Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Herlufsholm Skole

Billedet på forsiden viser en detalje af Herluf Trolles rustning. Den befinder sig i en vitrine opstillet bag

alteret i Herlufsholm kirke.

Det var denne rustning skolens stifter var iført da han blev såret i søslaget mellem Femern og Wismar

den 4 .juni 1565.1 lyset af de tab flåden havde lidt både menneskeligt og materielt, besluttede admiralen
at sejle til København, idet han, som det fremgår af et brev til kongen Frederik den 2., ikke fandt det

fornuftigt at møde fjenden i en ny konfrontation. "Och kom wii til them y mandags mellom Femernn

och Wismar, och haffde god wind till thennom (.. J saa kom ther well femten eller sexten affde suenske
skiib omkring meg, saa att ieg mett mact motte slage meg ther igiennom hans flode, och fick ther
offner stor skade baade paa skiibs redskaff och folckid, och skall ieg tro, att thett gick de suenske icke

bedre, leg bleff och saa saar aff nogitt hageil skud igennom mynn arm och mitt laar, saa at ieg intid

kan gaa, mens maa ligge wedsengen, dog, gud were loffuid, bliffuer meg intidatt skade etc." Han
udsatte, som det vil være velkendt, sin egen behandling til fordel for mandskabets, og døde nogle

dage efter af sine sår. Spor af skuddene kan ses på rustningens brystplade, og andre ramte højre lår,
som ikke er gengivet på dette billede. Udover brevet til kongen tilskrev Herluf Trolle også sin hustru

Birgitte Gøye. ” Myn hiertthe alder kæresthe Bijrgitthe (...) nuy mondag thaa waare vij tiillslags mit

the suenske. leg kommit ynd y then's flode oc gjorde thorn stor skaade och fick oc saa, saa att ther
waar lijdett vundit paa nogen sijde. leg møsthe migit folck, bleff och selff saa y myn arm oc mit laar.

Meg bleffuer dog intit att skade, gud ware loffuit". Han underskriver sig Herloff Trolle, forstander for

aldelens frjscolle Herloffsholm, tyn hiertthekære hosbond. Ved en fundats af 23.maj samme år havde
de sammen stiftet skolen, som altså i år kan fejre sin 440 års fødselsdag.
Billedet på bagsiden viser billedhuggeren Svend Lindharts portrætbuste af Anders Lassen. Busten

er fra 1963 og opstillet i Lassengårdens have i forbindelse med overdragelsen af denne, af Kaptajn
Lassen donerede, bygning.
Anders Lassen meldte sig som en af de første danskere til engelsk krigstjeneste, og blev hurtigt
tilknyttet en specialenhed. Han avancerede til major i oktober 1944 og deltog i adskillige operationer i

Middelhavsområdet. Han blev dødeligt såret under et natligt afledningsangreb ved Comacchiosøen i
Norditalien natten mellem den 8.og 9. april 1945. Han blev post mortern tildelt Victoriakorset.
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Den nye sportshal åbner for en lang række nye ekstraskolære

aktiviteter - og for en udvidelse af de nuværende, som i øvrigt

er ganske enestående. Det medfører, at vi i det kommende
år forsøger os med en ny struktur for hele dagen for skolens
elever - kostelever så vel som dagelever.

Først og fremmest udvider vi lektionslængden fra 45 til 60
minutter. Det giver især for gymnasiets vedkommende færre

fag på skemaet pr. dag. Alene denne ændring skulle give en

bedre pædagogisk situation og gøre dagen meget mindre

opdelt og atomiseret - et af formålene med gymnasierefor

men. For lærerne betyder det også større muligheder for i den
enkelte lektion at benytte forskellige metoder, og at skaffe tid
til det nødvendige samarbejde fagene imellem.

Det medfører også, at hovedparten af skolens undervisning
slutter mellem kl. 14 og 15, hvor de allerfleste fritidsaktiviteter

vil blive placeret - både de kreative, de humanistiske og de
idrætsfaglige. Elever der har siddet til undervisning hele da

gen vil have godt af at benytte andre dele af deres krop og
hjerner - og har man ikke fritidsaktiviteter hver dag, så kan en

fri eftermiddag også anvendes til et smut til byen - eller blot
Kontakt udgives af Herlufsholm Skole. Det udkommer halvårligt, omkring månedsskif
tene maj/juni og november/december; det førstnævnte er samtidig skolens årsskrift.

til at slappe af.
Der vil stadig være lal sidst på eftermiddagen, men planlagte

Bladets væsentligste formål er at være en af kontaktfladerne mellem forældrekredsen

fritidsaktiviteter vil også være i orden. Tidspunktet for aftenbor

og skolen. Det er overvejende af retrospektiv karakter, idet dets artikler og billeder forsø

det er uændret - og efter bordet er der så den obligatoriske

ger at give et indtryk af væsentlige forhold og begivenheder i skolens liv. Det bestræber

sig derudover på at bringe artikler, som skønnes at være af interesse for læserkredsen,
herunder såvel artikler om pædagogik, som af kulturhistorisk karakter.

lal for alle elever, bortset fra de mindste for hvem der i dette

tidsrum arrangeres sportsaktiviteter mm.

Vi håber at denne nye dagsrytme, uden at ændre sko
Redaktør: Nils Aarsø

lens profil, vil give en bedre balance i de unges dagligdag, og
samtidig vil appellere til, at de selv skal tage beslutninger om

Fotografierne i dette nummer er taget af:

Jens Høg, Jacob Normann, Rebecca Stelzig, Louis Nielsen,

Hans Jacob Kuhlmann Goddik, Nils Aarsø m.fl.

arbejde og fritid. Med andre ord: vi bevarer det bedste af den

gamle ordning, og tilfører en del nyt, som kan bibringe eleverne

modning, en rytme for livet, der balancerer arbejde og fritid. Et
andet forhold, som vi nok har været for uopmærksomme på

Grafisk tilrettelæggelse: npc tryk a-s
Tryk: npc tryk a-s 55 72 44 00

de sidste par år, er klassekvotienterne - især i grundskolen.

Det er nu besluttet at fastholde en klassekvotient på max. 20
i grundskolens klasser - der kan naturligvis være en situation,

Redaktørens forord
Det omfattende og langvarige arbejde med etableringen af den nye sports
hal har fundet sin lykkelige afslutning. Denne markante begivenhed sætter

naturligvis sit præg på dette nummer af Kontakt.
Det gør også den del af skolens liv, som med denne bygning så markant

har fået udvidet sine muligheder, idet omtalen af de ekstraskolære aktiviteter
i år er indeholdt i dette nummer.

som gør at vi kommer lidt op over 20, men det vil altid være

undtagelsen, der bekræfter regien.
I gymnasiet satser vi meget på i studieretningsperioden

(de sidste 21/2 år af gymnasietiden) at have klassekvotienter
på under 20. Jeg glæder mig til at se elever, foræidre og kol

leger tilbage efter sommerferien og ønsker alle en rigtig god
sommerferie.

Denne udgave er samtidig skolens årsskrift og forsøger selvfølgelig at

fastholde andre af skoleårets små og store begivenheder i ord og billeder.
Det gælder også skolens konstante udviklingsarbejde og den dermed

sammenhængende vigtige kontakt til forældrene.

Kontakt 2005 maj/juni

Forældretilfredshedsundersøgelsen
~ Herlufsholm Skole
relation

Monitor
IAJ

Forældretilfredshedsundersøgelse - 2005
Præsentation 7. april 2005
Jeg vil gerne starte med at takke alle de forældre,

valgt den. Der er muligvis enkelte, der både har

der er bred støtte til at gode traditioner ikke skal

der har ulejliget sig med at svare på vores for-

haft og stadig har problemer med at få venner,

nedlægges.

ældretilfredshedsundersøgelse (FTU). Mere end

og der gives gode råd desangående til både læ

80% af alle eleverne er blevet repræsenteret i

rergruppen og til sovesalslærergruppen.

Fugleskydningen synes dog at være meget i

forældrenes søgelys, skønt der er sket mange

undersøgelsen, idet den reelle svarprocent var

Et meget interessant område er regler (elev

tilpasninger af fugleskydningen gennem de sid

63% - men som bekendt har adskillige foræl

håndbog) ang. rygning, alkohol mm. Det er

ste 10 år, er det stadig en anstødssten for rigtig

dre jo mere end et barn på skolen. Man kan se

skolens særkende, at vi har disse regler, og der

mange forældre. Det gælder de tilbageværende

hovedresultaterne af undersøgelsen på skolens

er stor opbakning til dem. Det er lige så klart at

hverv, som ikke har med selve fugleskydningen

hjemmeside, www.herlufsholm.dk. Forholdet

forældrene synes, at vi på skolen skal håndhæve

at gøre, men som findes uværdige og nedgørende. Det gælder 3g-teltet, hvor 3g bliver udstil-

mellem dagelevforældre og kostelevforældre er

dem meget mere og bedre, end vi tilsyneladende

smukt fordelt, og efter en række faktuelle op

gør nu. På en række områder må vi nok erkende,

let/udstiller sig selv - og det gælder ikke mindst

lysninger, kommer der de første reelle spørgs

at der kan gøres et bedre stykke arbejde, mens

det faktum, at skolen selv sælger/skænker øl til

mål - hvad vægter forældrene højest - og ikke

andre svar måske kunne bero på nogen uviden

eleverne/gymnasieeleverne i løbet af fugleskyd

overraskende er det pædagogiske og faglige

hed eller manglende information.

ningsdagen. Tre elementer, som hører snævert

spørgsmål som topper med 6,2, men samtlige

Ikke desto mindre vil det være et klart fokus-

sammen. Der vil blive sat fokus herpå her i for

de stillede spørgsmål finder forældrene relevante.

område for os at håndhæve vores regler. Der er

året - om vi nu kan tackle det hele på én gang

Til spørgsmålet om skolen så også har levet op til

allerede sat gang i nogle tiltag: rygning, uniform,

er næppe troligt, men jeg fornemmer, at vi nok

disse målsætninger er svaret entydigt, ja.

fugleskydning - mens andre kræver en lidt dybere

skal få has på de dårlige tendenser, således at

analyse. Er det regler, vi fortsat gerne vil have?

fugleskydningen stadig kan være der, og også

svar (og det er der heldigvis rigtig mange, der har

Skal de gøres mere klare, og dermed også lettere

være den gode oplevelse, som den hele tiden

gjort), er der megen god og interessant læsning.

at håndhæve? Men det vil ske, og det vil også

har været, (se modstående side)

Det fremgår, at ikke alle lærere lever op til de for

involvere forældregruppen mere - opbakning til

ventninger, man kan have til dem (engagement,

os er nødvendig i denne sag.

I en fritekst, hvor forældrene kan uddybe deres

pædagogik mm.), og det er klart, at her ligger

Traditioner er som bekendt et adelsmærke

nogle incitamenter og områder, der kan og skal

for skolen, og mange traditioner er i gennem de

blive arbejdet med. De allerfleste elever er trygge

sidste 10 år blevet tilpasset den tid, vi lever. Og

ved skolen, og rigtig mange af eleverne har selv

heldigvis er der bred opbakning hertil, ligesom

Kontakt 2005 maj/juni

Som helhed får skolen altså næsten topka

rakter. I forældrenes øjne er Herlufsholm Skoles
omdømme helt oppe på 6,2 på en skala fra 1 til 7.
Det vil ikke være sidste gang, vi har en FTU.

Klaus Eusebius Jakobsen

Fugleskydningen
Fugleskydningen er en af skolens ældste levende

som egentlig ikke har noget indhold, og som

Endelig er der tidsbegrænsning for, hvornår

traditioner - Fugleskydningen runder i år sit 202.

for let kan opfattes som nedladende i forhold til

eleverne får lov til at købe alkoholholdige drikke,

år. Fra at være en adspredelse i det undertiden

yngre kammerater. Endelig kritiseres det, at alle

og skolen vil kun tillade salg af øl til 2.g og 3.g i

ensformige skoleliv har Fugleskydningen udviklet

gymnasieelever har fået lov til at købe alkohol, lige

begrænset omfang. For alle andre elever er det

sig til en fest for skolens elever, hvor især 3.g

fra ølboden åbner kl.11:00 til Fugleskydningen

på denne dag ikke tilladt at drikke alkoholholdige

spiller en central rolle.

slutter kl.17:00.

drikke.

Gennem et par årtier - 70’erne og 80’erne

Jeg har lyttet til denne kritik og kan forstå

Jeg anmoder forældre og andre om at være

- udviklede Fugleskydningen sig imidlertid til et ret

de synspunkter, som er fremkommet. Jeg har

med til at sikre, at disse regler overholdes. Med

voldsomt ritual, hvor 3.g’erne markerede deres

diskuteret det med de kommende 3.g’ere og

bringer familien picnic, og eleverne fra 2. og 3g

”magt” over de øvrige elever på skolen - og selve

med et Fugleskydningsudvalg bestående af syv

spiser med, anmoder jeg om at der kun udskæn
kes en øl eller et glas vin.

Fugleskydningen gled noget i baggrunden. I alle

kommende 3,g’ere. Af ikke overraskende grunde

årene er det foregået med et glimt i øjet, men i

har Fugleskydningsudvalget ikke været begejstret

Jeg håber, at alle forældre, gamle elever og

perioder tog løjerne desværre overhånd.

for mine forslag til ændringer, men har dog vist

gæster, vil støtte disse bestræbelser, og være

Det har fået skolens ledelse til på forskellig vis

forståelse for, at ledelsen ønsker ændringer, og

med til at gøre dagen festlig og vedkommende

at regulere festen, så den mere og mere er blevet

er derefter loyalt og konstruktivt indgået i sam

- og god at tænke tilbage på.

det, den oprindelig var, nemlig en fugleskydning,

arbejdet omkring Fugleskydningen, der i år får et

Om aftenen er der som sædvanlig Fugle

men med plads til sjov og ballade. I stigende grad

anderledes forløb på en række områder. Målet

skydningsbal for skolens nuværende og gamle

at det også blevet en festlig start på skoleåret for

er at gøre det til en glad, afslappet og fornøjelig

elever.

elever og forældre.

dag, der er med til starte det nye skoleår på en

Den netop gennemførte forældretilfredsheds-

kammeratlig og venskabelig måde.

Lad mig sluttelig udtrykke min tilfredshed med
de mange initiativer, 3.g er fremkommet med i

måling har imidlertid vist, at en ret stor forældre

De største ændringer vil være, at de unød

planlægningen afårets Fugleskydning, og lad mig

gruppe trods ovenstående udvikling ser ret kri

vendige ”hverv" bortfalder - tilbage er nu kun de

tilføje, at ændringerne i Fugle-skydningen faktisk

tisk på dagen: Det fremføres ofte, at mange nye

hverv, der virkelig tjener til at få fuglen skudt ned

er udtryk for min store respekt for 3.g's evne til at

elever og forældre bliver temmelig chokerede og

og afvikle Fugleskydningsdagen - hverv, der med

være store søskende for skolens mindste elever

utilpasse - trods glimtet i øjet - over især 3.g's

rette må opleves som særdeles ærefulde i vide

og demonstrere overskud og føle sig ansvarlig

adfærd på Fugleskydningsdagen. Kritikken har

reførelsen af den lange tradition.

for de yngre kammerater.

især været rettet mod 3.g’s opførsel i det, der

Desuden er det besluttet at adskille 3.g-tel-

hedder ”3.g-teltet” (en i øvrigt relativ ny tradition i

tet fra ølsalget, som flyttes til Klosterbygningen.

traditionen), mod de såkaldte ”hverv” (jobs), som

3.g-teltet vil kun være for 3.g og i øvrigt være

3.g uddeler - især hverv af mere bizar karakter,

alkoholfrit.

Det synes helt naturligt for 3,g at påtage sig

denne rolle - og er en stor glæde.

Klaus Eusebius Jakobsen

Kontakt 2005 maj/juni

Round Square
Round Square - et underligt ord - er det en rund

Dette akronym repræsenterer de seks søjler

med mere. Derudover havde skolen en meget

firkant, eller et cirklens kvadratur? Nej, det er en

omkring Round Square skolerne, repræsenterer

åben politik med hensyn til at modtage elever.

international skoleorganisation, der vil meget mere

den måde, hvorpå Round Square organisationen

Da jeg besøgte skolen, var der omkring 10-15

end blot at skabe høj faglighed. En organisation

fungerer. Det fælles mål er at udvikle enhver elev/

udvekslingselever fra hele verden, og eleverne

som deler helt unikke og ambitiøse mål (www.

studerende til en hel person gennem akademi

var i det hele taget meget bevidste om at disse

roundsquare.org).

ske, fysiske, kulturelle og åndelige påvirkninger

tanker var med til at præge deres liv i skolen - og

og udfordringer.

også uden for skolen.

Godt 50 skoler på verdensplan tilhører denne

spændende organisation. Nogle af de kendteste

I

medlemsskoler er: Hellenic College of London,
Windemere St. Anne’s School i England, Gordonstoun i Skotland, Schule Schloss Salem i Tysk

land, Aiglon College i Schweiz, Ivanhoe Gram

mar School, Mowbray College og The Southport

D

står for internationalisme (herunder elev- og

Jeg kunne godt tænke mig at vores skole - når

lærerudveksling)

der nu er blevet lidt mere ro i forhold til skolens

står for demokrati - både på skolen og i ver

byggeplaner, ny gymnasiereform mm. - at vi for

den uden for skolen

søger at analysere og fokusere på vores egen

E står for miljø (environment) både på skolen og

uden for skolen

nuværende målsætning og værdigrundlag. Sidste
gang vi fik den revideret var i 1995, så nu godt

School i Australien, Starehe Boy’s Centre & School

A står for eventyr (adventure), hvor eleverne

10 år efter er det formodentlig ikke nogen dår

i Kenya, Appleby College, Lakefield College

gennem at de udfordres både udendørs og

lig idé at se på målsætningen igen - og så her

School og Stanstead College I Canada.

ekstraskolært, udvikler sig til at blive hele men

forsøge at få plads til nogle af de gode idealer,

nesker

som Round Square står for, og eventuelt også at

Oprindeligt bygger organisationen på de sko
letanker og den filosofi, som tyskeren Kurt Hahn

fremlagde i sit engagement i United World Col

L står for lederskab (personlig ansvarlighed,

venlighed og retfærdighed)

søge optagelse i dette fornemme, internationale
selskab. En optagelse kræver godkendelse af

lege-skolerne, som lærte at skoler kunne og skulle

S og endelig står S’et for service, samfundsar

organisationen, et evalueringsbesøg, og eventuelt

have et større mål - et bredere perspektiv, ud over

bejde for grupper, der er mindre bemidlede,

også en fremlæggelse af skolens hele grundlag

at forberede elever til universiteter og højere læ

mindre privilegerede end eleverne selv.

og tankevirksomhed - noget som vi ville være

reanstalter. Han troede på undervisning for unge

mennesker for livet i dets yderste konsekvens.

interesserede i at deltage i.
Jeg besøgte fornyligt Mowbray School i Austrulien

På min rejse, som blandt andet indeholdt et

Med andre ord at sikre at alverdens kom

- en af de skoler, vi har haft udvekslingsarrange

besøg i Hong Kong (hvor jeg besøgte et par in

mende borgere/måske ledere på alle niveauer i

menter med siden 1996. Et af de mål, jeg havde

ternationale skoler, og holdt et orienteringsmøde

samfundslivet havde en fælles referenceramme,

interesse i at undersøge under mit besøg på sko

for danskere bosat der) og i Australien (Sydney og

et snævert samvær og at disse kunne sikre fred i

len var, i hvor høj grad Round Square influerede

Melbourne), hvor jeg også havde fornøjelsen af at

verden. Dét fik førsteprioritet. Måske noget naivt

på skolens liv i dagligdagen - med andre ord:

besøge internationale skoler, blandt andet Wesley

tænkt - men måske forståeligt, når man tænker

kunne man måle de værdier, Round Square står

College i Melbourne, blev jeg bestyrket i min opfat

på den verden, som omgav Kurt Hahn i perioden

for hos de unge australiere? Jeg havde møde

telse af, at det internationale islæt på en skole er

lige efter 2.verdenskrig. I dag ser verden igen an

med både elever og lærere, og det var tydeligt,

meget vigtigt. Det var indlysende, at eleverne drog

derledes ud, og den bevæger og udvikler sig hele

at Round Squares idégrundlag var af værdi for

nytte af at møde andre nationaliteter, og derved

tiden - måske ikke altid i den rigtige retning.

ikke blot skolens ledelse og lærere men også for

blev tvunget til at forholde sig til andre end dem

I dag er der godt 190 nationer i verden, og

eleverne. Rigtig mange af eleverne havde delta

selv og deres egen egoisme.

anarki præger desværre stadig nationernes kamp,

get i udvekslingsarrangementer over hele verden,

Ikke mindst skolen Mowbray College lidt uden

og selv store internationale organisationer som

besøgt andre skoler, både i Europa, Indien og

for Melbourne, men også Wesley College var i den

FN har svært ved at få fodfæste i kampen for

Afrika. En del havde også været engageret i ar

sammenhæng meget stærke eksempler herpå.

verdensfreden.

bejdet i fattige dele af verden med at hjælpe børn

Har sådanne skoletanker og skoleorganisatio
ner som Round Square spillet fallit? Nej, tværti

mod er der et stigende behov for, også på danske

skoler, at tilslutte sig og vedkende sig ansvaret
for, gennem den nye verden at skabe en mere
solidarisk og en mere retfærdig verden.
Tilbage til Round Square, som jeg første gang

stiftede bekendtskab med ved en konference i
Nairobi i 1996, hvor jeg var inviteret som obser
vatør til det årlige fællestræf.
Her blev tankerne præsenteret for mig for før

ste gang. Tankerne kan beskrives i I.D.E.A.L.S.
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-for eksempel med at bygge skoler, infrastruktur

Klaus Eusebius Jakobsen

To af skolens elever oplevede den ene af de af rektor omtalte
skoler som udvekslingsstudenter i foråret 2005. De giver her
hver en kort beskrivelse af deres erfaringer DOWN UNDER
At tage hjemmefra er et stort skridt. At tage helt

Australien er et meget anderledes sted, når

til den anden side af jordkloden til en ny familie,

man altid har befundet sig i Danmark. Afstandene

en fremmed kultur, en ny skole og fuldstændig

er store, vejene er store, supermarkederne er

nye mennesker uden andet en et enkelt kendt

store, ja selv skolerne er store. Den skole vi gik

ansigt er en stor oplevelse. Noget der kan sætte

på dernede havde tusind elever plus en anden

gang i ens tanker.

afdeling på ca. 500 elever. Det tog tid at lære at

Og der er langt. Det tog os ca. 20 timer at

finde rundt. Faste klasser var der ikke og vi måtte

flyve turen hele vejen rundt om verden, og da vi

derfor et nyt sted hen til en ny gruppe mennesker

ankom til verdens bund var det sommer. Noget

til hver time. Så kommer man til at glæde sig over

af en forskel fra den kolde og våde danske vinter

det gode danske princip om det nære.

vi efterlod. Sommeren varede dog ikke ved. Man

Det nok mest markante træk for den Austral

ment. Her skal det lige nævnes at Mary er meget

har et ordsprog i Melbourne: ”Hvis du ikke kan

ske karakter er at de er meget åbne og venlige.

populær i, Australien, Deres fremtidige regent

lide vejret, så vent fem minutter”. Et par dage efter

At lære Australiere at kende er et spørgsmål om

prins Charles første besøg i mange år blegnede

vi ankom, fik vi den største skylle jeg nogensinde

at smile til dem og straks kender man gud og hver

fuldstændig ved siden af Mary's rundtur.

har oplevet. Det regner ikke ofte i Australien, men

mand. Dette gør at man som udefrakommende

når det regner, så regner det. Det var som en

hurtigt føler sig meget velkommen.

