsmål, rammerne, tra
ditionerne, naturen spiller en stor
rolle — måltiderne — omgivel
serne. Men skolens ånd — efter 7
år på skolen er den så indgroet i
mig, at jeg har svært ved at defi
nere den.
Kontakt: — Er det en kirkelig
skole?
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BJC: Det ved jeg ikke rigtig;
ceremoniellet er der. Bordbøn
nen; det er et værdifuldt element
og giver skolen dens præg, men
om religiøsiteten bunder dybt...
CC: — Det giver eleverne
giver de ydre rammer, kirken,
bønnerne, men den tvinger ikke.
Det er et tilbud. På mange andre
skoler har de skåret alt væk, så
de intet ved om religion. Og
Danmark har i øvrigt en meget
glad religion i forhold til f.eks.
Sverige.
BJC: — For mig var det en del
af min hverdag. I de første år jeg
gik på Herlufsholm havde vi ikke
lovsang i kirken, men på lal, så
vi sang også dansk sange, og det
synes jeg er en god ide. De dan
ske sange har jo både en smuk
musik og en dejlig tekst.

Eliten
BJC: — Men det at gå på Her
lufsholm bliver jo sommetider af
diplene — også i min tid —
opfattet som om de hører til en
elite, og det synes jeg ikke uden
videre man skal acceptere. Her
lufsholm er nok det bedste der
tilbydes her i landet. Men målt
med udenlandsk alen er vi ikke
så bemærkelsesværdige. Tænk
blot på Eton, Harrow i England.
Lundsberg i Sverige. Le Rosey i
Schweiz. Brown og Hotchkiss i
USA. Sidstnævnte skole har 6-7

værdifuldt for dem der havde
lyst. Og inspirerende for diplene;
og så kunne kostskolen lave
gruppeudvekslinger med andre
kostskoler. Så kan de også sætte
spørgsmålstegn ved hvad der
foregår her — og tilsvarende
lærerne. Og rektor kunne jo også
udveksles, så han kunne se hvor
dan man holder lærerne i ørerne
andre steder, og han kunne
måske så få nogle gode ideer.
(Høj, hjertelig latter).

»Det er fint nok
med indflydelse,
så længe hjertet er med«

elever pr. lærer og undervisnings
faciliteter af utrolig høj kvalitet,
600 sæders professionelt teater,
laboratorier til arkitektur, skulp
tur, maleri og filmproduktion
samt 18 hullers golfbane, udenog indendørs tennis og ishockey
baner, kapsejladsbåde o.s.v. Et
besøg dér gør en ydmyg. Jeg tror
udveksling med beslægtede sko
ler i udlandet var en god ide.
Eleverne mærker det tydeligt
når en lærer har været på
udveksling, som f.eks. KroghMadsen. Det kunne vi godt gøre
noget mere. Der er jo fonde man
kunne bruge, f.eks. Herlufsholmfonden. Det ville være meget

Kostskole for både drenge
og piger
Kontakt: — Hvordan opfatter
I det at der er kommet piger på
kostskolen — også i de yngre
klasser?
CC og BJC: — Kun positivt.
Absolut!
CC: — Jeg tror at de mob
ningstilfælde der har været i de
små klasser ikke ville have fun
det sted med piger i klasserne.
BJC: — Sammenlignet med
andre kostskoler er muligheden
for besøg de to køn imellem
utrolig liberal, og så vidt jeg kan
vurdere det går det ganske godt.
På Lundsberg i Sverige ligger der
omtrent en sovesalslærer parat
med et haglgevær. I dag kan
piger og drenge være kammera
ter med hinanden her. Det var
bestemt ikke muligt i min tid!

Folk og fæ
Red. Mogens Jensen
Forstander, Kammerherre Aage
Wolff-Sneedorff, er af Hendes
Majestæt Dronningen udnævnt
til ridder af Danneborg.
Herlovianersamfundets for
mand, direktør Thomas lermiin,
som er student fra skolen i 1959,
fyldte den 18. april 50 år.
Jacob Normann har brudt en
god og grundfæstet familietradi
tion (der er dog i fortiden en
enkelt undtagelse fra reglen), idet
han i begyndelsen af april har
fået en datter.
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Farvel — og goddag
Jytte Bech, som har undervist på
skolen i dette skoleår, har fået en
stilling i København og rejser
derfor, når ferien begynder. Vi
ønsker hende alt godt i fremtiden
og takker for en god indsats
både i og uden for skoletiden og
for god, loyal og munter kollegi
alitet.

Den nye gymnasieordning bety
der dannelsen af flere hold og
det sammen med et vist efter
slæb giver et behov for flere
lærere:

Pigerne kan glæde sig til efter
sommerferien at få en kvindelig
lærer i gymnastik. Cand. mag.
Susanne Geisler, der er blevet
ansat pr. 1. august, har nemlig
idræt og historie som fag.
Civilingeniør Peter Andersen,
der også er ansat pr. 1/8, skal
varetage en stor del af kemiun
dervisningen og derudover også
noget fysik og matematik.
Vi ønsker dem begge velkomne
til skolen.

ÅRSBERETNING 1989 - 90
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 benediktiner
kloster, oprettet den 29. november 1135. Klosteret hed oprindeligt Næstved Kloster
eller St. Peders Kloster, men senere kaldtes det i reglen 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
forskellige indtægter, som ellers tilkom Roskilde bispestol. I 1140 forbedredes klo
strets økonomiske stilling væsentlig ved Erik Lams gavebrev af 21. marts; herefter
fritoges klostret for alle kongelige skatter, og desuden lagdes Næstved by ind under
klostret, således, at skatter, toldafgifter og bødeindtægter 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 oprettel
se 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 forstander er kammerherre, cand. jur. Aage Wolff-Sneedorff, Engel
holm, Tappernøje (student fra Herlufsholm 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.
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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 stiftel
se. Tak for det store faglige 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 eller få års forløb forlader skolen skal lyde en tak for
loyalt samarbejde ogfor god inspiration i dagligdagens dialog. Jeres navne er skrevet
i skolens journaler, på murene og i vor erindring. Vi vilfølgejeres færd med interesse
og ønsker jer held og lykke fremover.
Til de nye elever skal lyde et goddag og velkommen til nogle forhåbentlig 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 holdnin
ger 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 gymnasi
et. Siden 1966har Herlufsholm tillige været dagskoleforpiger 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 opdragende funktion 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 holdningen er meget mere end det skrevne, den er udvik
let i praksis gennem mange generationer af elever og lærere.
Skolens formål.
Som »hjem«, er det Herlufsholms opgave at få eleverne til at vokse i frimodigt sam
vær og glæde ved livet og naturen.
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 ansvarlighed for egne handlinger og hensyntagen til andre, for
derved atforberede dem til en tilværelse som akti ve borgere idet 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 internationale orientering.
Formålsparagraffer lyder ofte ambitiøse og kan være vanskelige at leve op til, men
Herlufsholm 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
veludstyrede faglokaler og laboratorier suppleret med righoldige videnskabelige og
historiske samlinger, 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. 90.

Eksaminer 1989
Sproglig sudentereksamen blev bestået af 34.
Matematisk studentereksamen blev bestået af 30.
11 elever aflagde folkeskolens udvidede afgangsprøve.
30 elever aflagde folkeskolens afgangsprøve.

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

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

Godskontoret

tlf. 53 72 oi oi

(henvendelse vedr. økonomi)

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

Sovesalene
Vuen: Lektor Lars Bardram,
tlf. 53 72 10 98
Præfekter:
Klas Kræsten Jensen, Esben London Jensen,
Christopher L. Caryesford.
Egmontgården: Overlærer Bent Zwergius
tlf. 53 72 03 71
Præfekter:
Camilla Rohde Nielsen, Brit Petersen.
Skolebygningens vestre sovesal:
Overlærer Bent Ilium
tlf. 53 72 76 13
Præfekter:
Christian Adam Temler Gottschalch,
Sebastian Sieck, Morten Carlsen.
Skolebygningens østre sovesal:
Overlærer Jan Jensen
tlf. 53 72 00 20
Præfekter:
Søren Nordby, Søren Ostergaard,
Jesper Høyer Andersen.
Museumsbygningen, 1. sal:
Adjunkt Niels C. Koefoed
tlf. 53 72 32 66
Præfekter:
Christian Steener Eriksen, Hans-Christian Mordhorst.
Museumsbygningen, 2. sal:
Adjunkt Nils Aarsø
tlf. 53 72 04 98
Præfekter:
Carsten Sonne, Michael Lysholt Wiemann.
Lassengården: Adjunkt Niels Ulrichsen
tlf. 53 72 04 30
Præfekter:
Thomas Garth-Grüner, Claus La Cour,
Christian Mellentin, Claus Molbech Bendtsen.
Birgitte Gøyegården:
Lektor Jørgen Hvidtfelt Nielsen
tlf. 53 73 06 50
Præfekter:
Christina Ahlefeldt, Mariette Catarina S. Laurance,
Johanne Christine Frazer Riegels.
Ved skolen er udover de nævnte følgende lærere ansat. De, som
kun er delvis beskæftiget ved skolen står sidst:

Gymnasieoverlærer Vagn Andersen (VA)
Lærer Jytte Bech (JB)
Lektor Hans-Jørn Bentzen (HB)
Overlærer Poul Bentzen (PB)
Adjunkt Bjørn Christensen (BC)
Adjunkt Pram Gad (PG)
Adjunkt Anna Sofie Hansen (SH)
Lektor Hans Hansen (HH)
Lektor Mogens Jensen (MJ)
Lærer Jacob Normann Jørgensen (JN)
lektor Sv. Krarup-Christensen (KC)
Lektor Jens Krogh-Madsen (KM)

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

53
53
53
53
53
42
53
53
53
53
53
53

73 41 37
73 97 96
59 41 18
78 22 27
73 84 65
40 61 20
79 72 10
72 86 31
72 24 71
72 10 67
81 71 77
72 61 18

Overlærer Bjarne Levin (BL)
Overlærer Sten Løth (SL)
Lektor Erik Anker Nielsen (AN)
Adjunkt Louis Nielsen (LN)
Lektor Mads Nielsen (MN)
Overlærer Benny Njor (BN)
Lektor Kr. Olsen (KO)
Adjunkt Marianne Olsen (MO)
Adjunkt Ole Pedersen (OP)
Adjunkt Ulla Ravn (UR)
Lektor Jens Trandum (JT)
Lærer Lise Casmose (LC)
Lektor Jørgen Larsen (JL)
Lærer Jørgen Broe Løwe (LØ)
Pastor Ejlif Kristensen (EK)

tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

53 74 74 46
53 17 05 70
53 72 81 08
53 73 54 35
53 72 45 33
53 74 69 85
53 72 62 32
53 72 62 32
53 75 66 65
53 75 40 06
53 72 71 28
53 73 75 11
53 61 38 77
53 73 85 65
53 72 03 78

Pr. 1.8.89 ansattes lærer Jytte Bech (fransk/idræt) ved Herlufs
holm Skole.
Lektor Jens Krogh-Madsen har haft orlov fra 1/9-89 - 1/1-90
(studieophold i USA). Hans timer blev læst af skolens lærere +
cand. mag. Annemette Fogh.
Adjunkt Ulla Ravn har haft barselsorlov i forårssemestret. Hen
des timer blev fordelt mellem skolens lærere samt lektor H.
Wohlfahrt Andersen.
Tilsyn med fysiksamlingerne: Rektor Gert Olsen.
Tilsyn med naturfagssamlingerne:
Lektor Sv. Krarup-Christensen.
Økonomiinspektør: Lektor Bj. Normann Jørgensen.
Bibliotekarer: Eva & Lars Bardram
Boginspektor: Adjunkt Niels Ulrichsen.

Fællesudvalget for 1989 - 1990
Eleverne: Elevrådsformand Søren Østergaard, (2.y),
Johanne Christine Frazer Riegels, (3.y),
Klaus Østerballe, (3.x), Øjvind Eric Krabbe, (2.b),
Patrick-Heini J. Reventlow-Grinling, (9.a).
Lærerne: Karen Fanø, Normann Jørgensen,
Niels C. Koefoed, Pram Gad og rektor.
Ugeinspektionen ved måltiderne har været varetaget af følgende
lærere:
I den store spisesal:
Bj. Normann Jørgensen, Niels Ulrichsen, Jørgen Hvidtfelt Niel
sen, Niels Chr. Koefoed og Nils Aarsø.
I den lille spisesal:
Lars Bardram, Jacob Normann Jørgensen, Jan Jensen, Sten
Løth og Bent Ilium.
Skolens læge: Jørgen Larsen er ansat som skolelæge for en ræk
ke skoler, deriblandt Herlufsholm, og foretager i denne egen
skab 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. 53 72 03 45
tlf. 53 72 04 83
tlf. 53 72 43 05
tlf. 53 72 72 79

Disciplene
Skolen har i april 1990 329 disciple. Heraf 239 kostskolediscip
le, de øvrige er skolesøgende eller bor i forvejen på skolen.
I den følgende fortegnelse er disciplene anført klassevis i alfabe
tisk rækkefølge.
Kostelever i gymnasiet er betegnet med et K.
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3. sa Klasselærer: Lektor Karen Fanø
K

K

K
K
K
K
K

K
K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nicolai Balslev, København
Anja Boserup, Slagelse
Charlotte Melanie Bruns, Gl.Tappernøje
Robin Joachim Dartell, Charlottenlund
Tania Erika Hansen, Næstved
Anja Franziska Holmgren, Næstved
Tina Helene Holst, Paris
Toni Frølander Højbjerg, Slagelse
Martin Krogh-Poulsen, Frederiksberg
Stig Sten Nybo Løth, Næstved
Hans-Christian Mordhorst, Frederiksberg
Christina Nymann-Jørgensen, Zambia
Janne Marie Priess, England
Mette Rasmussen, Næstved
Sarah-Louise Rytter, Belgien
Philip Scot Sally, Klampenborg

