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HERLUFSHOLM KONTAKT

Hermed foreligger så det femte nummer af Herlufsholm Kontakt. 
De første indkøringsvanskeligheder skulle nu gerne være overstået, 
og en form, som både vi, men især læserne kan være tilfreds med, 
være fundet. En del mangler stadigvæk, naturligvis, især på det 
billedmæssige område, men vi kan næppe længere undskylde os 
med begyndervanskeligheder.
Hvor det første og sidste nummer snævert knytter sig til skoleårets 
start og slutning, hvor indholdet derfor i højere grad giver sig selv, har 
vi i dette »midtvejsnummer« friere slag til at behandle emner, vi finder 
væsentlige i vor sammenhæng. Vi vil naturligvis også i dette nummer 
informere om, hvad der er sket på skolen i de forløbne måneder 
(skolekomedie, forældremøder m.m.), men derudover har vi i dette 
nummer forsøgt at realisere en ide om et temanummer, og en meget 
stor del af de sider. De forhåbentligt vil give Dem i kast med at læse, 
handler derfor om det samme emne: sporten.

Valget kan begrundes ud fra den almindelige interesse og debat, der 
er om dette emne, men begrundes fra vor side først og fremmest 
med den store rolle sporten, idrætten spiller i hverdagen hernede, fra 
den aktivitet der foregår i gymnastiktimerne til den store aktivitet, der 
foregår i fritiden, hvor de fleste - såvel lærere som elever- på et eller 
andet tidspunkt, på en eller anden måde er eller har været involveret. 
Vi forsøger at belyse emnet dels gennem en række mere informative 
artikler, dels gennem en rundbordssamtale og dels gennem 
debatoplæg. Skulle nogen føle sig provokeret eller være så in
teresserede, at de reagerer, mundtligt, skriftligt eller blot i en intern 
diskussion, så har vi nået vort mål: at skabe kontakt.
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HERLUFSHOLM KONTAKT udg¡ves af Herlufsholm 
Skole. Bladets formål er at styrke forbindelsen mellem 
skolen og hjemmene, og dets spalter er åbne for læserind
læg som skønnes at være af almen interesse for læser
kredsen. Redaktøren vælges af lærerrådet.
Kontakt udkommer tre gange i løbet af et skoleår og ud
deles gratis til både skolens elever og deres hjem.

REDAKTION:
Kirsten Wohlfahrt Andersen
Vagn Andersen
Jørgen Hvidtfelt Nielsen
Mads Nielsen, redaktor

Adresse:
Herlufsholm Skole, 4700 Næstved

Bidrag til næste nummer skal være redaktionen i hænde 
senest 10 MAJ

ABONNEMENT for en årgang kan tegnes ved henvendel
se til skolens kontor.

Betalingen 15 kr„ sker på fremsendt girokort.
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BÄND-BANDEN I AVIGNON

Når vi valgte at rejse til Frankrig, var det i høj grad også for at 
praktisere vores noget (det vidste vi på forhånd) teoretisk prægede 
skolefransk. Men selvom man befinder sig i et fransktalende miljø, 
kan det jo være sin sag at få taget sig sammen til at rulle ud med 
storslåede formuleringer og relevante spørgsmål. Som regel ender 
det jo med, at man kun strækker sig til et spagt: merci beaucoup, eller 
kommer så vidt så man spørger: do you speak English ? Derfor 
besluttede nogle af os til at tage båndoptagere med og forberede et 
mindre interview. På den måde ville vi kunne komme i kontakt med 
lige præcis de mennesker, vi ville.
Interviewet bestod således af spørgsmål som fx: Hvad er Deres ar
bejde? Er De tilfreds med at bo i Avignon ? Hvad laver De i Deres 
fritid ? Hvilke associationer får De, når vi siger Danmark ? Har Deres 
kone/mand arbejde ?
På Place Pie var der torvedag, så her var det oplagt at begynde at 
udsøge sig ofre! De mest villige var en lille gruppe trotskijster, der 
samlede underskrifter ind, og som , måske af kedsomhed, fortalte 
ivrigt og prøvede at finde seriøse svar-dog lige med undtagelse af en 
lærer, som hævdede, at han kun brød sig om at bo i Avignon, når 
solen skinnede, og på spørgsmålet om hvad han lavede i sin fritid, 
svarede: »Je fait I' amour!«
For ikke at få et alt for ensidigt billede af byens borgere, interviewede 
vi også tre politibetjente. De var særdeles hyggelige at tale med og 
forbandt ikke, som vi havde ventet, Danmark med pornografi, men 
derimod med et højt udviklet socialvæsen.
De sidste, vi interviewede, var fire piger på 10-12 år, som med 
skingre stemmer sang Sur le pont d ' Avignon og gjorde grin med 
vores udtale, det var næsten mere end vores stolthed kunne bære...  
Men det bevirkede faktisk, at vi under resten af opholdet forsøgte at 
forbedre vor intonation.