Det var da også det de fleste australiere tænkte
på, når jeg fortalte dem jeg var fra Danmark.

syndflod og det blev ved. I 2 dage regnede det

Men når man nu er ude i det fremmede, så er

Alt i alt en meget sjov og lærerig tur (også for

uafbrudt og det med en kraft man sjældent ser

det jo rart at se noget velkendt, som da mit besøg

mit engelsk), og en tur det varmt kan anbefales

andre at tage i fremtiden.

herhjemme. En dag fik vi fri fra skole fordi vejene

i Canberra faldt sammen med nogle andre dan

var oversvømmede. Så måtte skolebusserne

skeres. Nemlig Kronprinseparret som jeg derfor

køre hjem igen.

fik lov at vinke til fra taget af det australske parla

Hans Jacob Kuhlmann Goddik. 1IB

Min tur til Australien var nok noget af det bedste
jeg har oplevet. For det første at man får nye

venner, man lærer en ny kultur at kende, bliver

bedre til sproget og også det, at man fik festet
rigtig meget! Men også det at være presset til at

tilpasse sig et nyt miljø var grænseoverskridende.
På Herluf kan man let vænne sig til rutinerne og

man kan glemme verden udenfor, men da jeg

kom til Australien alt var nyt og på et ’andet’
sprog, så selv de simpleste ting blev i starten en
udfordring. Men jeg lærte at tage ansvar for mig

selv og det var simpelthen en god tur. Der var

Det var en af de svære udfordringer at være

mange ting jeg kunne fortælle om, skolen, min

sammen med så mange ”møgunger” - fordi de

ning i floden, ødelæggelse af raften, udeblivelse

host-familie, festerne, men der var også en rigtig

sad på deres flade og gjorde ikke noget som

fra alt socialt - så var de ’hillarious’.

spændende overlevelsestur.

helst til gruppearbejdet. Og gruppearbejdet ville

Men de udviklede sig faktisk; og dette var ret

sige: Bygge den flåde vi skulle rafte de 50 km

spændende at se. Efter 4 dage med hård mod

En tirsdag tog jeg på overlevelsestur på flo

hovedet ikke i starten. Men hvis det gjaldt svøm

den kaldet Murray - 2500 km lang, den største i

ned ad floden på, da vi på dag 2 blev samlet.

stand begyndte de endelig at samarbejde, fordi

Australien. Vi fik lov til at tage det minimale med:

Team-leaderne forsvandt hurtigt og der var vi ladt

de indså at hvis de skulle have det sjovt, var de

et par bukser, en lang t-shirt og noget solcreme

alene med 20 store planker træ og 20 gummidæk

nødt til at bidrage til fællesskabet, for ellers kunne

og en sovepose. Det var næsten alt, og det skulle

og noget snor. Værsgo, byg selv en flåde som

det ikke fungere; og så begyndte det at blive rigtig

man klare sig med.

I selv skal styre i floden, og hvor der, udover jer

sjovt. Forestil dig en strand ved en flod, du kan

Tirsdag mødte jeg gruppen vi skulle være en

selv, 10 personer, skal være plads til udstyr. Det

bade, vandet er 25 grader, varmen oppe på 38

del af - jeg havde hørt at det var 'year nines’ dvs.

tog 6 timer, og det føltes som hele flyrejsen der

grader. Det var virkelig lækkert. Da turen sluttede

9. klasser. Men dem jeg mødte, var 7.-8. klasser,

ned. Andet gruppearbejde kunne være at hjælpe

følte jeg virkelig jeg havde fået noget ud af det.

og oppe i hjernen var de tilsyneladende stadig på

med at forberede maden, vaske op, sætte væk,

børnehave niveau.

gøre mosquito-net klar, osv. Dette deltog de over

Emil Olhoff- Jakobsen
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Bestyrelsen for
Herlufsholm Skole og Gods

(privat 55 75 35 25, mobiltlf. 40 27 60 97, fax 55 75 35 26 -

Forstander, kammerherre, oberst Jens Greve

e-mail: eusebius@herlufsholm.dk )

Rektor Klaus Eusebius Jakobsen

Advokat Axel Kierkegaard

IB-koordinator, lektor Jimmy Burnett

Direktør Lars Kann-Rasmussen

(privat 55 72 04 30, fax 55 75 11 75, e-mail: j_burnett@herlufsholm.dk)

Direktør Lars Thuesen

Pr. 1. maj 2005 er Cecilia Karlström IB-koordinator.

Godsejer, hofjægermester Christian baron Wedell-Neergaard

Lektor Niels Koefoed, ledende kostinspektør

Journalist John Kreiner

(privat 55 72 32 66, e-mail: n_koefoed@herlufsholm.dk)

Arkitekt Arne Jespersen

Lektor Jens Krogh-Madsen, ledende inspektor

(privat 55 72 61 18, e-mail: j_krogh-madsen@herlufsholm.dk)
2004 ændredes bestyrelsens sammensætning. Kammerherre Jens Greve

Lektor Jørgen Hvidtfelt, økonomiinspektor

afløste kammerherre S. Haslund-Christensen som forstander (formand for

(privat 55 73 06 50, fax 55 75 18 50, e-mail: j_hvidtfelt@herlufsholm.dk

bestyrelsen). Endvidere indtrådte arkitekt Arne Jespersen som forældrevalgt

Overlærer Jan Jensen, afdelingsinspektor, grundskolen

medlem i stedet for godsejer Christian Wedell-Neergaard, der i stedet blev

(privat 55 77 58 25, e-mail: j_jensen@herlufsholm.dk)

indvalgt som erhvervskyndigt medlem af bestyrelsen. Endelig har bestyrelsen

Sekretær Eva Bardram

vedtaget at udvide medarbejder- og elevrepræsentationen (uden stem

(privat 55 72 91 05)

meret). Disse er lærer Jacob Hartmann og økonoma Susanne Andersen.

Sekretær Bente Holm

Elevrepræsentant er Jens Fjordgaard Jensen (2v).

(privat 55 72 10 50)

Valgte forældrerepræsentanter skoleåret 2004/2005
6.a

Anne Boisen-Thøgersen

Direktionskontoret
(Godskontor) (kl. 09.00 -15.00)

6.b

Uffe Hassing

(+ 45) 55 75 35 01 - Fax (+ 45) 55 75 35 11,

7.a

Poul Quist Hansen

e-mail: godskontor@herlufsholm.dk (henv. vedr. økonomi)

7.b

Jørgen Søhuus

Direktør Ole Jung (privat 55 75 35 35)

8.a

Christian Gislinge

Regnskabschef Steen Christensen (privat 55 72 13 92)

8.b

Arne Jespersen

Bogholder Birgit Hansen

8.0

Martin Harill Nielsen

Assistent Ina Nicolaisen
Assistent Ingelise Sørensen

9.a

Hans Christensen

9.b

Josie Birk-Sørensen

Personalefuldmægtig Britt Horst Nielsen

9.C

Per Hammershøi

Vedligeholdelseschef Søren Ryberg (privat 55 75 35 90).

Præp

Kåre Sørensen

Teknisk Assistent Ewa Krzaczkowski

1 ,a

Tinna Tillisch

1 ,bx

Mette Adler-Nissen

Skolens øvrige telefoner

1 .v

Niels-Jørgen Schow

Bibliotekar Lars Bardram (privat 55 72 91 05)

Henrik Witt

Benny Njor (privat 55 54 78 58)

Susanne Jespersen

Eva Bardram (privat 55 72 91 05)

Lone Hvidtfelt (privat 55 75 35 45)

.y

1

1 IB

2

.ax

Marianne Hassing

2

.by

Inger Stelzig

Pædagogisk koordinator Morten Fries (privat 55 72 76 13)

2IB

Jessica Gress-Wright

Studievejlederkontoret: 55 75 35 48
(Studievejledere: Martin Arvedlund, Charlotte Fausing og Suzanne Strange)

2z

Pia Bossing

2v

Torben L. Gertz

Datavejlederkontoret: iT-chef Pierre Damgaard Rømer 55 75 35 52 og

3ax

Pia Kristiansen

datavejleder Niels Rasmussen 55 75 35 54

John Kreiner

Sygehus: 55 75 35 80 Sygeplejerske Anne-Marie Sehested og

3

.IB

Mette Nielsen

Gurli Kaagaard

3

.V

John Larsen

3.by

Køkken: 55 75 35 82 Økonoma Susanne Andersen

Vaskeri: 55 75 35 83 Oldfrue Margot Jensen

Pædagogisk Råd

Varmecentral og værksted: 55 75 35 85

Lærer Jakob Hartmann er formand for Pædagogisk Helråd og for pædago
gisk råd i grundskolen . Lektor Suzanne Strange er formand for pædagogisk

Sovesalene

råd i gymnasiet.

Vuen:
Overlærer Jacob Normann og Lotte Stourup, 55 72 10 98,

TELEFONLISTE
Skolens kontor (kl. 7.45 -15.00)

e-mail: j_normann@herlufsholm.dk

(+45) 55 75 35 00 - Fax (+45) 55 75 35 14

Egmontgården:

e-mail: rektorkontor@herlufsholm.dk

Lærer Lykke Winther Kjer, 55 72 03 71, e-mail: l_kjer@herlufsholm.dk

Kontakt 2005 maj/juni

Lykke Winther Kjer...................................................................... 55 77 37 00

Skolebygningen, Vest:

Overlærer Morten Fries og overlærer Dorte Fries, 55 72 76 13

Niels Koefoed.............................................................................. 55 72 32 66

e-mail:m_fries@herlufsholm.dk/d_fries@herlufsholm.dk

Svend Krarup-Christensen......................................................... 55 81 71 77

Skolebygningen, Øst:

Jens Krogh-Madsen.................................................................... 55 72 61 18

Overlærer Jørgen Løwe , 55 72 00 20e-mail: j_loewe@herlufsholm.dk

Mette Krogsøe............................................................................ 86 82 78 82

(Nyansat sovesalslærer pr. 1/8 2005: Karsten Nielsen og Trine Bie-Olsen

Bent Laursen.............................................................................. 55 72 04 16

e-mail: k_nielsen@herlufsholm.dk)

Elisabeth LaZebnik...................................................................... 55 52 65 62

Lassengården, piger og drenge:

Jørgen Løwe.............................................................................. 55 72 00 20

Lektor Anne Marie Pless og Peter Galle, 55 72 04 30

Kenny Macrae........................................................................... 55 54 54 89

e-mail: a_pless@herlufsholm.dk/p_galle@herlufsholm.dk

Mogens Melchiorsen.............................................................. 55 73 58 36

Ejlif Kristensen.............................................................................. 55 72 03 78

Bjarne Levin.............................................................................. 58 19 14 46

Erik Anker Nielsen..................................................................... 57 65 10 60

Museumsbygningen, "l.sal:

Karsten Nielsen......................................................................... 32 96 02 10

Lektor Niels Koefoed, 55 72 32 66 e-mail: n_koefoed@herlufsholm.dk

Louis Nielsen............................................................................ 55 73 54 35
Lenette Nielsen......................................................................... 55 73 06 65

Pia Møller Nielsen.....................................................................61 30 63 50

Birgitte Gøyegården:
Lektor Nils Aarsø og Elsebeth Aarsø, 55 72 26 13

Benny Njor................................................................................ 55 54 78 58

e-mail: n_aarsoe@herlufsholm.dk/ e_aarsoe@herlufsholm.dk

Jacob Normann....................................................................... 55 72 10 98

Lene Odefey.............................................................................. 55 73 19 63
Inge Olhoff-Jakobsen.............................................................. 55 75 35 25

Pernille Gøyegården:
Adjunkt Susanne Geisler og Peder Pedersen, 55 72 01 30

Marianne Olsen......................................................................... 55 72 62 32

e-mail: s_geisler@herlufsholm.dk

Toni Horn Olsen....................................................................... 55 73 13 96
Jocelyn Pedersen.................................................................... 56 71 42 17

Privattelefoner

pr. april

2005

Elsebeth Plaschke..................................................................... 55 77 40 15

Martin Horst Arvedlund............................................................... 44 44 80 49

Anne-Marie Pless.................................................................... 43 45 59 39

Lars Bardram.............................................................................. 55 72 91 05

Aase Helveg Povlsen............................................................. 58 85 80 99

Hans-Jørn Bentzen................................................................... 58 19 41 18

Ole Esbjerg Povlsen............................................................... 55 72 74 12

Poul Bentzen.............................................................................. 55 38 22 27

Arndis Rasmussen.................................................................. 32 54 01 53

Jimmy Burnett............................................................................ 55 75 13 15

Niels Rasmussen.....................................................................55 44 66 50

Jesper Bæk................................................................................ 39 20 30 33

Thomas Eske Rasmussen........................................................33 21 85 89

Christina Børsfelt.......................................................................... 32 84 38 54

Ingrid Sinding............................................................................... 55 81 92 83

Mogens Callesen........................................................................ 55 73 97 43

Jakob Stubgaard...........................................................................39 66 16 64

Bjørn Christensen........................................................................ 55 73 84 65

Suzanne Strange...........................................................................55 75 13 15

Jens Dehlendorff.......................................................................... 43 52 18 43

Thomas Tauris............................................................................... 48 24 29 28

Vibeke Dehlie.............................................................................. 55 77 09 46

Niels Ulrichsen............................................................................... 55 72 50 55

Lone Dyrløv...................................................................................55 77 26 44

Christian Videnkjær........................................................................ 55 37 00 46

Charlotte Fausing........................................................................ 55 76 26 62

Heidi Videnkjær............................................................................... 25 13 99 44

Dorte Fries...................................................................................55 72 76 13

Gunnar Værge............................................................................... 55 72 04 98

Morten Fries................................................................................ 55 72 76 13

Lisa Walsh ...................................................................................35 38 99 40

Susanne Geisler.......................................................................... 55 72 01 30

Nils Aarsø........................................................................................55 72 2613

Mogens Hall................................................................................ 55 54 53 30

Ann Hansen.................................................................................55 77 89 79

Mønttelefoner

Louise Holst Hansen....................................................................56 72 55 43

Vuen................................................................................................ 55 72 06 45

Jacob Hartmann.......................................................................... 55 77 18 72

Egmontgården............................................................................... 55 72 46 22

Josephine Hartmann................................................................. 55 77 18 72

Skolebygningen, Øst.................................................................... 55 73 53 87

Henrik Helm-Eriksen................................................................... 57 64 72 42

Skolebygningen, Vest.................................................................... 55 72 09 46

Jørgen Hvidtfelt............................................................................ 55 73 06 50

Mygningen..................................................................................... 55 72 66 30

Jens Høg..................................................................................... 55 76 26 68

Lassengården, drenge.................................................................. 55 72 63 47

Klaus Eusebius Jakobsen........................................................... 55 75 35 25

Lassengården, piger...................................................................... 55 77 61 35

Jan Jensen...................................................................................55 77 58 25

Birgitte Gøyegården...................................................................... 55 77 00 36

Susanne Juel.............................................................................. 55 72 16 46

Pernille Gøyegården...................................................................... 55 72 00 96

Mikkel Kjellberg............................................................................ 55 77 42 34

SUS................................................................................................ 55 77 02 40
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Bordinspektionen

Ved skoleårets start 2004 uddeltes til to elever:

har været varetaget af følgende lærere:

Kammeratskabsstagerne (”Kagerne”): Carl Johan von Rosen

Morgenbordet i Nye Spisesal: Jan Jensen, Morten Fries,

Ellipsen: Katja Reventlow-Grinling

Jakob Hartmann og Lone Dyrløv
Morgenbordet i Gamle Spisesal: Mette Krogsøe, Jens Krogh Madsen,

Følgende stipendier og præmier er uddelt til elever ved skolens dimission

Ole Povlsen, Niels Ulrichsen og Klaus Jakobsen.

juni 2004:

Carlsen-Langes Boglegat: Nikka Friis Jørgensen

Middagsbord i Nye Spisesal: Elisabeth LaZebnik, Jakob Hartmann, Jocelyn

Den gamle rektors Legat: Jens Jensen

Petersen, Louise Holst Hansen, Toni Horn Olsen, Vibeke Dehlie, Benny Njor,

Erik Hastrups Rejselegat: Frederik Senger, Rasmus Saltofte Jacobsen og

Lenette Andersen og Lene Odefey.

Tine Juhl Thorup

Middagsbord i Gamle Spisesal: Charlotte Fausing, Karsten Nielsen, Jens

Nordea-legat: Ditte Strunge Sass

Krogh-Madsen, Ann Hansen, Mette Krogsøe, Ole Povlsen, Niels Ulrichsen,
Jens Dehlendorff, Jacob Stubgaard, Thomas Tauris og Mikkel Kjellberg.

De Meyerske eksamenspræmier: Marie Therese Selling Hansen

Aftenborden i Nye Spisesal: Morten Fries, Lykke Kjer, Peter Galle, Jacob

Asbæk Wilhelm Freddies mindelegat: Daniella Ritzau-Reid

Normann og Jørgen Løwe.
Aftensbordet i Gamle Spisesal: Nils Aarsø, Niels Koefoed, Susanne Geisler

Tobias Theilmann Thorgaard fik ved dimissionen et sæt manchetknapper

og Annemarie Pless.

ved afleveringen af ”Ellipsen”
Anders Wøldike Schmith fik blomster ved aflevering af "Kagerne”.

Skolens læge
Leif Sehested foretager rutinemæssige undersøgelser og fører tilsynet med

Følgende pengelegater er uddelt til elever ved skolens juleafslutning 2004:

forskellige sundhedsmæssige forhold vedrørende skolelokaler og er samtidig

Det grevelige Moltkeske legat: Tenna Riis Sørensen og Marc Johansen

skolens huslæge.

O.P. Siecks legat: Astrid Witt

B.M. Kyndes legat: Frederik Peter Hasselkjær

Tilsyn med Fysiksamlingen

P.N. Rosenørns legat: Marc VikjærAndersen

Lektor Bjørn Christensen og adjunkt Ole Povlsen

A.M. Brorsons legat: Philippe Wiser
M.B. Melchiors legat: Christian Strøjer Hansen

Tilsyn med Fysisk museum

Provst H. Lunds legat: Niels Ulrich Plaschke

Lektor Louis Nielsen

Halls mindelegat: Lisbeth Hansen
Forskerspirelegat: Karen Jespersen

Tilsyn med Naturfagssamlingen og Naturhistorisk
museum
Lektor Svend Krarup-Christensen.

Modtagne gaver og donationer
i skoleåret 2004/2005:
Skolens resultat påvirkes i høj grad af tilskud fra fonde, som alene har til for

Bibliotekarer

mål at støtte skolens virksomhed. Disse fonde udgør således sammen med

Lars Bardram, Benny Njor, Eva Bardram og

stiftelsens egen formue et stærkt fundament for skolens fremtidige virke.

Lone Hvidtfelt.
Fra fonde og privatpersoner er der i årets løb modtaget tilskud til skolens

Boginspektor

aktiviteter, herunder moderationer (beløb i t.kr.): Herbert Rouenville og Hu

Adjunkt Ole Povlsen (gymnasiet)

strus Legat (15), Overkammerherre W.T.v. Oxholm og Hustrus Fond (10),

Overlærer Bjarne Levin (grundskolen)

Professor J.A.P. Lunds Legat (125), Jens og Anne-Margrethe Steenstrup
(20), Herlovianersamfundets Jubilæumslegat (40), Vibedehusfonden (40),

Eksaminer 2004

Kammerherreinde Else Collets Uddannelsesfond (68), BG Bank i Næstveds

Sproglig studentereksamen blev bestået af 20 elever.

Fond (50) og Herlufsholm-Fonden (751). Nogle donationer periodiseres over

Matematisk studentereksamen blev bestået af 38 elever.

flere regnskabsår, og nogle er modregnet anskaffelser af anlægsaktiver. De

International Baccalaureate (IB) blev bestået af 30 elever.

betydelige beløb til støtte for gennemførelse af skolens byggeprogram vil

36 elever aflagde Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve (FS10).

fremgå af næste års beretning, når første etape af byggerierne er afsluttet.

41 elever aflagde Folkeskolens Afgangsprøve (FSA).

Disciplene

Stipendier og præmier

Skolen havde pr. 31. december 2004 488 disciple: 240 kostelever og 248

Skolen råder over nedennævnte stipendier for gammelherlovianere: Stif

dagelever, 277 gymnasie- og IB-elever og 211 grundskoleelever.

telsens Universitetsstipendium og Det grevelige Moltkeske Universitets
stipendium; tildeles uden ansøgning.

I den følgende fortegnelse er disciplene anført klassevis i alfabetisk ræk

Nic. H. Knudtzons Rejsestipendielegat for Herlovianere og Geheimeråd

kefølge.

Halls Mindelegat; tildeles efter ansøgning, stilet til forstanderen og indsendt
til rektor inden 15. december.
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Elevliste for året 2004-3005
6A
1