2. sa Klasselærer: Lektor Jørgen Hvidtfelt Nielsen
K
K

K
K
K
K
K

K
K
K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lene Ulrich Bjørnsholm Andersen, Næstved
Kim Vincens Brockenhuus-Schack, Nr. Alslev
Christopher L. Caryesford, Rungsted Kyst
Janni Margit Hansen, Næstved
Marianne Tina Hansen, Næstved
Pia Elisabeth Jacobsen, Næstved
Esben London Jensen, Allerød
Tania Lillelund Jensen, Luxembourg
Charlotte Margrethe Johnsen, Virum
Joachim von Westen Jørgensen, Kgl. Lyngby
Rikke Jørgensen, Herlufmagle
Thomas Walther Fleron Jørgensen, Spanien
Jeanette Rung Kørner Nielsen, Næstved
Mette Christina Olsen, Ringsted
Suzan Pødenphant, Næstved
Anne Therese Rantzau, Stouby
Henrik Sonne, Malaysia
Rikke Themsen, Lundby

3. sb Klasselærer: Lektor Jens Krogh-Madsen
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Peter-Vilhelm Rosenstand Andersen, Ringe
Anne Marie Boeskov, Næstved
Niels-Peter Schack Eyber, Faxe
Christian Adam Temler Gottschalch, København
Bettina Hansen-Nord, Ringsted
Jakob Povl Hoick, Næstved
Amalie Sehestedt Juul, Ørbæk
Tobias Jens Kampmann, Skodsborg
Hanne Birgitte Klitgaard, Rørvig
Mariette Catarina S. Laurance, Charlottenlund
Camilla Rohde Nielsen, Herning
Lise Worsøe Ostenfeld, New Delhi
Brit Petersen, Saudi Arabien
Charlotte Piper, Hamborg
Bent Anthony Sally, Klampenborg
Christian Nicholas Stadil, Rungsted

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

K
K
K
K
K
K
K
K

1 Lene Nedergaard Andersen, København
2 Morten Carlsen, Vallensbæk
3 Caroline Elisabeth Flamand, Faxe
4 Kathrine Eg Gensmann, Herning
5 Merete Birgitte Hage, Brenderup
6 Jens Remond Bolvig Hansen, Næstved
7 Malene Christel Hansen, Bogø
8 Søren Hornbak Jensen, Fåborg
9 Kristina Buk Jørgensen, Leestrup
10 Øjvind Eric Krabbe, Nakskov
11 Lennart Larsen, Næstved
12 Marie von Malsen-Ponickau, Roskilde
13 Julie Benedikte Kann Ogstrup-Pedersen, Randers
14 Kim Raabymagle, Svendborg
15 Benedikte Sveinbjørnsson, København
16 Merete Christine Willumsen, Charlottenlund

3. mx Klasselærer: Adjunkt Bjørn Christensen
K
K
K

K
K
K

K
K
K
K
K
K

1 Christina Ahlefeldt-Laurvig, Langeland
2 Jesper Høyer Andersen, Haslev
3 Claus Molbech Bendtsen, Ikast
4 Bo Bjørn Bojesen, Næstved
5 Peter De Place Friss, Næstved
6 Mark Bjørn Hindsbo, Roskilde
7 Mette Lisager Holst, Portugal
8 Bettina Bergmann Jensen, Næstved
9 Klas Kræsten Raaschou Jensen, Stockholm
10 Jens Jesper Ilsøe Justesen, Rønnede
11 Sophia Christina Kayser, Kokkedal
12 Mads Lauridsen, Næstved
13 Elizabeth Camilla Ramshart Lindegaard, Næstved
14 Mikkel Impgaard Madsen, Gentofte
15 Mette Dyrlund Petersen, Næstved
16 Julie Sieck, Saudi Arabien
17 Carsten Sonne, Malaysia
18 Karen Garde Toft, Ghana
19 Michael Lysholt Wiemann, Paris
20 Klaus Østerballe, Humlebæk

3. my Klasselærer: Lektor Erik Anker Nielsen
K

K
K
K
K
K
K

K
K
K
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1 Kasper Nikolaj Berntsen, Næstved
2 Camilla Cathrine Collet, Lundbygård
3 Eva Engberg, Næstved
4 Christian Steener Eriksen, Aalsgårde
5 Thomas Garth-Grüner, Sparresholm
6 Adam Gregory Hall, København
7 Claus La Cour, Århus
8 Christian Mellentin, København
9 Søren Nordby, Rungsted
10 Jesper Dannemann Pedersen, Tornemark
11 Hans Henrik Petersen, Næstved
12 Louise Rasmussen, Fakse
13 Johanne Christine Frazer Riegels, Stensbygaard
14 Sebastian Sieck, Saudi Arabien
15 Camilla Benedicte Tesdorpf Unsgaard, Cape Town

2. mx Klasselærer: Adjunkt Louis Nielsen
K
K
K
K

K
K

K
K
K
K

K
K
K
K
K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Christine Aabel, Vig
Peter Mads Stæhr Johansen Asvall, København
Catinka Sari Christiansen, Frederiksberg
Svend Andre Gudiksen, Singapore
Line Hvidbæk-Andersen, Fakse
Annette Jels, Næstved
Mette Rosenkrands Johansen, Næstved
Camilla Rejnhold Jørgensen, Næstved
Christina Rejnhold Jørgensen, Næstved
Poul Kierkegaard, Gentofte
Andreas Horner Kjærgaard, Frederiksberg
Rikke Krogh-Madsen, Næstved
lonee Skovgaard Larsen, Birkerød
Mads Peter Junget Madsen, Frederiksberg
Claus Christian Bendixen Møller, Åbenrå
Camilla Bekker Nielsen, Næstved
Niels Tyge Olrik, Aalsgårde
Trine Pedersen, Næstved
Tim Petersen, Saudi Arabien
Annelotte Philipsen, Bangkok
Dorte Junge Slifsgaard, Varde
Christoffer Truelsen, Gentofte
Ivar Alex Tesdorpf Unsgaard, Cape Town

2. my Klasselærer: Adjunkt Niels Ulrichsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Maya Grøn Christensen, Næstved
Birgitte Wang Clasen, Næstved
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, Herlufsholm

2. my fortsat...
K 10 Mikkel Franklin Kallesøe, Hamborg
K 11 Jesper Ditlev Kjærgaard, København
12 Cecilia Karina Kofod, Næstved
13 Philip Tranberg Moe, Næstved
14 Henrik Peter Nagy, Køge
K 15 Anders Villum Nielsen, Grønland
16 Flemming Lyhne Nielsen, Herlufmagle
17 Jimmy Trygve Nielsen, Næstved
18 Pernille Sten Nielsen, Glumsø
19 Eva Marie Lundtorp Olsen, Herlufsholm
20 Helle Petersen, Næstved
K Christian Egede Saabye, Næstved
22 Sanne Schnack-Petersen, Næstved
K 23 Nete Resen Steenstrup, Næstved
24 Frederikke Uldall Urne, Næstved
K 25 Søren Ostergaard, Regstrup

1. my Klasselærer: Lektor Mogens Jensen
K
K

K

K
K
K
K
K
K

K
K

1. s Klasselærer: Adjunkt Nils Aarsø
K

K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ulrik Peder Ahnfeldt-Mollerup, Hellerup
Maria Beth Andersen, Næstved
Ida Sophie Lorentzen Belling, Beijing
Natasha Anne Bujnoch, Næstved
Christoffer Andreas Hollesen Diers, Frederiksberg
Camilla Malling Fjeldborg, Rungsted Kyst
Cathrine Riegels Hjorth, Broksø
Eva Simone Jacobsen, Næstved
Andreas Laurens Kristensen, Næstved
Anne Busk Larsen, Næstved
Trine Aaen Madsen, Gentofte
Nanna Mailand-Hansen, København
Mogens Kristian Mellerup, Haag
Sarah Emilie Miillertz, Odder
Mikkel Wisborg Møller, Hellerup
Birgitte Kirkhoff Olsen, Holbæk
Christoffer Pedersen, Karthago
Charlotte Bjørn Rasmussen, Sri Lanka
Adam H. W. Rosting, Nigeria
Carsten Gerner Svendsen, Haag
Kirsten Merete Wassard Svendsen, England
Dorte Thrane, Kongsted
Maria Christine Tietze, Oslo
Niels Garde Toft, Ghana
Sune Uhrenholt, Nr. Åby
Christine Maria Ulrichsen, Næstved
Anne Westergaard, Gilleleje

1. mx Klasselærer: Lektor Mads Nielsen
K
K
K
K

K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K

K
K
K

1 Mads Klindt Andersen, Washington, D.C.
2 Johannes Lorentzen Belling, Beijing
3 Jan Lukasz Wejchert Bialas, Skælskør
4 Kathryn Louise Bruun, Bræstrup
5 Jeppe Hein Christiansen, Næstved
6 Carl-Johan G. H. Collet, Lundbygård
7 Louise Camilla Fenne, Surrey
8 Lars Fjeldsøe-Nielsen, Guinea-Bissau
9 Karen Lund Hansen, Næstved
10 Pernille Hedin, Vordingborg
11 Andreas Hesse, Hellerup
12 Marlene Skjødt Jensen, Næstved
13 Nicolaj Bjørn Jensen, Frederiksberg
14 Ulrik Theophil Jørgensen, Søllested
15 Line Kidde-Hansen, Næstved
16 Adam Christoffer Knuth, Maribo
17 Arne Kyed, Fåborg
18 Nadja Margrethe Lademann, Ålborg
19 Lars Dyring Larsen, Klampenborg
20 Anne Wrist Meedom, Birkerød
21 Anne Aarsø Mortensen, Næstved
22 Jonas Mølgaard, Næstved
23 Johannes Dimitris Malling Nicou, Grækenland
24 Jakob Henrik Nielsen, Rungsted Kyst
25 Mette Kim Nielsen, Næstved
26 Kathrine Zobel, Odder

K
K

1 Charlotte Hove Andreasen, Næstved
2 Anne Birgitte Balle, Dubai
3 Sally Bredholt, Klampenborg
4 Trine Zacho Bruun, Næstved
5 Jens Christian Buhl, København
6 Hans Munk Elverdam, Fakse Ladeplads
7 Rasmus Munk Elverdam, Fakse Ladeplads
8 Niels Christian Ersbøll, Belgien
9 Bente Forslund, Næstved
10 Maria Gyring-Nielsen, Costa Rica
11 Søren Gyring Nielsen, Haslev
12 Michael Haaning, Glostrup
13 Nicolaj Aasted Halse, Køge
14 Henrik Rekstad Hinding, Næstved
15 Lasse Ilium, Herlufsholm
16 Hans-Christian Bødker Jensen, Norge
17 Thomas Clemens Jensen, Næstved
18 Christian Adrian Johansen, Virum
19 Steffen Brushøj Lund, Fodby
20 Andreas Chr. Neuenschwander, Næstved
21 Maria Hvidtfelt Nielsen, Herlufsholm
22 Thomas Njor, Fensmark
23 Thor-Bjørn Preisler, Dubai
24 Ulrik Engelbrecht Schou, Næstved
25 Christina Svane, København
26 Allan Vistisen, Næstved

10. klasse Klasselærer: Overlærer Vagn Andersen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bartea Ekasit Kass, Hellerup
Peter Alexander Manthos, Tørring
Simon Neubert, Hornslet
John Nielsen, Asnæs
Thomas Winther Nielsen, Skive
Mads Christian Damgaard Petersen, København
Martin Ville Petersen, Asnæs
Brian Alex Rikde, Nibøl
Tor Gøsta Håkon Skule, St. Heddinge
Andreas Christian Storm, Holte
Anders Zwinge, Skodsborg
Jacob Clemmentin Østergård, Vallekilde

9. A Klasselærer: Overlærer Jan Jensen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Maria Cæcilia Bardram, Herlufsholm
Hans Fjeldsøe-Nielsen, Guinea-Bissau
Nicolai Sundø Frahm, Skodsborg
Flemming Niss Hansen, Vester Hassing
Camilla Hansen-Nord, Ringsted
Maria Wedel Jacobsen, Jyderup
Jesper Druskeit Jensen, Herlufsholm
Karen Lise Jensen, Rio de Janeiro
Astrid Kann-Rasmussen, Holte
Susanne Vanida Kass, Hellerup
Ole Bjørn Kraft, Tornemark
Anders Helmø Larsen, Virum
Mads Laursen, Frederiksberg
Peter Trygve Liisberg, Roskilde
Jan Carlo Martinussen, Vildsund
Jørgen Nygård Nielsen, Fensmark
Ulrich Lorentz Nielsen, Gentofte
Erik Vesti Ovesen, Riiskov
Anne Juel Pedersen, Belgien
Tina Malling Petersen, Næstved
Michael Reimer, Birkerød
John Poul Schwartzlose, København
Omar Jarl Munir Shargawi, Roskilde
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9. B Klasselærer: Overlærer Jan Jensen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Henrik Nicolai Amdrup, Aalsgaarde
Steven Bogs, København
Casper Bundgaard, Jeddah
Ivar Malte Foghsgaard, Næstved
Kristian Grønne, Greve
Christoffer Hage, Brenderup
Martin Kristian Hansen, Hasle
Gregers Adam Heering, Tureby
Morten Stæhr Johansen, Charlottenlund
Rasmus Edsberg Kjær, Dragør
Stephen Maack-Petersen, Paris
Allan Mortensen, Mosambique
Peter Nicolas Worsøe Ostenfeld, New Delhi
Peter Christian Præstrud, Holte
Peter Raabymagle, Svendborg
Patrick-Heini J. Reventlow-Grinling, Sakskøbing
Anders Kristian Rye, Flensborg
Mads Toft-Nielsen, Charlottenlund
Christian Vedde, Charlottenlund

8. klasse Klasselærer: Overlærer Bent Ilium
1 Om Andreas Adams, Gentofte
2 Christoffer Back, Holte
3 Peter Blaastrup, Strøby Egede
4 Jacob Wimpffen Bræstrup, Frederiksberg
5 Jan Piet Burmester, Vedbæk
6 Søren Jean Christensen, Frederiksberg
7 Harald Peter Ferdinand Collet, Lundbygård
8 Tommy Timur El-Ayouty, Klampenborg
9 Mads Eg Gensmann, Herning
10 Robert Hvistendal Henriksen, Slagelse
11 Kim Jensen, Hørve
12 Nicoline Margrethe Raaschou Jensen, Stockholm
13 Johan Henrik Marcus Knuth, Maribo
14 Johannes Olav Kristensen, Herlufsholm
15 Alexander Nondh Langfeldt, Bangkok
16 Frederikke Anna Mellerup, Den Haag
17 Christian Peter Nymann, Nakskov
18 William Briand Petersen, Ringe
19 Lars Haunsø Potter, Hørsholm
20 Kim Krøijer Stampe, Tune
21 Jacob Svane, Bogø
22 Mads Piil Thomsen, Hørsholm
23 Anna Bertha Tietze, Oslo
24 Jacob Frederik Wanscher, København
25 Peter Westring Weber, Bangkok
26 Bendt Tido H. Wedell, Hammel