Kirsten 3.sa
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Men man skal ikke udskyde det hele tiden, for så kommer man aldrig i 
gang, og 8 film er både mange og lange.
Et andet handicap for os var, at vi slet ikke kendte det apparat vi 
havde med. Vi fik først instruktion i brugen af det den sidste skoledag 
før afrejsen, og derfor kunne vi ikke nå at prøvekøre det.
Men på trods af vejret og vores ukendskab til apparatet er ingen af 
filmene blevet sorte. Selvfølgelig er det ikke blevet lige godt alt sam
men, men det må vi prøve at opveje i det arbejde der er tilbage: at 
splejse alle 8 film sammen til en forhåbentlig seværdig film.

Filmholdet 3sa

3sh - ROM

DELTAGERE:
Provst Andreas Olesen
Klasselærer Wohlfahrt Andersen og fru Wohlfahrt Andersen
Lærer Jørgen Hvidtfelt og Lone Hvidtfelt
3.gsb.

Efter en vel overstået flyvetur landede vi sidst på eftermiddagen tirs
dag den 9.11. i Ciampino-lufthavnen, der ligger 16-17 km uden for 
Rom. Vi blev befordret ind til byen med bus ad Via Appia, den vel nok 
mest kendte af Roms antikke indfaldsveje, og undervejs indsugede 
de, der kunne holde øjnene åbne, de første fremmede indtryk.
Ankomne til hotellet, der lå ca. midt imellem Peterskirken og Piazza 
del Popolo, spiste vi aftensmad for straks derpå at begive os ud på en 
aftenvandring, der forst og fremmest forte os til Peterspladsen, der er 
et imponerende skue - selv i tusmørke. Derefter travede vi lidt rundt 
for ligesom at fornemme atmosfæren og orientere os i nabolaget og 
vendte så tilbage til hotellet for at gå i seng.
Onsdag morgen startede så det egentlige program efter en mildest 
talt uspiselig morgenmad, der bestod af knaldhårdt, usaltet brod, 
margarine og absolut udrikkelig »kaffe« eller tynd te.
Vi satte kursen ostpå mod Piazza del Popolo og besteg Monte Pincio, 
hvorfra vi havde et desværre lidt diset vue over Rom. Herfra slog vi et 
slag nedover Den Spanske Trappe, hvor fidusmalere og 
smykkesælgere allerede havde taget opstilling. Videre gik turen gen
nem butiksgader, ind i kirker, forbi det prægtige Pantheon og Trevi- 
fontænen samt en masse andre seværdigheder.
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ET ER AT LAVE EN DREJEBOG - 
noget andet er at følge den

