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Tag en dans med eliten På Herlufsholm 
 
Bidrager en kostskole positivt eller negativt til opdragelsen af eleverne? 

Den diskussion har bølget frem og tilbage mange gange i forbindelse med 

Herlufsholm. Ny bog af Herlufsholms tidligere rektor, Klaus Eusebius Jakobsen, tager 

os med ind bag murene på Danmarks mest kendte kostskole. En skole, som ofte enten 

er elsket eller hadet. 

 

Er Herlufsholm blot en skole for de riges børn, eller kan kostskolen faktisk noget særligt, når 

det gælder om at danne gode samfundsborgere? 

 

Fra første dag i rektorstolen i måtte Klaus Eusebius Jakobsen tage fat på en omfattede turn-

around. Herlufsholm var en traditionstung organisation med en lang række stærke værdier og 

traditioner, som han gerne ville bevare og styrke, men Herlufsholm indeholdt også elementer 

og adfærd, som han for enhver pris ville have udryddet. Han var oppe imod, at herlovianerne 

(eleverne på kostskolen) gerne ville udfordre autoriteter, men meget nødigt traditioner. 

 

I På Herlufsholm kommer vi tæt på livet på denne særlige skole. Klaus Eusebius Jakobsen ser 

på kostskoletraditionen i Europa og diskuterer, om kostskoleformen er levedygtig i en moderne 

verden. Og hvad med eliten? Giver det mening at stræbe efter, at en skole uddanner sine ele-

ver til stærke samfundsborgere? Og har denne type skole nogle styrker, som andre skoleformer 

savner i dagens Danmark. Klaus Eusebius Jakobsen tager os med indenfor på kostskolen og dis-

kuterer, om denne skoleform stadig har en berettigelse. 

 

Om forfatteren 

Klaus Eusebius Jakobsen, cand.mag. i historie og samfundsfag, var rektor på Herlufsholm 1993-

2016. I dag driver han sit eget konsulentfirma, er tilsynsførende for privatskoler, formand for et 

par bestyrelser og desuden aktiv i lokalpolitik. 

 

Om bogen 

På Herlufsholm – en dans med eliten af Klaus Eusebius Jakobsen udkommer hos Gyldendal den 

4. september 2017 og koster 299,95 kr. med moms på www.Gyldendal.dk  

 

For yderligere information kontakt: 

Klaus Eusebius Jakobsen: 4027 6097 eller klauseusebius@gmail.com 

Benedikte Marcussen, Gyldendal: 3375 5715 eller gbbm@gyldendal.dk 
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