7. klasse Klasselærer: Lærer Jacob Normann Jørgensen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Peter Andreas Amdrup, Ålsgårde
Nic Borch-Christensen, Gentofte
Troels Greif Estrup, Mørkøv
Janus Christian Fjeldborg, Rungsted Kyst
Christian Sundø Frahm, Skodsborg
Erik Reinhardt Frey, Humlebæk
Kasper Sewerin Fogh Hansen, Klampenborg
Hans Christian Fl. Koch Jeppesen, Frederiksberg
Frederik Krag-Juel-Vind-Frijs, Stensballe
Simon Holm Larsen, Tanzania
Niels Nielsen, Asnæs
Tola Ereso Poulsen, Hillerød
Samuel Sieck, Saudi Arabien
Marc Toft van Vliet, Trørød
Christian Ivar Westergaard, Gilleleje

6. klasse Klasselærer: Lektor Lars Bardram
1
2
3
4
5
6
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Peter Amdrup, Hellerup
Nicolai Bue Bech-Jensen, Åkirkeby
Casper Foghsgaard, Næstved
Ken Braarup Jørgensen, København
Erik Ingemann Waldorff, Ferup
Kristian Ingemann Waldorff, Ferup

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 1989:
Niels Toft, Annelotte Philipsen.
Den gamle rektors legat 1989: Steen Hommel Nielsen.
Kammeratskabsstagerne (»Kagerne«) tildeltes: Claus Molbech
Bendtsen.
Ellipsen for 1989-1990 tildeltes: Christian Adam Temler Gott
schalch.

Ferie og rejsedage 1989 - 90
Det henstilles til forældrene, at de tilrettelægger deres ferier
således, at ferierne følger skolens ferieplan. På given foranled
ning gøres opmærksom på, at der ikke vil blive bevilget ekstra
ferie til elever i afgangsklasserne (9., 10. og 3. g).
Fugleskydning: Lørdag den 25. 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 man
dage, 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 d. 31. august-mandag d. 3. sep.
Rejseweekend: Fredag d. 14. sep.-mandag d. 17. sep.
Rejseweekend: Fredag d. 28. sep.-mandag d. 1. okt.
Efterårsferie: Fredag d. 12. okt.-mandag d. 22. okt.
Rejseweekend: Fredag d. 2. nov.-mandag d. 5. nov.
Rejseweekend: Fredag d. 16. nov.-mandag d. 19. nov.
Rejseweekend: Fredag d. 30. nov.-mandag d. 3. dec.
Juleferie: Lørdag d. 15. dec. 1990-søndag d. 7. januar 1991.
Der er almindelig skolegang lørdag d. 15. dec. til kl. 11.30. Der
efter bliver der afslutning i kirken og hjemrejse til juleaften kl.
13.00. Skolegangen begynderidet nye år tirs. d. 8. jan. kl. 7.55.
Trolledag: Mandag d. 14. januar 1991.
Rejseweekend: Fredag d. 18. januar-mandag d. 21. januar
Rejseweekend: Fredag d. 1. februar-mandag d. 4. februar.
Rejseweekend: Fredag d. 15. februar-mandag d. 18. februar.
Rejseweekend: Fredag den 1. marts-mandag den 4. marts.
Påskeferie: Lørdag d. 23. marts-onsdag d. 3. april.
Busafgang i forbindelse med påskeferien lørdag d. 23. marts kl.
12.10.
Palmesøndag d. 24. marts 1991 konfirmation for 8. klasse.
Rejseweekend: Fredag d. 12. april-mandag d. 15.april.
Bededagsferie: Torsdag d. 25. april-søndag d. 28. april.
Ferie i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag: Onsdag d. 8.
maj-søndag den 12. maj.
Ferie i forbindelse med Pinsen: Lørdag d. 18. maj-mandag d.
20. maj.
Evt. rejseweekends efter Pinsen vil blive meddelt senere.
Dimission: Onsdag den 19. 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 d. 13. august: Nyoptagne dagelever bedes møde kl. 8.00.
Der vil blive en orientering og foretaget en omvisning ved nuvæ
rende 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 d. 14.
august kl. 7.55. Den første lørdag bliver almindelig skoledag.

FOTOSAFARI I FEBRUAR

Nye eksotiske dyr
Wild life i næsten naturlige omgi
velser — på Sjølunds fagre sletter
— indfanget gennem kameraets
linse en halvtrist februardag, hvor
vinteren ikke kunne tage sig sam
men til at blive alvor, og hvor
undervisningen kom til at lide af
samme skavank. Kontakt fik lok
ket en flok elever til at lege lidt
med skolens nyeste eksotiske dyr,
som fik frikvarter fra Nærticum.
Og rektor Gert Olsen var chefguide blandt geparder, gorillaer og de
indfødte. Det er ganske vist og
historien var mere sand end den
om de fem høns — nu skal I bare
høre:
Nede i det sydtyske har et stort
naturhistorisk museum fået vok
seværk, som det er sket for mange
andre museer i Europa. Tidligere
tiders museumsforeninger og ind
købere havde appetit på alt kuri
øst under solen, man købte bredt
ind, så nutiden hverken kan rum
me eller vedligeholde disse store
samlinger. Derfor må man ratio
nalisere, f.eks. ved at samle sig om
det nationale eller i hvert fald
europæiske dyreliv. Med vokse
værket følger også et moralsk
dilemma: testamentariske gaver af
de nu sjældne dyrearter kan ikke
bare sælges (skønt kommercielle
aftagere står i kø), de må og skal
videregives i kompetente hænder
og må ikke handles videre. Kon
servatorfirmaet Hedegaard i
Århus er museets danske connec
tion, og Ole Hedegaard er også en
ven af Herlufsholm, for hvem fir
maet tidligere har rengjort og
restaureret præparater (siden
1983).

Tekst Mads Nielsen.
Foto Poul Bentzen.

Fra samlingens annaler:
1983 Reparation af zoologisk
samling.
1985 Renovering af konkylie
samlingen.
Udskiftning af sprit på
samtlige præparater.
1986 Mineralsamlingen mon
teret i nye kasser, reorgani
seret.
Skeletsamling renoveret.
Skadedyrsbekæmpelse.
Anskaffelser fra safaripe
rioden, 1904-08, bl.a. stør
re præparater af periodens
bedste »trofækunstnere«:
sjakal, kaffer-bøffel, dov
endyr brun-bavian (110
cm)
1987 Nandu anskaffet til kom
plettering af strudsesam
ling.
1988 Tiger, leopard, gepard,
sneleopard, orangutang,
mandril, spøgelsesabe m.
fl.
1989 Pelikan, emu, kondor,
kongegrib, elefanthoved,
træleopard, ozelot, puma,
dingo, vombat, isbjør
neunge, moskus, orangu
tang, kæmpegorilla m.fl.

Udgifterne beløber sig til op
mod 250,000 som er afholdt af
Herlufsholm Stiftelse. Samlingen
regnes for den trediestørste i Dan
mark og forsikres for 10 millioner
kr. Denne sum vil dække de 95%
af samlingerne som man mener
ville kunne genanskaffes indenfor
ca. 1 Vi år. De sidste fem procent
regnes for uerstattelige.
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Herlufsholm - et
»anerkendt museum«
Således går det til, at tomme køle
vogne får vilde dyr med som retur
gods fra Sydtyskland til Danmark.
Importen registreres og besegies
omhyggeligt af toldvæsenet, som i
hvert enkelt tilfælde påtegner dyrets
dokumenter med forbud mod handel
og reeksport. Og som højeste myn
dighed godkender Skov- og natursty
relsen at modtageren, Herlufsholm er
at betragte som »et anerkendt
museum«.
Når Herlufsholm er kommet i
betragtning som en værdig modtager
og har ytret interesse for dyrene, skyl28

des det dels museets kvalitet, dels at
konservator Ole Hedegaard har kun
net udpege en række af de udbudte
dyr som værende »i unikt god stand«
og af den topkvalitet som karakterise
rer Nærticums tidligere indkøb. Ikke
sært i øvrigt, eftersom dyrene stam
mer fra samme højt estimerede kon
servatorfirma, Schlüter og Haas i
Halle (idag Firmaet Schlüter, Vest
tyskland), som leverede til Herlufs
holm omkring århundredskiftet. Fag
ligt er præparaterne af en kvalitet
som ikke fåes bedre idag, ja vanske
ligt ligeså god. De er endvidere
modelleret og monteret med stor dyg
tighed — og så har de overlevet 2. ver
denskrig. Da Herlufsholm kom ind i
billedet på et tidligt tidspunkt og så at
sige fik førstehåndsvalg, har man nu
dyr, der skulle gennemgå et minimum
af reparation. Deres tyske alderdom
havde de tilbragt blandt store kedler i
et nedlagt .boilerrum, hvor man af
pladsnød havde stuvet (støvet?) dem
af vejen.

Museumsmiljøet i Nærticum
Det har nok i nogle tilfælde været
nødvendigt at skifte et par kløer,
støve dyrene af eller ligefrem vaske og
føntørre dem, men det klarer firmaet
i Århus med specialbyggede appara
ter. Konservator Hedegaard lægger
imidlertid stor vægt på at dyrenes nye
hjem er et museumsmiljø, som stil
mæssigt og aldermæssigt minder om
det tyske. Herlufsholms husmuseum
er jo vokset frem over en lang tid; en
tidlig samler var den berømte Melchi
or (se Kr. Olsens portrætartikel), som
foretog sine indkøb for små 200 år
siden. Siden fulgte så hørere som
Traustedt, Ferdinand og Degenkolw.
Selve Museumsbygningens rumud
formning med jernbetonhvælvinger
og smukt dekorerede støbejernssøjler
er tidstypisk og i sig selv en seværdig
hed. Hertil kommer de smukke mont
rer, som nu kan synes meget proppe
de, men som i den henseende ligner
alle andre museer fra tiden. Et enkelt
»stilbrud« har konservator Hedeg
aard dog tillladt sig, nemlig ved at
montere aber ophængt på grene på
væggen. Sådanne pædagogiske nar
restreger hører nemlig en senere tid
til.

de. Men derudover tjener samlingen
det formål i almindelighed af fremel
ske elevernes interesse for det vilde
dyreliv som trues af udryddelse idag.
De optimale klimaforhold i udstil
lings- og opbevaringsrum regnes for
17° C og en fugtighedsprocent på 60.
Det mener konservator Hedegaard
sagtens man kan opnå samtidig med
at der gives adgang for besøgende.
Ligesom Herlufsholms andre histori

ske samlinger (fysik, oldsager og
mønter f.eks.) får den zoologiske
naturligvis først eksistensberettigelse
på en skole, når den bliver kendt og
tilgængelig. Og at der er interesse for
disse ting, også uden for skolen, bevi
stes bl.a. ved den popularitet, rektor
Gert Olsens tv-programmer i lokal-tv
opnåede i efteråret -89. Så måske bur
de man give mulighed for safari til et
større forum!

Samlingens
eksistensberettigelse
Dyrene skal naturligvis anvendes
direkte i undervisningen, og det bliver
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»Go West, young man!«
Jens Krogh-Madsen.

Med disse fyndige ord opfordrede den amerikanske
journalist og bladmand Horace Greeley omkring 1850
sin generations unge til at søge ud over øst-staternes og
de unges egen lidt for snævre horisont. Rejsen vestpå
havde for Greeley et tredobbelt sigte: Dels drejede det sig
om at udforske og lægge »nyt land« under plov, dels var
det udtryk for et forsøg på at lægge pres på Kongressen
til at få vedtaget den for bosætningen så væsentlige
»Homestead Act«, og dels drejede det sig om at afprøve
ens egne personlige ressourcer i nye og udfordrende
omgivelser.
Den amerikanske national-litteratur rummer talløse
dårlige, men også — og det er det væsentlige i denne
sammenhæng — mange fremragende skildringer og
beskrivelser af dette fysiske og psykiske opbrud. Lige fra
tiden omkring 1600, hvor de første puritanere slog sig
ned på kontinentets østkyst og søgte at etablere et nyt liv
for sig selv og deres efterkommere, og frem til idag, har
forfattere (og andre kunstnere naturligvis også) beskre
vet dette konfliktfyldte land og de mennesker der bebor
det. Fra de første famlende optegnelser om den paradi
siske nye verden med de naive opremsninger af landets
milde klima og dets frugtbarhed, over Cotton Mathers
næsten fanatiske puritanisme omkring år 1700, over fri
hedsfilosoffernes og de politiske skribenters løsrivelses
litteratur senere i 1700-tallet går tråden via Coopers,
Hawthornes og Melvilles romaner, via Whitman og Poe
frem til det 20. århundrede, hvor Scott Fitzgerald, Dos
Passos og Hemingway, Lee Masters, Sandburg og Allan
Ginsburg i et andet regi og med andre midler end deres
forgængere har skildret denne typiske amerikanske
kompleksitet.
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Studiemiljøet
I efterårs-semesteret 1989 opholdt jeg mig i Laramie,
Wyoming, USA. Jeg havde søgt og fået Fulbrightkommisionens ASA-legat (American Studies Award).
Beløbet, ca. 45.000 kr., blev brugt på rejsen frem og tilba
ge, på undervisningsafgifter til University of Wyoming,
på kost og logi og på bogudgifter og andre udgifter. Mit
arbejdssted, Herlufsholm Skole, gav mig beredvilligt
orlov og støttede mig også økonomiske.
Mit projekt rummede udover efteruddannelsen ved
universitetet et forsøg på at finde litterære vidnesbyrd
om den ovenfor skitserede problemstilling, især med
henblik på det ofte ret voldsomme møde mellem en lang
nord-europæisk historisk tradition og det amerikanske
»wilderness«, sådan som det tegnede sig for emigranter
og pionerer. Jeg var især interesseret i at finde tekster
udover de kendte og gængs antologiserede værker, d.v.s.
breve, dagbøger, avis- og tidsskriftartikler og lignende.
Min tilgang til denne eftersøgning var, at teksterne skulle
afspejle pionerernes livsbetingelser, og mit mål var altså
at finde, evt. redigere, glossere og måske senere udgive en
samling tekster der kan bruges i engelsk-undervisningen
i Danmark. Som gymnasielærer lagde jeg naturligt væg
ten på tekster der kunne egne sig for de 16-18 åriges inte
resser og behov. Den daværende Fulbrightprofessor ved
Danmarks Lærerhøjskole, Eric Sandeen, var mig særde
les behjælpelig med at finde et velegnet studiested. Eric
Sandeen er chef for American Studies Department ved
universitetet i Wyoming og vidste således hvad han talte
om, da han blandt andre muligheder foreslog sit eget
universitet. Udover et velfungerende institut med dygtige
lærerkræfter og studerende har University of Wyoming
et fortrinligt bibliotek og stats-arkiv; et Slaraffenland
for undervisere med mine interesser.