Vi var straks fire, der meldte os, da klassen fik at vide, at vi kunne få 
8 smalfilm og låne et filmsapparat af skolen til vores Frankrigstur. Det 
kunne da være skægt og samtidig interessant at filme Avignon og 
dens omegn!
Men ak - hvilket stort arbejde det faktisk var og er! Der er nemlig lang 
vej til den sammensplejsede film med tilhørende musik.
Vi startede med en planlægningsaften, hvor vi lavede en form for 
drejebog. Vi havde fået nøje indprentet, at det ikke skulle være 3så s 
tur til Avignon, der blev skildret, men en film, der fortalte om Syd
frankrig og specielt Avignon. Filmen skulle gå i skolens arkiv og 
bruges i franskundervisningen.
Vi gennemgik de udflugter vi skulle på og fandt ud af, hvad der kunne 
være interessant at filme. Vi havde som sagt 8 film at råde over og 
prøvede allerede den aften at fordele dem. »Hvis vi bruger 2 film på 
selve Avignon og 3 film på udflugterne, så har vi 3 film tilbage til 
mennesketyper og typiske franske optrin«_Der tænkte vi for eksempel 
på franskmænd, der spiller boccia eller en, der kommer gående med 
sine lange og uindpakkede flutes under armen.
Nu var det planlagt i grove træk, så skulle det nok gå. Vi blev klogere! 
Et er teori, et andet er praksis.

Det viste sig nemlig hurtigt, at det er umuligt at følge en drejebog 
nøje. Man kan for eksempel ikke afsætte en film til mennesketyper, for 
de dukker op midt i, at man filmer pavepaladset i Avignon. Derfor var 
vi nødt til at gå let henover drejebogen og bare filme løs. Det giver så 
et større klippe og splejsearbejde bagefter.
Desværre er vejret ikke noget, man kan gardere sig imod, og det var 
gennemgående dårligt hele ugen. De to dage vi var på udflugter, 
øsede det ned, og de andre dage var det tåget. Først den allersidste 
dag skinnede solen fra en dejlig blå og skyfri himmel. Det var den dag 
vi skulle have filmet det hele, men det kunne vi jo ikke vide fem dage 
for!
Vi turde ikke blive ved med at udskyde det, og hvis vi havde ventet, 
havde det sikkert også regnet den sidste dag. Desuden var vi tvunget 
til at filme på udflugterne, vi kunne bedre udskyde selve Avignon, for 
der kom vi hver dag.
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Hver formiddag blev der arrangeret faste ture, som alle deltog i. Ef
termiddagen kunne man disponere frit over. For det meste blev der 
tilbudt ture under en eller flere læreres ledelse, og man kunne så tage 
med eller lade være, alt efter humør og temperament. De fleste af os 
tog imod disse tilbud.
Dagene galopperede afsted. Vi var i utallige imponerende kirker, i 
Collosseum, på Vatikanmuseet. på den protestantiske kirkegård (hvor 
bl.a. Keats og Shelley ligger begravet), på etruskermuseum og på 
bustur i Campagnen. To af turens højdepunkter hvad seværdigheder 
angår var, da vi var nede i »det allerhelligste« under Peterskirken, og 
da vi overværede en saliggørelse i samme kirke.
Udstyret med speciel tilladelse, der var opnået efter mange skriverier 
og diskussioner på Højeste sted, blev vi lukket ind af en bagindgang 
og steg ned i de underjordiske dele af Peterskirken.
Vi endte i den Gravgade som den første Peterskirke blev bygget på. 
Det var meget spændende, og visheden om at »normale« turister ikke 
får disse klenodier at se, gjorde det ikke mindre spændende. 
Saliggørelsen af den spanske Maria di Gesu Lopez var også en 
begivenhed, der var spændende at overvære. Den enorme kirke var 
godt fyldt, og både biskopper, præster, kardinaler, munke, nonner, 
kordrenge og selveste paven deltog, alle i fuldt ornat.

39



Om aftenen etablerede vi vore egne forlystelser, for det meste på 
hotellet, da nattelivet i Rom ikke er værd at spilde penge på.
Og efter en pragtfuld uge med masser af billig, hasarderet buskørsel, 
god vin, god mad og spækket med nye indtryk, pakkede vi vore kuf
ferter og kørte ud af byen som vi var kommet. På grund af strejke 
kom vi først afsted sidst på eftermiddagen, og som på ankomstdagen 
skinnede solen, da vi kørte ud af Via Appia.
Klokken 2.30 ankom vi trætte til Herlufsholm efter en begivenhedsrig 
tur. Vi siger tak til de lærere og lærerkoner, der tog med os og ledede 
turen præcis som sådan en tur skal ledes.