1

Agersted, Mie Irgens

2

Andersen, Mathias Skovgaard Funder

Næstved

2

Blom, Nichlas

Næstved
Næstved

Fakse

3

Boisen-Thøgersen, Alexander

3

Christensen, Josefine Bak

4

5 Jacobsen, Rikke Saltofte

5

6 Jørgensen, Rasmus

7

Kerter, Pernille Kasperek

Næstved
7

8

Mortensen, Peter Andreas

8

9

Møller, Pauline Mølgaard

9

10

Petersen, Olivia Horn

Rasmussen, Pernille Østen

Karrebæksminde
11

Rasmussen, Simon Østen

12

Fakse
13

Strickland, Sebastian Alexander

13
14

Pedersen, Sarah Bogø

Steenstrup, Hans Christian Resen

Næstved

California

USA

16

Stilling, Thor Stensballe

17

Svendstorp, Josias

Næstved

Glumsø
18 Thalund, Amalie Nebel

Tourretet Sur Loup, France
19 Westerholt, Marc

Næstved

7 B
1

2

3

Næstved
17

4

Gotthard, Michelle Rosenberg

Rønnede

Aamodt, Caroline Manon

Rønnede

Bruhns, Frantz Alexander
Stouby

16 Østerkjerhuus, Trine

Næstved

Bakkedal, Nanna
Holmegård

15 Wolff-Sneedorff, Cathrine Colstrup
Næstved

Al-Shiekhly, Jamil
Næstved

Schou, Nicolai Stilling
Næstved

Tappernøje

16 Aaberg, Mathias

15

Fakse

Krag, Christian Hedeager

Slagelse

Tappernøje

15 Zobel, Alexander Hermann

Stanchev, Stanislav Hristov

Næstved

Vordingborg
14 Wolff-Sneedorff, Julie Lolk

14

Kjer, Cilia Klara Winther
Næstved

Fakse

12

Rasmussen, Sebastian Østen

10 Jensen, Julie Kongsted

Næstved
11

Mwanza, Tanzania

Jebsen, Marie Sidonie

Hong Kong, SAR, China

Næstved

Pedersen .Lærke Ackrey

13

Hassing, Kristoffer Mathias

Næstved

Næstved

LaZebnik, Marie Louise
Næstved

12

Halbye, August

Mern

Næstved

Larsen, Kristoffer

Næstved
11

6 Grønlund, Sophia

Karrebæksminde

Larsen, Bo Jølst
Gedser

10

Geisler, Hans Peter

Næstved

Faxe-Ladeplads

9

Duckert, Nikolaj

Gedser

Herlufmagle

Kaptain, Signe
Næstved

Bagger, Mette Lynghøj

Fakse Ladeplads

Rønnede
4

8

6 B
Andersen, Nanna Bo

5

Hadsbjerg, Kristian

Næstved

7A
1

Næstved
9

Jonasen, Anne Engbo

Kjær, Thomas Rejnhold
Næstved

10

Lange, Frederik

Næstved
11

Lech, Laura Victoria Moesgaard
Næstved

Hansen, Michelle Maya Simone

Næstved
7

Hong Kong, China
8 Jensen, Andreas Dahl

Hansen, Frederik Qvist
Næstved

6

Næstved

Halbye, Stine
Mern

5

Jebsen, Caspar

Galle, Kirsten Pless

Næstved
4

7

Galle, Katrine Pless

Næstved
3

Henriksen, Christian Hartvig

Andersen, Marcus Oiling

Næstved

2

6

12

Moltke, Frederik Christian Adam
Haslev

Næstved

Kontakt 2005 maj/juni

13

Nicolajsen, Josephine Sejr

15 Odefey, Julie

Næstved

14

15

Næstved

Satchithananthan, Sinthuja

16

Pedersen, Kasper Møller Næstved

Næstved

17

Plaschke, Johan Frederik Næstved

Sauerberg, Christoffer Hasle

18

Schjelde, Victor Johan Kjølhede

Tappernøje
16

Svennesen, Caroline Clante

Næstved

1

Næstved

18 Sørensen, Mette Karlshøj

Rønnede

4

1

5
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Frederik

Gentofte

6

Bossing, Lauge Sune

Brinth, Jacob Ramos

Dreyer, Chris Halling

8 Jeppesen, Frederik Klakk
Haderslev

9

Kallesen, Martin Nystrup

10

Lexander, Michella Marie

Karrebæksminde

6

Eriksen, Christian Martin Wibroe

7

Floridon, Michael

Præstø

Kokkedal

Dalmose
11

Næstved

8

8A
9

Hørsholm

16 Nedergaard, Amalie Torp
Næstved

17

Idél, Nicolai Christian
Jebsen, Immanuel

12

Johansen, Melissa Mørkeberg

Hong Kong China
Næstved

Petersen, Frederik Berner
Tappernøje

19

Petersen, Sofie

Næstved

20

Rasmussen, Christian

21

Satchithananthan, Nirojan

22

Sørensen, Simone Lehto

Næstved

Nielsen, Stefanie Stryhn

Herlufmagle

Nielsen, Natascha Maria Lauenborg
Ringsted

18

Krag, Signe Hedeager
Næstved

Lövenlund, Gustaf Nils Grunnet
Gentofte

Hjulgaard, Stephanie

11

14

Odder

Glädesdahl, Christian Dehlie

Næstved

13

14 Jespersen, Anders
15

Næstved

Næstved

Kontakt 2005 maj/juni

14

Nielsen, Alexander Harrill

Næstved

15

Nielsen, Jonas Rosenkilde

Næstved

16

Nymann, Martin Nørup

17

Olsen, Christian Gert

Nimtofte

Jacobsen, Ditte Ydo

Fakse

Gislinge, Josefine

Karrebæksminde

10

13

Mikkelsen, Casper Hagen
Næstved

Høeg, Sofie Cecilie Riisbøll

Karrebæksminde

Dietz, Pernille Egebjerg

Næstved

9

12

Meersohn, Xenia Elena
Modena, Italien

13

Holm, Mette

Næstved

Burden, Mason Charles

Næstved

8

11

Bro, Jonas

Karrebæksminde
7

Holm, Franziska Johanna

Bangert, Helene Merete

London, England
6

10

Kludt Christensen

Næstved
5

12

Næstved

Esteli, Nicaragua

Oxford England
4

Hansen, Christina Råe

Lövenlund, Louise Emma Grunnet
Gentofte

Athen, Grækenland
Næstved

3

Folden, Christian

Ibsen, Johanne Engelhardt

Odense N

Hanstholm
5

Hastrup, Alexander Christopher

Mern

7

Næstved

4

Folden, Louise

Julianus Kjær,

Næstved

3

2 Andresen, Nicolai Malik

Fitzner, Andreas

Athen, Grækenland

2 Andersen, Jeppe Bo

Andersen, Bianca Jul

Boisen-Thøgersen, Caroline Emma

Næstved

8B

Præstø

1

Barner, Charles Johnny

København 0
3

Søhuus, Louise Bøving
Holmegård

Al-Shiekhly, Neda

Næstved
2

19 Stourup, Amanda Normann

Næstved

17

8C

Næstved

18

Rolner, Anne-Sofie
Grünendeich, Tyskland

19 Wolff-Sneedorff, Christine Lolk

Tappernøje

9A
1

7

Næstved
2

3

5

6

8

9

11

12

14

Leclerc, Sasha Danker

Ljøwe, Josefine Beyer

Milling, Kristoffer Hauschildt

15

Møller, Peter Martin Sandholdt

16

Rasmussen, Denise Jervin

17

Sehested, Sophie Amalie

Næstved

Nyrop-Larsen, Emilie Vibeke

13

Olsen, Anders Christian

Hvalsø

Mechta Mayland
Næstved

14

16

17

Salim, Osama

18

Sauerberg, Christian Hasle

Næstved

Tappernøje

Næstved

18 Steenstrup, Stephanie Resen

California, USA
19 Thisted, Peter Frederik Ahrenkiel

10 præp
1

20 Viskum, Sacha Nanet

2
3

7

8 Jensen, Anders Enné
Esbjerg

Espergærde

9C
1

2
3
4

Boserup, Christian Jacob Karise

Clausen, Henrik Steen

5

Hammershøi, Katrine Louise

Danielsen, Maria

Næstved

Herlufmagle

11
12

Hansen, Hans Magnus Donatzsky

Hausted, Phillip

Ballerup

Lin, Malene
København 0

14

Ly, Henry

Rønnede

Nice, Frankrig

7

Larsen, Christine Hochreuter

Næstved
13

Næstved

6

Kristensen, Anders Bagnegaard

Næstved

Boserup, Caroline Charlotte

Næstved

Dalby, Jackie Karina

10 Jørgensen, Louise Højlund

Bahnsen, Philip Peder

Karise

Boel, Charlotte Morning

Johansen, Henriette Bindesbøl Holm
Sorø

Al-Nawas, Sara

Næstved

Blunert, Eline Marie

Holmegaard
6

9

Næstved

Birk-Sørensen, Niels Christian

Næstved

5

Hansen, Pernille Holm

Sandved

20 Wang, Min

4

Hansen, Line Haugaard

Vordingborg

Bækmarksbro

3

Følsgaard, Therese
Birkerød

6

Ryan-Christensen, Aoife Erica

Stubbekøbing

Fitzner, Rasmus
Næstved

5

Rasmussen, Mads Folmer Richter

Næstved

Clausen, Stine Vejgård

Næstved

4

Okhoim, Andreas Bruun

19 Tetzlaff, Peter Michael

2

Christensen, Orlando Brandi

Silkeborg

Karlslunde

Hornbæk

1

Andersen, Ellen Christina Bach Busk

Tappernøje

Klampenborg

Nielsen, Cornelia Burnett Strange

9 B

Rasmussen, Luna Hedengran
Slagelse

Næstved

18

Raben-Levetzau, Alexandra

Swanton Morley, England

Næstved

17

Pedersen, Camilla Suhr
Næstved

15

Næstved

16

Møller, Morten Mølgaard

12

Nørgaard, Alexander

Persson, Carina Jadwiga

Lubinus, Johann-Georg-Philipp
Kiel, Tyskland

11

Fårevejle

Aabenraa

15

Faxe
10

Gelsted

Næstved

14

Fakse

Møller, Caroline Gundorph

Frankrig

Næstved

13

LaZebnik, David Jens

Karrebæksminde

Kaiserslautern Tyskland
12

Larsen, Søren Graakjær

La Cala de Mijas, Spanien

Næstved

11

luel, Anders Frederik

Moullins les Metz

Lange, Katrine

Jacobsen, Svend Ydo

Næstved

13

Assens

10

Hjortsø, Lene

Jørgensen, Sofie

Korch, Michael

9

København K

Jensen, Christine Kongsted

Karrebæksminde

Hansen, Connie

Præstø

Hoick, Alexandra Katharina
Glumsø

7

10

Grønhøj Jensen, Frederick Emil
Præstø

Hedegaard, Thomas Alexander

Farum

Bastian, Alexander Struve
Næstved

8

Næstved
9

Bangshøi, Johanne Sabine Normann
Præstø

4

8

Bakkedal, Rikke
Holmegaard

Gamborg, Alexander Stig

Rønde

Andersen, Caroline Oiling

15

Madsen, Johan Kristoffer

Fakse

Kontakt 2005 maj/juni

16

Nielsen, Brit Henriette
Holmegaard

17

Nielsen, Heiene

St. Fuglede

18

15

København N
24 Zangenberg, Malene

Fakse

Popik, Simon Daugaard

Kolding
16 Tillisch, Cecilie Oxholm

Vordingborg

Riis-Carstensen, Thomas

Hellerup

23 Wang, Wai Le Willi

Nielsen, Maria Kiær

Næstved

Petersen, Rolf Svend

København 0

19

Rønnede
14

1IB
1

Szczecin, Polen

20 Scharff-Jensen, Philip Kristian

2

Holte
21

Schliemann, Johann

Alexander Wibholm

Sindahl, Sabrina Michelle de Beets

1BX
1

3 de Fine Skibsted, Sofie Charlotte

Adler-Nissen, Signe
Gentofte

2

Tappernøje
23 Aamodt, Camilla Ingemann

5

5

6

Billund
Franck, Stephanie Linnea

8

Goddik, Hans Jacob Kuhlmann

Ecuelles, Frankrig
Sorø

6 Jensen, Diana de Souza Leäo

Klampenborg

7

1

10

Andersen, Anders Grosen

Næstved

2

Bagger, Natasha Finlov

3

Christensen, Joan

Næstved

Næstved

4

Halberg, Lee-Emilie Grøsfjeld

Svendborg

17

Fakse

9 Jensen, Julie Nørskov
Næstved

10

Langkjær, Josefine Glasdam

Karrebæksminde
11

Næstved

12

Mikkelsen, Camilla Hagen
Næstved

13

12

20

Myllerup, Michelle

Kontakt 2005 maj/juni

21

Sturich-Andersen, Cecilie
Næstved

22 Søfelt, Andreas Severin Lück
Nærum

Madsen, Laetizia Diantha Chandra Shari

Tokyo, Japan

17

Nielsen, Jonas Folsø

Sindal
18

Nielsen, Nicky

19

Origen, Justin Sapiens

Haslev

Nairobi, Kenya
20

Rashid, Omar

Oslo, Norway
21

Samsing, Henrik

22

Steinrücke, Marie Helene

23

Sørensen, Christina Marie

Bruxelles, Belgien

Köln, Tyskland

Schjønning, Caroline

Nivå

Koliada, Nikolay

Dubai, United Arab Emirates
16

Reinholdt, Camilla
Charlottenlund

Lauridsen, Kristine

Odder

15

Raveendran, Thirushanthini
Næstved

19

USA

Rasmussen, Troels Emil Højlund
Charlottenlund

18

Jespersen, Marie

Rasmussen, Cecilie Laura
Næstved

8 Jacobsen, Martin Ydo

14

Pontoppidan, Sophie Amilie

Charlottenlund

16

Jakobsen, Anne Ingwar

Pibulsakkul, Pitchapa
Karrebæksminde

15

Grønhøj Jensen, Renee-Josephine
Præstø

7

14

13

Olsen, Stine Gerd

Næstved

Gregersen, Morten Paul
Fakse

6

13

Hunner, Benjamin Aske

Gudhjem

Olhoff-Jakobsen, Emil Eusebius

Næstved

Christensen, Sofia Blak

Næstved

5

12

Holm, Signe Elisabeth

London, England
12

Nymann, Kristine Elisabeth Nørup
Nimtofte

Hollesen, Frederick Moldrup
København 0

11

Nielsen, Eva Lynge

Tappernøje
11

10

Lund, Denys Khrusch
Karrebæksminde

Hansen, Hans Murillo

Costa Rica

Larsen, Philip Danhøj
Næstved

9

9

Jensen, Mads Nygaard
Næstved

8

Fisker, Christine Amalie Pagh

7

Hoang, Lisa
Holmegård

Fabricius, Sarah Frederikke
Surrey, England

Hansen, Christel Lærkholm
Næstved

Fabricius, Adam Juel
Surrey, England

Hansen, Cecilie Søgren
Karrebæksminde

4

Jurmala, Letland

4

Frimand, Emily Lise
Klampenborg

3

Næstved

1 A

Burden, Kane William Stanley
London England

Bøvlingbjerg
22

Andersen, Jeff Vikjær

HongKong SAR

17 Wael, Sandie

Beijing, RR.China
24 Witt, Birgitte Ruth
Hamburg, Tyskland

1 V
1

4

Kyoto, Japan
2

3

5
6

7

8

8

11

12

13

13

14

Steffensen, Rasmus Grynderup

15

Stourup, Asbjørn Normann

Hasselager

Frederiksberg
15

Schifter, Julie Riber

16

Schliemann, Camilla Gabriele Wibholm

17

Siemssen, Siems Christopher

Nærum
Bøvlingbjerg

Larsen, Katrine

Gentofte
18 Winthereik, Niels Otto Stahl

Næstved

Lepianka, Pernille

Lyngkilde, Jennifer Kjær

2 BY
1

Münter, Hans Erik Sebastian Jarnelind
Rasmussen, Kristian Stig

15

Senger, Josephine

Tappernøje

Næstved

3 Arnum, Jacob
København K

Fakse
4

Birk-Sørensen, Carina

5

Christiansen, Andreas Rolner

Næstved

Malling
16 Thøgersen, Casper Willadsen

Grünendeich, Tyskland

Bad Honnef, Tyskland
17 Tillisch, Nicolai Oxholm

6

7

Næstved

Viborg

2 AX
1

8

2

3

7

12
13

1 Y
1

9

15

Reenberg, Anna Maria

16

Scholz, Christian Frithjof Preben

17

Stelzig, Rebecca

Hvidovre

Næstved
2

10

Buggeskov, Tobias Linnemann

Neergaard, Carl Frederik de

Fuglebjerg

Ballegaard, Kit Lykke Jensen
Næstved

3

Larsen, Louise Jørgine

Næstved

Andersen, Jeanne

11

Rasmussen, Christian Østen

Ploug, Urd Thejl

Vordingborg

8 Jensen, Rasmus Kann

Næstved

Neergaard, Johan Philip Flach de
Fuglebjerg

14

Hassing, Kirstine Mai

Næstved

Lüttichau, Benedicte Theresia

Tjele

Harpsøe, Peter Møller
Malagan, Spanien

Kristensen, Rina Irene
Tappernøje

Hansen, Peter Søren

Næstved
6

Næstved
11

Christensen-Dalsgaard, Niels Bjørn

Tommerup
5

Næstved

10 Jespersen, Andreas Funch

Brandt, Maria Kraase
Næstved

4

9 Jacobsen, Simone Søgaard

Blinkenberg, Nadine Loris
Charlottenlund

luel, Louise Elisabeth

Præstø

Bangshøi, Cecilie Normann

Præstø

17 Aamodt, Anders Kristian
Rønnede

Holm-Rasmussen,
William Kjartan Gaasedal

Pinneberg, Tyskland

Næstved
16 Sønderup, Christina Roested

Hansen, Mark Alexander Broe

Græsted

Vordingborg
18 Witt, Magnus Halfdan

Andersen, Christian Emil Bach Busk

2 Andersen, Morten

København 0

Schow, Annette Barbara

Næstved

La Cour, Poul Andreas

14

Sass-Nielsen, Malene Desirée
Næstved

Dannemare

Næstved

Lønquist, Andreas
Næstved

Krzaczkowski, Sara

Næstved

12

10 Jessen, Christopher Lomholt

Næstved

Rossen, Nicolai Frederik Bonnén

Næstved

11

9 Jensen, Simone Reneé

Næstved

14

Havndal

10

Høeg, Sara Kristine Riisbøll

Karrebæksminde

Rosen, Jacob Xavier von

Herlufmagle

9

Hansen, Steven Vildgaard
Næstved

13

Kruså

Hansen, Rasmus Friis

Næstved

Jørgensen, Nadia Friis

Rasmussen, Julie Kjerri
Giesborg

Næstved
7

Gram, Mathias Lærkegård
Næstved

Hvas, Petrea Brinkmann

6 Jensen, Morten Skøtt

Dawood, Fadi Jalil
Næstved

12

Harboøre

Bro, Kresten

Næstved
4

5

Blach, Bolette Vedel
Trustrup

Hansen, Joachim Strøjer
Ebberup

Bisgaard, Helene Nao Sophie

Fakse
Herlufmagle

18 Thomsen, Peter Christian Kofoed

Torrig L.

Fakse

Holmegaard

Kontakt 2005 maj/juni

13

21

Schultz-Lloyd, Alexander Surrey

10 Johannesen, Dimitri Eystberg

England
22

Steenstrup, Per Johannes Resen

Næstved

11

California USA

Borup

12

2V
1

13

Christoffersen, Maria

Gertz, Nikolaj Tyge

14

Hansen, Ditte Julie Beyer Kjær

15

1

5

Rønnede
Pedersen, Andreas Skjold

17

Søndergaard-Gudmandsen, Frejdie

Haslev

2

3

5

6

7

9

11

Næstved

21

Popp, Christoffer

Van Slyck, Britt

Helsinge
22 Wachtmeister,

Klampenborg

Hilla Charlotte Margareta Fredriksdotter

Richter, Louise Dalberg

Kågeröd, Sverige

12 Sjøqvist, Julie Elizabeth
Hvidovre

13

Suhr, Henrik Benjamin

14

Yau, Fanny Wing Yan

Rungsted Kyst

Frausig, Jesper

Næstved

Lorentzen, Sandra Hartvich

Næstved

Eriksen, Alexander

Victoria, Australien

Portugal

20 Tøndevold-Linnet, Torsten August

Rungsted

10

Daniaii, Mohammad Hosein
København 0

8

Haslev
19 Trueisen, Anne-Sophie

Grindsted

9

Dalby, Sandy Louise
Holmegård

18 Thomsen, Cathrine Berg

Mern

Christophersen, Kristina Holmberg

Næstved

Hastrup, Desirée Ballegaard Kjær

8 Jensen, Jens Fjordgård

Bruun, Jonas
London, England

Hansen, Nikolai Holst

Rønnede
7

Boehm, Kevin James Gladen
California USA

4

6

Bangert, Elise Margrethe Oxford

England

Fuglebjerg

Næstved

Andersson, Carina Snelling
Snekkersten

Hansen, Michael Møller

Olsen, Chanda Sonne Bøgh

16

Næstved

2 IB

Nielsen, Lisbeth Tangaa

Aarup

Klampenborg

4

Nielsen, Kirsten Tangaa

Aarup

Næstved

3

Nedergaard, Frederik Torp
Næstved

Christensen, Bo Malling
Holmegaard

2

Mølier, Randi Nøhr

Næstved

10 Gress-Wright, Catharina Elise
Stege
11

12

Grundahl, Mikel

2Z

Arona, Spanien

1

Gelting, Tyskland
13

2

3

Accra, Ghana

16

18
19

6

Nielsen, Christian Dines
Århus C

8

Yokohama, Japan

Kontakt 2005 maj/juni

Butzbacker, Mia-Marie Lykke

Carlsson, Inge Nadia Krogager
Doimark, Odin

Hansen, Regitze Soiling

2

Næstved

Følsgaard, Helene

Birkerød
4

Hedegaard, Christopher Balthasar

5

Hoffmann, Nina Kristine

Fakse

Ebeltoft
6

Holte
9 Jeyaratnam, Mary Dinovia

Ejsbøl, Marie Louise
Næstved

3

Næstved
Hygom, Philip Videbæk

Bruhns, Julie Renée
Stouby

Abu Dhabi, United Arab Emirates

7

Rasmussen, Genki Nicolai Maeda

1

Karrebæksminde

Pretoria, South Africa

Oxshott, England
20

5

Madsen, Michael Amdi

Nielsen, Emil

3 AX

Haslev

Madsen, Felicia Dewi Asmara Cornelia

Tokyo, Japan
17

4

Lønne, Mari
Tromsø, Norge

Bruun de Neergaard, Ove Henri
Næstved

14 Johnsen, Rikke Heyn

15

Bossing, Alice Sif
Næstved

Holm, Nicholas Edvard

Kuala Lumpur, Malaysia

Adams, Elizabeth Karen

Haslev

Hobe-Gelting, Friedrich M. von

Idél, Sabine Pernille
Næstved

7

Jensen, Anne Skøtt
Næstved

8 Jensen, Pernille Ourø

12

Jespersen, Sarah Pernille

13
14

Jørgensen, Emil

15

Jørgensen, Signe Sofie

16

Kristiansen, Mille Fie Hewalo

17

Madsen, Anne Louise

Melgaard, Mathias Rønnow

Næstved

19

Neergaard, Jacob Johan Thomas de

Olsen, Michael Holst

Gudhjem
21

Plaschke, Niels Ulrich

Sommer Nielsen van
Nr. Aaby

15 Toyberg-Frandzen, Louise
Sarajevo, Bosnien-Herzegovina

16 Wiser, Philippe

Oslo, Norge

3V
1

Odense SØ

Næstved

Havdrup

Wachtmeister, Jacob Bengt

6 Johansen, Lars Christian Riis

Arvid Fredriksson

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Kågeröd, Sverige
7

22 Winther, Sarah Maria Skjelmose

8

3 BY
9

Arnesen, Stine

Bagger, Tatiana Finlov

3 IB
1

Deloughery, Sarah Christine

2

Elholm, Naja Pedersen

3
4

7

Accra North, Ghana
6

Esbjerg

7

Borup

10

11

8

Kreiner, Trine Schaldemose

Næstved

Lillelund, Stephanie Aase Elisabeth
Svendborg

Johansen, Anne Katrine Zilmer
Nairobi, Kenya

9 Jespersen, Claus

Lubinus, Anna-Pia

Kiel .Tyskland
9

Lüdeking, Simon
Nairobi, Kenya

Pedersen, Hans-Kristian Chapman
Fakse

13

Pedersen, Jacob Christiansen

Slagelse
14

Pedersen, Lykke
Næstved

15

Rantzau, Carl Johan Ulrik

Stouby

Jespersen, Karen

Odder

Jensen, Morten Enné

Nielsen, Sara
Næstved

12

5 Jeppesen, Carina Claire

Hasselkjær, Frederik Peter
Vedbæk

8

Gress-Wright, Matthew

Århus N

Hansen, Christian Strøjer
Ebberup

Florentine, Julia Buus

Lüttichau, Christian Ditlev

Tjele
11

Thomas Ambrose

Glumsø

6

Borngråber-Berthelsen, Benjamin Als

Dover, USA

Næstved
Errebo, Astrid

Andersen, Marc Vikjær

Storvorde

København K

Lichtenberg, Anders de

Karrebæksminde
10

Lung Ha Wan, N.T., HongKong SAR

Næstved

5

Larsen, Karen
Næstved

Enebakk, Norge

4

Juul, Stine
Næstved

Næstved

3

Hansen, Lisbeth

5 Jakobsen, Mark Tonny Dalsgaard

Risskov

2

Franck, Nicholas Frederik

Ecuelles, Frankrig
4

20 Thorsen, Anne Kathrine Horup Lawsha

1

Boysen, Caroline Helene Krestine Qvist

Horslunde
3

Reventlow-Grinling, Katja Lucie Sophie

Sakskøbing

21

Andersen, Xenia Elisabeth de Ridder

Charlottenlund

2

22 Varming, Christian Adam Frederik

Næstved

19

Esbjerg N

Tøndevold-Linnet, Mattias Peder
Næstved

Næstved

18

Steenoven, Alexander Benjamin

Sørensen, Tenna Riis

20 Theilgaard, Cathrine Zeemann

Fuglebjerg

17

14

Næstved

Monaco
16

Rasmussen, Stine

18 Stourup, Joakim Normann

Fakse

15

Lilongwe, Malawi

Rosen, Carl-Johan Einar von
Dannemare

Næstved

14

Rasmussen, Jana Sinding

Rasmussen, Frederik Strøyer

13

Næstved

Næstved
13

Pedersen, Anne Byrch

Petersen, Thea Stærmose

Ferney Voltaire, France

12

Charlottenlund

Karrebæksminde

12

Nyborg, Michala

Tannay, Schweiz

Estepona (Malaga), Spanien

11

Mård, Selina

Nielsen, Simon Ellersgård

Karrebæksminde
11

Port Louis, Mauritius

Schou Almancil, Portugal
10 Johansen, Marc

10

Vedbæk

Næstved
9

Louis-Hansen, Marianne

16

Salim, Fatin Nasrat
Næstved

17 Trap, Rinie

Måløv
18 Witt, Astrid Freja
Pinneberg, Tyskland

19 Wylonis, Philip Thomas
Hellerup
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Regnskab for Herlufsholm 2004
Ole M. Jung

Ved udgangen af året var der ansat i alt 145

Fra 1999 til 2004 steg det samlede persona

6 elever til i alt 286, og i grundskolen var der en

personer på Herlufsholm Skole og Gods, heraf

leantal med 18 heltidsansatte til i alt 126 heltids

stigning på 8 elever til i alt 213. Skolens samlede

adskillige på deltid. På årsbasis var der i 2004

ansatte. Af denne stigning kan 11 heltidsansatte

kostelevantal udviser et fald på 13 til i alt 237

ca. 126 heltidsansatte, hvilket er en stigning på

henføres til det pædagogiske personale, mens

elever, mens antal dagelever er steget med 27

godt 2 i forhold til 2003, primært som følge af det

personaleforbruget til skolens driftsfunktioner

til 262.1 de seneste 5 år er grundskolen forøget

stigende elevantal.

er steget med 6 heltidsansatte. Den resterende

med 62 elever til i alt 213, mens stigningen i gym

personaleudvidelse ligger på stiftelsens øvrige

nasiet i samme periode har været 33 elever til i

driftsområder. Stigningstakten i skolens samlede

alt 286. Udviklingen i grundskolen tegner som

Gennem de seneste år er lærertimetallet forøget

personaleforbrug har dog været lavere end elev

forventet og planlagt og er således lovende for

væsentligt. Det skyldes naturligvis det stigende

talsudviklingen.

den fremtidige rekruttering til gymnasiet.