Min studie-plan så således ud:
1. Grundkursus i »History of Wyoming«
2. »American Folklore«
3. »Regional Literature of the West«
4. Konferece-timer med Mr. Sandeen

A lesson to learn
(2 timer/uge)
(3 timer/uge)
(3 timer/uge)
(5 timer/uge)

Dette valg blev naturligvis truffet ud fra samtaler med
fagets lærere i almindelighed og Mr. Sandeen i særdeles
hed. Bortset fra »History of Wyoming«, der er et obliga
torisk begynder-kursus, var niveauet stort set lig med
danske universiteters hovedfags-undervisning. Min
motivation var af indlysende årsager i top, og sammen
med de øvrige studerende og lærerne fik jeg et uvurder
ligt udbytte af disse timer. Jeg havde status som »nondegree student«, og var derfor ikke under det sammen
eksamens-pres som de andre studerende. Dette gav mig
mulighed for at følge spor i undervisningen som jeg
fandt interessante udfra mine forudsætninger, men som
de andre på holdene måtte lade ligge på grund af den ret
stramme »syllabus«.
Noget af det første jeg foretog mig var at anskaffe et
lånerkort til universitetsbiblioteket. Som nævnt er dette
meget stort og i praksis uudtømmeligt. Men ved hjælp af
et avanceret EDB-system kom jeg hurtigt over begynder
vanskelighederne. Femten større og mindre universitetsog forskningsbiblioteker i »the Far West« er kørt sam
men i et fælles EDB-anlæg og litteratursøgningen blev
herved lettet meget.

»Videregående studier«
Som det er fremgået, gik ganske meget af min tid med at
passe timer, opgaveskrivning og studier hjemme på
værelset og på biblioteket. Men der blev også tid til andre
ting: Ture i omegnen til fods og på cykel, såvel som læn
gere udflugter i bil optog de fleste weekender. Laramie
ligger i 6-7.000 fods højde på østsiden af Rocky Mounta
ins. Der er tale om højslette med et temmelig tørt og ret
varmt klima; først hen i november kom den første sne,
der dog hurtigt forsvandt og blev afløst af en lun periode
frem til december. Landskabet er storslået, i hvert fald
for en der aldrig har set rigtige bjerge på nært hold. Og
Amerikas national-parker er velorganiserede og smuk
ke. Opholdet bød mig således på en række enestående
naturoplevelser, der glimrende supplerede min forståelse
af de litterære landskabsskildringer jeg stødte på så tit.
Mere generelt var opholdet udbytterigt for så vidt
angår min opfattelse og forståelse af USA idag. I det
daglige samvær med de mennesker jeg lærte at kende fik
jeg et godt indblik i landets politiske, sociale og kulturel
le liv. Jeg fik fornemmelsen af et meget stort land med
store kontraster og konflikter på kryds og tværs. Wyo
ming er ærke-republikansk (»Nixon was the best presi
dent we ever had«), og antiestablishment (»George Bush
is just too much«) på en og samme tid. Hele det politiske
liv, og det meste af offentlighedssfæren er stærkt præget
af person-interesse og -dyrkelse. Men Woyoming er også
kontraster mellem Arapahoindianere og »white Ameri
cans«, og det er kontraster mellem land og by. Det er
også stor interesse for sport (præstationsræs), fysisk
udfoldelse og hos nogle en næsten romantisk-mystisk
længsel tilbage til naturen. Men selv med disse kontrast
er får man indtrykket af en stat der har det relativt fred
sommeligt i det samlede billede af det amerikanske sam
fund som helhed.

Konklusionen af ovenstående bliver fler-leddet: For det
første er der tale om et meget stort fagligt udbytte. På det
konkrete plan hedder det chancen til at fordybe sig i et
stofområde og helt enkelt lære nyt stof, sætte sig ind i nye
tankebaner og nå en ny erkendelse. Og det hedder chan
cen til få bekræftet at den uddannelse man fik (og tog) på
Københavns Universitet tilbage i 1960’ernes fjerne fortid
var lødig og grundig nok til at springet til USA ikke føltes
fagligt problematisk.
Mere abstrakt er der tale om et meget betydeligt per
sonligt udbytte, der spænder fra fascinerende natur
oplevelser over etableringen af menneskelige kontakter
til den for mig helt afgørende horisont-udvidelse, både
fysisk og psykisk. Et studie-ophold af længere varighed
er en kraftig dynamo, der giver lyst og energi til en øget
indsats når man er hjemme i jobbet igen.
Jeg kan derfor ikke kraftigt nok pointere, at der fra
den danske undervisnings-administrations side bør
arbejdes ihærdigt på at bevare muligheden for at danske
lærere kan rejse ud og lære mere. Det er endvidere mit
synspunkt at Undervisning- og Forskningsministeriet
bør gøre en koncentreret indsats for at skaffe de økono
miske midler der sammen med Fulbrightkommissionens kan danne et fast grundlag for sådanne
studieophold. Det bør være muligt at arbejde for, at
lærere bevarer deres løn under opholdet, eller i det mind
ste at der kan ydes et rimeligt tilskud dertil. Måske var
det endog tænkeligt at søge at etablere deciderede spon
soraftaler med. f.eks. SAS eller andre luftfartsselskaber,
eller med andre organisationer og virksomheder, der
kunne have interesse i at danske lærere får chancen til at
»Go West!«
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Idræt i grundskolen
Idrætslærerne.
Med forårets komme følger naturligt også de udendørs
aktiviteter. Eleverne længes efter at komme ud i idrætsti
merne, hvor udfoldelsesmulighederne er større og mang
foldigere.
Først skal de sidste »vintersportsaktiviteter« dog
afsluttes.

Skak
Skolens grundskolemester i skak blev Jan Martinussen
fra 9.a, som i finalen besejrede Kim Stampe fra 8. klasse.
Jan M. havde i semifinalen været igennem en lang og
spændende dyst med Brian Rikde (10.) Matchen endte i
første omgang remis, men Jan M. satte trumf på i andet
parti. Kim S. slog i sin semifinale overraskende Frederik
Krag-Juel-Vind-Friis (7) efter et jævnbyrdigt spil.

Svømning
Svømning tilbydes skolens 6. og 7. klasse. De fleste elever
kan de grundliggende svømmefærdigheder, når de star
ter på skolen. Målet for undervisningen er, at eleverne i
6. klasse tager begynderprøven i svømning, hvorefter de
i 7. klasse er til prøve i livredning.

Tennis
Elever i 6. og 7. klasse tilbydes hver søndag indtil som
merferien tennistræning. Som noget nyt har skolen inve
steret i en tennismaskine, så selv en Bjørn Borg kan få
modstand. Hvis træningen viser sig at være en succes,
fortsættes efter sommerferien.

En dygtig boldspilklasse
Som idrætslærer er det altid en fornøjelse at arbejde med
klasser, som har opnået færdigheder udover det sædvan
lige. I indeværende skoleår har 9. klasse (a+b) forstået at
udmærke sig på bedste vis i diverse sportsgrene. Ud over
at have deltagere på grundskoleholdet i volleyball, atle
tik, basketball og fodbold har de præsteret flg.:
Grundskolemestre (6-10) i volleyball.
Nr. 2 i grundskolemesterskabet (6-10) i indefodbold.
Skolemestre (incl. gymnasiet) i basketball.
Skolemestre (incl. gymnasiet) i volleyball.

The magic team« f.v. Michael Reimer, Malte Foghsgård,
Jesper Jensen, Jørgen Nielsen, Pete Præstrud og Anders
Helmø.
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IDRÆTSALDEREN?
Atletik, fodbold og gymnastik på
Herlufsholm siden 1959.

Bjarne Normann Jørgensen.

Et fag ændrer sig.
Unge danskere dyrker mere idræt end nogensinde, siger
aviserne: Idrætten spiller en større rolle end før. I skolen
er det på een måde også rigtigt. For tredive år siden havde
man i hvert fald ikke idræt på skemaet i gymnasiet. Man
havde nemlig gymnastik.
Og det fag har nok gennemgået den største ændring af
alle gymnasiets fag. Men nu ikke i retning mod mere
idrætsudøvelse. 1 1959, da jeg kom til Herlufsholm, hav
de alle klasser 4 timer om ugen. Og hver time var på 50
minutter. 1 1990 har klasserne to timer om ugen, på hver
45 minutter. Det er ikke i gymnasiet, de unge mennsker
får afløb for deres idrætsbehov. Om idræt i dag spiller en
større rolle end nogensinde før, så er det ikke i skolen.
Der har udviklingen indskrænket dens betydning til
under det halve.
Fagets indhold har også ændret sig. Det skyldes nok
især, at eleverne bestemmer med om fagets discipliner.
Det betyder — naturligvis — at en stor del af timerne
benyttes til boldspil. Hvis eleverne i 1959 havde fået lov
til selv at vælge, ville de også have valgt boldspil.
Men dengang var det lærerne, der bestemte, og vi var
enige om årets rytme i gymnastikfaget. Skoleåret
begyndte med atletik. Senere når vejret blev lidt køligere,
gik vi over til fodbold. Fra efterårsferien til påskeferien
stod der redskabsgymnastik på programmet.

Stangspringets svære kunst
Atletiktimerne adskilte sig næppe meget fra timerne i
dag. Måske var der lidt flere discipliner, fx. stangspring
og diskoskast. Herlufsholm var i 1959 kun kostskole, og
alle eleverne var derfor på skolen hele dagen. Ud over de
fire skematimer var der frivillig træning om eftermidda
gen, somme tider 4-5 gange om ugen før stævner.
Carsten Levinsen, der var primus motor i atletik,
sendte hvert år indbydelse til Sorø, Stenhus og Haslevs
kostskoler til et stort atletikstævne på Herlufsholm, for
kostskoler. Det var et heldagsstævne, hvor mange af dati
dens personlige rekorder og skolerekorder blev sat. Herlovianerne gik op i stævnerne og hinandens resultater, og
der blev heppet meget på sådan en spændende dag. Vej
ret var selvfølgelig, i erindringen i hvert fald, altid strå
lende sol fra en skyfri himmel. I kraft af hjemmebane og
publikumsstøtte kunne Herlufsholm som regel vinde
disse stævner.
En uges tid senere var der de regionale stævner, en del
af den landsdækkende skoleatletikturnering. Og et par
uger efter igen landsfinalestævnet, hvor vi altid havde
hold med.
I mellemtiden sled adskillige herlovianere indædt med
at sikre sig tilstrækkelig gode noteringer i de syv atletik
discipliner til at tage Gøye-skjold. Summen af points
regnet efter den internationale pointtabel, som en herlovianer kunne erobre i 100 m løb, 400 m løb, længde-,

højde- og stangspring, spydkast og kuglestød, var afgø
rende. Nemlig for, om han kunne tage Gøye-skjoldet i
guld, sølv eller bronze eller slet ikke kunne tage et skjold.
Dog skulle man springe en mindstehøjde i stangspring,
og det var i virkeligheden den værste forhindring for de
fleste!

Foldbold med tonsvis af stemning
Også foldboldturneringen havde i 1959 mere præg af at
være en kostskoleturnering. Alle turneringskampe blev
spillet søndag eftermiddag, så udekampe begyndte med
tidlig start hjemmefra søndag morgen. Søndag formid
dag tilbragte spillerne så i selskab med spillerne fra hjem
meholdet. Udespillerne deltog i middagsbordet på den
anden kostskole, og havde i det hele taget lejlighed til at
sammenligne. Til hjemmekampe mødte det meste af
skolen frem for at hjælpe de elleve fodboldspillere mest
muligt til at vinde. Selv til udekampe kom mange trofaste
herlovianere med som heppere. I maj 1961 skulle vi spille
en afgørende kamp i Sorø — vi skulle slå soranerne 3-0
for at vinde turneringen. Ti minutter før kampen skulle
begynde, arriverede to busser fyldt til randen med lar
mende herlovianere samt adskillige lærere med rektor
Kierkegaard og frue i spidsen. Stor kostskoledag, spæn
dende kamp, tonsvis af stemning. Og så endte kampen
3-0 til Herlufsholm.
Herved høstede alle spillere, der deltog den dag,
Trolle-skjoldet i guld. Det krævede den gang nemlig en
første- eller andenplads i turneringen eller 50 kampe på
skoleholdet. Noget mindre var naturligvis kravene til
sølvskjoldet, som man fik for at have spillet på skolehol
det, og bronzeskjoldet, som man fik for at have spillet på
skoleholdet for de yngre klasser (mellemskoleholdet).

iøvrigt være til stede i timerne — der var ikke noget med
at hænge i Hylen, læse latin eller skrive blaver af.