3.gsB.

Lønborg i Dionysospræstens højsæde i Dio- 
nysosteatret i Athen.

3. mx ATHEN

Af økonomiske grunde kunne hotellet begribeligvis næppe 
betegnes som værende den rene luksus, men hvert værelse var dog 
udstyret med et lille frimærke af en beskidt altan ud til en uhyre larm 
fra gaden og et badeværelse af en sådan art, at der blot krævedes en 
udpræget balancekunst for at ordne det fornødne, grundet 
manglende skruer og deslige. Med en vis sans for slusesystemer 
kunne man endog gå i brusebad uden alt for store oversvømmelser.
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Onsdag var helliget Akropolis, hvor små uniformerede grækere med 
fløjter ivrigt piftede efter os, hvis vi kom for nær de forskellige templer, 
der var ved at hensmuldre i den fantastiske os og foruening, der 
præger byen. Vores udmærkede filmhold regerede rundt med os for 
at få os til at se naturlige ud, da vi forlod stedet, og vaklede efter os 
med alle deres stativer, apparater og båndoptageren ned til Odeion- 
teatret, der havde lukket, hvilket jo i den grad er typisk, så det un
drede ikke nogen. Vi fik dog set Dionysosteatret og fortsatte til Olym- 
peion, hvor vi skiltes og holdt fri resten af dagen.
Man vænnede sig hurtigt til bare at pukle afsted over gaden uanset 
lyssignaler og biler, der anvendte de mest opfindsomme horn i 
betydeligt omfang, også selvom de holdt parkeret. Der var biler, 
busser og sporvogne overalt og på alle tider af døgnet, hvilket 
resulterede i en fantastisk larm, dis og snavs i lange baner. Isandhed 
en udpræget kaotisk by.
Aftnerne tilbragtes dels på Tavernaer i den gamle bydel og dels på 
diskoteker, der til forveksling lignede de hjemlige. Lige så meget larm 
og cigaretrøg samt for lidt plads og minimal belysning.
Som følge af et lidt hektisk natteliv begyndte trætheden at melde sig 
hos nogle allerede torsdag, men det lykkedes dog at samle folket kun 
en halv time for sent og begive sig afsted til Agora, hvor Hans 
guidede energisk i en times tid, og afsluttede på museet. Herefter gik 
vi til Romersk Agora og Hadrianbiblioteket, der denne dag skulle have 
gratis entré. Det skabte dog ikke den helt store rørelse, da det viste 
sig at der var lukket for offentligheden den dag. Eftermiddagen 
tilbragtes for mange med at sove, og for enkelte energiske men
nesker på nationalmuseet.
Fredag var fridag, der egnede sig udmærket til at gå vild i byen, gå på 
konditori eller tage med en tur på landet.
Vi tog en lokal bus til Dafni og Eleusis om lørdagen og fik en lille for
smag på hvor mange mennesker det er muligt at stuve sammen på 
meget lidt plads. De af os der stadig besad trangen til at bevæge fød
derne besteg Lykabettoshojen om eftermiddagen.
Søndag havde Hans udtænkt en heldagstur til Mykene med lokalt tog 
og absolut private fødder. Samtlige deltog på denne tur, måske p.g.a. 
at det var buddingedag på hotellet.
Med et tilpas energisk udtryk indkøbte vi 50 tørre kringler til turen, 
spankulerede til stationen, købte ståpladsbiletter, da alt hvad der 
havde med siddepladser at gøre var totalt udsolgt, og masede ind i 
toget, der var stopfyldt af diverse kufferter, pakker, store papkasser, i 
det hele taget en del ting man normalt ville foretrække en flyttevogn 
til, og ikke mindst en mængde grækere, der har en noget særegen 
duft. Turen til Mykene tager det beskedne tidsrum af 3 timer.
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Da vi nåede Mykene havde vi alle en fornemmelse af ørken i hals og 
mave. Efter en varm spadseretur op ad bjerget betragtede vi- in
teresserede løveporten, der ligner billedet i oldævlbogen i for
bavsende grad. Efter at have fundet alt hvad vi havde af lightere og 
tændstikker begav vi os på en tvivlsom opdagelse ned i cisternen, 
hvor vi efter at have maset hele vejen ned ad ødelagte fugtige trin så 
en meget nydelig våd væg og puklede hele vejen op igen med fare 
for at vade ind i nogle temmelige kraftige jernstivere. Toget var en 
halv time forsinket og det var efterhånden blevet temmelig køligt, 
men vi fik hurtigt varmen igen, da vi kom ind i toget, der var ligeså 
fyldt som om morgenen. Det er faktisk muligt at spille 31 tre timer i 
træk, stående. Vi var hjemme kl. ca. 22.
Mandag var vi ikke alt for oplagte og ordnede Kerameikos samt 3 
byzantinske kirker på rekordtid. Filmholdet klarede endnu en naturlig 
optagelse.
Nogle tog til Piræus om eftermiddagen andre ordnede diverse indkøb 
eller sov.
Aftenen tilbragte klassen samlet først på vores »stamtaverna« hvor vi 
efterhånden kunne alle de græske folkemelodier udenad, og derefter 
på diskoteket hvor vi fikm»special price«, hvilket vi fandt, alt taget i 
betragtning, meget rimeligt.
Tirsdag pakkede vi med stor beklagelse sammen og indtog for sidste 
gang den noget tilfældige morgenmad i det lille rum, der af en eller 
anden uforklarlig grund kaldtes en bar.
Bussen til lufthavnen kom først kl. 14.30, og inden da nåede hotellet 
at få udsolgt i øl og orange juice. Vi var enige om at vi ville savne 
deres sugerør på størrelse med et kraftigt nedløbsrør og deres sand
kage om morgenen.
Trætheden prægede forsamlingen, men vi var enige om at det havde 
været en aldeles pragtfuld tur.

