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Omslagets portrætter er tegnet af Louise Fenne, 1-g

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 stod for 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, nye fag 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
tar fra 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-erne fik officiel tilladelse til at føre splitflag (det var blevet aktuelt for
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 eller faglig 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 over for 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 anretter- 
rummet 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. Herlufsholm- 
Fonden 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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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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Nordlyset er utrolig flot, 
fordi der er så meget 
bevægelse i det.

Nord og J

Vylens nye

Annelotte Philipse

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

Kenya, et land som hun holder 
meget af. Dets spændende, rige 
dyreliv og de indfødte er afbille- 
det 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
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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 bevæg- 
lese 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).

»Sluk lyset, og luk døren efter dig — uden at rive 
håndtaget af!!«

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.

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«.

40



ÅRLIGE UDGIFTER PR. ELEV PÅ HERLUFSHOLM KOSTSKOLE (1988)

KOSTOPHOLD

Vaskeri

Sygehus

Honorar til sovesalslærer 

grundskolen 

(gymnasiet)

UNDERVISNING

Kostforplejning 17.900

30.300

(34.200)

Lærerlønninger 

grundskolen 

(gymnasiet)

Administration 5.360

Vedligeholdelse og 
renovering

Elektricitet

Rengøring

Varme

9.090

3.830

1.450

3.170

1.840

4.420

690

2.580

1.340

Undervisningsmidler

Øvrige udgifter

Prioritetsrente

Administration

Vedligeholdelse og 
renovering

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:

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 (Raaby- 
magle), 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

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 pudderdåsedamer- 
ne blev også hyldet op på scenen 
hvor de bukkede pænt for resten af 
publikum.
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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 indstalle- 
ret 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 

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, Lakse- 
bunden, Grønnedalshytten plus vore 
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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.

45



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 kriminal- 
farcen »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« 

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
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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 »Jutlandiavete- 
ranerne« 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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ADMINISTRATIV
RØD

1. Den fantastiske stil du har lånt, læses op af læreren. 
Ulige: han hopper på den: +5 p.
Lige: han mindes at have set den før, aflever -3 p til en 
medspiller efter dit valg.

2. Du bliver smidt i åen efter middagsbordet, -2 p.
3. Du fortæller din sovesalslærer at en anden elev har en 

kasse øl i skabet.
Ulige: Din fjende kommer i fedtefadet, udpeg ham 
blandt medspillerne til at miste 4 p.
Lige: Din lærer hører ikke efter sladder: -5 p.

4. Du lufter din lærers forkælede hund, vent en omgang, 
modtag 3 p.

5. Der kastes et kanonslag under lovsang!
Ulige: du udpeges som gerningsmand, -5 p.
Lige: du slipper og kan udpege en medspiller, som 
bøder -5 p.

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

1.G SORT EFTERÅR
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 

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

-2p.

l.G SORT FORÅR
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REGLER
'I dette spil som i så mange andre af livets forhold,' 

gælder det om at komme første og få så mange 
points som muligt (dels for faglig indsats og flid - 
ha! - dels for livserfaring - af skade bliver man 
klog! Spillet afspejler den fuldstændige vilkårlig
hed som skaber eksamenssnittet, og forklarer 
hvorfor denne gambling kvalificerer til videre stu
dier. Det bygger på mange års erfaringer fra det vir
kelige livs sorteste skoler.
Antal opnåede points divideres med 10 ved dimis
sionen (mål). Opnår en spiller det utænkelige snit 
på over 13 må han have snydt, og eksamen annule- 
res - tre år er spildt.
Det er tilladt at gå 1. og 2.g om for at forbedre sit 
standpunkt (pointtal).
Her spilles med knapper: riv en knap af uniformen. 
Evt kan en kapsel bruges.
Ved start skal man slå en sekser (»egnet« el. 
»måske egnet«) for at få lov at begynde i gymnasiet. 
Hver gang man lander på et farvet felt, rådspørges 
»Administrativ Inspektor«: man slår igen og får den 
belønning som findes under nummeret 1-6. Points 
indføres på eget »vyrd«, og enhver kontrollerer sin 
sidemand for at undgå (overdreven) snyd.
Ved årsprøven mellem l.-2.g og 2.-3.g modtager 
man 15 point for oprykning i næsteklasse (bortfal
der, hvis man vælger at gå om).
Lander to spillere på samme felt (kan ske både ved 
fremrykning og tilbagerykning) beslutter de sig 
enten for »gruppearbejde«, dvs. begge venter en 
omgang - eller, hvis enighed ikke opnåes, for 
»stræberskolen«: man slår til en vinder er fundet: 
vinderen rykker 2 felter frem, taberen 3 felter til
bage!
Den som først når mål får 20 p. (»Den gamle rektors 
legat«), nr. 2 får et rejselegat, +10 p. Når alle har 
fået huer, kåres vinderen, som er den der har flest 

points.
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TÆNKE TANK

BLÅ

INSPEKTOR
GUL

1. Rektor opdager dit forsøg på at slippe for morgen
sang: -2 p., vent en omgang.

2. Glemt sangbog. Syng for Heis og Mia efter skoletid: 
Vent to omgange, -1 p,

3. 1 japper med morgensang, syng om igen: -2 p,, vent 
2 omgange.

4. Heis efterlyser forslag til dagens salme. Dit forslag 
indbringer 6 fasepoints.

5. Du har et farvefoto på væggen af Sorø Akademi! 
Forhøret afslører: du har provokeret skolens ånd 
(ulige slag) -3 p.
En anden har bragt dig i denne situation (lige slag): 
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.

2.G SORT EFTERÅR
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.

2. 2.g’s joke til Fugleskydningen beundres af kemilære
ren — modtag belønning for en superstinkbome: 5 p.

3. Du har hovedrollen i skolekomedien, modtag 5 p. 
for din succes — og læs bedre på rollen, mens du 

venter 1 omgang.
4. Historieopgaven giver dig 3 p.
5. Terminsprøve — du slipper ind på Sus: 4 p.
6. Ekstrafri til skiferie — du brækker benet; vent 2 

omgange, -4 p.

2.G SORT FORÅR
1. Du passer baren til Trollebal — skænk en øl til Mia, mod

tag 5 p.
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.
5. En 3.g-er lægger an på dig; det koster en omgang, vent.
6. Du modtager uventet brev med karakterpenge for hele 

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

3.G SORT EFTERÅR
1. Fugleskydning, du gennemfører i påvirket tilstand en 

rimelig led parodi på flere lærere: -4 p.
2. Du er blevet mere egoistisk som 3.g-er, og opfattes af 

lærerne som meget moden. Modtag 6 p. — spillere som 
står på et lavere klassetrin venter alle en omgang i 
ærbødighed for din suveræne stil.

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.

1. Du giver din sovesalslærer et rødt æble — har en 
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.
Lige: du opdages ikke, udpeg en medspiller til -3 p.

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

peder = -2 p.

ORANGE
3.G’s EKSAMENSRÆS

1. Sidste skoledag, du bliver æresgæst på Admiralen; 
4 p. for højt skum.

2. Din radiomodtager virker perfekt til skriftlig eksa
men. Klassens store tørker sender resultater fra toi
lettet, modtag 8 p., aflever 3 p. til din hjælper som 
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.
Lige: du briller og får 13 p. for en eksistentiel udlæg
ning af situationen.

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.

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

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 
en omgang.

2. Din enestående intelligens belønnes endelig under 
specialeskrivning: slå en ekstra gang, modtag det 
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. 
Strafpoints fra Norman: -10 p. Tak fra medspillere: 
du får 2 p. fra hver.

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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