Lærer- og elevtal

elevtal og flere klasser i både grundskole og

gymnasium.

Det samlede elevtal steg fra 485 i 2003 til 499

i 2004. I gymnasieafdelingen var stigningen på

Elevtal

Grundskole

5. september

Dag
elever

Kost
elever

i alt

Dag
elever

Kost
elever

Ialt

2000

96

55

151

75

178

253

2001

94

68

162

73

173

246

Gymnasiet

I alt
Kost
elever

I alt

171

233

404

167

241

408

Dag
elever

2002

130

67

197

70

172

242

200

239

439

2003

138

67

205

97

183

280

235

250

485

2004

147

66

213

115

171

286

262

237

499

Grundskolen

Gymnasiet

Skolen har forholdsvis få elever i klasserne, selvom grundskolen har oplevet en stigning som følge af

Antal klasser

11

14

det større elevtal. I grundskolen er den gennemsnitlige klassekvotient således 19,4 og i gymnasiet

Antal elever

213

286

19,4

20,4

Kvotient

20,4. Elevfordeling pr. 5. september 2004 vises herunder:

Fra gymnasieafdelingen er i alt dimitteret 86 stu

moderationer medfører, at egnede børn uden det

Skolens underskud var i 2004 på 1,1 mio. kr.

denter mod 67 året før. Det første hold IB-stu-

fornødne økonomiske grundlag i familien alligevel

Skolens resultat påvirkes i høj grad af tilskud fra

denter dimitterede i 1999, og i 2004 dimitterede

kan optages på skolen.

fonde, som alene har til formål at støtte skolens

i alt 28 studenter fra denne linie.

Udgiften til lærerlønninger var 32,5 mio. kr. Det

virksomhed. Disse fonde udgør således sammen

svarer til 66.209 kr. pr. årselev, en stigning på 773

med stiftelsens egen formue en afgørende del af

Skolens økonomi

kr. fra foregående år. Andre undervisningsudgif

fundamentet for skolens fremtidige virke.

Skolens indtægter er stærkt afhængige af ele

ter, herunder udgifter til IT, udgør en væsentlig

vantallet, idet både statstilskud og forældrebe

omkostning. I forhold til foregående år steg ud

Stiftelsens øvrige virksomhed

taling stort set er proportionale med antallet af

gifterne 0,9 mio. kr. til i alt 6,6 mio. kr. Denne

Stiftelsens øvrige virksomhed omfatter jordbru

kost- og dagelever. Indtægterne fra statstilskud

stigning skyldes i særlig grad gennemførelsen af

get, kirke og kirkegård samt stiftelsens admini

og forældrebetaling var sammenlagt ca. 4 mio.

en omfattende renovering af IT-systemet.

stration, kapitalforvaltning m.v. Nettobidraget fra

kr. større end i 2003.

Ejendomsudgifterne er betydelige. Vedligehol

Skolens moderationer, som finansieres af

delse, forsikringer m.v. beløber sig til 6 mio. kr.,

disse aktiviteter var 2,2 mio. kr.

Jordbruget

både offentlige midler og private fondstilskud,

mens energi og rengøring udgør 6,5 mio. kr. Heri

udgjorde i alt 3,3 mio. kr. svarende til 15 pct. af

indgår skolens indkøb af naturgas til varmeformål

Det samlede jordbrug - skov, gods og jagt - har

den faktiske forældrebetaling. Disse betydelige

for i alt 2,4 mio. kr.

bidraget med et overskud på 0,6 mio. kr. Det er
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0,7 mio. kr. mindre end foregående år, hvilket

Kirke og kirkegård

Den samlede økonomi

dels skyldes faldende indtægter efter salget af

Underskuddet fra drift af kirke og kirkegård ud

I 2004 var stiftelsens samlede omsætning ca.

Tybjerggaard, dels fortsat dårlige markedsvilkår

gjorde 118 t.kr. i 2004. For kirkegårdens ved

78 mio. kr. Det resulterede i et overskud på 0,7

for skovdriften.

kommende medfører en overenskomst med

mio. kr. Resultatet er større end budgetteret og

De økonomiske vilkår for skovdriften har i nogle

menighedsrådet, at underskuddet ved den of

tilfredsstillende i betragtning af forskellige udefra

år været vanskelige, ligesom der fortsat har været

fentlige anvendelse af kirkegården dækkes af

kommende påvirkninger i årets løb samt de bety

forholdsvis store kulturudgifter efter stormfaldene

menighedsrådet. Derimod afholder Herlufsholm

delige udgifter til udvikling af skolens virksomhed

i 1999 og 2000. Disse udgifter vil nu falde væ

selv udgifterne til vedligeholdelse af den særlige

gennem de seneste år.

sentligt, og alt andet lige forventes skovdriftens

mindelund for herlovianere.

For 2005 udviser budgettet et underskud på

godt 5 mio. kr., og frem til omkring 2009 forventes

resultat at bedres i 2005.

Kapitalafkast og likviditet

der forsat at blive underskud. Det er en følge af

bile, men tilpasses ligeledes afhændelsen af Ty

Kapitalafkastet udgjorde 3,7 mio. kr. i 2004. Den

den omfattende investering i skolens udvikling,

bjerggaard. Det gælder ligeledes overskuddet fra

samlede likviditetsforskydning i 2004 har været

herunder både opførelse af nye bygninger og

udleje af jagt, der er halveret efter godssalget.

atypisk stor efter realiseringen af Tybjerggaard og

renovering/ombygning af eksisterende.

Indtægterne fra landbruget er forholdsvis sta

Salget af Tybjerggaard er gennemført med

iværksættelse af skolens byggeplaner. Stiftelsen

Egenkapitalen udgør 239 mio. kr. ud af den

overdragelse pr. 1. marts 2004 og medfører en

har betydelige finansielle aktiver, som giver en

samlede balancesum på 292 mio. kr. Soliditets

væsentlig reduktion af jordbrugets samlede bi

væsentlig sikring for skolens videre udvikling.

graden er således 82 pot.

drag til resultatet. Til gengæld giver det grundlag
for et stigende kapitalafkast og kan bidrage til

gennemførelse af skolens udviklingsplaner.

Regnskabstal for Herlufsholm Skole og Gods
2003

2004

Statstilskud

34,8

37,8

Forældrebetaling

24,4

25,6

Andre indtægter

1,5

Beløb i mill, kr.:
Skolens indtægter

60,7

1,5

64,9

Skolens udgifter
35,2

38,8

Vedligeholdelse, forsikring mv.

5,5

6,0

Energi, rengøring

6,1

6,5

(køkken, vask, SUS)

9,0

9,6

Kontor, adm., markedsføring

4,2

4,8

Lærerløn og undervisningsudgifter

Kostforplejning

Renter og afskrivning

1,9

Andre udgifter

1,3

Skolens resultat før fondstilskud og moderationer
Ydede moderationer

Tilskud fra fonde

Skolens resultat
Andre aktiviteter (jordbrug,kapitalafkast, kirke, adm. m.v.)

Overskud før ekstraordinære indt./udgifter

1,9
63,2

1,2

-3,9

-2,5

-3,2
5,4

68,8

-3,3

2,2

6,1

2,8

-0,3

-1,1

1,1

2,2

0,8

1,1

Ekstraordinære indtægter/udgifter

36,7

-0,4

Overskud i alt

37,5

0,7

Kontakt 2005 maj/juni

Trollehallen
Den 3.maj 2005 oprandt så endelig dagen, hvor
skolens nye sportshal kunne indvies. De sidste

dage af den langvarige byggeproces var - lige
som alle de øvrige - præget af hektisk aktivitet

med at få de sidste detaljer på plads, og at få fær
diggjort det tunge og krævende arbejde med den

komplicerede fliselægning omkring hallen. Inden

døre var motionscentrets mange "maskiner" for
længst blevet installeret, og det for en sportshal

allervigtigste: gulvet, var blevet lagt og påmalet de
nødvendige markeringer. Desuden var mål, sco

retavle og alle de mange andre nødvendige instal
lationer blevet monteret, kontrolleret og justeret,

så Trollehallen kunne modtage de mange gæster
på den rigtige måde. Indvielsesceremonien star
tede dog udendørs i det smukkest tænkelige vejr.

Her var skolens elever, lærere og gæster samlet
for at overvære afsløringen af stenen med hallens
navn. Det foregik naturligvis, som det passer sig

for en bygning af denne kvalitet, på værdig og
festlig måde, idet tre diple, som repræsentan

ter for hallens kommende brugere, arriverede i
en åben Bentley. Det smukke køretøj, (en spe

cialmodel fra Park Ward Mulliner, tidligere ejet af
kong Frederik IX og velvilligt stillet til rådighed af

18
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dipelfar Strøjer) blev modtaget af rektor. Derefter

Chr. de Jonquiéres. Han henviste til Jacob Nor

blev tildelt Jacob Normann for hans store arbej

slog de tre diple hver et søm i den, nu forsøl

manns forord om ”det legende menneske” i sid

de med skolens ekstrascolære aktiviteter. (SE

vede, spade, som blev anvendt ved det første

ste års sportsårbog, og talte om dette vigtige

modstående side.) Derefter sang forsamlingen

spadestik, hvorefter de løftede klædet af stenen

aspekt af elevernes liv.

i fællesskab ”End lyser Skovklosters mure”, og

under publikums applaus. Derefter gik alle ind i

Derefter talte formanden for Herlufsholmfonden

derefter talte rektor for Sigtunaskolan Humanisti

selve hallen, hvor man kunne beundre rummets

Jesper Rothe. Han benyttede lejligheden til at

ske Läroverket Rune Svanninger. Han berørte,

størrelse og hensigtsmæssige indretning, før ind

uddele det sidste år indstiftede legat, Herlufs-

som rektor havde gjort det i sin introduktion, det

vielsesceremonien fortsatte med en blanding af

holmfondens lærerlegat for første gang. Legatet

nære venskab mellem Herlufsholm og Sigtuna,

taler og eksempler på sportslige aktiviteter, som

det passer sig for en sportshal.

Først talte Standeren. Han udtrykte sin tak

I forbindelse med indvielsen af Trollehallen blev det af Herlufsholmfonden indstiftede hørerlegat

nemmelighed for den støtte projektet er blevet til

på 50.000 kr. uddelt for første gang. Legatet kan ikke søges, men er et æreslegat. Kandidaten

del fra en lang række donatorer, og takkede de

skal være respekteret, have udvist unikke træk på visse områder, og i kraft af sin personlig

mange mennesker som på forskellig måde har

hed og sit engagement have været med til at udvikle skolen. Legatet blev tildelt overlærer

været involveret i byggeriet i fundraising, planlæg

Jacob Normann Jørgensen. I sin begrundelse for tildelingen nævnte formanden for fondens

ning og i selve byggefasen.

Men så var det tid til at afprøve hallens veleg

bestyrelse, advokat Jesper Rothe, legatmodtagerens fremragende og store indsats for
skolens ekstraskolære aktiviteter. Et område som

nethed til sportslig udfoldelse. Det skete med en

han i kraft af et stort personligt engagement har

kort, men intensiv basketballmatch, idet team

udviklet, sat i system og ledet gennem en år

Fog spillede en opvisningskamp mod en gruppe

række, og som udgør et væsentligt element

elever, som førstnævnte vandt, men ikke uden

i skolens profil. Derudover har han også

respektabel modstand. Derefter spillede lærere

spillet en aktiv og fremtrædende rolle i det

og elever volleyball. Begge hold var naturligvis

forberedende arbejde omkring opførelsen

lige opsatte på at gå af med sejren, men det

og indretningen af Trollehallen. På billedet

bidrager jo netop til publikums underholdning.

her overrækker Jesper Rothe legatet til en

Begge kampe var spændende og engagerende,

meget glad og meget overrasket Jacob

og demonstrerede tydeligt hallens kvaliteter.

under stort bifald fra forsamlingen.

Derefter talte Herlovianersamfundets formand
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og tog derefter udgangspunkt i det berømte

latinske citat mens sana in corpore sana, og
nødvendigheden af også at tilgodese legemet

i ungdommens uddannelse. Han sluttede med
en invitation til sportslige dyster og påpegede

nødvendigheden af megen træning før Herlufs
holm kan møde vikingerne fra Sigtuna. Derefter

fortsatte festlighederne med en karateopvisning,

som fascinerede i kraft af den ejendommelige
blanding af voldsom kropslig udfoldelse i kombi
nation med et uhyre kontrolleret, næsten stiliseret

bevægelsesmønster, yderligere understreget af
korte, fonetisk påfaldende udråb. Efter denne,
på samme tid statiske og dynamiske optræden,
var det tid til en opvisning af rytmespring, sådan

lød i hvert fald programmets betegnelse for den
imponerende ophævelse af tyngdeloven som en

række piger derefter demonstrerede.

Derefter talte direktør Ole Jung. Han benyttede
sin tale til at formulere en tak til NCC og de mange

bygningshåndværkere for et meget positivt sam
arbejde. Han sluttede med en symbolsk overdra

gelse af nøglen til hallen til rektor, som sluttede
den officielle del af indvielsen. Klaus Eusebius

Jakobsen udtrykte sin tak til de mange givere
og nævnte de følgende faser i SSS-projektet, og

formulerede et håb om, at også de følgende faser
kunne nyde godt af samme velvillighed hos sko
lens mange velyndere, og at dette samarbejde

vil resultere i bygninger af samme høje kvalitet til

glæde for skolens elever. Derefter gik man, efter
at have besigtiget de øvrige rum, ud i solen, hvor

skolen var vært ved et grillarrangement leveret af
Thomsen og Larsen. Af praktiske grunde var der
grillsteder til elever og gæster forskellige steder
omkring den nye hal, således at man også kunne

beundre nybygningen udefra under spisningen
og det hyggelige samvær. Derefter forløb resten

af eftermiddagen med en stor rundboldturnering,

scene placeret såTrollehallens indgangsparti kun

dagen står tilbage i erindringen som den finest

som alle gik op i med liv og sjæl, og endelig afslut

ne tjene som siddepladser for publikum. Under

tænkelige optakt til en ny fase i skolens daglige

ningsvis en såkaldt Stjernemix på en udendørs

hele arrangementet smilede vejrguderne til os, og

liv.

20
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NAa

En dybfølt tak til alle som har været
med til at finansiere Trollehallen

Herlufsholm
Grundlagt 1565

Beløb over kr. 100.000:

Beløb mellem 1.000 og 10.000

Augustinus Fonden............................................................... 7.500.000

Michael Korch, Pia og Gerner Wolff-Sneedorff, Lone Malling Chris

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers fond.. 5.000.000

tensen, Anne Sophie Wedell-Neergaard, Steen Halse, Mikkel Franck,

Anonym................................................................................ 1.000.000

Bjarne Kongsted Jensen, Per og Line Sjøqvist, Martin Nyrop-Larsen,

Birgit Raackmann Korch............................................................ 500.000

Claus Grønlund/Kirsten Antonsen, Jess Lønquist, John Kreiner, Keld

Tuborgfondet............................................................................. 320.000

Rene Petersen, Kurt Thorsen, Lars Andersen, Mads Engelstoft, Mar

Jørgen Schmidt......................................................................... 250.000

grethe Liebtrau Wiberg, Merete Lüttichau, P.M. Bjerglund Andersen,

Aase og Ejnar Danielsens Fond............................................... 250.000

Solveig Jørgensen, Annette Teglers, Christian Brøndum, Tim Olsen,

Viggo Waagensen ................................................................... 100.000

Beløb op til 1000 kr.
Beløb mellem 10.000 og 100.000

Jannie Stryhn Nielsen, Deidre Ryan-Christensen, Claus M. H. Lech,

Jeanett og Christian Korch........................................................ 50.000

Christian Schultz, C og C. Boserup, Bodil og Jan Bogø Pedersenm,

Lars Rolner.................................................................................. 50.000

Birgitte Fruensgaard, Bent Sørensen, Pia og Svend Bossing, Familien

Norslund A/S Senger.................................................................. 30.125

Jespersen, Odder, Ove Lohmann Poulsen, Arvid Larsen, Jesper He

Fam. Waagensen og Fam. Gullestrup...................................... 20.000

demann Poulsen, Peter Leif Henriksen

Kammerherreinde Else Collets Uddannelsesfond..................... 20.000

Lise Lotte luel, Ole Sørensen, Marie Louise Lyng, Jens Peter Skov

SuneDolmark................................................................................10.000

Jensen, Hjejl Resen Steenstrup, Steenstrup, Merete Rasmussen, Lars

Helle Moltke.................................................................................. 10.000

Brinth, Pia Marion Kristiansen, Raad Al-Shiekly, Helle Andersen,Arne

Henrik Meyn.................................................................................. 10.000

Baran, Anonym

Det videre byggeri
Til august kan vi rent faktisk tage den nye sports

vi med at få denne bygning næsten helt finan

også om vi har så mange elever, at vi kan give et

hal i brug. Det vil blive til glæde for alle på skolen

sieret eksternt - bortset fra den del som skolen

tilstrækkeligt varieret fagligt tilbud, et spændende

- dels i idrætsundervisningen i både grundskolen

hele tiden selv har regnet med at skulle have på

socialt liv og gode menneskelige rammer. Det

og gymnasiet, dels i forbindelse med det omfat

højkant i nybygningen.

synes vi absolut stadig, at vi kan - men vi skal

tende ekstraskolære fritidsprogram. For første

Jeg vil anbefale læseren at gå ind på skolens

altså have nogle bedre fysiske rammer - og nogle

gang - i hvert fald i min tid - er det slut med lange

hjemmeside www.herlufsholm.dk for her at se de

større sådanne (så vi kan få den måske ikke helt

afbrydelser i idrætslivet på grund af terminsprøver,

spændende skitser til den nye elevbygning - og

kønne pavillon væk!).

skolekomedie, møder mm. - og dermed forhå

i øvrigt også det foreløbige resultat af fundrai

bentlig også de berettigede beklagelser, som

singen.

Målet er at bygningen af Skolebygningen skulle

kunne gå i gang i sommeren 2008.

både elever og idrætslærere har kunnet rette

I forlængelse af den nye gymnasiereform vil

I forbindelse med hele denne byggefase vil

mod de forhold som deres fag har haft. Idræt

der meget snart komme en række meget konkre

der komme en række nødvendige tilretninger og

bliver nu - næsten uden undtagelse - det fag

te krav til undervisningslokalerne (fællesauditorier,

renoveringer af den eksisterende boligmasse:

der har de bedste betingelser overhovedet på

større undervisningsrum, grupperum, faglokaler

renoveringer af kostgårde, indretning af Galen til

skolen. Og det er fint.

etc.). På Herlufsholm kan det blive yderligere ret

teaterrum, renovering af skolebygningens under
visningslokaler mm.

Villum Kann Rasmussen Fonden har doneret

konkret, i og med at skolen faktisk har en ret

15 mio. kr. til bygningen af en ny sovesal for især

succesfuld periode i disse år med hensyn til til

de mindste elever på skolen. Vi forventer, at vi

gang. Fra at have været en af de mindste private

vil starte bygningen af sovesalen i foråret/som-

gymnasieskoler i Danmark for en små 8-10 år

meren 2006. Der er stadig en aktiv fundraising i

siden, er Herlufsholm Skole nu suverænt den

forbindelse med denne del af de såkaldte SSS

største: stor søgning på kostelevsiden - og stor

(Sportshal, Sovesal og Skolebygning) - og da der

søgning også blandt dageleverne. Vi har naturlig

er et helt år til vi sætter spaden i jorden, regner

vis et skarpt øje på om skolen bliver for stor, men

Kan vi håbe på at vores langtidsplan for SSS

står færdig i 2010?

Jeg håber på det - og tror på det

Klaus Eusebius Jakobsen
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Gymnasiereformen
af Jørgen Hvidtfelt og Jimmy Burnett
Som bekendt træder den mest gennemgriben

3 (evt. kun 2) fag, der gøres til bærende Stu

på A- el. B-niveau. Endelig - og det er nok den

de reform af gymnasiet siden 1903 i kraft d. 1.

dieretningsfag. Fagene kan tages på forskellige

største fornyelse - indføres der en række tværgå

niveauer, hvor A-niveauet er det højeste, mens

ende fag: Almen Sprogforståelse, Naturvidenska

august 2005.
Opdelingen i sproglige og matematikere for

C-niveauet er det laveste, og der er regler for,

beligt Grundforløb og først og fremmest Almen

svinder, og de mange valgmuligheder, der findes i

hvordan man i de mange tilfælde kan løfte et fag

Studieforberedelse.

det nuværende gymnasium, reduceres kraftigt.

fra et lavere til et højere niveau.

I stedet skal undervisningen bygges op om

Dansk og historie er obligatoriske på A-niveau

samarbejde mellem fagene i såkaldte studieret

i alle Studieretninger, men ellers adskiller Studie

ninger, hvor der foruden en række fællesfag er

retningerne sig netop ved, hvilke fag der læses

Studieretninger:

Moderne sprog & kultur
Spansk/Fransk begynder A

Engelsk A
•

På Herlufsholm er vi efter mange og lange drøf
telser kommet frem til at tilbyde nedenstående 4

Målet for eleven er at komme til at beherske 3 af de store moderne fremmedsprog (foruden Engelsk A samt Spansk/Fransk Begynder A også

Tysk/Fransk Fortsætter B), samt at forstå sammenhængen mellem sprog, kultur og samfundsdannelse.
•

Eleven opnår teoretisk og analytisk indsigt i en kompleks verden, hvor hastigt stigende internationalisering og globalisering er et grundvilkår
som det moderne menneske skal kunne handle ud fra.

•

Gennem intens beskæftigelse med sprog, litteratur og kultur er der således fokus på vores kulturelle arv og dennes betydning for skabelsen af

fremtiden.

Sprog, samfund & kultur
Engelsk A

•

Samfundsfag B

Billedkunst/Dramatik/Musik B

Særligt for denne studieretning er vekselvirkningen mellem det teoretisk analyserende i arbejdet med stoffet og det praktisk eksperimente
rende.

•

Gennem samspillet mellem engelsk, samfundsfag og de kunstneriske fag (billedkunst, dramatik eller musik) udvikles elevens analytiske evner

til at forstå mennesket i samfundsmæssige, æstetiske, kulturelle og sproglige sammenhænge både lokalt, nationalt og internationalt.
•

Eleven lærer at forstå sammenhængen mellem vores kulturarv og aktuelle samfundsfaglige, kommunikative, kulturelle og æstetiske problemstil

linger.

Matematik & naturvidenskab
Matematik A

Fysik B

Kemi B

•

Studieretningen gør eleven fortrolig med den naturvidenskabelige metode, hvor samspillet mellem eksperiment og teori står centralt.

•

Eleven opnår indsigt i naturens bestanddele og disses vekselvirkning med hinanden, kombineret med matematik på højeste niveau.

•

Eleven får indsigt i hvorledes de naturvidenskabelige fag udgør en del af grundlaget for den teknologiske og samfundsmæssige udvikling.

•

Naturvidenskabens bidrag til menneskets opfattelse af Universets opbygning gennem tiderne står centralt i hele forløbet.

Natur & menneske

Biologi A

Matematik B

Idræt B

•

Vekselvirkning mellem teori og praksis inden for biologi og idræt er af afgørende betydning i denne studieretning.

•

Centralt står ligeledes træningen i at udnytte den naturvidenskabelige og matematiske viden til at forbedre ens forståelse af fagenes teori
og selve den fysiske aktivitet i faget idræt.

•

Indsigt i fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder er en del af studieretningens rygrad, da faget matematik udvikler
elevens fortrolighed med at formulere, modellere, analysere og løse problemer inden for forskellige fagområder.
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Det kan naturligvis være svært i 9. el. 10. klasse at

Det store, spændende spørgsmål op til dead

Som en konsekvens af dette valg, har vi besluttet,

vælge, og derfor er der for de kommende 1 .g'ers

line for tilmeldingsfristen d. 15. marts var naturli-

at efteråret 2005 starter med 4 Grundforløbsklas

vedkommende også tale om et foreløbigt valg.

givs, hvordan ansøgningerne fordelte sig i forhold

ser å hver ca. 25 elever.