Masser af gulerødder
For de mere ambitiøse var der masser af gulerødder. Der
var landsdækkende gymnasieskoleturneringer i tre ræk
ker. I mange år deltog vi beskedent i B- og C-rækkerne,
som vi til gengæld ofte vandt. A-rækken prøvede vi
aldrig. Der var intens kamp om at komme på holdene til
disse turneringer — det gav jo fridage og rejser. Det fik
igen mange til at deltage i frivillig gymnastiktræning om
eftermiddagen — før stævner op til 4-5 gang om ugen.
En anden gulerod var Skave-skjoldet, der svarer til
atletikkens Gøye-skjold og fodboldens Trolle-skjold.
Også Skave-skjoldet havde tre grader, guld, sølv og bron
ze. De repræsenterede forskellige færdigheder i alle red
skaber, dvs. hest på langs og tværs, øvelser på gulv, reck,
barre og ringe, som alle skulle kunne udføres tilfredsstil
lende og som heldhed også med et minimum at stil. Kun
de allerdygtigste gymnaster kunne tage guldskjoldet før
3.G, og selv da var det kun få, der nåede det.
Herlovianere, der med medfødt talent, slid eller held del
tog på skolens bedste hold i fodbold, atletik eller gymna
stik, kunne regne med en vis prestige blandt kammera
terne. Der var også en del anseelse forbundet med at tage
skjoldene. I de forløbne godt tredive år har vi set presti
gen hos den dygtige sportsudøver svinde blandt herlovi
anere. Samtidig har vi i samfundet set dyrkelsen af den
professionelle elitesportsudøver blive meget udbredt.
Jeg ved ikke, om den ny måde at respektere sportsfolk på
er bedre eller sundere, men den er i hvert fald ikke nær så
skæg — og det er sporten da vist heller ikke.

Disciplinær aerobic!
Og nu til noget helt andet. God gammeldags gymnastik.
De flittigste herlovianere klædte i 1959 om i frikvarteret
og øvede sig i at stå eller gå på hænder, indtil timen
begyndte. Det gjorde den med opstilling på to rækker
efter størrelse, og løb rundt i Galen, altså den der lå
nogenlunde, hvor lærerværelset nu er. Dernæst spred
ning på fire rækker i hele salens bredde og så fem-syv
minutters øvelser i takt, knæbøjninger, maverulninger
etc. Alt sammen skete under lærerens kommando, og der
var faktisk en ide med det. Det gik ud på at varme op til
resten af timen, at smidiggøre led og at styrke muskler.
Dengang kaldte vi det opvarmning og sidenhen blev det
meget foragtet for at være disciplinært. 1 dag kalder man
det aerobic og workout og nu er det fint, fordi det er livs
stil. Men altså ikke i skolen.
Efter opvarmningen fortsatte timen ved redskaberne.
I begyndelsen af skoleåret blev klassen delt op i grupper
efter færdigheder. I disse grupper arbejdede disciplene
nu med redskaberne. Timerne gik med at indøve nye
spring, rulninger, håndstande eller hvad det nu kunne
være. Under redskabsøvelserne var der vistnok rig lejlig
hed for de mindre motiverede elever til at følge deres til
bøjeligheder, for lærerne kunne af gode grunde ikke
være ved mere end en gruppe ad gangen. Gennemgående
var herlovianerne dog fulde af gåpåmod aldeles uaf
hængigt af medfødte talenter. Fritagelser var der en gang
imellem ønsker om, og de blev også imødekommet, men
meget var der nu ikke af det. Fritagne herlovianere skulle
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SPORTSREDAKTIONEN - PRAM GAD

Kondifestival

HERLUFSHOLM TRIATHLON 1990
Godt 40 seje herlovianere trodsede
hedebølgen, stillede og og gennem
førte den herlovianske udgave af
»IROMAN« m/k. I sandhedens navn
må det indrømmes at vor lokale
modicicering består i en markant for
kortelse af originaludgaven, der
består af non stop: 3 km havsvøm
ning, 160 km cykling afsluttende med
et marathon løb på 40,2 km. Vores
»let« afkortede version er: 500 m
svømning i svømmehal, 20,2 km
cykling og afsluttende med en »Atur«
på 3,4 km. Til gengæld skulle det så
være en relevant udfordring for
enhver sej herlovianer, der lever et
sundt og virksomt liv og udnytter de
optimale forhold, vi har for motion i
den smukke natur omkring skolen.
Desværre manglede en del af »motionisterne« til årets udholdenhedstest
og konditionsfestival.
En glædelig undtagelse var grund
skolen, der dominerede startlisten og
gennemførte i fin stil. Et andet posi
tivt »træk« var at 5 gæve piger stillede
op og at stafetholdet bestående af
Frederikke Uldall, Tina Jensen og
Susanne K. Jensen satte en flot skole
rekord i tiden 77.17 min.
Individuelt var Line Kidde Hansen
få sekunder fra rekorden med en tid
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på 87.34. Da disse jernkvinder har
vist at det kan lade sig gøre, håber vi
at endnu flere vil gå igang med træ
ningen og stille op til næste års moti
onsmanifestation.
Hvad jern-MÆNDENE manglede
i antal, havde de til gengæld i kvalitet,
idet der, på trods af bagende sol, blev
opnået fornemme resultater og der
blev sat adskillige skolerekorder.
Individuelt lykkedes det Philip Moe
med en fantomtid på 56.35 min ikke
blot at forbedre skolerekorden med
omkring 5 minutter men også at få
has på Bjarne Levins bedste notering
fra 1987 på 58.32. BL var forhindret i
at stille op i år, men til næste år kan vi
forhåbentlig se frem til et tæt opgør
mellem disse to supermænd, der sam
tidig er specialister, idet BL med en
åturstid på 11.33 er den bedste løber,
mens Philip med en fantomcykeltid
på 32.19 min etablerer et forspring i
denne disciplin. Svend Gudiksen
besatte 2. pladsen i tiden 64.26 min,
baseret på en 1. plads i løb på 13.58,
mens Christopher Caryesford med to
2. pladser i cykling og løb lagde grun
den til sin 3. plads. På 6. pladsen satte
Kim Jensen fra 8. kl. grundskolere
kord ved at gennemføre i tiden 69.31
min.

I stafetklassen havde et nyt super
hold desværre »skræmt« veteranerne
fra 3.g væk. Hvilket forhåbentlig ikke
er ensbetydende med at de allerede
har opgivet den livslange opgave, der
består i at forsinke kroppens iboende
tendens til forfald fra 20. årsalde
ren??!! — Held og lykke med kropsp
lejen. — Indrømmet, debutholdet
bestående af Lasse Ilium, svømnning
10.46 min, Carsten Svendsen 33.32
min om cyklingen og Christoffer
Knuth, der løb åturen på 13.11 var
gode og opnåede med den samlede
gennemførelsestid på 57.29 min, at
kappe 6 min af den gamle stafetre
kord. Også grundskolerekorden stod
for fald, idet Jesper Jensen, John
Schwartslose og Michael Reimer hen
holdsvis svømmede på 9.25 min, cyk
lede på 43.04 min og løb på 14.31 min
til en samlet rekordtid på 67.00 min.
I målslusen var der god opbakning
og modtagelse til de næsten smeltede
jern- mænd og kvinder efterhånden
som de flød i mål og kastede sig over
saft- og vanddunke.
Efter sommerferien er der planer
om at afvikle triathlon for gymnasier
så hvis det lige er dig, så er det aldrig
for sent at starte træningen, for dem
der indtil nu har misrøgtet deres cor
pus og et relevant træningsmål for
aktive, der vil træne i sommerferien.
God træningslyst

SPORTUELT
FODBOLD
Endnu en sæson er afsluttet i den tra
ditionsrige kostskoleturnering, hvor
deltagerne udover Herlufsholm er
Sorø, Stenhus, Birkerød og Haslev.
Turneringen består af et grundspil og
et slutspil. Før sidste kamp her i forå
ret mod Stenhus på hjemmebane
kunne både 1. og 2. holdet selv afgø
re, om de skulle med til slutspillet,
idet 1. holdet besejrede Birkerød på
hjemmebane med 7-6 i efteråret og
kunne nøjes med uafgjort i dagens
kamp. Kravet til 2.-holdet var: SEJR,
da Stenhus også havde tabt deres fore
gående kampe.
2. holdet førte ved halvleg 2-0 og
havde kampen igennem overvægt i
spil og chancer. Midt i 2. halvleg redu
cerede Stenhus på en løs chance, men
herlovianerholdet klarede skærene,
holdt føringen og var klar til slut
spillet.
1. Holdet startede som en drøm de
første 20 min: Præcise pasninger
frem over banen, spillerne flyttede sig
for hinanden og der opstod mange
afslutningschancer, hvoraf 2 blev
udnyttet og en del misbrugt. I forsva
ret blev der markeret tæt og der blev
bakket godt op. Mod slutningen af
halvlegen fik Stenhus overtaget på
midtbanen og reducerede til halvlegs
resultatet 1-2. Selv om vi skiftede ud
med friske folk på midtbanen fortsat
te presset mod herlovianerne i 2. halv-

Lx’s hold i indendørsfodboldf.v. sid
dende: Lars Fjeldsøe, Carl JohanCollet. Stående: Arne Kyed, Jan Bia
las, Jeppe Nielsen.

8. kl’s fodboldhold der spillede fortræffeligt og blev nr. 2 i skoleturneringen.
Fra venstre: Christian Nymann, Robert Henriksen, Jacob Bræstrup, Piet Bur
mester, Kim Stampe.
leg og efter 20 minutters spil faldt
udligningen. Vi håbede så, at Stenhus
var »mætte«, idet dette resultat ville
bringe begge hold til slutspillet, men
sådan gik det desværre ikke. Presset
fortsatte og kendsgerningerne var 4
scoringer i de sidste 15 minutter til
»fjenden«. Så tæt på i tid og alligevel
så langt fra en slutspilsplads.
2. holdet var på heldagstur til
Birkerød, der arrangerede slutspillet.
Traditionen tro førte vi ved halvleg i
den 1. kamp mod Sorø, men desværre
ligeså typisk kunne vi ikke stå distan
cen og tabte 1-3.1 2. kamp tabte vi 1-5
til Birkerød og blev således sidst i slut
spillet.
Efter kampene var der banket med
roastbeef og kartoffelsalat og Hjort
dal, der først berettede om spænden
de episoder fra turneringen under 2.

verdenskrig, overrakte pokalen til
Haslev, der overraskende slog Sorø
2-1 i finalen i 1. holdsturneringen.
På hjemmefronten afvikler vi en
4-kantturnering mellem: Grundsko
le, l.g, 2.g og 3. g. Grundskolen har
spillet alle deres kampe og har opnået
4 point, hvilket sandsynligvis giver
den en 2. plads. 2.g har gode vinder
chancer, da de allerede inden sidste
kamp er oppe på 4 points, men måske
vil 3.g rejse sig til dåd og sætte
opkomlingene på plads i den sidste
kamp? 1 .g tabte alle kampe, men førte
efter 1. halvleg mod farvoritterne fra
2.g og tabte kun knebent 1-2.
Efter sommerferien planlægges en
klasseturnering med 7-mands hold på
»mellemstore« mål. Lærerne truer
med at stille op med et frygtindgyden
de hold...?

3.g kunne trods massiv »overvægt« i kropstyrke gøre sig gældende i årets
basketturnering.
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Herlufsholmmestre i idræt 1989-90
2. lonee Skovgård
1.35m
3. Merete Hage
1.30m
Længdespring:
1. lonee Skovgård
4.20m
2. Line Hvidebæk
4.18m
Kuglestød:
1. Benedikte Sveinbjørnson 8.36 m
2. Christine Åbel
8.20m
Spydkast, 600 g:
1. Christine Åbel
25.50m
2. lonee Skovgård
20.40 m
7-kamp:
1. Lene Nedergård
2050 points

I løbet af skoleåret 1989-90 er der
afholdt turneringer, stævner og
mesterskaber på skolen i en række
idrætsgrene. Placeringerne 1-3 ved
skolemesterskaber tæller med til det
af skolens idrætsskjolde, der hed
der! »SKAVESKJOLDET« og som
kan erhverves i 3 valører: Bronze,
hvortil der fordres 10 placering
spoints, sølv med 20 som krav og
endelig sølv med emalje, hvortil der
kræves 30 points. Indtil nu er det
kun lykkedes for 1 herlovianer at
opnå skaveskjold i fineste metal,
nemlig 4.geren Steen Hommel idet
der kræves succesrig deltagelse i
adskillige idrætsdiscipliner for at
kunne opnå tilstrækkeligt pointtal.
Hvis nogen 3.gere mener, at de har
gjort sig fortjent til et af idræts
skjoldene, skal resultatskemaer sna
rest afleveres til idrætslæreren.
Nedenfor følger en forhåbentlig
tilnærmelsesvis fyldestgørende for
tegnelse over skolemestre ved Her
lufsholm Skole 1989-90:

ATLETIK:
Drenge:
100 m løb:
12.4 sek
1. Adam Hall
2. Søren Østergård
12.5 sek
3. Bo Bojesen
12.6 sek
400 m løb:
57.4 sek
1. Ken Nordquist
2. Bo Bojesen
57.5 sek
58.4 sek
3. Adam Hall
1500 m løb:
4.51.1 min
1. Malte Foghsgård
4.52.2 min
2. Svend Gudiksen
5.07.1 min
3. Mikkel Wisborg
5000 m løb:
19.23.0 min
1. Malte Foghsgård
2. Svend Gudiksen
19.23.1 min
3. Joachim Dartel
20.24.0 min
Højdespring:
1. Christopher Caryesford 1.70 m
2. Jimmy Nielsen
1.60 m
3. Jesper Høyer
1.60 m
Længdespring:
1. Jesper Høyer
5.63 m
5.46 m
2. Søren Østergård
5.45 m
3. Jimmy Nielsen
Kuglestød, 5 kg kugle:
1. Mikkel Madsen
11.75 m
11.63 m
2. Christian Stadil
10.25 m
3. Christian Såbye
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Åturen, Susåen rundt
over broerne 3,4 km:
Piger:
1. Astrid Rasmussen
16.41 min
Skolerekord, grundskolemester
2. Lene Nedergaard
19.02 min
Gymnasiemester
Drenge:
1. Malte Foghsgaard
11.44 min
Skolerekord, skolemester
2. C. Caryesford
12.28 min
Gymnasiemester
3. Christoffer Knuth
12.33 min
12.34 min
4. Søren Gyring
13.07 min
5. Erik Frey, 7 kl.
2. plads grundskole