Helle Trolle Ingvorsen
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Linoleumssnit gjort i formningslokalet.
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SET OG SKET
AUGUST:

21. Fugleskydning, som sædvanligt godt vejr og mange gamle 
elever. Den traditionelle fodboldkamp mod de gamle vandtes - 
utraditionelt- af skoleholdet med 2-0.

SEPTEMBER:

6. 2.REAL I Det Kongelige, hvor man på gamle scene så Carl
Nielsens opera »Maskerade«, bygget over Holbergs skuespil. 
At det var en opera overraskede nogle, og første akt gik tungt, 
derimod var tredie akt med den store opsætning, hvor alle Det 
kgl. Teaters tre kunstarter deltog, en betagende oplevelse - 
også for 2. real

9. Film i Vuebio.

16. Den efterhånden traditionelle velkomstaften for 3. real/lg. Atter i 
år en stor succes.

22. Film i Vuebio: Tre døgn for Condor.

29. Skoleholdet i fodbold indledte kostskoleturneringen med ude at 
tabe 1 - O til Haslev.
Film i Vuebio: Lucky Lady.

OKTOBER:

3. Den »rigtige« fodboldkamp mod gammelherlovianerne, der tør
stede efter revanche for det forsmædelige »fugleskyd
ningsnederlag«. Det lykkedes kun halvt: resultatet blev uafgjort 4- 
4 (vore mål scoret af Lars Christensen og Jacob Normann 
Jørgensen, to til hver).

7. Fodboldholdet fortsatte kostskoleturneringen med ude at tabe 5- 
2 mod Stenhus (Lars Christensen og Jacob Normann Jørgensen 
scorede hver et mål).

Som fællesarrangement for 3. real/gymnasiet gav pianisten 
Damgaard Madsen koncert i festsalen.

Film i Vuebio.
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12. Et nyt nederlag for fodboldholdet. Denne gang hjemme med 5-3 
til Birkerød (Kim Eriksen, Lars Christensen og Michael Tetzlaff 
var målscorere).