Noget andet, der er nyt, er nemlig, at gymna

I januar vil disse 4 klasser blive delt i 6 Studieret

til de 4 Studieretninger.

ningsklasser, således at der i hver Studieretnings

siet fremover er bygget op af et Grundforløb på

Vi har heldigvis fået mange, endog usædvanligt

20 uger, og et Studieretningsforløb, der indledes

mange ansøgninger til 1.g; i øjeblikket er tallet

klasse vil være mellem 14 og 20 elever (SR 2 og

medio januar i 1 .g og fortsætter resten af gym

101 (til sammenligning startede der i år 81 elever

SR 3 bliver delt) - selvfølgelig under forudsætning

nasietiden.

il-g).

af, at eleverne fastholder deres oprindelige valg.

deres foreløbige valg af Studieretning, men den

Fordelingen af ansøgernes ønsker viste sig

ud til at gå godt. Når det gælder det helt centrale:

endelige beslutning skal først træffes i december.

at være:

indholdet af undervisningen, arbejdes der for tiden

På det organisatoriske område ser alt heldigvis

Når eleverne søger gymnasiet, skal de angive

Det er slåedes vigtigt, at undervisningen i Grund

• SR 1, Moderne sprog & kultur: 20 ansøgere

på højtryk med at udforme planer og implemen

forløbet ikke forhindrer nogen elev i at vælge ander

• SR 2, Sprog, samfund & kultur: 31 ansøgere

tere alle de nye intentioner og bestemmelser. Men

ledes i december-også selv om vi regner med, at

• SR 3, Matematik & naturvidenskab: 36 ansø

vi skal nok være klar til august.

et sådant omvalg vil være sjældent. På Herlufsholm

har vi derfor besluttet, at indholdet i Grundforløbet

gere
•

SR 4, Natur & menneske: 14 ansøgere.

er stort set identisk i den enkelte klasse.

Også i det nye gymnasium skulle det hele jo gerne
ende med den hvide hue. Billederne er her er ta

get i forbindelse med hueprøven, hvor man, uden

nødvendigvis at være overtroisk, alligevel springer
baglæns over en studenter hue.
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Verden på hovedet
Årets skolekomedie vendte op og ned på Her

lufsholm.......

I scenariet Herlufsholm var det pludselig 6.
klasserne, spillet af Alexandra Hoick, Charlotte

Stykket ”Den omvendte verden”, som eleverne

Boel og Sophie Sehested, "der styrede" og

på 9. årgang selv havde forfattet, sammen med

3.G’erne, spillet af Peter Tetzlaff og Philip Hau-

instruktør Benny Njor, blev en meget anderledes

sted, der tjenestevilligt forsøgte at tilpasse og

oplevelse. - Stykket var simpelthen gennemført

behage; - Drengene, spillet af Johnny Lubinus,

omvendt og alting var sat på spidsen. For at vi

Philip Hausted, Michael Korch og Niels Birch-

ikke helt skulle miste orienteringen undervejs, var

Sørensen, opførte sig det meste af tiden, som

der indlagt en gennemgående rød tråd, spillet

når tøser er værst og pigerne, spillet af Cornelia

af Mads Richter, som hele tiden sørgede for at

Burnett og Sophie Sehested, følte sig helt klart "in

hovedpersonen Rune, spillet af Frederik Grønhøj,

charge” og hinsides drengenes infantile verden af

forblev i sin drømmeverden. I Runes virkelige ver

mærketøj, frisurer og andre i deres øjne inferiøre

den udspillede der sig under et helt almindeligt

bagateller. Lærerne gik heller ikke ram forbi. Her

hverdagsagtigt måltid med familien, spillet af Ka

var rollerne også byttet om og den venlige, men

trine Lange (søster Caroline), Jackie Dalby (mor),

bestemte lærer, spillet af Aoife Ryan, og censor,

Christian Boserup (far) og sidst, men ikke mindst

spillet af Rikke Bakkedal, overhørte på eksempla

Min Wang som mormor, en diskussion om ret og

risk vis deres elever, Hr. Mortensen, Frk. Lucky,

vrang, op og ned, hvilket i Runes drømmeverden

Hr. Boat, Hr. Tiger og Hr. B. Vikingo, spillet af hhv.

endte med at vende op og ned på det hele.

Alexander Gamborg, Caroline Andersen, Kristof
fer Milling, Alexander Nørgaard og Peter Thisted, i
almen og parat viden både om dette og hint.

Men det, der virkelig gjorde indtryk på publi
kum var dansescenen, hvor Les Lanciers’ 2. tur

blev danset i kvadrille, men baglæns..... - meget
underholdende og imponerende godt gjort i

Et stort hold elever (60) bestående af skuespil
lere, dansere, kostume-, scene-, lys og lydfolk,

sminkører, marshaller, regissører og en enkelt suf
flør (Connie Hansen) fik os til at grine og græde

og se på vores lille verden fra en helt ny vinkel....

- Tak for en god, sjov og anderledes forestilling
forud for Gøyeballet til instruktør Benny Njor og

de tre 9. klasser 2004-05.

Vibeke Dehlie
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A Christmas Carol

Lejlighedsvis slappede Dickens af. I lighed med

begivenhed, og så husker Dickens jo, som altid,

andre af 18oo-tallets store prosaister var daglig

netop det det drejer sig om.

dagen oftest en kamp med deadlines. Tidens

Når Scrooge langsomt omvendes og må lade

smag for føljetonen og den dermed forbundne

sit hårde forretningshjerte banke i en anden takt,

nødvendige økonomiske strategi var et uom

så må enhver komme i julehumør, og det var

gængeligt vilkår. Dertil kom de mange rejser og

netop hvad der skete da 2.g opførte A Christmas

oplæsningsturneer, for ikke at tale om de ti børn.

Carol. Det hårdhjertede menneskes forandring og

Hvad der kan have betinget hans julehumør i

genfund af sin tabte medmenneskelighed blev

1840erne er ikke til at vide. Men markedet må

glimrende fremstillet. Det samme gjaldt de mange

gøre sig sine overvejelser. Det så man også på

naturlige og overnaturlige påvirkninger og deres

den hjemlige scene anno 2004, og vil man se igen

personificeringer som var glimrende besat af 2,g’s

til november 2005. For forretningslivet begynder

mange dygtige skuespillere. Scenografien var der

julen i november. Det kan i den sammenhæng

også tænkt på, enkel og virkningsfuld, præget af

være vanskeligt at få øje på julens budskab. Men

få, men markante effekter. Kostumeringen, som

det kunne Dickens gøre anskueligt dengang i

Ingrid Sinding havde taget sig af, gav en fin for

1843, og det kan han fortsat. Man kan derfor

nemmelse af tidens klædedragt og understøttede

ikke fortænke Marianne Olsen og Gunnar Værge

de enkelte figurers karakter. Det var sjovt, det

i deres valg af årets skolekomedie. Den opføres

var spændende, det var underholdende, og den

på et tidspunkt hvor stormagasinerne allerede har

implicitte sentimentalitet kun netop antydet, det

plaget os længe. Så hvorfor ikke? Eleverne er på

krydderi som hører sig til i denne tankevækkende

det tidspunkt også allerede tunet ind til den store

forestilling.

NAa

Kontakt 2005 maj/juni

Fysik-museets skatte
Af Louis Nielsen

mellem to forskellige metaller, der var i elektrisk

ledende kontakt med hinanden.

Herlufsholms Volta-søjle
Herlufsholms Volta-søjle blev anskaffet til skolen

i 1802. Batteriet består af et 67 cm lakeret brunt

stativ af træ og tre lodrette glasstænger, der virker
som støtter til en søjle bestående af omkring 50
par af kobberplader og zinkplader, der adskilles

af skiver af pap. Hvis skiverne af pap er vædet
af en salt- eller syreopløsning, vil der mellem en
zinkplade og kobberplade opstå en elektrisk

spændingsforskel.
Konstruktionen af stabile elektriske spæn

dingskilder har været forudsætningen for mange
og grundlæggende opdagelser i naturvidenska

ben, og dermed grundlaget for opfindelser og

udvikling af elektromagnetiske og elektroniske
produkter. Eksempelvis var mobiltelefonen ikke
Herlufsholms Planetmaskine fra omkring 1760. Anskaffet 1850

blevet udviklet, hvis ikke det elektriske batteri var

blevet opfundet!

Herlufsholms Planetmaskine

Fysik-museet på Herlufsholm er en guldgrube

Volta blev inspireret til sine elektriske forsøg af

af historisk unikke apparater og instrumenter.

de opdagelser, som hans gode ven Luigi Galvani

Samlingen, der blev grundlagt i 1799, giver et

(1737-1798) havde gjort i 1780’erneog 1790’er

skine er anskaffet til skolen i 1850. Apparatet

udmærket billede af fysik-undervisningens hi

med den såkaldte ’dyriske elektricitet’. Galvani,

viser en model af det heliocentriske planetsystem.

storie i Danmark. Flere museer i Danmark har

der siden 1762 havde været professor i anatomi

Planetmaskinen er ikke signeret med hverken

gennem årene lånt apparater fra Herlufsholms

i Bologna, opdagede, at nyslagtede frøer kunne

Fysik-museum. Senest har Nationalmuseet i Kø

give nogle ejendommelige muskeltrækninger, hvis

benhavn lånt to af skolens apparater, nemlig den

man berørte muskelnerverne med to forskellige

gamle mekaniske planetmaskine og den såkaldte

slags metaller. Galvani mente, at de iagttagede

Volta-søjle. Apparaterne var udstillet ved Natio

fænomener skyldtes en særlig slags elektricitet

nalmuseets særudstilling ”Herregården - 500 års

hos dyret, og han betegnede derfor fænomenet

drøm og virkelighed”, der fandt sted i perioden

'dyrisk elektricitet’. Opdagelsen af denne ’dyri

25. september 2004 til 28. marts 2005.

ske elektricitet’ danner i øvrigt grundlaget for den

I forbindelse med udstillingen holdt underteg

Herlufsholms hånddrevne mekaniske planetma

videnskab, man kalder elektrofysiologi, og som

nede for Nationalmuseets gæster et foredrag

beskæftiger sig med de elektriske processer, der

med titlen ”Naturvidenskab og alkymi”.

finder sted i levende systemer.

Volta-søjlen - det første
elektriske batteri

- ’galvaniske effekt’. I nogle forsøg, lagde han

en sølvmønt og en guldmønt på sin tunge. Hvis

Vort nuværende højteknologiske samfund med

han forbandt de to mønter med en metaltråd,

alle dets elektroniske apparater og instrumenter

mærkede han en skarp og bitter smag i munden,

er - på godt og ondt - et resultat af de opdagelser

samtidig med et lille elektrisk stød.

Volta eksperimenterede med den - også kaldet

og opfindelser, der er blevet gjort i løbet af de

De mange og forskellige forsøg som Volta

sidste par hundrede år. En grundlæggende opfin

udførte, overbeviste ham om, at årsagen til den

delse er det elektriske batteri. Dette blev opfundet

elektriske virkning ikke nødvendigvis krævede

i året 1800 af den italienske fysiker Alessandro

’noget dyrisk', som Galvani hævdede, men at

Volta (1745-1827).

virkningen primært var forårsaget af processer
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Herlufsholms Volta-søjle, anskaffet 1802

årstal elter navn, så dens alder er noget usikker.

historisk konference i Danmark i maj sidste år,

faglig oprindelse. Betegnelsen blev givet af den

Ifølge en ældre apparatoptegnelse skulle planet

besøgte konferencedeltagerne Fysik-museet på

engelske instrumentmager John Rowley (1673-

maskinen være fremstillet i England i 1688. Dette

Herlufsholm. Et par meget kyndige videnskabs

1728), da han i 1712 konstruerede en planet

årstal kan dog ikke være rigtigt, idet en af de første

historikere mente, at Herlufsholms planetmaskine

maskine til Charles Boyle (1676-1731), der var

mekaniske modeller af solsystemet blev fremstillet

godt nok er fremstillet i England, men at den måtte

den fjerde Jarl af Orrery. Sådan bliver etymologi

omkring år 1700 af den engelske urmager Georg

være fra omkring 1760.

interessant!

Louis Nielsen Maj 2005

I øvrigt: På engelsk kaldes en apparatmodel af

Graham (1673-1751).

I forbindelse med en international videnskabs

solsystemet 'an orrery’, en betegnelse der ikke har

Sundhedsprofiler på Herlufsholm Skole
Herlufsholm skole vil fra og med næste skoleår

i en database, der bliver tilgængelig via en per

fra, men de bakkes kraftigt op af blandt andet

deltage i det sundhedsfremmende projekt www.

sonlig hjemmeside, hvorved hver enkelt elev kan

Danmarks Idrætsforbund.

sundhedsprofiler.dk, der er opstået på initiativ af

følge sin egen udvikling gennem gymnasietiden

Som skole er det interessant at følge elevernes

Sorø Akademi og som indtil videre også tæller

og sammenligne sin sundhedsprofil med elev

sundhedstilstand også af andre grunde end oven

Nakskov Gymnasium, Mulernes Legatskole,

gruppen på skolen og på andre skoler tilknyttet

stående. Først og fremmest vil et bedre og mere

Nyborg Gymnasium, Fredericia Gymnasium

projektet. Der vil på hjemmesiden desuden ligge

systematisk kendskab til elevernes sundhedsud

og Odense Tekniske Gymnasium. Formålet

en ret omfattende mængde litteratur om sundhed

vikling være et velegnet værktøj i evalueringen af

med projektet er at registrere hver enkelt elevs

og træning således at det vil være let at finde

effekten af andre sundhedsfremmende initiativer i

sundhedsadfærd og derigennem skabe en øget

relevant information angående sundhed. Det er

forbindelse med idrætsundervisningen og de eks-

sundhedsbevidsthed hos den enkelte. Ideen i

desuden tanken at der knyttes initiativer, der skal

traskolære aktiviteter. Og så skal vi jo ikke glemme

projektet er at man ved starten og afslutningen

stimulere elevernes idrætsinteresse, f.eks. besøg

at vi nu får endnu en mulighed for at sammenligne

af hvert skoleår måler en række sundhedsrele

hos idrætsklubber i lokalområdet, ekskursioner til

os og konkurrere med soranerne om hvilken skole

vante parametre som for eksempel kondition,

idrætshøjskoler og uddannelsesinstitutioner som

der har de bedste elever!

vægt, højde, kropsmasseindeks, fedtprocent,

Institut for Idræt, Københavns Universitet. Disse

blodtryk og lungefunktion. Resultaterne indtastes

muligheder kan man selvfølgelig selv vælge til og

Jesper Bæk

Herlovianersamfundets Jubilæumslegat
Herlovianersamfundets Jubilæumslegat er oprettet i forbindelse med Herlovianersamfundets 150-års jubilæum med baggrund i donationer

fra en nu afdød gammelherlovianer bl.a. med det primære formål at yde støtte til kollegieværelser til brug for dimitterede fra Herlufsholm,

samt udlodning af huslejelegater til betaling af boliger, og her fortrinsvis kollegieværelser for uddannelsessøgende gammelherlovianere
Legatets bestyrelse har bestemt, at legatet årligt uddeler 2-3 legatportioner, der skal bruges til betaling af indskud eller

et depositum til et kollegieværelse for 2-3 nyligt dimitterede disciple fra Herlufsholm. Ansøgning om en legatportion bedes senest
den 1. september hvert år sendt til Herlovianersamfundets Jubilæumslegat, c/o ADVOKAT JESPER ROTHE, VOGNMAGERGADE 7,

1120 KØBENHAVN K, TLF. 33 13 11 12. Ansøgningen skal alene bilægges kvittering for betaling af indskud eller kopi af
opkrævning af indskud fra et kollegium.
Rektor/Heis vil gennemgå de indkomne ansøgninger og herefter fremkomme med en prioriteret indstilling til bestyrelsen.
Christian de Jonquiéres, Formand for Herlovianersamfundet

og Herlovianersamfundets Jubilæumslegat.
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Forskerspirer på Herlufsholm
Af Jens Høg, koordinator for Forskerspirerprojektet på Herlufsholm

I ”KONTAKT nov/dec 2004” kunne man læse om det forskningsprojekt om

mælkebøtter, som Karen Jespersen, 3IB, havde indsendt til bedømmelse
i PROJEKT FORSKERSPIRER for 2004. Da artiklen blev skrevet, vidste vi

ikke, at Karen var en af vinderne for dette år.
D. 16. dec deltog Karen i præmieoverrækkelsen i Carlsberg Akademi (Den

tidligere Carlsberg Æresbolig). Direktør Jarl Damgaard, Undervisningsmini
steriet, overrakte på vegne af undervisningsminister Ulla Tørnæs priserne til
Karen og de tre andre vindere. Præmien består af en check på 15000 kr
og et diplom. Pengene skal Karen bruge til at gennemføre det foreslåede
projekt, og det vil ske på Danmarks Jordbrugsforskning, Forskningscenter

Årslev i samarbejde med forskningsleder Lars Porskjær Christensen, som
Karen har samarbejdet med under udarbejdelse af projektforslaget. Diplo

met vil være uhyre værdifuldt for Karen under hendes videre uddannelse.
Det vil være noget, man lægger mærke til på Karens CV og ved hendes

senere jobansøgninger osv. Overrækkelsen blev bl.a. overværet af Karens
familie, skolens forstander, rektor og Forskerspirerkoordinator.

Forstanderen, rektor og Jens Høg var naturligvis med ved prisover
rækkelsen i Carlsberg Akademi

2 dage inden det blev offentliggjort, at Karen havde vundet, lød start

skuddet til årgang 2005 af Forskerspirer på Herlufsholm. Der blev afholdt
et orienterende møde for hele 2g årgangen.
Det viste sig, at der var meget stor interesse for at deltage i projektet, idet

hele 8 elever nu er i gang med arbejdet:
Alice Bossing, 2.z: Synæstesi - Når 3 er et grønt tal! (Synæstesi
er et begreb, der dækker over, at ét sanseindtryk kan udløse flere

forskellige sanseoplevelser).
Catharina Gress-Wright, 2IB: Sammenlignende litteratur (Muligvis

Karen Blixen vs Joseph Conrad)
Mary Jeyaratnam, 2.z: Lykke og velvære fra Antikken til i dag.
Bo Malling Christensen, 2.v: Brug af videospil på hospitaler (Un

Karen flankeret af de tre andre prismodtagere efter modtagelsen af

dersøgelser fra Canada tyder på, at læger arbejder hurtigere og laver

deres diplomer og smukke buketter

færre fejl, hvis de spiller videospil inden de udfører operationer!!!).

Jesper Frausig, 2IB: Forebyggelse af biluheld ved hjælp af af
standssensorer.

I øjeblikket er de 8 spirer ved at sætte sig grundigere ind i deres spe
cialinteresser; men snart - for nogles vedkommende inden sommerferien

Sandy Dalby, 2IB: Urtemedicin.

- er det tid til at tage kontakt til rigtige forskere, der kan hjælpe videre med
arbejdet.

Per Resen, 2IB: Undervandspositioneringssystem til fritidsdyk

kere.

Det er første år, at man kan sige, at vi har et hold af forskerspirer på skolen,

idet der i tidligere år kun har været én eller to deltagere. Det betyder meget
for stemningen og entusiasmen, at de er så mange, der kan diskutere og

Kirsten Tangaa Nielsen, 2.z: Optagelse af B12 vitamin.

fortælle hinanden nyt om fremskridt og problemer i projekterne. Og det er

Man kan læse spirernes ansøgning, dvs. begrundelsen for deres projektvalg

stor variation i interesseområder.

meget tilfredsstillende at se en god fordeling på piger og drenge samt en

på http://www.forskerspirer.dk/sDirer.asD , hvor i øvrigt også ansøgninger
fra resten af landets spirer kan ses (i alt 90).

28

Kontakt 2005 maj/juni

Det bliver et spændende år!!

"good youths in faith, youth's a jolly thing"
English House is a two-year course for the 6th and

7th Grades, which aims at developing commu
nicative competence through emphasis on the
oral skills. A communicative approach provides

activities, which involve the listeners and spea
kers having to interpret and interact with what

they hear. Classroom Language used in English

House is English. In other words, greetings, giving
of instructions, arranging classroom activities etc
all take place in English; thus providing useful

experience of the language being learned, in a
genuine classroom situation. In this way, the lear
ners are exposed to many different aspects of

the language they are studying. At the same time
they learn to develop creativity, spontaneity and

confidence in their own ability. Thus, focus in the
classroom changes from the accurate production
of isolated items of language, to the fluent selec

tion of appropriate communicative utterances.
During the two years, a wide variety of activi
ties are introduced, all of which emphasize the

spoken word. Projects and talks are prepared for
oral presentation; drama, word games and po

As their final activity, the 7th Grade pupils are

des them with the necessary skills to be able to

etry are “played with”; and at all times the pupils

given an “Introduction to William Shakespeare,

perform extracts from selected plays, which are

are encouraged to respond and communicate

where they learn about his life and the times in

practised with the greatest enthusiasm.

in English.

which he lived. This background study provi

Jocelyn Chapman Pedersen

Hertigs bogsamling
I april modtog Herlufsholm Bibliotek en usæd

En omfattede sektion består af bøger, som

vanlig boggave - over 70 hyldemeter - fra Henrik

vidner om Henrik Hertigs faglige baggrund som

Hertig (’33), fhv. rektor for Maribo gymnasium.

redaktør af serien Fra Antikkens Verden og som

Henrik Hertig, hvis fag er tysk (hovedfag), latin

forfatter af fx Håndbog i Antikkens Mytologi, som

og oldtidskundskab, har skænket skolen en bog

talrige gymnasielever gennem årene har stiftet

samling, som bærer præg af et langt livs glæde

bekendtskab med: 10. oplag udkom i 1999.

ved og flittige brug af bøger: Hver bog er forsynet

Endelig kan DEK og faget billedkunst glæde

med ekslibris, og i mange ligger der udklip med

sig over de mange kunstbøger, som er resultatet

anmeldelser, omtale etc.

af en livslang brændende interesse for kunst.

Den tysksprogede samling består bl.a. af

Assisteret af faglærere, som vil kunne foretage

Goethe, Hermann Hesse og Rainer Maria Rilke,

en kvalificeret prioritering, vil biblioteket straks gå

som Henrik Hertig oversatte til dansk flere år før

i gang med en klargøring, så væsentlige værker

Thorkild Bjørnvig opdagede ham. Hertil kommer

kan være på hylderne efter sommerferien.

naturligvis en stor mængde sekundær litteratur.

Lars Bardram/bibliotekar
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The IB Visual Arts Exhibition

This year one of the classrooms on the upper floor had been chosen as the venue for the Visual Arts

exhibition. For several reasons: It provides sufficient space, it is quiet lying a little out of the way, but in
particular because it boasts that rare thing: a gallery wall - and it is well lighted. But this year was no
exception to the established routine, that - due to the lack of more permanent exhibition facilities - the

public has only access a single day. Therefore a few examples are reproduced here.
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H.C. Andersen 200 år

Også på Herlufsholm markerede vi naturligvis

hvad en rutineret skuespiller kan få ud af en tekst,

fulgte med i alt det den unge Andersen måtte

200året for digterens fødsel den 2. april. Det skete

og hvilket mål af dramatisering stemmeføring og

gå igennem før den notoriske berømmelse. De

ved et par fællesarrangementer som begge gav

mimik kan bidrage til.

stadige udfordringer af solidariteten og kravene

gode kunstneriske oplevelser. Det første arran

Om efter middagen samledes hele skolen i

til personlig integritet, de voldsomme oplevelser

gement havde Festsalen som ramme og hen

Hellenhallen for at se Rumle Hammerichs film

og psykiske spændinger, som bliver så over

vendte sig til gymnasiets elever. Skuespilleren Jon

Den unge Andersen. Instruktøren introducerede

bevisende fremstillet i filmen, er noget eleverne

Bille læste, efter en kort personlig introduktion,

selv filmen og benyttede lejligheden til at tænke

kan identificere sig med, og som giver stof til ef

to eventyr. Først Den grimme Ælling og derefter

tilbage på sin egen skoletid og via disse erindrin

tertanke. Andersen kunne næppe tænke sig et

Nattergalen. Fine fortolkninger af velkendte tek

gerformåede han med stor pædagogisk indføling

bedre publikum end hvad man kunne opleve ved

ster, som der blev lyttet til med den største kon

at fastholde elevernes interesse. Det gjaldt i høj

skolens to arrangementer.

centration. Eleverne fik en klar demonstration af

grad også selve filmen. Alle fra 6.klasse til 3.g

H.C. Andersen i Danskundervisningen
H.C. Andersen lader sig både bruge og misbruge,

dansklærere. Hvad var vel derfor mere naturligt,

ende deres brug af Andersen i deres undervisning.

og jubelåret har da også allerede givet mange

end at bede dem om at forklare, hvad de i grun

I hvilke sammenhænge bruger man forfatterska

eksempler på begge dele. Men en bestemt ka

den bruger ham til i deres undervisning.

tegori af mennesker bruger ham (forhåbentlig

I anledning af 200året har Kontakt derfor opfor

kan det negative præfix helt udelukkes i denne

dret dansklærerne i gymnasiet til at deltage i en lille

sammenhæng) nærmest rutinemæssigt, nemlig

enquete ved at besvare et par spørgsmål angå

bet, hvilke tekster læser man især og hvordan er
elevernes reaktion. To af bidragene bringes her,
flere vil følge i næste nummer af Kontakt.

