
 
Modernisering og ombygning af Galen

 
Nyindrettet teater- og dramatikbygning  

Galen 

 
moderne lokaler til dramaundervisning og teater 

Skolens gymnastiksal fra 1968 betegnes på herlovianersproget som Galen (gymnastiksalen). Ga-
len indgik således i den første gruppe af bygninger, der blev opført i sidste del af 1960 erne efter 
nedrivning af den tidligere avlsgård, som lå lige syd for det daværende skoleområde.  

Galen er opført med en høj, central gymnastiksal på ca. 200 m2 og lavere bygningsdele til hhv. red-
skabsrum og omklædnings- og baderum. Bygningen er i øvrigt indpasset i den arkitektur, som kgl.         
bygningsinspektør J. Stærmose havde udtænkt for skolens udbygning mod syd. Den fremtræder 

således med facader af røde teglsten, sort tegltag og 
mørke vinduesbånd. Bygningens ydre arkitektur er bibeholdt.  

Derimod var der ønsker til væsentlige ændringer af indretning og anvendelse af Galen. Bygningen 
har i lang tid været utilstrækkelig til skolens indendørs idræts- og fritidsaktiviteter  og er med op-
førelse af skolens nye sportshal (Trollehallen) blevet overflødig til sit oprindelige formål.   

Til gengæld har skolens undervisning i dramatik udviklet sig meget stærkt gennem årene, især for 
gymnasiet og IB. Undervisningsforholdene på dette område var derfor blevet utilstrækkelige. Siden 
Herlufsholm i 1997 etablerede dramatik (gymnasiet) og Theatre (International Baccalaureate) har 
fagene haft stor tilslutning blandt eleverne.   

Gymnasiereformen medførte en opprioritering af dramatik, hvilket giver flere elever mulighed for 
at udvikle sig fagligt, fordi dramatikundervisningen tilgodeser en bred vifte af læringsstile og der-
med giver alle elevtyper mulighed for at udnytte deres potentiale.  

Indretning af lokaler til dramaundervisning og teater 
Galen er tidligere blevet taget i brug til formålet på et interimistisk niveau og skulle derfor undergå 
den ombygning og indretning, som var nødvendig for at tilgodese disse kreative fags udvikling.   

Bygningen er nu fremragende til undervisningsrum for skolens dramaundervisning idet:  

 

De nuværende sidelokaler kunne med få virkemidler kan gøres funktionelle  tæt på forestil-
lingsrummet og små lokaler med muligheder for opbevaringsrum tæt på.  

 

Den tidligere gymnastiksal kunne med få midler kan gøres til et fleksibelt performance rum og 
teaterrum. Lofthøjden er perfekt til en moderne lyssætning i forhold til scenen. Rummet kan og-
så anvendes til teatersammenkomster i forbindelse med cafeer, kabaretter, skolekomedier m.m.    
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Plantegning: 

  

Ny teatersal 
Ifølge planerne er selve teatersalen indrettes med en stor scene i den ene ende og indgangsparti, et 
repos med ekstra tilskuerpladser, teknikrum samt toiletter i modsatte ende. 
Første etape i byggeriet omfattede blandt andet nedtagningen af de gamle gymnastikbomme, reb og 
de fleste af ribberne i salen, hvorefter etagedækket kunne påbegyndes. Salens vinduer blev 
afdækket for at udelukke sollys og give den bedste teateratmosfære .      

Teatersalen er blevet indrettet til at kunne rumme op til 100 siddepladser, og for at varetage de 
fornødne sikkerhedsforanstaltninger er der lavet et ekstra ind/udgangsparti midt i salen. Dette kan 
selvfølgelig ligeledes anvendes i forskellige henseender i forbindelse med teaterforestillingerne.    

Grundet nødvendigheden af et teknikrum samt bedre toiletfaciliteter er der skabt en naturlig 
fordelingsgang ved den gamle indgang, så publikum/elever ikke kommer direkte ind i salen, hvilket 
tidligere har været til stor gene.  
Repos et over fordelingsgangen er opført med henblik på, at der skabes ca. 20 ekstra siddepladser. I 
modsatte ende af salen er den store scene placeret med en væg som afgrænsning mellem 
skuespillere og publikum, så selve scenen er blevet lukket. En af de sidste forandringer, salen har 
gennemgået, er sortmaling af gulv, vægge og loft, der skal være med til at sikre gode 
spilleforhold for eleverne. Der er samtidig etableret ny belysning i rummet.       

  

Billede: Den nye scene. Billede: Det færdige repos samt teknikrum. 
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Teorilokaler 
Gymnastiksalens gamle omklædningsrum skulle gennemgå en forvandling og blive til klasselokale, 
som eleverne kan bruge i forbindelse med undervisningen i drama  eller andre fag. 
For at Galens tidligere omklædningsrum kan anvendes som klasselokale, var det nødvendigt at 
renovere vægge og gulv. Efter at klasselokale var blevet moderniseret, blev der indkøbt nye møbler 
og er desuden blevet udstyret med en projektor og trådløst internet til eleverne.    
Størstedelen af teaterudstyret og møbler til teatersalen er blevet genbrugt fra tidligere. Der skal dog 
på et senere tidspunkt investeres i nyt teaterteknisk udstyr til omkring kr. 100.000.    

Ifølge Inge Olhoff-Jakobsen, som er en af Herlufsholms dramalærere, der skal anvende det nye 
teatercenter, har det stor betydning for undervisningen, at Herlufsholm har fået sit eget teater-
dramacenter. Hun udtaler:   

Det nye dramalokale på Herlufsholm er bare SÅ flot! Det kommer til at danne en fornem ramme 
om undervisningen i dramatik og Theatre, idet det med sin smukt æstetiske udformning og 
professionelle fremtoning vil inspirere både elever og lærere til at yde deres ypperste.  
Med etableringen det nye teatercenter får Herlufsholm Skole for første gang et velindrettet (og med 
tiden teknisk veludstyret) faglokale til teaterundervisningen, og det sender et klart signal til elever 
og omverdenen om, at faget tages seriøst.  
Den nye scene giver samtidig Herlufsholm en ekstra ramme om performative arrangementer i 
andre fag og i ekstra-curriculært regi. 
Vi er bare SÅ glade for vores nye teatercenter! - Inge Olhoff-Jakobsen, dramalærer           
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Billede: Det nye indgangsparti hvor der findes toiletter, indgang 
til teknikrum samt opgang til repos. 

  

Billede: Det nyindrettede klasselokale 
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