Hård kamp om bolden ved dommer
kast mellem Malte Foghsgaard, 9.a og
Jakob Normann i kampen mellem
lærerne og 9.b.
Spydkast, 600 g:
1. Jimmy Nielsen
2. Christian Såbye
3. Christian Stadil
7-kamp, ovenstående
-5000 m løb:
1. Bo Bojesen
2. Christian Såbye
3. Søren Gyring
Piger
100 m løb:
1. Line Hvidebæk
2. Merete Hage
3. Lene Nedergård
400 m løb:
1. Lene Nedergård
2. lonee Skovgård
800 m løb:
1. Lene Nedergård
2. lonee Skovgård
Højdespring:
1. Line Hvidebæk

42.24 m
40.13 m
39.50 m
discipliner

3048 points
2936 points
2606 points

15.4 sek
16.4 sek
16.6 sek
77.5 sek
77.8 sek

3.19.2 min
3.23.0 min
1.40 m

Herlufsholm TRIATHLON;
500 m svømning —
20.2 km cykling — 3.4 km løb.
Piger individuelt:
1. Line Kidde Hansen 87.34 min
2. Maria B. Andersen
92.38 min
Piger stafet:
1. Frederikke Uldall,
10.35 min
svømning
Tina Jensen, cykling 45.41 min
Susanne Hansen, løb 21.00 min
Samlet tid
77.16 min
Skolerekord
Drenge individuelt:
56.35 min
1. Philip Moe
Skolerekord
2. Svend Gudiksen
64.26 min
66.46 min
3. C. Caryesford
4. Christian Mellentin 69.26 min
5. Kim Jensen, 8. kl.
69.31 min
Grundskolerekord & -mester
Drenge stafet;
1. L. Ilium, svømning
10.46 min
C. Svendsen, cykling 33.32 min
Christoffer Knuth, løb 13.11 min
Samlet tid
57.29 min
Skolerekord

3. J. Jensen, svømning
9.25 min
J. Schwartslose, cykling 43.04 min
Michael Reimer, løb 14.31 min
Samlet tid
67.00 min
Grundskolerekord

Badminton:
Pige single:
1. Lene Ulrich Andersen
2. Malene Hansen
Pige double:
1. Lene U. Andersen/
Janni Hansen
2. Malene Hansen/
Suzan Pødenphant
Mix.-double:
1. Christopher Caryesford/
Lene U. Andersen
2. Søren Østergård/
Christine Åbel
Drenge single:
1. Christopher Caryesford
2. Søren Østergård
Drenge double:
1. ChristopherCaryesford/
Søren Østergård
2. Flemming Nielsen/
Anders V. Nielsen

Bordtennis:
Pige single:
1. Janni Hansen
2. Suzan Pødenphant
Pigedouble:
1. Suzan Pødenphant/
Marianne Hansen

2. Janni Hansen/
Lene U. Andersen

Drenge single:
1. Allan Mortensen, 9.b
Skole- & grundskolemester
2. Claus la Cour,
Gymnasiemester
3. Christopher Caryesford
4. Michael Wiemann
Drenge double:
1. Mads Toft/Allan Mortensen,
Skolemester
2. Claus La Cour/
Klaus Østerballe,
Gymnasiemester
3. Christopher Caryesford/
Esben London
4. Hans Fjeldsøe/
Morten Stæhr Johansen
Basketball:
Drenge:
1. 9.a, Jesper Jensen, Jørgen
Nielsen, Michael Reimer,
Peter Præstrud, Malte
Foghsgård, Anders Hel
mø, Hans Fjeldsøe.
2. 1.x, Ulrik Jørgensen, Arne
Kyed, Carl-Johan Collet,
Lars Dyring, Mads
Klindt, Nicolaj Jensen.
Piger:
1 . l.g, Kate Bruun, Louise
Fenne, Charlotte Ras
mussen, Anne Morten
sen, Sally Bredholdt, Eva
Jacobsen, Anne Medom.

2 . 9. kl., Lise Jensen, Astrid Ras
mussen, Maria Wedel,
Susanne Kass, Maria
Bardram.

Volleyball; mixede hold:
2 .-3.
Et vekslende udvalg af
3
.ab-ere.
Indendørs fodbold:
1. 3.X., Klaus Østerballe, Mads
Lauridsen, Jesper Høy
er, Jesper Justesen, Mark
Hindsbo.
2.
Lærerholdet,
JN,AN,BC,BN,OP,PG.
3. 8. kl., Robert Henriksen,
Kim Stampe, Christian
Nymann, Jacob Bræ
strup, Piet Bumeister.
4. 1.x

Tennis:
Turneringen blev ikke færdigspillet i
efteråret, med lidt kampdisciplin
nås det inden sommerferien.
Vinderne i mixdouble er dog
fundet:
1. Kim Råbymagle/
Marie von Malsen.

Tillykke til de mange og værdige
mestre og på gensyn til talrige sjove
og spændende dyster i det nye skole
år, hvor vi desværre må undvære de
præpensionerede 3.-gere.

Lærernes hold i indendørs fodbold fv. JN, BN, AN og PG.
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Nord og J
Vylens nye
Annelotte Philipse

Nordlyset er utrolig flot,
fordi der er så meget
bevægelse i det.

Endnu to flotte vægtæpper af
kunstneren Ruth Ritzau skal i
anledning af 425 års dagen hæn
ges op til pryd for skolens gamle
vægge. Ruth Ritzau er nord
mand, ud af familie med traditi
on for tæppekunst. Hun har
udstillet flere gange og står des
uden bag den kreative vægud
smykning i Vylen lavet til kloste
rets 850 års jubilæum. Vi besøgte
den kreative kunstner i hendes
sydsjællandske hjem i Tybjerg og
fik et første glimt af tæpperne.
Temaet i billederne på tæpper
ne er »Nord og Syd« — kulde
kontra varme. Begge forestiller
naturen — det ene liv på Nord
polen og det andet liv i Afrika.
»Jeg ville finde på noget nyt«,
siger Ruth Ritzau, hvis første
tæpper til skolen forestiller Skov
klostrets tid.
Inspiration til billedet af Afri
ka har hun fra sine egne år i
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Kenya, et land som hun holder
meget af. Dets spændende, rige
dyreliv og de indfødte er afbilledet virkelighedstro i den flotte
natur. Elefanterne, akacietræerne
og kvinderne ved markedsplad
sen har hun selv oplevet. Den
gule »solånd« som ses flyvende
ind over Mt. Kilimanjaro er dog
fantasi — deres betydning må
iagttageren selv hitte ud af. Bille
det udstråler en utrolig varme
med sine glade, klare farver. En
stor sol, et gennemgående sym
bol i hendes tæpper, skinner ned
over motiverne.
En kontrast hertil er Ruth Rit
zaus afbildning af det kolde
Nord. Her ses igen en masse dyr:
isbjørne, slædehunde, hvaler og
alker. »Alker er nordens pingvi
ner, forklarer hun os. Hun elsker
dyr og har dem gerne med i sine
tæpper. Emnet tro er der også
eskimoer og isbjerge i et mørkt

hav. Trods det »kolde« tema er
billedet ikke afvisende, men
tværtimod meget livsbe
kræftende med sine stærke far
ver og naturmotiver. På himlen
f.eks. ses istedet for solen det far
verige nordlys, som hun selv har

rd mødes i
/ægtæpper
Dorthe Slifsgaard, 2.g.

Elefanterne, akacietræerne
og kvinderne ved markeds
pladsen har hun selv
oplevet.

set i Norge: »Nordlyset er utrolig
flot, fordi der er så meget bevæglese i det. Det er der, men samti
dig er det der ikke — det er
uhåndgribeligt. Det er denne
bevægelse, jeg gerne vil have
frem. Der skal være dynamik i

mine tæpper«.
Effekten opnår Ruth Ritzau
v.h.a. farvet tyndt stof, som sys
på tæpper i løse flager. Små
glimmertråde er nordlysets elek
tricitet. Der er mange sådanne
fine detaljer i tæpperne, og det
giver dem spil. Små perler er syet
på himlen som stjernerne i Karls
vognen. Rigtige bønner og linser
er klistret på de afrikanske kvin
ders fade. Et væld af forskellige
stoffer er brugt, hvilket giver en
flot og realistisk reliefvirkning.
Som kunstneren selv udtrykker
det: »Man kan bevæge sig ind i
billedet«. Skinnende silke fore
stiller is, skind bliver v.h.a. en
tusch til giraffer, og hvid pels
trylles til en isbjørn. Det er et
stort arbejde, som ligger bag
tæpperne. Ruth Ritzau forklarer,
hvordan hun ud fra en skitse
begynder på tæpperne fra neden
og arbejder sig op. Undervejs

kan perspektivet ændre sig, men
hun holder sig dog som regel til
sin originale skitse — det første
indfald er ofte det bedste. Når
billedet er færdigt indrammes
det med fed satin, hvis farve har
monerer med de øvrige nuancer,
og det vigtige helhedsindtryk
skabes.
Ruth Ritzaus forsøg på at lave
to tæpper, som viser naturens
kontraster og samtidig komple
menterer hinanden, er lykkedes.
For hende er naturen vigtig —
den skal vi værne om. Som i de
gamle afrikanske og eskimoiske
kulturer skal vi leve i harmoni
med hinanden og vores omgivel
ser. Et passende budskab til sko
len! Et andet budskab er glæden,
livskraften og dynamikken i tæp
perne, som herlovianer drenge og
piger (!), fra Nord og Syd for
fremtiden kan beundre i Vylen.
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HVAD KOSTER EN KOSTELEV?
V _i>-<_ ) Hans-Jørn Bentzen.

De fleste diple har sikkert hørt kommentarer til skoleud
gifter derhjemme - men det er nok alligevel de færreste
som har et realistisk indtryk af, dels hvad det koster at
drive en skole/kostskole - dels hvor pengene kommer
fra. Følgende fremstilling er derfor et forsøg på at gå ind
i skolens regnskaber efter reelle tal - og dernæst med et
pædagogisk kunstgreb at opsplitte dem på den enkelte
elev.

Tal og facts
Nogle af skolens udgifter er naturligt enten relateret til
kostafdelingen eller til undervisningen, mens andre er
fællesudgifter: administration, vedligeholdelse, rengø
ring, el og varme. Hvis disse fælles poster efter passende
skøn fordeles på kostophold og undervisning, og de
samlede udgifter herefter deles ud på alle eleverne, så
fremkommer tallene som vist i søjlerne på næste side.
De fleste udgifter er ens for elever i grundskolen og i
gymnasiet. Kun honorar til sovesalslærere og lærerløn
ninger er forskellige, og her er begge talsæt opført.
Udgifterne til en dagelev kan også aflæses direkte i
søjlen »Undervisning« til højre.
Tallene stammer fra 1988-regnskabet. Det kan i den
forbindelse indskydes, at udviklingen i de samlede
udgifter pr. elev meget nøje har fulgt forbrugerpris
indekset for perioden 1971-88.
(Læs den skematiske fremstilling på næste side).

Kommentarer
Mon ikke et par af posterne virker overraskende, eksem
pelvis: Årlige udgifter til vedligeholdelse på i alt 13.510
kr. pr. elev. Vedligeholdelse er et ord som minder mange
læsere om udbedring af skader, evt. som følge af hær
værk! Beløbet dækker imidlertid også renovering af bl.a.
dyre tegltage, vaske- og sovesale osv,, (se nærmere i For
standerens artikel).
Af andre poster, som forekommer i begge søjler er:
rengøring på ialt 7.170 kr. pr. elev, samt el og varme på
henholdsvis 1.930 kr. og 3.710 kr. pr. elev.
Under posten »Øvrige udgifter« gemmer sig bl.a. cir
ka 1.000 kr. pr. elev til vandledningsafgift!
I sammenligning med disse beløb synes 3.850 kr. til
undervisningsmidler ikke overvældende.
Herudover må det være op til læserne at vurdere talle
ne; men man skal nok være varsom ved en sammenlig
ning med et almindeligt husholdningsregnskab.

Procenter
Hvis man ønsker beløbene omsat til procenter af de sam
lede udgifter, kan dette gøres ganske enkelt. De samlede
udgifter er 101.040 kr. pr. grundskoleelev og 103.720 kr.
pr. gymnasieelev, altså tal meget tæt på 100.000 kr. Der
for kan man i søjlernes tal blot læse ’punktum’ for ’kom
ma’. Således svarer varmeudgiften på 2.370 kr. til ca.
2,3%, 4.590 kr. svarer til ca. 4,5%, 1.240 kr. til ca. 1,2%
osv.

Indtægter
En stor del af lærerlønningerne betales af Staten, lige
som enkelte af de øvrige driftsudgifter er tilskudsberetti
gede. 1 1988 ydede det offentlige i alt 43.567 kr. pr. elev i
grundskolen. Hertil lægges 45.000 kr. i elev kontingent,
hvorefter der med de samlede udgifter på 101.040 kr.
fremstår et underskud for 1988 på 101.040 4- (43.567 +
45.000) = 12.473 kr., som blev dækket af Herlufsholm
Stiftelse.
For gymnasieelevernes vedkommende er tallene: Off.
tilskud 56.710, elevkontingent 45.000, Stiftelsen 2.010 kr.
Hermed balancerede regnskabet med 103.720 kr. pr. elev.

»Sluk lyset, og luk døren efter dig — uden at rive
håndtaget af!!«
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De tilskud, som ydes fra det offentlige, suppleres ikke
blot af de anførte midler fra stiftelsen, men også af de
moderationer, som udbetales af f.eks. Herlufsholm
Fonden.
Da Herluf Trolle i sin tid bestemte, at skolen skulle yde
fri undervisning og ophold til ca. 40 diple, er det fristen
de at sammenligne med de ydelser som kommer diple til
gode idag fra Stiftelsen og Fonden tilsammen - og de
udgør faktisk omkring 40 »fripladser«.