De Voksne skal have Noget for Tanken
Man kan næsten altid være sikker på, at H.C. An

Som dansklærer går en væsentlig bestræbelse

serede navne. Det lader sig ydermere begrunde

dersens eventyr og historier vil interessere elever

derfor ofte ud på at gøre opmærksom på andre

i det forhold, at begejstringen kan være et godt

ne, og at de - i hvert fald i et vist omfang - allerede

mulige tilgange, og samtidig at gøre op med den,

udgangspunkt for at belære andre.

kender lidt til ham og kan nikke genkendende til

ligeledes meget fastlåste, opfattelse af Andersen,

På mit repertoire står altid bl.a. Pengegrisen

en række af hans tekster. Meget ofte møder de

som en forfatter, der fortalte søde små historier for

fra 1855 fordi den på trods af sit ringe omfang

imidlertid disse tekster med den opfattelse, at en

små søde børn. Som dansklærer er det heldig

er en meget rig tekst, som kan anskueliggøre

biografisk læsning er det mest nærliggende, hvis

vis helt legitimt at beskæftige sig med ens egne

flere interessante aspekter ved H.C.A.’s forfat

ikke ligefrem den eneste rigtige og mulige tilgang.

favoritter, især når talen er om de store, kanoni

terskab. Den har det hele, om man så må sige.
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Den sproglige underfundighed, den komprime

Men udover danskfagets interesse for men

liv, og ikke mindst forholdene indenfor kunstens

rede karakteristik af menneskelige svagheder,

talitetshistoriske forhold, kan Andersens tekster

verden. Men også forskellige psykologiske for

ikke mindst snobberiet og alt hvad det indebærer.

bruges til at slå en eviggyldig sandhed fast, som

hold berøres på finest tænkelige måde i historiens

Men også fordi den meget klart demonstrerer et

det er værd at minde om, når man beskæftiger

forløb. Historien er en rammefortælling, og fortæl

aspekt ved forfatteren, som eleverne normalt ikke

sig med litteratur: Det er ikke, hvad der fortælles

leren overlader hurtigt ordet til marionetspilleren,

er opmærksomme på. Vi er i historien umiddel

om, der gør en tekst interessant, det er måden

som fortæller om sit møde med ’’en Candidat

bart i den barnlige verden også i direkte forstand,

der fortælles på. Ikke kun derfor, men også der

fra den polytechniske Læreanstalt”. ”I Moses’ og

nemlig i et børneværelse. Og historien begynder

for, må to andre tekster normalt holde for i mine

Prophetemes Tid maatte saadan en polytechnisk

med en af de åbninger, som straks sætter fanta

timer: Marionetspilleren fra 1868, og Loppen og

Candidat være bleven en af Landets Vise, og i

sien i gang. ”Der var så meget legetøj i Børnenes

professoren fra 1874. Begge i mine øjne små

Middelalderen vilde han være bleven brændt”.

Stue”. Men hurtigt bliver det klart for læseren,

mesterværker, og begge præget af "noget” man

Efter at have overværet hinandens optræden

hvor tydeligt dette univers afspejler den voksne

kun kan betegne som modernitet, selvom de på

drikker de et glas vin sammen på kandidatens

verden, med alle dens spændinger og et kompli

samme tid så tydeligt fremviser deres periodes

værelse, ”...han talte om min Komedie og jeg

ceret sæt af normer. Historien viser et samfund,

karakteristika. Og så selvfølgelig begge er ken

talte om hans Videnskab, ogjeg tror vi havde lige

der er underkastet kapitalismens kræfter, som

detegnede ved den for Andersen så karakteri

stor Fornøielse af begge Dele, men jeg beholdt

et uomgængeligt vilkår; og skildrer mennesket

stiske fortælleform med dens dobbeltbundede

dog Ordet, for der var saa meget i hans, som han

som kendetegnet ved egenskaber, som det kan

underfundighed og den præcise, men ironiske

ikke selv kunde gjøre Rede for, som nu den Ting,

være vanskeligt at acceptere. "Det kaldte man at

kommentar til sociale forhold. Se blot på histo

at et stykke Jern, som falder igjennem en Spiral,

lege Mennesker, men der var slet ingen Ondskab

riens skildring af professorens sociale deroute.

bliver magnetisk, ja hvad er det: Aanden kom

deri, thi man legede blot. ” I komprimeret form har

"Hun kom aldrig igen; hun var kjed af det, og han

mer over det, men hvor kommer den fra; det er

man i denne historie et fantastisk materiale for alle

blev kjed i det, tabte sit gode Humeur, kunde ikke

ligesom med denne Verdens Mennesker, tænker

mulige fagligt relevante tilgange, som man kan

mere lee og gjøre Løier, og saa kom der ingen

jeg, Vorherre lader dem dumpe gjennem Tidens

sætte eleverne i gang med at udforske. Uden

Folk; Fortjenesten blev daarligere, Klæderne blev

Spiral, og Aanden kommer over dem, og saa

her at berøre det interessante spørgsmål om

daarligere; han eiede tilsidst kun en stor Loppe, et

staar der en Napoleon, en Luther, eller lignende

metode, kan man dog pege på det nødvendige

Arvegods fra Konen, og derfor holdt han saa me

Person”. Marionetspilleren mener selv at han, i

fundament, nemlig den omhyggelige, ”nære”

get af den. ” Efterfølgende beskrives duoens suc

løbet af aftenen hos kandidaten, er faldet gennem

læsning. Det gælder naturligvis også de store,

ces i underholdningsverdenen, og beskrivelsen

spiralen, ”jeg hører endnu, hvorjeg dumpede, jeg

klassiske eventyr, som fx Nattergalen, hvor man

er, som hele historien, værd at citere, men lad det

laae paa Gulvet”. Historiens humoristiske udvik

kan bede eleverne om at få øje på paradokset

være nok at citere den sidste passage i afsnittet,

ling demonstrerer tydeligt Andersens raffinerede

i den berømte indledning, et paradoks, der kan

før historien skildrer professorens oplevelser i de

leg med de fortælletekniske virkemidler.

fungere som en nøgle til at åbne resten af tek

Vildes Land. Professoren når til den erkendelse,

frem og vi talte tilbage, og saa vare vi lige nær i vor

sten med dens uendeligt mange muligheder for

som han jo med stor konsekvens efterlever, at

Mening, men med Glassene stødte vi sammen,

fagligt udbytterige diskussioner. Et emne kunne

’’Hvor man gjør størst Lykke, (...) der skal man

og Vinen var meget god, men der var Troldtøi i

være akademiernes umådelige magt i 18oo-tal-

ikke komme to gange”. Loppen og professoren

den, for ellers bliver hele Historien, at jeg fik en

lets kunstliv og Andersens raffinerede satirisering

vender efter opholdet i de vildes land hjem, ”de

Ruus”. Og den historie ville der ikke være meget

over dette forhold.

ere hjemme hos os”. "De ere holdne Folk, hæd

indhold i, men det er der jo så alligevel, og det er

Uomgængelig er også Hyrdinden og Skorsten-

rede Folk... ”. Vi er, med denne tekst, langt væk

vel netop det mest karakteristiske ved Andersen,

fejeren (1845) med dens klare demonstration af

fra romantikkens univers. Men otte år tidligere

ingenting bliver til en hel masse når det fortælles

biedermeier tidens mentalitet, det dermed sam

har Andersen, på helt genial måde, kommenteret

på den rigtige måde. Episoden bringer marionet

spilleren til at erkende sin egen lykke, og kurerer

.. vi talte

menhængende normsæt, og de konsekvenser

noget for romantikken ganske centralt i en tekst,

en opdragelse i et så selvtilstrækkeligt univers

som tydeligvis tilhører romantismen, nemlig Ma

ham for et ønske om at være direktør for levende

måtte få for livsdueligheden. Da den lille, sarte

rionetspilleren. Historien refererer på flere måder

skuespillere. ”’’Nu skal I blive der” sagde jeg, "og

og overbeskyttede hyrdinde omsider er kommet

til Ørsteds naturvidenskabelige landvindinger, og

aldrig ønskerjeg mere at I have Kjød og Blod!’’".

gennem skorstenen, må hun konstatere, at ”Det

især til hans påvisning af elektromagnetismen, og

Marionetspilleren er lykkelig efter at være blevet

er altfor meget!", ”Det kan jeg ikke holde ud” og

det gør den på en måde, som bliver til en tydelig

”luttret” af den polytekniske kandidat, og spiller

vende tilbage for at stå, hvor hun er blevet stillet,

selvironisk kommentar, en overbærende og vel

med glæde og succes for børn, som Andersen

på konsolbordet ved spejlet, og i et sådant kan

villig behandling af ungdommens forvildelser på

selv fortalte for børn. Men han var opmærksom

man som bekendt kun se sit eget spejlbillede.

et både personligt og litterært plan. Besjæling,

på, at "de Voksne skal have Noget for Tanken",

Fortælleren må da også uden tøven konstatere,

panteisme og flere andre for romantikken karak

og det er vel bl.a. det, man gerne vil overbevise

at ”det var galt", en opfattelse man kun kan er

teristiske forhold berøres. Samtidig kommenterer

eleverne om.

klære sig enig i.

historien flere andre forhold i datidens samfunds

Nils Aarsø
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Forkundskaber ere nyttige
Hvad ved mine klasser egentlig om H.C. Ander
sen?

Villy Sørensens genbrug af H.C. Andersen er

giftet bort til Gedebukkenbeens- Overogunder-

andet og mere end en pastiche. Den markerer

generalkrigscommandeerserganten" skyldes

De ved i hvert fald, at "Forkundskaber ere nyt

også grænserne for Andersens modernitet. Hos

det uheld - der altså er et held - at den gamle

tige”, og at den, der hverken forstår det eller så

Andersen var det heldigvis oftest sådan, at selv

Chineser, der er Hyrdindens bedstefader, går i

meget andet, kan tage "Actier i Enken Garveri”.

om det kunne se galt ud i begyndelsen, så kunne

stykker og får en klinke i halsen, så han ikke kan

Jeg ved, at de ved det - jeg har spurgt dem

man dog med fortrøstning se hen til slutningen.

nikke ja til Gedebukkenbeens-Overogunderge-

Om ikke andet ville man vide mere end ved be

neralkrigscommandeersergantens frieri. En så

så sent som i dag.
Når disse sentenser er blevet bonmot’er i mine
klasser, skyldes det, at ”Hjertesorg” nok er mit

yndlingseventyr:

gyndelsen.

Sådan er det desværre ikke længere. Nu ved

vi - i hvert fald hos Villy Sørensen - ikke mere,

beskeden lykke - for Skorstensfejeren får hende
jo heller ikke - på et så tilfældigt grundlag kaster
en sørgmodig ironi over Biedermeiermiljøet.

”Det er egentligt en Historie i to Dele, vi her

når vi slutter, end da vi begyndte - og selv den

Så når mine elever stifter bekendtskab med

kommer med; første Deel kunde gjerne være

gode gamle optiker kan ikke afvende alt det gru

H.C. Andersen - og det har de altid gjort, også før

borte, - med den giver Forkundskaber, og de

somme, der sker.

der var noget, der hed en Kanon - så møder de

ere nyttige!”
Derefter fortælles den første del, som egentlig

Men Villy Sørensens, min og andres fascination

(ikke kun) eventyrdigteren, men en digter, der i de

af H. C. Andersen skyldes jo ikke mindst, at han

fleste af sine eventyr ved meget mere om verden,

godt kunne undværes. Den foregår på en herre

meget vel ved, at det ikke altid går, som man kan

end man skulle tro, hvis man tog ham på ordet i

gård på landet, og her dukker en madamme med

forvente og håbe. Når Skorstensfejeren endelig

"Mit livs Eventyr”. En digter, der ganske vist godt

en moppe op for at sælge aktier i sit garveri - og

langt om længe har fået Hyrdinden til at flygte

kan hævde, at ”Det gjør ikke noget at være født

så kommer anden del, der er ganske kort:

med sig, og de endelig er sluppet bort, siger hun

i Andegaarden, naar man kun har ligget i et Sva

”"Moppen døde!” det er anden Deel”.

med uimodståelig kvindelig (?) logik: "Nu har jeg

neæg”, men som måske egentlig er nok så enig

Men stik mod fortællerens udsagn om, at der

fulgt Dig ud til den vide Verden, nu kan Du gerne

med Skyggen, der fortæller sin gamle herre, at

skal fortælles en historie i to dele, så mangler halv

følge mig hjem igjen, dersom Du holder Noget af

”Det er i Grunden en nedrig Verden! jeg ville ikke

delen af historien stadig, da andel del er færdig.

mig!” Skorstensfejeren holder jo ganske meget

være Menneske, dersom det nu ikke en Gang var

Tredje del - der jo altså egentlig ikke er en

af hende, og at det ikke ender med, at hun bliver

antaget, at det var Noget at være det!”

del af historien - udspiller sig i købstaden, hvor
fortælleren fra et vindue i et gæstgiveri oplever

hjertesorgen hos en lille pige, der ikke kan skaffe
en bukseknap, så hun kan få lov at se moppens
grav (moppen er desværre i mellemtiden død).

”Ovenfra seet”, reflekterer fortælleren, "denne,

som mange af vore og Andres sorger, - ja saa
kunde vi lee af dem! - Det er Historien, og Den,
som ikke forstaar den, kan tage Actier i Enkens
Garveri.”.

Det var Villy Sørensen, der for mange år si

den i en efterskrift til en udgave af eventyrene
filosoferede over ”Hjertesorg” og påpegede det
absurde i historien i de to dele, hvoraf den før
ste kunne undværes, den anden var ultrakort,
mens det væsentlige stod i den tredje del. Og
Villy Sørensen pegede på, at foruden alt andet

foregreb Andersens eventyr også på mange
måder modernismens holdning til tilværelsen,
en erkendelse Villy Sørensen bl.a. brugte til at
omskrive ”Sneedronningens” indledning: "See
saa! nu begynde vi. Naar vi ere ved Enden af
Historien, ved vi meer end vi nu vide, for det var

en ond Trold..” til ”En Glashistories”: "Se så! nu
begynder vi. Når vi er ved enden af historien, ved
vi ikke mere end vi ved nu, for det var en god
gammel optiker...”
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Jørgen Hvidtfelt

Drama
En central del af elevernes arbejde i faget drama koncentrerer

sig om indstuderingen og opførelsen af et stykke dramatik, de
såkaldte eksamensprojekter. I forbindelse med en eventuel eksa
men vil denne del af undervisningen indgå med en vis vægt, men

af tidsmæssige grunde vil eksamen normalt kun give mulighed

for, at mindre dele opføres. Faget drama har på Herlufsholm
etableret en praksis med at invitere elever og lærere til at overvæ
re disse forestillinger når arbejdet er afsluttet. Det giver samtidig

mulighed for, at publikum kan kommentere forestillingerne, og
i kraft af spørgsmål til skuespillere og andre involverede hjælpe

dem til en bedre forståelse af deres arbejdes styrke og svag

heder, og derved fremtvinge en frugtbar refleksion over deres
arbejde, som kan være af betydning i eksamenssituationen.

Billederne på denne side viser en række billeder taget ved en
sådan lejlighed i april måned, da Pia Møller Nielsen og hendes

dramaelever havde etableret teater i Galen. Man overværede
eksempler på dramatik baseret på H.C. Andersens "Historien om

en moder”, og tre fine eksempler på nyere dansk dramatik bl.a.

dele af Line Knutzons ”Først bliver man jo født og Splinten i hjertet
og desuden ”Det virkelige liv” af Jokum Rohde. Kendetegnende

for aftenen var det generelt meget overbevisende niveau hvad

det rent skuespillermæssige angår, men også spændvidden i
andre henseender. Det var god underholdning, morsomt og
tankevækkende på samme tid, som det forhåbentlig fremgår

af billederne på denne og modstående side.

NAa
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Studierejser 2005
Rom
Søndag morgen mødtes 2. by, Nils Aarsø og Mar

Torsdag blev vi introduceret til fire andre af

og husene enormt høje. Da de fleste folk holdt

tin Arvedlund foran Skygningen klokken 6.30. Her

Roms kirker. Heriblandt San Giovanni in Laterano,

sig indenfor eller i nærheden af Peterspladsen

fra tog vi med den lejede bus til Kastrup lufthavn.

den kirke man kan se paven prædike i, samt Ka

den dag, understregede det blot hvor menne

Vi lettede herfra ved 9 tiden, hvorefter vi landede

takomberne under Sankt Agnese Kirken. Meget

sketomt der var. Fredag var dagen hvor pavens

i Fiumicini lufthavnen, lidt uden for Rom, omkring

interessant, men kan ikke anbefales hvis man

død påvirkede os mest. På turen nåede vi bl.a.

frokost tid. Vi tog med tog til Termini, gik til vores

lider af klaustrofobi eller nekrofobi.

ikke at se Peterskirken, hvilket var til stor skuffelse

hotel, og fik anvist vores ikke just luksuriøse væ

Fredag var planen at vi, efter at have set EUR

relser. Resten af eftermiddagen og aftenen havde

bydelen, skulle have taget toget til Ostia. Men

Lørdag var afskedens dag. Selv byen bød os

vi fri til at udforske Rom på egen hånd.

pga. pavens begravelse var alt, undtagen Mc

farvel med stil, da dette var den eneste dag med

for adskillige.

Mandag havde vores lærere arrangeret et

Donalds, lukket. Derfor gik vi en større tur rundt i

skyer og regn. Dagen hvor gadehandlerne fik

”mindre” byløb. Her blev vi, i hold, sendt rundt

den mennesketomme bydel. EUR, Esposizione

trukket de sidste penge op af vores lommer, for

til fem forskellige kirker, adskillige monumenter

Universale di Roma, blev opført af Mussolini til

at investere i en paraply.

samt et utal af Roms fontæner og pladser, hvilke

verdensudstillingen i 1942, som dog aldrig blev

Alt i alt var det en dejlig oplevelsesrig tur, som

vi fik rig mulighed for at betragte. En herlig, men

afholdt. Det er en konstrueret og ”tænkt” bydel

har givet os mange gode fælles minder. Vi har

meget lang rundvisning, faktisk den længste på

som blev bygget for at understrege fascismens

virkelig lært vigtigheden af et par gode gå sko

hele ugen. Vi sluttede dagen på en af Roms syv

magt. Hvilket ses tydeligt da alle gaderne ligger

på en ægte storby ferie.

høje: Gianicolo, hvorfra vi, efter at have kæmpet

i et geometrisk lige mønster, næsten som et ko

os op til toppen, kunne nyde en fantastisk udsigt

ordinatsystem. Boulevarderne er ekstremt brede

over det meste af Rom. Endelig, efter en ni timers
lang "skoledag”, blev vi frigivet og kunne finde os
en hyggelig lille restaurant og nyde en forsmag
på det italienske køkken.
Tirsdag blev vi præsenteret for den antikke

del af Roms historie. Vi lagde dagen smukt ud

med at se resterne af det så berømte Colosseum
samt Konstantins triumfbue. Herefter gik op ad

Via Sacre til Forum Romanum og videre op på
Palatinerhøjen, hvor resterne af kejserpaladset lig

ger. Herfra havde vi udsigt over Cirkus Maximus,

den gamle hestevæddeløbsbane. Fra sit palads

kunne Roms kejser følge med i væddeløbene
lidt fra oven. Eller han kunne undgå pøblen og
afholde sit eget atletikstævne, i sit dertil indrettede
private stadion.
Onsdag stod i Vatikanets tegn. Her var vi

tættest på at mærke det kaos der opstod i for
bindelse med at Paven lå på Lit de Parade. Da
vi stod foran Engelsborg (Castel Sant’Angelo)

kunne vi betragte det mylder af folk der strøm

mede ned mod Peterspladsen og San Pietro.
Selvom lærerne dagen i forvejen havde under

søgt farbarheden, blev vi nødt til at gå en kæmpe
omvej, forbi diverse storskærme og sendevogne.

Vi tilbragte omkring fire timer på Vatikanmuseet,

hvor vi betragtede adskillige skønne malerier, bl.a.
Michelangelos Dommedag samt loftudsmykning

i Det Sixtinske kapel. Vi sluttede dagen af med
yderligere to kirker.
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Urd Thejl Ploug og Louise luel

Madrid
Klokken 7:00 søndag morgen på Herlufsholm

Madrid. Vi tog toget sydpå, nærmere betegnet

Efter det chokerende overfald på klassens

stod næsten alle 2V’er klar ved bussen - klar

til Toledo. Her skulle vi se på den interessante by,

drenge dagen forinden var det torsdag den 7.

til en tur til Madrid. Forventningerne var høje og

som var præget af turisme på dette tidspunkt. Vi

april blevet tid til at vi skulle forlade Madrid igen

stemningen var god, også da vi ankom til Madrid

så her El Greco’s hus, samt en af verdens mest

- denne gang for en tur til Cordoba, omkring 500

lufthavn noget tid senere. Efter at have fået fat i

gennemførte katedraler. Også en del muslimske

km væk. Vi måtte derfor tage et lyntog, med hvil

vores bagage, blev vi mødt af en meget venlig

moskeer og jødiske synagoger og andre vigtige

ket det alligevel tog omkring 2 timer at nå vores

mand som Charlotte kendte, som skulle være

bygningsværker bygget af den del af befolknin

mål. Her så vi, ligesom vi havde gjort det i Toledo

vores medfølgende guide den første dag.

gen for mere end 1000 år siden fik vi lejlighed til

om tirsdagen, moskeer i flere forskellige former.

Metroen skulle være vores hjælpende trans

at nyde. Efter en lang og lærerig dag, tog vi alle,

Forholdene var i byen til tider meget fattige og vi

portmiddel ugen igennem, mellem Madrids at

trætte, toget hjem fra byen og tjekkede ind på

måtte erfare både indtrængende tiggere, varme

traktioner, og vi tog den derfor direkte til den store,

vores hotel efter en hurtig bid mad.

på over 30°, appelsinspisende fisk, og store, flotte
bygningsværker og udsigter. Alt i alt en meget

aktive plads, Puerta del Sol, som lå få hundrede

Onsdag var en overraskende oplevelse for os

meter fra vores hotel. Efter et kort visit på hotel

alle. Vi tog ned til Palacio Real, hvilket faktisk viste

interessant og tiltrækkende by. Etteren lang dag,

let og et lille måltid, valgt på egen hånd i byen,

sig at være en rigtig flot og spændende oplevelse.

var vi udmattede, da vi igen sent om aftenen kom

tog vi af sted til Prado museet, som lå lidt mere i

Vi nåede ikke at tjekke hele paladset ud, da det

hjem til Madrid. Dog havde vi fået frie tøjler for by

udkanten af centrum. Her skulle vi se på forskel

husede over 2000 værelser, men de 20-25 vi

tur den aften og efterfølgende nat, og det gjorde

lige maleres mesterværker, blandt andet manden

dog så, var udsmykket som en drøm. Da vi kom

mange af eleverne god brug af, ved at besøge de

kendt som El Greco. På vej derned fik vi for første

ud på midterpladsen igen, skete noget overra

mest festlige steder, som findes i byen.

gang orienteret os lidt i byen og efter et vældig

skende: 10-15 spanske piger kom løbende hen

Fredag var alle meget trætte, grundet nattens

interessant museumsbesøg fik vi valget mellem

og ville have taget billeder af nogle af drengene

festligheder, og derfor endte det med at vi fik val

en rolig og afslappende aften på hotelværelserne

fra klassen. De virkede for dem som popstjerner.

get at blive på hotellet til hård afslapning eller med

eller en hæftig aften i selskab med Atletico Madrid

Efter at overfaldet var stilnet af fik vi noget tid til

ud og se Real Madrid træne, op til søndagens

og Jesper Grønkjær, som samme aften skulle

os selv, hvor vi tjekkede dette nye område ud. Vi

kamp mod Barcelona, hvilket vi desværre ikke

møde Mallorca på hjemmebane. Vi blev herfor

fulgtes derpå hen til det mest grønne område i

fik muligheden for at se. Godt halvdelen valgte

delt i to grupper. Fodboldgruppen havde en me

hele Madrid. Området består af en kæmpe park,

fodbold overfor afslapning og det var derfor en

get succesfuld førsteaften i byen, hvor der på sta

med så smukke og naturlige skabninger, at man

skuffende følelse, da vi stod i regnvejr udenfor

dion var tradition for at spise fuglefrø til kampens

for en tid glemmer alt om storbyens trængsel og

stadion, bare for at få at vide, at de trænede et

hede. Med et resultat på 4-0 til hjemmeholdet,

alarm. For enden af parken fik vi en opgave, der

andet sted netop den dag. De hardcore fod

kunne det heller ikke blive meget bedre og efter

bestod i, at vi, opdelt i 5 konkurrerende grupper,

boldfans fortsatte til det andet stadion, hvor de

en omgang sen aftensmad, som vi skulle vænne

inden aftensmaden på restauranten Pink Polio,

nåede at få nogle enkelte glimt, billeder og auto

os til for resten af ugen, var vi ude at undersøge

skulle have løst 5-6 opgaver, og have billedbevis

grafer af prominente navne så som Beckham,

nattelivet i Madrid by, hvor sangria hurtigt blev en

med heraf. Alle klarede opgaven med bravour

Zidane, Carlos og alle de andre superstjerner

kæmpe succes. Fristen for at feste var klokken

og vi måtte derfor finde vindergruppen ved lod

(Los Galacticos), dog ikke Thomas Graversen.