13. Film i Vuebio: Jeg hedder stadig Nobody.

28. Fodboldholdet sluttede efterårssæsonen med ude at tabe 5-2 til 
Sorø (Jacob Normann Jørgensen scorede begge mål).

30. Forældremøde for 7. kl. - 3. real. Som sædvanligt glædeligt 
mange forældre.

31. Den 30. og 3 1. oktober drog spejderne til den gode lejrplads 
hos skovfoged Hansen i Stenskoven. I dejligt efterårsvejr af
vikledes mange interessante opgaver og praktiske lejrarbejder. 
Ikke mindst madlavningen under primitive forhold er en ud
fordring til og træning i planlægning og samarbejde. En sækfuld 
levende ål skabte ikke så få problemer.

NOVEMBER:
1 1. Som noget nyt holdtes et møde med kolleger fra Sorø, hvor 

fælles problemer af kostskolemæssig art drøftedes.
Maskinchef P.D. Johansen fra »Dansk Skibsadoption« holdt 
foredrag for 7., 8. samt 2. real om »moderne polarfart«. P.D. 
Johansen fortalte livfuldt og interessant om sine farefulde 
sejladser, der bragte os til begge verdenspoler. I arktis deltog 
vi i geologiske og arkæologiske undersøgelser og hentede 
desuden blymalm fra Mestersvig i Østgrønland.l antarktis var 
det videnskabelige ekspeditioner for den australske regering, 
vi hørte om. Maskinchefen krydrede, under åndeløs spænding, 
med oplevelser fra sin tid i allieret konvojtjeneste under 2. ver
denskrig. Foredraget, der var ledsaget af Johansens private 
lysbilleder, var en stor oplevelse, blot var de to timer alt for 
kort til at tilfredsstille spørgelysten hos de videbegærlige diple.

9.-12. Terminsprøver for 2. og 3. real

Den 10. november afholdtes den årlige klapjagt i skovene 
omkring Herlufsholm, og traditionen tro deltog diplene fra 7. 
klasse som klappere. Der blev nedlagt 1 50 stk. vildt.

10. Film i Vuebio: Hævn for Dollars

12. Formidlet af Hanne Fischer Hansen var 2. real og 1. sa i 
ungdomsteater. Forestillingen var: Sammen kan vi.
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13. Film i Vuebio: S.O.S. Nordpolen.

17. Film i Vuebio: En mand går amok.

1 7. Den 1 7. november samledes diple og lærere til den festlige vildt
aften, hvor en god del af fasanerne fra klapjagten blev serveret, som 

sædvanlig kyndigt og lækkert tilberedt af frk. Jensen og hendes stab. 
Efter middagen samledes lærerne til kaffe i forstanderlejligheden, og 
elevrådets traditionelle underholdning bestod i år af filmforevisning i 
Helen-Hallen.

26.-30. Terminsprøve for 3.g.

DECEMBER: Som årets skolekomedie opførte 2. g (instrueret af
2. og 3. lekt. Mads Nielsen) Gogols Revisoren (se an

detsteds) Den 3. var 2. g s forældre indbudt til at se 
forestillingen og til at deltage i den følgende 
bespisning og fest.

9. Første omgang af den amputerede kostskoleturnering i hånd
bold. Vi mødte ude turneringens anden deltager Stenhus. 
Holdet fra 1.-2. real tabte 12-6, Gymnasie/3.real-B-holdet 
tabte 16-6, mens A-holdet vandt 18-9.

11. Forældremøde for gymnasiet. Atter en gang glædeligt 
overraskende mange forældre.

13. Juletelegram fra skolens adoptionsskib, M/S Bretagne, der 
holder jul i Lagos.

14. Den 14. december afholdtes det årlige Spejderjulemøde, en af
slappet hyggeaften med lys, noget godt at spise, opgaver og 
konkurrencer og mange morsomme og fantasirige under
holdningsindslag af patruljerne. Alt sammen et led i den løben
de konkurrence om vandrepræmien, det store horn, som i 
øjeblikket indehaves af Uglerne, og hvortil der blot knytter sig 
den betingelse, at der skal blæses i det ved enhver given lejlig
hed.