ÅRLIGE UDGIFTER PR. ELEV PÅ HERLUFSHOLM KOSTSKOLE (1988)

UNDERVISNING

KOSTOPHOLD

Honorar til sovesalslærer
grundskolen

(gymnasiet)

Vaskeri

Sygehus

Lærerlønninger

Kostforplejning

17.900

Administration

5.360

Vedligeholdelse og
renovering

30.300

grundskolen

(34.200)

(gymnasiet)

3.830

Undervisningsmidler

1.450

Øvrige udgifter

3.170

Prioritetsrente

1.840

Administration

4.420

Vedligeholdelse og
renovering

9.090

Elektricitet

Rengøring

Varme

Samlede årlige udgifter
pr. elev til KOSTOPHOLD
grundskolen
51.420 kr.
gymnasiet
50.200 kr.

Samlede årlige udgifter pr. kostelev i grundskolen:
i gymnasiet:

690

Elektricitet

2.580

Rengøring

1.340

Varme

Samlede årlige udgifter
pr. elev til UNDERVISNING:
grundskolen
49.620 kr.
gymnasiet
53.520 kr.
101.040 kr.
103.720 kr.
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Hovedskolens komedie:

Tre i sofaen
Anne Juel Pedersen, 9. klasse.

»Oh disse minder«. Det var med
denne glade mindesang at 9. klasse
debuterede i Gøyekomedien. Mens
far og mor sad på de pænt opstille
de stole i salen, trissede værtinden
(Maria Wedel) rundt med pudseklu
den. Dette var begyndelsen på en
højest mystisk komedie, hvor der
både blev serveret latter, mord,
svindleri, penge og gruppemedita
tion. Skuespillerne var alle klædt ud
— både i lange stilethæle (Raabymagle), rockertøj (Omar Shagawi)
og jakkesæt (Ole Bjørn Kraft, Jan
Martinussen, Christian Grønne og
Christoffer Hage).
Sagen var nemlig den at 9.a og 9.b
havde øvet sig grundigt flere måne
der før deres optræden. Og alt gik
godt, indtil Ove (Jan M.) kludrede
med låsen i Gorms (Hage’s) mappe
taske. Det blev kun en lille kikser,
for præstens (Martin K. Hansen)
guddommelige indtræden reddede
skuespillets og skolens ære. Men i
det kort og lange lykkedes det for
forbryderne at myrde et par stykker,
deriblandt en af deres egne, som
blev ført bort i en sofa af to jyder
(Peter Trygve Lüsberg og
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Flemming Niss). Korstoget sad uhel
digvis fast i døren i halvandet
minut. Den stakkels værtinde, for
hvem kedlen ringede, dansede til
sidst rundt om to døde turister,
mens hun højt sang: We are red, we
are white, we are Danish dynamite:
foran to meget forbavsede politi
betjente (Jesper Jensen og Lise Jen
sen). Værtinden blev ført til stats
hospitalet, mens overbetjenten (den
sidstnævnte af de to) anmeldte de to
lig til politistationen. Tæppet gik
ned, og forældrene klappede ivrigt

komedieholdet frem. 9. klasse måt
te bukke tre gange, så begejstrede
var publikum.
Til sidst hyldede de instruktøren
Jytte Bech, og suffløren Tina M.
Petersen blev hevet op på scenen.
Den pæne unge pige med sølvkas
sen, som var ingen anden end Greg
ers Heering, holdt så en takketale og
overrakte blomster og flasker.
Påklædnings- og pudderdåsedamerne blev også hyldet op på scenen
hvor de bukkede pænt for resten af
publikum.

10. klasses tur til Grønland 3/4-21/4-1990

En vild ide blev til virkelighed
Benny Njor.

Planlægning
I efteråret 89 begyndte den sædvanli
ge søgen efter en lærer, der ville tage
med 10. kl. på tur. Efter lidt snak frem
og tilbage sagde undertegnede ja. Det
næste var så at finde en destination.
Mange forslag og indhentning af pri
ser fulgte, indtil en af eleverne pludse
lig foreslog, at Grønland var en tur
værd. Han havde været der selv,
engang, medens hans far var udstati
oneret som læge i Grønnedal. Alle
ville naturligvis gerne derop, men alle
vidste også godt, at rent økonomisk
ville det væré umuligt, alene flyvetu
ren kostede 6-7000 kr. — dertil kom
ophold og kost. Eleven, der kom med
forslaget, havde råd for dette. »Vi får
bare andre til at betale«. Hvorfor
ikke? Jeg satte en ansøgning sammen
og sendte den til Grønlands
Kommando-Grønnedal. Ca. 1 mdr.
senere — lige før jul — kom svaret og
det var til alles overraskelse positivt. I

den periode vi havde søgt, var der
pladser ledige i et transportfly — et
Hercules c-130 — og dem måtte vi
gerne indtage. Desuden kunne vi få
ophold og kost til nettopris — 78,25
kr. pr. dag — desværre var der først
pladser retur 1 måned senere.

Vi kontaktede Grønlands Rejsebu
reau der fremkom med priser på ca.
3700 pr. stk. for hjemtransport. Igen
en pris der syntes høj, men forældre
ne syntes det modsatte, og med øko
nomisk hjælp fra skolen fik alle råd
til at tage afsted.
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Med Hercules og høreværn
Alle indfandt sig i god tid på flyvesta
tion Værløse en grå tirsdag morgen d.
3/4 90. Forventningerne var store,
også hos de medbragte forældre, og
det skulle vise sig med rette. Ombord
i en c-130 er forholdene noget ander
ledes end i et normalt fly. Det er ét
stort rum. Bagagen står i store tråd
bure og i forlængelse heraf er bænke
sæderne. Man sidder sidelæns på en
træbænk, ryglænet er nylonflet og
sikkerhedsselen er ganske smal.
Benpladsen er noget man skal tænke
sig til. Toilettet er en tragt i sidevæg
gen på flyet.
Bortset fra larmen (der var udleve
ret høreværn), var maskinen meget
stabil og rar at flyve med. Efter 4t
mellemlandede vi på den amerikan
ske base i Keflavik. P/zt ophold og
afsted igen. 3 ‘/zt senere landede vi i
Grønland i Narsarsuaq. Grønlands
fly stod allerede parat for at flyve os
videre til Grønnedal, troede vi, men
nej, de havde lavet om på flyvepla
nen, så vi måtte desværre overnatte i
byen. Det skal siges, at der kun findes
ét hotel i byen og det var allerede
optaget, så hvad gør man så? Alle
havde medbragt sovepose og under
lag, men vi måtte under ingen
omstændigheder overnatte i luft
havnsbygningen, og udenfor var der
4-15. Vi kontaktede stationslederen.
Han var meget forstående og skaffede
hurtigt nogle bordtennislokaler, hvor
vi kunne sove. Madrasser hentede vi i
en bygning, der desværre lå halvt
begravet i sne, men v.h.a. en stor gum
miged fik vi den gravet fri, og ud kom
madrasserne.

Næste morgen op på hotellet for at
spise morgenmad og lidt senere afsted
til lufthavnen. Vejret var som bestilt,
helt stille og med blå himmel og høj
sol. Helikopteren lettede og fløj på
tværs af indlandsisen, den direkte vej
til Grønnedal. Det var et syn og en
oplevelse der ikke kan beskrives, det
skal opleves. De barske fjelde blev
afløst af den uendelige hvide flade —
meget smukt. Helo’en landede plan
mæssigt, vi blev afhentet og indstalleret i en gymnastiksal. Det viste sig, at
den bygning, hvor vi skulle have boet,
var optaget af fastboende, da deres
»barak« lå under truende lavine, som
man frygtede skulle komme i skred.
Det gjorde ikke noget, alle er jo vant
til sovesalen »hjemmefra«.
Oplevelserne, store som små, var
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uendelig mange, og jeg skal her for
søge at gengive nogle få af dem.

Skitur til Kryolitbruddet
Vores første tur på ski gik til Ivigtut,
en lille by 5 km fra basen. Byen er ned
lagt, da den udelukkende levede af
Kryolitbruddet, og som flg. af dettes
lukning døde byen i 1986. 5 km lyder
ikke af meget, og er det under norma
le omstændigheder heller ikke. Men
her går det altså ikke bare ligeud, og
der er heller ikke lagt spor, så det mest
erfaring hentet i Sverige og Norge kan
man godt glemme. Bjergskråninger
ne var meget stejle og glatte, som ofte

meterdyb, så man gik på ski og styrte
de nedad de bratte skråninger. Desu
den var det ofte svært at orientere sig
ordentligt. Flere gange kunne vi ikke
forstå, hvorfor vi skulle gå i en bue
istedet for den direkte vej, men det
viste sig altid, at der var et hul eller en
afgrund når vi kom tæt på. Problemet
opstår fordi der ingen træer eller
planter er, desuden var alt hvidt, så
konturerne var meget svære at se.
Heldigvis var vores fører en erfaren
mand fra Siriuspatruljen, så vi var i
meget sikre hænder. Selvom turen var
anstrengende — især for dem, der
aldrig havde stået på ski før — var der
også god tid til at nyde den strålende
natur. Vejret var helt perfekt, det var
som at gå i et postkort. Dertil kom at
luften »smagte« rent og at der var helt
stille, det var ganske vidunderligt. Vi
fik set det gamle brud og husene der
stadig er meget velholdte udvendig.

Kirkegården, det vi kunne se af den
pga. sne, fortalte også sin grusomme
historie om arbejdsulykker og tabet
af mange, især unge menneskers liv.
Hjemturen gik noget hurtigere, vi
havde fået lidt føling med skiene og
havde vores egne sport at løbe i.

Gæstfrihed på basen
De menige på basen havde en klub
med en meget velforsynet bar. Admi
ralen havde nedlagt øl- og spiritusfor
bud for drengene, så det var ikke
noget problem. Her var eleverne
meget velkomne. Billard og dart var
at finde samme sted, så drengene

faldt hurtigt ind i samværet med det
faste personel. Fra bartenderen lød
det, at de aldrig havde solgt så mange
sodavand og parisertoast’s så længe
»Nanok« havde eksisteret. I det hele
taget mødte vi en hjælpsomhed og
velvillighed som jeg aldrig før har
oplevet, det var helt fantastisk.
Naturligvis skulle vi have både fjern
syn — video — stereoanlæg syntes
Masau — det var vores kontaktmand,
i løbet af l'/zt var alt skaffet incl.
trækning af nye ledninger til fjernsy
net for at det kunne virke. Masau og
Johnny (Sirius) var de to personer der
skaffede og gjorde alt for os — plan
lagde og gennemførte ture — kom
med forslag — opstillede og opfyldte
behov vi ikke troede vi havde etc.

Fast i isen
Udover ture på ski til Ivigtut, Laksebunden, Grønnedalshytten plus vore

egne ture, blev der også arrangeret
sejlture. Vi var med en fiskeriinspek
tionskutter 3 gange, sidste tur var
udelukkende for vores skyld. De ville
prøve at komme ind i bunden af fjor
den til bræen. Fjorden havde hele
tiden været isbelagt, men natten før
turen havde det sneet og det skulle
vise sig at medføre vanskeligheder.
Afsejling kl. 8.30, igen var vi heldige
med vejret. Kutteren sejlede igennem
isen rimelig hurtigt i de gamle render,
men da den drejede af ind i fjorden
begyndte vanskelighederne. Gang på
gang stoppede skibet, tilbage, tog til
løb og brød så isen 50-100 m og sad så
fast igen. Skibet vuggede sidelæns for
bedre at kunne komme igennem, men
lige lidt hjalp det. Problemet var 10
cm sne, ikke isen, den kunne den sag
tens bryde; men sneen virkede som
lim på skroget og holdt skibet fast.
Brandslanger blev brugt for at spule
sneen væk og det hjalp lidt, men ikke
nok, så vi måtte opgive. Kaptajnen
satte skibet »fast« i isen, hvorefter der

blev sat en stige ned på isen så vi kun
ne gå en tur på isen og samtidig foto
grafere lidt. Naturligvis skulle der
tages billeder, hvor man står og læner
sig op af skibets stævn.

Overlevelsestur
Efter hjemkomsten skulle 6 af os med
på en overlevelsestur. Det foregik på
den måde, at vi gik til Ivigtut på ski
med fuld oppakning — telt, sovepo
ser, mad etc. — det var en hård tur.
Frysende måtte vi sætte telte op —
vores var desuden gået itu, en af stæn
gerne var knækket, så lofthøjden var
i den ene ende ca. 20 cm. Dernæst var
der mad bestående af frysetørret kød,
ærtemel og soyabønner. Det var sten
hårdt, men kunne opløses i varmt
vand (over primus) så det kunne spi
ses. Smag og behag er meget forskel
lig, men jeg syntes ikke det smagte
særlig fortryllende (det var lavet i
1967). Overnatning i 8-10 graders kul
de i telt med hylende ræve udenfor
har sin charme, men også sin pris. Jeg

f.eks frøs med anstand om tæerne
hele natten, medens to af drengene
havde det for varmt, men de havde
heller ikke noget telt. De havde gravet
sig ind i en snedrive og sov under åben
himmel. Næste morgen var det dejligt
at få varmen over primusen.

Hjemtur med ventetid
Hjem skulle vi desværre. Planmæssig
afgang om mandagen til Narsarsuaq,
indkvartering på hotellet - vi havde
fået 5 værelser gratis — op næste
morgen for at flyve hjem, men vi fik
pga. vejret forlænget vort ophold til
fredag, for det var muligt at flyve fra
Grønland til Island og næste dag
videre til Kastrup.
Det var en helt fantastisk tur, rig på
anderledes oplevelser. Billeder er
fremkaldt, der er ca. 1800, og 5 ‘/2t
video skal redigeres, men det er et
arbejde der gøres med glæde.
Til sidst en tak til Grønlands Kom
mando og ledelsen på skolen der gjor
de denne oplevelse mulig for 10. kl.
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SET & SKET
Red. Vagn Andersen

FEBRUAR:
7. Under ledelse af Aarsø
besøger 3x Salvador Dali
udstillingen på Lousiana.
21. Erhvervsøkonomiholdet
besøger Bilka sammen med
lærer Jørgen Larsen.
25. Tøndeslagning i forbindelse
med fastelavn.
28. Sammen med Bjarne Levin
besøger 10. kl. Diskonto
banken.
MARTS:
7. -10. Terminsprøver for afgangs
klasserne.
10. Forældremøde for 9. og 10.
kl.
15. Repræsentanter for Diskon
tobanken genbesøger 10. kl.
og Bjarne Levin på Herlufs
holm.
20. 10. kl. på ekskursion til
Kastrup Lufthavn med Ste
en Løth.
23. 7. kl. på ekskursion til Seas
med Steen Løth.
24. Gøyebal for grundskolen.
9. kl. opfører under instruk
tion af Jytte Beck kriminalfarcen »Tre i en sofa«.
28. Kursus i førstehjælp for
kostelever i 2.g.
2.g x og y med Karen Fanøe
og Mads Nielsen til Køben
havn for at se filmen »A
DRY WHITE SEASON«
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bygget over André Brink’s
roman, som klasserne har
læst i engelsk.
29. Pram Gad på ekskursion til
København med de sam
fundsfaglige studerende.
Man besøger folketinget og
ser om aftenen filmen
»Døde poeters klub«.
31. Diskontobankens idræts
klub afholder stævne i
Hallen.