2, så der vendte vi næsen hjemad.

trækning.

Dette var for dem en kæmpe oplevelse, at stå så

Tidligt næste dag var vi på pletten igen, denne
gang med byudforskning på det kulturelle plan,

hvor vi så flere forskellige kirker, hvor der blev
sørget over den forhenværende paves nylige død.

Efter at have medsørget for paven, spiste vi, hvad
der næsten må kunne kaldes Madrids national
ret, deres berømte skinker, på Museo del Jamön

(= skinkemuseet) hvor der var skinke for enhver

smag. Sidste punkt på dagens kulturelle udforsk
ning af byen var Reina Sofia - et museum, som

var præget af den abstrakte kunst, og kendt for
Picasso’s berømte maleri ’Guernica’. Vi havde nu

resten af dagen fri, indtil der var fællesspisning og
danseoptræden, Flamenco, om aftenen. Vi skulle

have Paella - en anden af Spaniens specialiteter,
på restauranten, hvor vi blev underholdt af en
grinagtig, men knap så vellykket, tryllekunster.

Tirsdag morgen skulle vi prøve lidt andet end
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tæt på sådanne folk, som man normalt kun ser

en sjov og spændende oplevelse og udfordring

lufthavn lørdag morgen. Turen hjemad gik stille

på fjernsynet - en de ikke ville være foruden. En

fredag aften. De to lærere havde arrangeret sig

og rolig og de fleste elever var helt hjemme ved

jublende, men træt gruppe vendte tilbage mod

med en professionel Flamenco-danserinde, som

6-tiden om aftenen. Vi takker Lisa og Charlotte

hotellet, for at slappe af sammen med de an

ville stå for en times intens undervisning for hele

for de minder, vi nu kan tage med os fra denne

dre, eller eventuelt gå en sidste tur i byen inden

2V. Dette var sjovt og var atter med til at styrke

sjove, hyggelige og lærerige tur.

morgendagens hjemrejse. Endnu en overraskelse

klassens sammenhold.

ventede os dog på hotellet - vores lærere havde

Fredag var færdig og efter en god nattesøvn

dagen forinden nævnt, at vi kunne forvente os

havde vi nu kort tid inden afgangen fra Madrid

Bo Malling og Benjamin Suhr

Prague
by Mr. Polusny; it says something about a culture

that 800 BC is considered recent.
Monday morning, we went to Theresienstadt

with our Dutch guide, Yuri, who managed single

handedly to keep a bunch of teenagers enter
tained for the better part of a day (hats off to
that). Theresienstadt’s history is hardly a merry

one; built as prison in the 18th century, its notoriety
comes from its time as a “show-camp” used by

the Nazis to placate the Red Cross. The four

huge blast furnaces and children's drawings told
a different story, however. Outside the sky was
clear and blue.

The day ended with a visit to Melnik castle and
some wine tasting (with the lady of the manor)

after viewing the tasteful jumble of renaissance,
baroque and nouveau art architecture and dé-

cor.
It may be prudent to add, for clarity's sake, that

we were by no means idle during the evenings.

Taking advantage of our teenage nocturnal na
Prague. A city famous for its architecture, its

particular an English rugby team. The girls' na

ture, we walked at least as far as we did in the day

history and its beer. In fact, as we discovered

tural charisma set us up for a fun evening; some

and our exotic background ensured us a good

quickly (and to our unparalleled delight), the beer

of them, however, received a little more attention

deal of attention. The four-story club became a

not only quenched our thirst, but was kindest to

than they desired.

familiar haunt, although strip bars were widely

our wallets, too. Our trip took us, under the su

The next morning, our activities really began.

pervision of Niels Ulrichsen and Gunnar Vaerge,

We visited the palace and St. Vitus Cathedral, a

Tuesday we went to the city center and Vasclav

from the eerie horror of Theresienstadt to the

massive structure of blackened stone and stain

Square, where Jan Palach (a university student)

fairytale splendor of Karlstejn Castle.

glass windows, losing half our group in the pro

burned himself in protest of the Soviet occupation

advertised.

We arrived Saturday afternoon (April 2nd), mo

cess. Afterwards, we walked down to Charles

in 1969. We toured the museum of Communism

ved into our apartment hotel-rooms and in the

Bridge, along cobble-stone streets filled by sou

- a grotesque display evoking the 40 years of

evening we went on our first excursion downtown

venir shops and a museum of medieval torture

oppression on the other side of the Iron Curtain.

in search of dinner. Most of us ate together at

devices. The Charles Bridge is one of the central

Then, to lighten our spirits, we wandered along

a restaurant serving mostly traditional Czech

attractions of Prague, named after the man who

to a microbrewery, whose five-hundred-year-old

food: heavy and rich, the meat lost beneath the

built almost everything impressive in Prague du

recipe for smooth, dark beer has gained it inter

gravy and dumplings. We were escorted by

ring his reign as King of Bohemia and Holy Ro

national renown.

Felicia Madsen’s friend, Sharka; as a guide and

man Emperor from 1347-1378. From there we

The following day we once more ventured out

translator, she was invaluable. For our first taste

scattered to the four winds in small groups; some

of the city to the Kronprusy Caves - the largest

of Prague night-life, we went to the so-called

of us chose to explore the twisted side-streets

network of limestone caves in the Czech Repu

“four-story” club; each floor had a different music

that truly define Prague (for anyone’s information,

blic. We then moved on to Karlstejn Castle, the

genre - hip-hop, old school, techno... Sitting in

there’s an excellent chocolate store and tea-shop

white fortress perched atop a steep hill overloo

a group, our foreign aura must’ve attracted other

in the Old Jewish Quarter). In the evening we

king a valley. This, too, was built by Charles IV

foreigners, since we met tourists from England, in

heard a presentation on “recent" Czech history

(remember Charles Bridge) and was for centuries
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the home of the Bohemian crown jewels. The

Dinner was spent in the ornate art nouveau sur

streets, its muddled grandeur and the endearing

harsh conditions of life then were obvious in the

roundings of the Municipal House, whose theater

prices. Unquestioningly accepting the alleged

meter-thick walls of the ramparts and keeps of

and restaurant serves as a cultural focal point in

“medicinal values” of beer, we found only one that

this “summer residence”.

Prague. The food was, as ever, Czech; the beer,

could not, under any circumstances, have any

Our last day, Thursday, was spent mostly in

served in huge liter-tankards, was marvelously

value except an appalling aftertaste that ensured

the Old Jewish quarter and briefly on the River

Czech. Stuffed with gravy, the class went in

the drinker would never, ever forget it. Staro

Moldau (which runs right through the city). After

search of a last night’s reveling. For the last time,

pramen. We would like to thank Niels Ulrichsen

the initial chaos with trams being packed and

we invaded the four-story club and sampled the

and Gunnar Vaerge for their willingness to take

people getting left behind, our teachers failed their

mouthwash flavor of absinth.

path-finding exam with flying colors, getting us

Friday morning, tired and melancholy, we took

responsibility for twenty rambunctious IB’ers, their

accommodating patience and sardonic sense
of humor.

lost for 45 minutes. We did manage, however,

the bus to the airport and flew back to Denmark.

to see the Jewish Cemetery and two synagogues

We had spent a week in the city in the heart of

Catharina Gress-Wright and

along with a bunch of Italians.

Europe, becoming familiar with its cobblestone

Per Resen Steenstrup

Ved godt mod og med brede smil landede 2.z i

gelske fodboldkulturs mentalitet bød sig onsdag

dele at deres anstrengelser ikke var forgæves; de

Manchester søndag aften, hvorefter området blev

morgen, da vi fik en rundvisning på Manchester

blev belønnet med varme boblebade..

undersøgt efter endt indlogering. Vandrehjem

United Museum og det tilhørende stadion, hvor

Alle disse videnskabelige og kulturelle studier

met lå smukt ved kanalen, og lidet kunne vi vide

guiden tydeligvis var vant til langt mere begej

blev selvfølgelig afbrudt af det farverige natteliv.

at kanalens fagre dyreliv senere ville volde store

strede besøgende end den gennemsnitlige

Vi kan kalde det kulturelt studium i engelsk pub

gener. Sandheden kom dog snart for dagen (eller

2.z’er. Om aften var der også rig mulighed for

miljø, men glosen ”fest” kommer nok nærmere

rettere sagt natten). Greenpeace vil sikkert kalde

at støde på disse fremmedartede individer, af

sandheden.

det et mirakel, at ugen ikke bød på suppe kogt

nogle benævnt som hooligans, på byens utal

Udmattede og med ømme fødder, forårsaget

af disse skræppende fjerkræ, der oversteg selv

lige fodboldbarer. Dog kom selv ikke de mere

af visse anonyme individers alternative kortlæs

2.Z i decibelniveau om natten.

provokerende elementer i 2.z i fysisk klammeri

ning, benyttede 2.z hjemrejsen på bedste vis - til

med disse fodboldfans.

at indhente noget af den forsømte nattesøvn!

Manchester

Mandagen stod i videnskabens tegn, og
straks efter morgenmaden kunne vi alle se frem

Efter 4(1) timers transport om torsdagen, kom

til mødet med den imponerende ”Merlin.” Uden

Alton Towers i sigte, der bød på alverdens forly

bekræftede udrejsens bedste forhåbninger: At

videre magisk fremtoning var det 30 meter store

stelser, som rigt blev udnyttet af både lærere og

2.z’s studietur har været festlig, højrøstet og ufor

teleskop, der gik under dette navn, dog gan

elever, nogle dog mere modige end andre. En

glemmelig, både for englændere og danskere! Én

ske imponerende. En glimrende rundvisning var

håndfuld elever forcerede endda flere strabadser i

ting er i hvert fald sikkert: Når 2.z rejser samlet

Stilheden i flyet, kun brudt af lejlighedsvis snorken,

blevet foranstaltet specielt til os, hvor de svære

form af milelange skovstier, vrisne security-vagter

foregår det ikke i stilhed, og Manchester vil sent

fysiske teorier og matematiske forudsætninger,

uden humor, og en jernlåge fra helvede for at nå

glemme de glade elever fra 2. Zorro!

blev forklaret, så gymnasieelever på 2. år kunne

det fristende badeland som alternativ til Alton

følge med i de banebrydende observationer af

Towers rutschebaner, og vi kan med glæde med

Frejdie Søndergård-Gudmandsen

verdensrummet, der blev foretaget på stedet.
Om aften mødtes hele klassen igen til fælles

spisning, hvor både maden og drikkevarerne var
rigelige. Derefter gik vi i samlet flok til Rockope

raen Tommy, der stærkt kan anbefales til alle med
blot den mindste musikalske sans. En blind, døv

og stum pinballmester og et fabelagtigt band!

Tirsdag bød på besøg i katedralen, der efter
visse misforståelser af geografisk karakter dog
blev fundet og betog med sin ynde og vælde.

Efter et besøg blandt dampmaskiner og histori
ens mekanik på Manchesters industrimuseum,
var dagen fri til egen afbenyttelse. Nogle få ener

giske elever, og en noget mere modvillig lærer,

benyttede denne fritid til at besøge Peak District’s

naturlige ynder, mens andre var mere forfaldne til
materialismens goder i form af shopping.
Muligheden for et enestående indblik i den en
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Krakow
Nogle mennesker går rundt med en forestilling

om at man skal "se Venedig og dø”. 2.ax er nu

overbevist om at denne forestilling er en løgn;
Se Krakow og dø! Vi ankom opstemte til en
atypisk lørdag i Krakow: ”Holy Papa” (som de

indfødte kalder ham) var død dagen i forvejen. Vi
var (gud fri os) nogenlunde forberedte på pavens

jordiske afsked, men ikke på følgerne. Krakow
var bogstavelig talt lukket. Folk gik rundt med
hvide sløjfer og udtryksløse ansigter, alt sammen

til pavens ære. Dette var selvfølgelig noget svært
at forholde sig til, når man nu engang var ufor

stående protestantisk turist, så 2.ax formåede

alligevel, på mest mærkværdige vis, at holde
sindet åbent og humøret højt. Til trods for al sor

gen, var det en oplevelse for livet: at sidde på en
fortovscafé er bare ikke det samme, når der på

pladsen omkring én står placeret mere end 1/a
million hvidklædte mennesker. Til trods for al den

tumult som denne og lignende events medførte,

havde vi dog en plan for ugen som vi formåede
at gennemføre. Det eneste som pavens død for

har været bare én gang i den notoriske udryddel

Hr. Hvidtfelt går ikke galt i byen, når han mener at

hindrede os i at se var det berømte værk "Dame

seslejr. Som øjenvidne til Auschwitzlejren og dens

et indblik i Holocaust og et besøg i Auschwitz er

med hermelin” som var udstillet på et museum i

efterladenskaber, finder vi det svært at indlemme

almen dannelse. Vi i 2.ax, sidder i alt fald tilbage i

Krakow. Men heldigvis er Krakow, meget mere

"udenforstående”, såfremt de ikke har set hvad

vores trygge hverdagsrammer, og forstår først nu,

end en Leonardo da Vinci. Blandt ugens højde

vi så: vildledelse, fortabelse, tragedie. Rendyrket

at. hvis dette er et menneske... (så) lad dem

punkter var Wavel-slottet, spøjse saltminer, og

ondskab i sin værste afskygning. Auschwitz var

mejsle sig i jeres hjerter” citat: Primo Levi.

ej at forglemme: Auschwitz/Bierkenau. Hvad er

mere end hvad andre klasser kom hjem med.

civilisation? Et besøg i Auschwitz trækker dybe

Et besøg i Auschwitz er en løftet pegefinger for

Nadine Loris Blinkenberg og

etiske spor i såvel spørgsmål som svar, for hvad

sjælen for altid. En følelse der er nødvendig for at

Nicolai Frederik Bonnén Bossen

et menneske er i stand til, ved man først når man

forstå hvor skrøbeligt mennesket... samfundet er.

Jimmy Burnett Nielsen blev den 1/5 2005 udnævnt til rektor (område
direktør) for HHX Næstved Handelsskole. Jimmy har, ved siden af en

travl dagligdag som underviser og IB-Coordinator på skolen, fundet tid

til at supplere sin uddannelse med en master i administration og ledelse
fra Syddansk Universitet, og har derfor villet søge nye udfordringer.
Kollegerne sagde farvel til JB ved en reception på lærerværelset, hvor
rektor takkede for den store indsats og Hans Jørn Bentzen talte på

vegne af IB-lærerne. Blandt de mange gaver var da også en række
eksempler på, hvad det vel i denne sammenhæng må være tilladt at
Den 13/3 2005 kunne økonomiinspektor Jørgen Hvidtfelt fejre sin

60 års fødselsdag. Det blev markeret med en reception i skolens festsal,

hvor kolleger, venner og familie samledes for at fejre fødselaren. Og fejret
blev han med en lang række taler holdt af nogle af de mange mennesker

som han har berøring med i sit meget aktive liv, kolleger, gode venner og
repræsentanter også for den del af fødselarens professionelle virke, som

ligger uden for skolen, i TV- og teaterverdenen. Selveste Ludvig Holberg

dukkede op og talte i sit karakteristiske sprog om fødselarens rolle udi

den lærde skole. Her er det dog rektor som taler for fødselaren.
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kalde merchandise med tilknytning til IB-verdenen, bl.a. et fornemt
pennesæt, således at Jimmy konstant kan blive mindet om sin store
og afgørende betydning for etableringen af IB på Herlufsholm .
Den vigtige funktion som IB-coordinator blev den 1/5 overtaget af

Cecilia Karlström, som efter nogle års tjenestefri er vendt tilbage til sko

len. Tjenestefriheden er blevet benyttet til at udnytte et PHD-stipendium
på DPU til forskning i multikulturalisme og historiedidaktik i gymnasiet.
Cecilia har således, og også i kraft af en tosproget baggrund, de bedste

forudsætninger for at overtage denne vigtige post.

Forårskoncerten 2005
En festklædt forsamling sad parat i hallen, da

"Jeg vil lade lyset brænde". Her følte denne an

forårskoncerten på Herlufsholm skulle løbe af

melder sig hensat til sin ungdom sidst i 70érne,

stabelen. Mødre og fædre med kameraet parat

hvor erindringen om klangen fra Vesterbro Ung

- bag mig fik en far lige de sidste instruktioner i

domsgård pludselig trængte sig på. 1 .bx sang

betjeningen af digitalkameraet - og så gik rektor

med en rå vokalstyrke der imponerede. Et guitar

på scenen. - For at fortælle os tilhørere, at afte

spil og en klang fra gamle dage, fra før diskote

nens arrangement skam var eksamen i musik

kerne druknede i remix og sukrede boybands.

for 1 ,g's vedkommende. Dette gjorde publikum

Og atter et stil- og stemningsskift: Birgitte Witt

til censorer, og karaktersystemet til klapsalver og

med "Son of a Preacherman’’. Birgitte har en

hurraråb.

smuk stemme og sang med stor sensitivitet dette
meget appetitlige country/rock-nummer.

Et par veloplagte konferenciers, Katja og

Adam, introducerede aftenens første nummer,

Endnu et sentimentalt øjeblik: For os ældre

"All the Small Things" med 11B. Man sporede

som er rundet af Abba-tiden var det skønt at gen

en koncentreret bekymring hos aktørerne, led

høre "Mamma Mia" i Grundskolebandets version.

saget af en rytmisk kanonade BUM BUM. Det

Pigerne hed ikke Agneta og Anni-Frid, de var ikke

var lige før præstationsangsten overskyggede

henholdsvis lys og mørk, men de sang med stor

sangglæden. Bedst syngende var 11B i slutningen

charme og overbevisning den gamle ørehænger,

af deres optræden, og det var også først her de

flot akkompagneret af bandet.
"How Come You Don't Call Me" - en dialog

begyndte at bevæge sig i takt til musikken. Men

leveret af de to kælne misser, Sarah og Katja

så begyndte det altså også at swinge.

Hermed havde de banet vejen for 6-8 Kor som

fra 3MU, der så sandelig fik mjavet og skreget

sang "It's Gonna Be a Long Night" og Can You

deres frustrationer ud, meget kompetent akkom

De var nu lidt spage i

pagneret af Julie på flygel og Selina på trommer.

Feel the Love Tonight

mælet, men en tapper skare gennemførte, hjul

Her var dybe blikke, utvetydigt kropssprog og

pet godt på vej af klapsalver fra salen - og så fik

et imponerende østrogenoverskud som efterlod

vi endelig smil frem på deres ansigter. Og Elton

censorerne med åben mund og fladt hår.
Så drønede saxofonerne, "Don't Stop" for

Johns dejlige nummer kom til sin ret.
Natten sænkede sig. I hvert fald invaderedes

fuld udblæsning i hænderne på 2MU. Her var

scenen af natdyr fra 1 .y med nummeret "Save

fokus på instrumenterne som blev trakteret med

Tonight". Alle variationer af nattøj var vist re

overbevisende talent, en kanonade af saxofoner,

præsenteret på scenen. En glad og dynamisk

tromme, el-guitar og sang. Og vi klappede og

skare, som sang dejligt igennem. Rå livsglæde

trampede alt hvad vi kunne.

3

accompagneret af et velspillende band, hvor Poul

.g dans - smuk og sensuel dans i en rå stor

la Cour imponerede med sin guitarsolo. Og vi

bykulisse, hvor de opstillede stativer tjente både

klappede, hujede og piftede, godt varmet op til

som rekvisitter og instrumenter. Godt tænkt. Pa

rallelt med dansen forløb sangen - Bang Bang

næste nummer.

- flot timet i en helt rigtig sammenhæng. Et for

Und nun, meine Herrschaften: 1.a med

"Summernights". Klædt på som 50er og 60er

rygende nummer.

teenagere, tilbagestrøget koslik hos drengene

Samme strenge slog gymnasiebandet an med

og dydigt lillepige-look hos pigerne sang og dan

"Easy Lover". Et heftigt bombardement fra ivrige

sede 1 .a sig med en smittende begejstring og

guitarister som til tider druknede sangen. Meget

fantastisk udstråling gennem et af hovednumrene

ekspressiv og velspillet guitarsolo fra Ulrik Plasch

fra Grease. Censorerne var ikke i tvivl: Klapsal

ke. Og karakterskalaen røg igen til tops.

"Transparent & Glasslike” var mellemmus ikke

verne bragede.

-tværtimod. Hurra for el-guitaren, hurra for rock

Dernæst fulgte et solonummer. Marie Jesper

stemning, for nu kom der gang i den. Her var

sen entrede scenen med sin fløjte. Ydmygt og

selvbevidste solosangere, velsyngende juhupi-

musikken. Et brag af en afslutning på aftenen og

uprætentiøst stillede hun sig op, smilede forsigtigt

ger og gakkede guitarister, en flok syngende og

tak for det. Jeg glæder mig allerede til næste år.

til publikum og spillede en fortryllende version af

gyngende gymnasieungdom, som med dette

PS: Jeg tror nok, at censorerne var enige med

"Memory". Lille pige + fløjte = stor kunst.

rytmiske nummer toppede karakterlisten efter

mig i, at karaktergennemsnittet ved forårskoncer

publikums reaktion at dømme.

ten lå ret højt, og at alle bestod med glans.

Men nummeret "Let's Groove" med 1 .v fik
med deres sjove indledning brudt den henførte

1 .bx sang lige så overbevisende i nummeret

Ingrid Sinding
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De ekstraskolære aktiviteter
af Jacob Normann

De ekstraskolære aktiviteter er i løbet af året op
delt i tre perioder. Første periode løber fra august

til oktober (efterårsferien), anden periode fra ok

tober til december (juleferien) og tredje periode
fra januar til maj (påskeferien.) De ekstraskolære

aktiviteter består af en række musisk/kreative og
naturligvis sportslige aktiviteter.

I mange år var det frivilligt at deltage i de eks
traskolære aktiviteter. Tilbuddene var indtil 1993

ikke organiserede og byggede på lærernes inte
resse og overskud. Fra 1996 indførtes tilmelding
til aktiviteterne, samtidig blev det gjort obligatorisk

for grundskolens kostelever at deltage i mindst én
aktivitet. Tilmeldingen foregik tre gange om året,
og de enkelte aktiviteter var spredt ud over alle
ugens dage. Elevernes deltagelse registreres og
gennemførte aktiviteter føjes til elevens personlige

portefolio i lighed med elevens øvrige aktiviteter
i det ekstraskolære liv som f.eks. deltagelse på

skolehold, skolemesterskaber, deltagelse i frivilligt
arbejde, optræden i skolekomedier osv osv.

Fra skoleårets start 2001 indførtes en ny struk

tur med en fælles aktivitetsdag. Det betød, at alle
kostelever skulle deltage i en eller to aktiviteter
hver tirsdag (i de sidste to skoleår på onsdage) i
tidsrummet 15:00-18:00.