15. Skolen deltog med to hold (yngre og ældre) i skoleturneringen i 
basketball. Ældre gruppe slog Vordingborg 29-18, men tabte 
derefter til Næstved 46-30. Yngre gruppe slog først Vor
dingborg 33-10, og derefter Næstved 25-24 (efter forlænget 
spilletid - den ordinære kamp sluttede 23-23) og går således 
videre i turneringen.
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16. Som noget nyt spilledes en gammelherlovianerkamp i Volleyball. 
De gamle har dog næppe været i stærkeste opstilling, da 
skoleholdet vandt let med 15-6 14-16 15-7 15-10.

17. Om aftenen holdtes rundt om på sovesalene den traditionelle af
slutning med forskellig underholdning og med ikke- 
sovesalslærere som gæster.

18. Juleafslutning i kirken. Det voldsomme snefald forhindrede 
desværre korets dirigent i at nå frem, så vi måtte undvære en 
gentagelse af de sidste års succes.

JANUAR:

17. Film i Vuebio: Missouri Breaks.

14. Trolledag med bal for skolens elever om aftenen.

I november måned har skolen haft en ophængning af moderne dansk 
malerkunst, formidlet af Direktoratets vandreudstilling.

•

Der har gennem efteråret foregået teoriundervisning til kørekort på 
skolen, ligesom Tage Reedtz-Thott, Gavnø, har givet teoriun
dervisning til jagtprøve.

Hver 1 .g har modtaget 6 timers undervisning i stu d i et ekn ik. Det 
er meget væsentligt, at eleverne på et tidligt tidspunkt får disse timer, 
som ikke alene skulle kunne hjælpe dem i det daglige arbejde, men 
også gavne dem under eksamensforberedelsen og ved selve 
eksamen. Der er fra i år kommet en ny bestemmelse om at eleverne 
ved eksamen i de fleste fag må anvende noter fra klasseun
dervisningen i forberedelsestiden. Derfor får eleverne nu mere end 
nogensinde brug for at kunne tage gode noter.

•
De 6 timer i studieteknik er i år blevet fordelt på følgende måde: 3 
timer i notatteknik, 2 timer læseteknik og 1 time indlæringspsykologi. I 
notatteknik gennemgås først læreprocessens forskellige faser, herun
der fordelen ved at tage noter! Eleverne får et forslag til en metode, 
som de bør afprøve i en måneds tid for derved at finde deres egen 
metode. Dernæst arbejder vi med 2 forskellige former for 
forlæg:eleverne prøver at tage noter til et foredrag og gen
nemarbejder i grupper hinandens noter og hovedinddelinger. De 
prøver også at tage noter til tekster, hvilket undertiden vil sige i selve 
teksten, nu hvor der anvendes mange fotokopier i undervisningen.
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Her arbejder vi bl.a. med at finde nøgleord. I læseteknik taler vi om 
læseprocessen, om læsehastighed og om hvilke faktorer, der kan 
virke hæmmende for læsehastigheden og evt. give problemer for 
enkelte ved at gøre lektielæsningen uforholdsmæssig lang. Eleverne 
får en øvelse i læsehastighed, og de forsøger at øge den først fundne 
hastighed ved »fartkort«. Vi beskæftiger os også med forskellige 
læseformer og taler om, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at an
vende disse. Det gælder naturligvis ikke blot om at kunne læse hur
tigt!
Timen i indlæringspsykologi anvendes til at tale om hukommelse og 
glemsel. Vi ser på glemsels- og indlæringskurver og diskuterer for
skellige forsøg.

I 3.g har eleverne i erhvervsorientering arbejdet med det 
oplysende materiale: erhvervskartoteket, brochurer, studiehåndbøger 
m.m..
Eleverne i 2.g (-: 2. my) har også arbejdet med materialet, men har 
dog først haft mere generelle emner.
For det første i valg af uddannelse og erhverv, herunder un
dersøgelse af personlige og ydre faktorer, der må tages i betragtning, 
den enkeltes prioritering af krav til tilværelsen, og arbejde med en 
valgmatrice. For det andet en gennemgang af langvarige ud
dannelser samt beskæftigelsesmuligheder, prognoser, adgangs
kvotienter m.m.