APRIL
2.-17. 10. kl. på deres livs rejse til
Grønland med Njor
og Løwe. Grundet vejrfor
holdene returnerer holdet
imidlertid først den 21.

8. Konfirmation af disciple fra
8. kl.
10. Balletskolen fejrer med en
middag Dronningen i anled
ning af 50-års fødselsdagen.
8.-17. Påskeferie.
20. Fællesarrangement, hvor
Arne Melchior taler over
emnet: »Hvorfor har vi de
politikere vi har?«
20.-21. 9. kl. på fodtur fra Skæl
skør til Herlufsholm med
overnatning på Glænø.
25. 3.y på ekskursion til Risø
under ledelse af Trandum.
25. 2.g a+b på ekskursion til
Barsebäck under ledelse af
rektor.
På grund af værkets temme
lig skrappe sikkerhedsforan
staltninger krævede denne
tur et større planlægning
sarbejde, end vi er vant til.
Deltagerne skal være fyldt
15 år. 14 dage før besøget
skal fremsendes deltagerli
ster med navne, adresser og
CPR-numre.
Før indgangen skal samtlige
deltagere legitimere sig med
foto. Kvindelige deltagere
skal være i lange benklæder
og flade sko. Før rundvis
ningen, som foregår i min
dre grupper, og som varer 3
timer, skal man iføre sig
overtræksdragter. Der må
ikke fotograferes. Men alt

taget i betragtning blev det
en interessant oplevelse.
Om aftenen slappede man
af i Det kgl. Teater til opera
en »Hoffmanns Eventyr«.
26. Kursus for 2.g i brand
slukning.

MAJ
4. -10. Folkeskolens skriftlige
afgangs- og udvidede
afgangsprøver.
4. Skriftelige årsprøver i
engelsk og matematik for
l.g.
5. Forårskoncert. Triatlon.
9. Skriftlig eksamen i engelsk
og matematik for 2.g.
10. 3.g’s sidste skoledag.
11-13. Fri i forbindelse med Store
Bededag.
14 .-18. l.g’s store danskopgave.
15 .-18. Skriftlig studentereksamen.
19. Foreningen »Jutlandiaveteranerne« holder møde på
Herlufsholm.
22 .-23. Festligheder og indvielse af
»Pernillegården« i forbin
delse med skolens 425-års
jubilæum.

Billedreportage fra den
traditionelle forårskoncert.

Planlagte aktiviteter for resten af
skoleåret.
24 .-27. Fri i forbindelse med Kr.
Himmelfart.
28. 2.g’s sidste skoledag.
Mundtlig studentereksamen
begynder.
JUNI:
2. Sidste skoledag for 9. og 10.
kl.
9. Sidste skoledag for 6., 7. og
8. kl. 40 års jubilarer besøg
er skolen. Østifternes Have
selskab og Foreningen af
redaktører for Ventres presse
holder møder på skolen.
11. Præstø Amts Landbofore
ning besøger Herlufsholm.
12. 60-års jubilarer besøger
skolen.
16. Translokation for 6., 7. og 8.
kl.
20. Dimission og festmiddag for
10. kl og studenterne.
Det nye skoleår begynder mandag
den 13. august.
•
Det udvidede jubilæumsnummer af
Kontakt kræver naturligvis ekstra
ressourcer (tid, kræfter, penge) —
næste nummer kan derfor først ven
tes ved juletid.
•
Kontakts konkurrence for eleverne
under kodeordet »IMPULS« i maj
måtte aflyses p.g.a. for ringe tilslut
ning.
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REGLER

ADMINISTRATIV

'I dette spil som i så mange andre af livets forhold,'

RØD

points som muligt (dels for faglig indsats og flid -

1. Den fantastiske stil du har lånt, læses op af læreren.

klog! Spillet afspejler den fuldstændige vilkårlig

hed som skaber eksamenssnittet, og forklarer

Lige: han mindes at have set den før, aflever -3 p til en

hvorfor denne gambling kvalificerer til videre stu

medspiller efter dit valg.
3. Du fortæller din sovesalslærer at en anden elev har en
kasse øl i skabet.

dier. Det bygger på mange års erfaringer fra det vir

bøder -5 p.

1. På l.g-udflugt rammer du din mat-lærer med en fod
bold: -2p.
2. Du er cigartænder ved fugleskydningen: tænd for Heis
og modtag 5 p. (+ smil)

3. Du længes hjem; -3 p.
4. Første vyrd: vent en omgang p.gr.a. chok.

5. Lancier — modtag 3 p — vent en omgang p.gr.a. dårlig

fe
55
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på over 13 må han have snydt, og eksamen annuleres - tre år er spildt.
Det er tilladt at gå 1. og 2.g om for at forbedre sit

standpunkt (pointtal).

-2p.
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Evt kan en kapsel bruges.

Hver gang man lander på et farvet felt, rådspørges

o

»Administrativ Inspektor«: man slår igen og får den

□

c^
LU

Z
CO
Q
<
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2. Danskopgaven, du går i stå med forberedelserne, vent

to omgange.
3. Du briller på fodboldholdet, scorer det antal mål =

points som du kan slå med en terning.

4. Din charme bedårer mest dig selv, aflever et point til
hver medspiller.

indbringer 6 fasepoints.

5. Du har et farvefoto på væggen af Sorø Akademi!
Forhøret afslører: du har provokeret skolens ånd

(ulige slag) -3 p.
du udpeger denne blandt medspillerne og får 3 p. af

vedkommende,
6. Du får ikke ekstra udsat, men sidder alligevel oppe

efter sengning: vægteren opdager det: -2 p.

belønning som findes under nummeret 1-6. Points

indføres på eget »vyrd«, og enhver kontrollerer sin
sidemand for at undgå (overdreven) snyd.

CO
m
z

Ved årsprøven mellem l.-2.g og 2.-3.g modtager

man 15 point for oprykning i næsteklasse (bortfal
LU

2 omgange.

4. Heis efterlyser forslag til dagens salme. Dit forslag

En anden har bragt dig i denne situation (lige slag):

»måske egnet«) for at få lov at begynde i gymnasiet.

Ved start skal man slå en sekser (»egnet« el.

der, hvis man vælger at gå om).
Lander to spillere på samme felt (kan ske både ved

fremrykning og tilbagerykning) beslutter de sig

2.G SORT EFTERÅR
Z
O
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m
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omgang - eller, hvis enighed ikke opnåes, for
»stræberskolen«: man slår til en vinder er fundet:
vinderen rykker 2 felter frem, taberen 3 felter til

Den som først når mål får 20 p. (»Den gamle rektors

1. Du er med til at smide nye l.g-ere i åen. Bliver det

opdaget (ulige!) mister du 3 p. — og venter en
omgang. Opdages det ikke (lige), får du et point fra

alle medspillere på l.g-banen.

enten for »gruppearbejde«, dvs. begge venter en
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2. 2.g’s joke til Fugleskydningen beundres af kemilære

x
o

for din succes — og læs bedre på rollen, mens du

ren — modtag belønning for en superstinkbome: 5 p.
3. Du har hovedrollen i skolekomedien, modtag 5 p.

venter 1 omgang.

legat«), nr. 2 får et rejselegat, +10 p. Når alle har

4. Historieopgaven giver dig 3 p.

fået huer, kåres vinderen, som er den der har flest

5. Terminsprøve — du slipper ind på Sus: 4 p.

points.

6. Ekstrafri til skiferie — du brækker benet; vent 2

TANK

omgange, -4 p.

BLÅ

2.G SORT FORÅR

1. Du giver din sovesalslærer et rødt æble — har en

1. Romtur med klassen. Du lærer din lærer at danse

l.G SORT FORÅR
tag 5 p.

55
O

<
m
z
o

TÆNKE

1. Du passer baren til Trollebal — skænk en øl til Mia, mod

>
>

Her spilles med knapper: riv en knap af uniformen.

bage!

kondi

6. Du skal vænne sig til skolens bord: forstoppelse giver

Vent to omgange, -1 p,
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1.G SORT EFTERÅR

3.1 japper med morgensang, syng om igen: -2 p,, vent

sionen (mål). Opnår en spiller det utænkelige snit

6. Modtag studievejledning. Vent to omgang p.g.a. forvir
ring!

m

Antal opnåede points divideres med 10 ved dimis

modtag 3 p.

Lige: du slipper og kan udpege en medspiller, som

2. Glemt sangbog. Syng for Heis og Mia efter skoletid:

o

4. Du lufter din lærers forkælede hund, vent en omgang,

Ulige: du udpeges som gerningsmand, -5 p.

sang: -2 p., vent en omgang.

g

kelige livs sorteste skoler.

Lige: Din lærer hører ikke efter sladder: -5 p.

5. Der kastes et kanonslag under lovsang!

1. Rektor opdager dit forsøg på at slippe for morgen

cd
UJ
z

Ulige: Din fjende kommer i fedtefadet, udpeg ham
blandt medspillerne til at miste 4 p.

GUL

ha! - dels for livserfaring - af skade bliver man

Ulige: han hopper på den: +5 p.

2. Du bliver smidt i åen efter middagsbordet, -2 p.

INSPEKTOR

gælder det om at komme første og få så mange

anden dyppet det i eddike? (slå)
Lige: nej, du får belønningen +1 p.

Ulige: ja, men du straffes: -1 p.

2. Heis udpeger dig til at vise forældre rundt, vent en
omgang, modtag 4 p.

3. Kemi med Heis. Du putter salt (NaCl) i hans kaffe.
Ulige: du opdages: -3 p.

5. En 3.g-er lægger an på dig; det koster en omgang, vent.

Lige: du opdages ikke, udpeg en medspiller til -3 p.

6. Du modtager uventet brev med karakterpenge for hele

4. Du henter kirkenøglen til Standeren, modtag 3 p.

året; slå tre gange, modtage det antal points du slår.

5. Du ligger og sover under lal, da din sovesalslærer

viser forældre rundt: -3 p.
6. For sent op, meld dig på Normans kontor — modtag

lambada: 10 p.
2. Du vælter på cyklen efter tur på Admiralen — betal

medspillere 1 p. hver for diskretion.
3. Dit nye anlæg har givet dig høreskade, -2 p.

4. Din byttecentral for pornoblade går strygende, mod
tag 3 p. fra hver medspiller. Slå en ekstra gang.
5. Du sendes hjem for en kortere periode, helt uretfær

digt selvfølgelig. Men forklaringerne til dine foræld

re koster dig tid, vent 2 omgange.
6. Fødselsdag, du holder party for vennerne -5 p. Men
får også gaver: slå to gange ekstra — flyt frem og
modtag det antal point øjnene viser.

peder = -2 p.

3.G SORT EFTERÅR
1. Fugleskydning, du gennemfører i påvirket tilstand en
rimelig led parodi på flere lærere: -4 p.

ORANGE
3.G’s EKSAMENSRÆS
1. Sidste skoledag, du bliver æresgæst på Admiralen;

3.G SORT FORÅR
1. Du har sendt en hummerslave efter øl — betal 3 p. til

alle medspillere som befinder sig i 2.g-forløbet. Vent

lærerne som meget moden. Modtag 6 p. — spillere som

2. Din radiomodtager virker perfekt til skriftlig eksa

en omgang.
2. Din enestående intelligens belønnes endelig under

står på et lavere klassetrin venter alle en omgang i

men. Klassens store tørker sender resultater fra toi

specialeskrivning: slå en ekstra gang, modtag det

ærbødighed for din suveræne stil.

lettet, modtag 8 p., aflever 3 p. til din hjælper som

2. Du er blevet mere egoistisk som 3.g-er, og opfattes af

3. Du har forsøgt sig med en dårlig 3.g-joke til komedien

— bliver til grin, betal eventuelle 2.g-spillere 2 p. hver.
4. Du låner 10 bøger af din lærer og høster fasepoint for
din faglige interesse: 10 p.

5. Ærlighed varer længst, vent en omgang, mens du selv

zskriver din stil.
6. Du er vinder af årets Ironman, modtag 5 p.

4 p. for højt skum.

du selv identificerer blandt medspillerne.

3. Censor i mundtlig dansk taber mund og mæle plus
gebis over din præstation.

Ulige: du træder på gebisset, -5 p.

antal point terningen viser.
3. De opgaver du har lånt af en kammerat, var forkerte:

-4p.
4. Du får bøgen til at springe tidligt ud (varmebehand

ling!) — giver skolen fri kl. 12 over højttalerne.

Lige: du briller og får 13 p. for en eksistentiel udlæg

Strafpoints fra Norman: -10 p. Tak fra medspillere:

ning af situationen.

du får 2 p. fra hver.

4. Du trækker det eneste spørgsmål i historie du har
læst på, 8 p.

5. Du trækker det eneste spørgsmål i historie du ikke
har læst på, -3p.
6. Du har »væltet« en sovesal på sidste skoledag.

En smadret dør koster -5 p.

5. Biologispeciale om hormonbalancen kræver studier i
marken, desuden er det forår, modtag 10 p. og vent
en omgang til du har fået vejret.

6. Hueprøve — prøv chancen: 1-5 øjne giver 1 p.

(=sherry hos Haagensen)
En sekser betyder »stort hoved« og koster -1 p.
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