Med hensyn til udbuddet af sportsaktiviteter
har skolens målsætning de sidste år været at

alle elever skulle have mulighed for at dyrke vo
res '’nationalsportsgrene”, samt at der indenfor
disse sportsgrene skulle være mulighed for enten

eksterne eller interne konkurrencer.
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Korsang

Drama grundskolen

Debating Society
SOS-børneby

MUN
Yoga

Jagttegn
Hockey grundskole og piger
Hockey gymnasium drenge

Madlavning

Basketball grundskole drenge
Basketball gymnasium drenge

Yoga

Basketball piger

Jagttegn

Svømning

Hockey grundskole og piger

Ridning

Hockey gymnasium drenge

Indefodbold piger

Madlavning

Udendørs fodbold alle

3.g dans

Badminton grundskole drenge

Bordtennis

Oversigt over de samlede ekstraskolære tilbud i

Badminton gymnasium drenge

Ridning

de tre perioder. De aktiviteter, som er angivet er

Badminton piger

Basketball grundskolen drenge

ugentlige og afholdes af lærer/instruktør.

Volleyball gymnasium drenge

Basketball gymnasium drenge

Volleyball piger

Basketball piger

I første periode (august-oktober)foregik de

Aerobic

Svømning

fleste aktiviteter om onsdagen i tidsrummet

Maraton/løbetræning

Indefodbold piger

15:00-18.00.

Karate

Badminton grundskolen drenge

Samspil grundskole

Bordtennis

Badminton gymnasium drenge

Badminton piger

Samspil gymnasium

Volleyball piger

Korsang

I tredje periode (januar-maj) var aktiviteterne

Friluftsliv

organiseret som i anden periode.

Volleyball gymnasiet drenge

SOS-børneby

Formning

Aerobic

Fodbold grundskole drenge

Billedkunst

Maraton/løbetræning

Fodbold gymnasium drenge

Samspil

Karate

Fodbold piger

Korsang

Strikkeklub

Svømning

Drama grundskolen

Indefodbold grundskolen

Atletik

Debating Society

Tennis grundskole

MUN

Tennis gymnasium

Volleyball
Aerobic

Ultimate

Amerikansk touch fodbold
Løbetræning

Rundbold
MUN
Golf

Karate

I anden periode (oktober-december) var ak
tiviteterne spredt ud over ugens dage, dog

stadig med hovedvægt på onsdage.

MTV-dance

Billedkunst

Formning
Samspil grundskole
Samspil gymnasium
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Vindere af interne turneringer
i skoleåret 2004-2005
Skolemestre atletik

Skolemestre indendørs fodbold : 3.by.

Drenge:

Grundskolemestre i indendørs fodbold : 8.c

100m

Jacob Wachtmeister

11.70 sek

400m

Joakim Normann

55.54 sek

Længdespring

Morten Andersen

Spydkast

Frederik Hasselkjær

5,38 m
33,14 m

Sovesalsmestre i basketball
Finalerne i årets interne basketballturnering endte med følgende resultater

Kuglestød

Kjartan Gaasedal

10,20m

1500m

Joakim Normann

4.36.58 min

Højdespring

Frederik Hasselkjær

7-kamp

Joakim Normann

1,65 m
3437 point

100m

Camilla Mikkelsen

længdespring

Stine Halbye

spydkast

Stephanie Franck

kuglestød

Trine Kreiner

højdespring

Camilla Aamodt

400m

Amanda Normann

800m

Camilla Aamodt

14.60 sek

14-0

Peter S. Hansen

Single piger

Cathrine Thomsen

Double piger

Cathrine Thomsen/Nadine Blinkenberg

Mixdouble

Philip Larsen/Cathrine Thomsen

8,45 m
1,10m

73.64 sek
3.02.65 min

Skolemestre badminton :
Single drenge:

Benjamin Suhr

Single piger:

Randi Møller

Lassengården-Mygningen

13-11

3,77 m

22,77 m

Skolemestre tennis
Single drenge

Double drenge:

Benjamin Suhr/Christopher Hedegaard

Double piger:

Chanda Olsen/Anne-Marie Pless

Mixdouble:

Philip Larsen/Cathrine Thomsen
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Piger:

PG1-BG1

Drenge :

Piger:
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Skolemestre volleyball: 3.b y.

Vinder af nytårsturneringen i hockey: Vest

Resultater fra eksterne turneringer

Årets spillere

Svømning

stemmer spillerne om kampens spiller. Den spil

I oktober måned deltog to hold i et svømme-

ler, som har fået flest stemmer gennem sæsonen,

Hver gang der spilles i kostskoleturneringen,

stævne på Tokai med deltagelse af Tokai Boar

udnænnes til årets spiller. Følgende spillere er i

ding School, Haslev Idræts Efterskole og Her

år blevet valgt.

lufsholm. Herlufsholm vandt i såvel senior (vores

Drenge 1 : Benjamin Suhr

gymnasium) og juniorrækken (vores grundskole.)

Drenge 2 : Philip Larsen

Dermed kunne eleverne igen i år vende hjem med

Piger: Maria Brandt

to pokaler.

Tokaistævner

Volleyball

Udover svømmestævnet har vi to sportsmøder

- se side 50

med Tokai. I oktober er vi på besøg hos dem og

i maj måned foregik stævnet hos os. Der dystes

Basketball

i fodbold drenge, basketball piger og drenge,

7. klasses drenge hold deltog ved amtsmester

volleyball piger og drenge, tennis mixdouble.

skaberne, hvor det blev til én sejr og to nederlag.

Stævnerne med Tokai startede i 1988 og de fle

Såvel skoleholdet for piger som skoleholdet for

ste gange har Herlufsholm sejret. Dette var også

drenge har været til gymnasiestævne i b-rækken.

tilfældet ved begge stævner i år.

Her klarede drengene sig bedst med 4 sejre.

Fodbold
Drenge 1.

Sorø

4,k.

Herlufsholm

4.k.

9 p.

Stenhus

4.k.

8p.

2k.

9p.

Stenhus

2.k.

6p.

Herlufsh.

2.k.

3 p.

Birkerød

2.k

Op.

Sorø

13 p.

Kostskoleturneringen afsluttes ved et slutspil. Her
blev pigerne nr.4. Drenge 2 blev nr.3. Drenge 1

endte på en meget fornem 2.plads.

I Røper P. turneringen for lykkedes det for
pigerne for 4. år i træk at hjemføre Eusebiuspo-

kalen. Drenge 1 tabte efter straffespark, medens
drenge 2 tabte begge kampe.

Piger.

Sorø

4.k.

15 p.

Herlufsh.

4.k.

12 p.

Birkerød

4k.

9p.

Stenhus

4k.

6p.

Haslev

4k.

3p.

Høng

4k.

Op.

Drenge 2,

Sorø

2k.

9p.

Stenhus

2.k.

6p.

Herlufsh.

2.k.

3p.

Birkerød

2.k

Op.
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Karate på Herlufsholm

Et lille hold med 10-12 elever har trænet flittigt

Stort tillykke til følgende elever:

på at lære karate i indeværende skoleår. Karate

Gradueret til 6.kyu:

Gradueret til 8.kyu:

er en gammel japansk kampkunst med rødder

• Jacob von Rosen

• Regitze Sølling, Martin Kallesen, Laetizia Mad

tilbage til shaolin-munkene i Kina. På Herlufsholm

sen, Asbjørn Normann, Kirsten Tangaa

trænes den traditionelle stilart Shotokan Karate

Gradueret til 7.kyu:

JKA. Thomas Tauris, dertil dagligt underviser i fy

• Lauge Bossing, Jesper Frausig, Sophia Grøn

sik og matematik, er uddannet instruktør i Dansk

lund, Anders Jespersen, Karen Jespersen, Ci

Karateforbund og er ansvarlig for træningen. Ka

lia Kjer, Ulrik Rantzau

rateholdet har endvidere haft besøg af Sensei
Wisti Seerup, der bor og træner i Tokyo.

Karate er både for drenge og piger fra gymna

siet og grundskolen. Foruden effektivt selvforsvar
opnår eleverne også fysisk og psykisk velvære i

form af bedre kondition, smidighed, styrke, kon
centration, balance og selvtillid. Undervisningen

foregår med disciplin og koncentration - men

altid med plads til et smil på læben. Gensidig
respekt er et vigtigt element af træningen. Psykisk

udholdenhed er nok den vigtigste egenskab at

besidde for den elev, der efter mange års flittig
træning, ønsker at opnå sort bælte.

Der trænes to gange om ugen, og der har
været afholdt graduering (bælteprøve) i december
og april. En del elever har netop erhvervet sig hen

holdsvis det orange bælte (8.kyu) og det grønne

bælte (7.kyu). Sidstnævnte gruppe forventes at
opnå violet bælte (5.kyu) til foråret 2006.
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Thomas Tauris

SOS-børnebyer
SOS er en af de lidt anderledes aktiviteter. Vi er

drift på årets julebasar hvor elever, forældre og

10-12 elever som mødes en gang om ugen for

skolens ansatte kan hygge sig og samtidig støtte

at diskutere ideer til hvordan vi kan samle penge

en god sag.

ind til hjælpeorganisationen SOS-børneby.

Siden SOS-gruppen startede i 1996 har vi

Vi er med ved arrangementer som café stjer-

samlet 300.000 kr. ind som er gået til et børne-

nemix, dramaforestillinger og jubilæumsstævnet

byhus (kaldet House Herlufsholm) i børnebyen i

hvor vi sælger kaffe og kage og de ’Herluf ac-

Francistown Botswana og et social- og sund

cesories’ vi har fået produceret.

hedscenter i Nairobi, Kenya.

Når vi kommer hen i slutningen af november,
starten af december bliver der arbejdet i døgn

Karen Jespersen, 3. IB

Strikkeklub
Hver 2. fredag klokken 15:00 lige efter en
rejseweekend, mødtes vi i luen for at strikke
sammen. Til hver gang var der en der bagte en
kage, og hvis vi havde glemt det, købte Lone

bare nogle småkager. Første gang fik vi udleveret
en "bog" om strikning, som Lone havde været
så sød at kopiere til os. Så skulle vi selv hækle

en snor, som skulle bruges til at samle "bogen”.
Lone havde også te med til os, derefter sad vi

ellers bare og snakkede om alt mellem himmel
og jord. Vi hyggede os rigtig meget. Når vi kom,

sad vi bare og strikkede, og hvis der var noget
vi ikke kunne finde ud af, hjalp Lone os. På den

måde kunne vi hele tiden komme videre.

Vi syntes at det har været en sjov tid med strik
keklubben, og vi håber at man til næste år igen
laver en strikkeklub.

Natascha, Jacob og Franziska. 8.b
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Fik-fak dag august 2004

En af årets samlende sportsbegivenheder er Fik-fak dage. På denne dag deltager samtlige elever i

gamle såvel som nye lege. Eleverne er opdelt i 46 hold på tværs af klasser og årgange. Disse hold

bevæger sig rundt på skolens område til en række poster. Ved hver post skal løses en opgave eller

konkurreres mod et af de andre hold. Der er stor variation i opgaverne og konkurrencerne, som det

fremgår af disse billeder. Én af posterne er selvfølgelig den gamle Herlovianerleg "fik-fak.” Dagen sluttes
af på Grønne Plads med fællespisning - frikadeller med kartoffelsalat.
Jacob Normann
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Model United Nations
Efter vores succes sidste år som debuterende

skole blandt de danske MUN kredse, besluttede
vi os for, at vi ville deltage på et internationalt plan

i år. Vi var heldige nok til at få et sikkerhedsråd
land, nemlig Rumænien. Efter 2 måneders forbe
redelse var vi klar til at diskutere alt fra at skabe

stabilitet i mellemosten til kloning af mennesker i

helt op til 8 timer på en dag. Vi ankom Fredag d.
22. oktober til Royal Russell School i Surrey med

dejligt engelsk vejr, vi var knapt nok ankommet før

len, og det kunne tydeligt mærkes på niveauet.

Det endte faktisk med at Catharina Gress-Wright

vores ting var smidt over til de madrasser vi skulle

Når vi holdt en pause for at spise aftensmad sad

og Anne Jakobsen blev valgt til mest aktive kvin

sove på, og vi blev spredt for alle vinde til vores

vi sammen ved et bord og snakkede om strategier

delige deltager i deres kommitteer. Vi var alle me

forskellige kommitteer. Jeg sad i sikkerhedsrådet

over vores engelske kostskole mad (biscuits and

get tilfredse med vores præstationer og glæder

og blev næsten bange når jeg hørte hvor utrolig

gravy) og om hvor uhyggelig gode de andre var.

os allerede til næste års internationale konference,

dygtige de andre elever var til at argumentere

Selv om konkurrencen var hård, kæmpede alle

og som elevformand for MUN klubben vil jeg på

for deres sag.

på holdet i deres kommitteer for at få Rumæniens

klubbens vegne takke Rektor for al den støtte han

Den første dag var meget tankevækkende for

meninger frem, og vi blev også anerkendt for vo

har givet klubben i år.

alle os fra Herlufsholm, i England, blandt MUN

res indsats af både lærere fra andre skoler, MUN

elever, er “Debating" et meget populært fag I sko

deltagere og dem som modererede debatten.

Per Resen Steenstrup
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Volleyball 2004-2005
Det er en historie om en voksende interesse,

Borngräber, Morten Jensen, Claus Jespersen

vokser ind i himlen, og den viste også, at når man

om gode spillere, og spændende kampe. Der

og Nicolai Gertz. Det er en flok drenge, som med

forlader sit koncept og spiller individuelt, så er vol

har stort set hele året været godt besat til træ

lidt skoling kan blive til et godt volleyhold. Faktisk

leyball et meget svært spil at vinde. Det lykkedes

ningsaftnerne. Specielt har pigerne vist en kraftigt

forventede jeg at vi skulle spille om at vinde - og

trods alt, men undervejs måtte coachen tale med

voksende interesse, og i perioden efter jul var der

det kom da også til at holde stik.

lidt store bogstaver til bl.a. Strøyer.

gennemsnitlig 25 piger til volley torsdag aften.

Stævnet var en alle mod alle turnering mod

Stævnets 3. kamp var den moralske og reelle

Drengene har været lidt mere svingende, men

Næstved, Haslev og to hold fra Maribo. Holdet

finale mod et ikke ueffent hold fra Haslev, som

også her har interessen og ikke mindst niveauet

lagde ud mod at spille mod Næstved, og den

var meget homogene, og spillede en pæn gang

været for opadgående.

kamp levnede ikke tvivl om hvem der er ”By

bold. Første sæt blev spillet lidt på opstødene

Der har også i denne sæson været de tradi

ens Hold’’. Herlufsholm viste overbevisende spil

fra Maribo-kampen, og spillet hang ikke rigtig

tionelle stævner og kampe. Først pigekampene

i gennem hele kampen og udraderede nærmest

sammen. Sættet blev tabt 20-25.

mod CIS umiddelbart efter efterårsferien, hvor

Næstved med cifrene 25-12 og 25-10. Specielt

Men i andet sæt kom Herluf stærkt igen. Plud

specielt det unge hold ydede en fornem indsats

serverne var skarpe, og på trods af den store

selig var melodien blevet fundet igen, og dren

og vandt klart. 3. G pigerne var kommet mere

overlegenhed blev konceptet holdt hele vejen:

gene havde indset, at det kunne betale sig at

i menneskehænder mod et godt sammenspil

Skarpe server og velovervejet angrebsspil, hvor

holde sig til konceptet. Efter overbevisende server

let CIS-hold, og måtte se et knebent nederlag

der blev slået til bolden. Anden kamp mod Mari

i slutningen af sættet vandt vi 25-17. Altså igen ud

i øjnene.

bos 1. hold startede lige så overbevisende, men

i et afgørende 3. sæt, som blev om muligt endnu

Dagen efter var vi på TOKAI til stævne, og her

så var det som om koncentrationen glippede

mere nervepirrende end mod Maribo. En usik

havde drengene meget let spil, mens pigerne igen

lidt. Måske var det for nemt, så attituderne blev

ker dommer gjorde det heller ikke nemmere, for

nogen af holdene, så stemningen var i perioder

kæmpede det bedste de havde lært, og faktisk

lidt for oversmarte. I hvert fald formåede Maribo

spillede rigtig godt. Desværre ikke helt godt nok

at hive sættet hjem med 25-22. Og så var der

lidt ophidset, men selv om der blev vist godt spil

til at vinde, men næsten... Som sidste år blev

pludselig nerver på - et meget - og unødvendigt

var Haslev en anelse bedre til at styre nerverne

kampen tabt med to point i det afgørende sæt

-jævnbyrdigt 3. sæt blev vundet med 20-18. Det

og hev sæt sejren og stævnets samlede sejr hjem

- og i år var det reelt. Der fik modstanderne ikke

var en kamp der viste, at træerne trods alt ikke

med cifrene 25-23.

hjælp af dommeren.

Efter den kamp var det noget af et antiklimaks

Ved 1 -2. g regionsstævnet i Vordingborg viste

at skulle spille mod Maribo 2, men efter et sløjt 1.

pigerne igen at der er muligheder i dette hold

sæt der blev vundet 26-24 blev sejren og dermed

- specielt hvis de sidste potentielle også gider

den samlede 2. plads spillet hjem med overbevi

komme til træning, så det bliver muligt at stille i

sende 25-16 i andet sæt.

stærkeste formation.

Samlet blev det altså til 2. plads til drengene

Drengeholdet var et helt nyt hold og de fik kær

- og det lover jo egentlig meget godt for fremti

ligheden at føle. I perioder spillede de ganske

den. Drengeholdet som skal spille 3. g til næste

pænt, men der er et stykke vej endnu, hvis de skal

år, og dermed spille om at komme til DM har

gøre sig håb om en finale-plads i 3.g. Men der

potentialet til noget stort. Så er spørgsmålet bare

er afgjort muligheder i holdet. Der er en del gode

om koncentrationen kan holde hele vejen. I hvert

boldspillere, og så er der nogle fodbold-drenge.

fald tror jeg, at med lidt mere målrettet træning vil

3. G stævneme har jo den specielle karakter,

vi vinde regionsstævnerne til næste sæson - og

at der samtidig spilles om at gå videre til regions

måske endda med lidt held kunne komme hele

og danmarksmesterskaber. Derfor bliver der altid

vejen til finalestævnet. Det afhænger dog noget af

kæmpet lidt ekstra fra alle, og vores piger var i

hvor mange klubspillere de øvrige mellemrunde-

år ikke skarpe nok. De havde en hyggelig og fin

hold kan stille med.

dag, men det var ikke de store sportslige resulta

Det var optakten, og hvordan gik det så??

ter de havde med hjem. Faktisk fik de temmelig

I starten af december var vi endnu en gang til

mange klø!

regionsstævne, denne gang på Næstved gym

Historien om 3. g drenge holdet starter egentlig

nasium. Endnu en gang var vi ikke optimalt besat

allerede sidste år til regionsstævnet for 1 -2 g i

- i 2. G var det Simon Lüdeking der var væk på

Vordingborg. Dengang skrev jeg:

grund af sygdom, denne gang var Claus Jes

Også drenge-holdet var i aktion denne tirsdag.

persen der lå syg.

På forhånd havde jeg ret store forventninger til

Alligevel havde både jeg og holdet ganske

holdet, som bestod af Christian Strøyer, Fre

store forventninger, og efter en tæt åbnings

derik Hasselkjær, Joakim Normann, Benjamin

kamp mod værterne fra Næstved - det var som
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forhånd var målet at vinde puljen, og så få hævn
over Haslev i semifinalen.
Kampen mod Køge var en meget svingende

kamp, hvor de to hold skiftedes til at have initia

tivet. Heldigvis med Herlufsholm som de domi

nerende i 1. sæt, som blev vundet. Køge tog sig

af 2. sæt, og så var initiativet tilbage hos os i 3.

sæt, som også blev vundet relativt klart.
Anden kamp mod Kalundborg var en forma

litet. Der blev uden de store anstrengelser spillet

fornuftigt og 2-0 var hurtigt en kendsgerning.
I den anden pulje var det gået som forventet,
så nu ventede "arvefjenderne” fra Haslev i den

afgørende kamp om at komme til DM i Vejle. På

forhånd en meget lige og jævnbyrdig kamp, hvor
vi så forventede at det var vores tur til at trække

det længste strå. Det kom overhovedet ikke til
at passe. Fra start viste vores drenge en utrolig

koncentration i alle faser af spillet. Der blev servet

skarpt, modtaget, hævet og angrebet med stor
sikkerhed, og ikke mindst var vores blokader helt
suveræne. Så hvad der så ud til at blive jævnbyr
digt blev nærmest en massakre på Haslev. Da
vi var foran 23-12 i 2. sæt efter at have vundet

1. gik det så pludselig op for drengene at noget

stort var under opsejling, og den berømte gum
miarm var ved at indfinde sig. Efter 4 point i træk

til Haslev tog vi så en timeout, skiftede Nicolai ud
med Benjamin og Joakim fik besked på at hæve

til Simon i stedet for til Claus - og vupti. De to
sidste point blev kørt hjem og en sikker sejr var en

kendsgerning. Finalen i Vejle ventede forude.
Her var optakten til gengæld lidt pessimistisk.
Joakim valgte at melde fra, så igen var vi ikke

i stærkeste opstilling. Og det havde nogle af

drengene så fået til, at det var umuligt at stille

noget op.

Der var gode hold, rigtig gode endda, men
realistisk var der en chance for at komme i se
mifinalen og dermed mellem de fire bedste hold.
Det nytter bare ikke så meget, når troen på det

ikke er til stede. Resultatet blev så 4 nederlag efter

om søvnen lige skulle gnides ud af øjnene - gik

meget spændte på at se standarden. Vi skulle

alt planmæssigt. 2-1 lød sejren over Næstved

spille mod Køge og Kalundborg i de indledende

nogle rigtig gode kampe mod Midtfyn, Øregård

på, Igen blev der spillet finale mod Haslev, og

kampe, og hvis vi gik videre fon/entede vi at kom

og Hjørring - og så en skævert mod værterne

endnu en gang blev det en utrolig tæt omgang,

me til at møde enten Haslev eller Falkonergården

fra Rosborg, som helt unødvendigt fik lov til at

hvor Haslev igen trak sig sejrrigt ud af kampen

i semifinalen. Da vi velankommet til Roskilde fik

vinde.

efter tre tætte sæt. Der var dog ikke plads til at

kigget på de andre hold, måtte vi konstatere, at

Men det var et godt stævne og en fin tur, som

græde over det - målet var indfriet og vi var i

vi nok var kommet i den letteste pulje og at det

gerne gentages med et nyt hold. Så må vi se om

semifinale-runden.

gjaldt om at vinde puljen, så vi ikke skulle møde

der er potentiale i de næste årgange.

Den blev afviklet på Roskilde amtsgymnasium

Falkonergården i semifinalen. Falkonergården i

den 7. februar. Da vi så puljeinddelingen var vi

den anden pulje var i en klasse for sig selv, så på

Peter Galle

Kontakt 2005 maj/juni

51

Golf - med Herluf

Vi synes at golf arrangementet som skolen har

gik på skolen pga. de stramme tider i løbet af

lavet har været virkeligt godt og lærerigt.

dagen mht. lal.

Senere hen fik de løst problemet med at op
dele træningen for øvede og begyndere, det

Vi har nydt at være ude og spille golf sammen

Nybegynderne fik hurtigt lært at bruge teknik

med vores kammerater og lære at blive bedre

ken. De har virkelig klaret sig godt og alle dem,

Vi tre glæder os ihvert fald til næste golfsæson,

til at spille golf.

som næsten ikke har spillet golf før, endte med at

til at spille igen og forbedre os og ikke mindst

synes vi var en klar forbedring.

Vi synes det med træning af en professionel

kunne spille velfungerende ude på den store bane

til slappe af og bare hygge os i solen og spille

fra golfklubben har været rigtigt godt, især for

bl.a. fordi træneren var positiv og vi var glade

sammen.

de elever, som ikke har været så rutinerede som

for den træning, han gav os. Men af og til følte

Venlig hilsen de tre golfentusiaster, som ser

de øvede. Desuden har de øvede syntes, at det

enkelte, at de gerne ville lære mere, men pga. at

frem til en super god golfsæson.

var utroligt dejligt at kunne spille golf igen, da de

træneren havde så mange elever, fik ikke alle den

mente, at man ikke fik tid til at spille mens man

tid, de ønskede.

Alexander S. Gamborg, Mads Richter og

Niels Birk-Sørensen

Valg af
forældrerepræsentanter
Der indkaldes hermed til valg af forældrerepræsentanter (og suppleanter).

Lørdag den 13. august 2005 kl. 10.00
(fugleskydningsdagen)
Valget vil foregå i anviste klasselokaler på Herlufsholm Skole.
De nyvalgte forældrerepræsentanter indkaldes herefter til

valgmøde af bestyrelsesmedlemmer jf. valgregulativ.

Herlufsholm
Grundlagt 1565
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På bestyrelsens vegne
Klaus Eusebius Jakobsen