48



Alliancevåbener for Birgitte Gøye, til højre (hvide skaller i blåt felt), og 
Herluf Trolle; dette sidste er courtoisievendt.
Tegning af Jan Raneke til Herlufsholm Skole.
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GØYEVÅBENET OG IBSSKALLEN

/ fortsættelse af sidste Troilenummers artikel om Trollevåbenet bringes her en 
redegørelse for Ibsskallens historie og slægten Gøyes våben, som bygger på ud
drag af en artikel herom af red. Sven Tito Achen (Heraldisk Tidsskrift. Bd. 2. nr. 17. 
1968).

Helt modsat trolden er muslingeskallen, ofte kaldet Ibsskallen, en af de 
alleralmindeligste figurer i heraldikken. F.eks. i England er den en 
dominerende figur i ca. 4% af alle våbener, d.v.s. i mindst 2000, 
måske adskilligt flere.
Det ældste bevarede eksempel i Danmark på et våben med tre 
muslingeskaller anbragt skråt i skjoldet er fra 1264 Mogens Gøye til 
Krenkerup (på Lolland), der levede i 1300-tallets anden halvdel, førte 
nøjagtig samme våben, og er den første autentiske Gøye. Han var 
Birgittes farfars farfars far.
Birgitte Gøye er født omkring 1511, og døde 1574. Familien Gøye 
uddøde 1698 med Birgittes farbroders sønnesøns sønnesøn, 
geheimråd Marcus Gøye. hvis kiste står under det pompøse monument 
i Herlufsholm Kirke.
Slægtsnavnet er benyttet allerede fra 1300-tallet. Det blev stavet for
skelligt (Gøye, Goye, Gøyde, Giøde, Gjøe, Giøe, Giø, Gyø, Gye, Gøy, 
Gøe), men det synes sikkert, at det bør udta.les med to stavelser. Nav
nets betydning er uklar, men det har i hvert fald ikke noget at gøre 
med en gøg.
Hvorfor tog den første våbenføre Gøye tre muslingeskaller som sit 
mærke, anbragt på skrå i skjoldet ?
Herom vides der desværre intet. Om et stort antal af de 
muslingeskaller, der figurerer i andre våbener ved man imidlertid, at 
de har en forbindelse med helgenen St. Jacob, og man tør derfor 
måske også for Gøyevåbenets vedkommende tro på en sådan sam
menhæng I alle fald er Ibsskallens historie værd at fortælle.

St Jacob og hans skal
»Ibsskallen« siger vi, og vi ved alle, hvad der menes: pilgrimmenes 
kendetegn, muslingeskallen, opkaldt efter Sankt Ib eller Sankt Jacob 
Igennem middelalderen udvikledes kristnes rejser til hellige steder til 
fods som et led i bodsøvelser og senere som aflad. Pilgrimsrejserne 
blev efterhånden nærmest populære og var ofte datidens form for 
turistrejse. Men ved hjemkomsten måtte man kunne bevise at det 
hellige sted havde været besøgt, og sådanne beviser kunne være 
meget anskuelige: en palmekvist fra Jerusalem eller Olavs- og Birgit- 
tafigurer i bly fra Trondheim og Vadstena.
Uden sammenligning den mest populære og berømte af disse valfarts
beviser eller pilgrimssouvenirs var imidlertid den muslingeskal, som 
kunne erhverves af de valfartende til det spanske kloster

Santiago de Compostela.
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Set. Jakob i pilgrimsudstyr, med stav, 
pose, drikkekrus, og Ibsskal i sin rejsehat.

Træfigur ved altertavlen i Herlufsholm Kir
ke. ca. 1500.

Sankt Jakob er Spaniens nationalhelgen, iflg. legenden den discipel, 
som bragte kristendommen til Spanien - og senere begravet i den lille 
by Compostela i det nordvestlige hjørne af Spanien. Byen fik senere 
et kloster opkaldt efter helgenen, Santiago de Compostela, og blev et 
af de mest yndede valfartssteder i Europa. I 1434 var der eksem
pelvis alene fra England 23 10 egentlige pilgrimme, hvortil skal 
lægges mennesker indblandet i den »forretningsvirksomhed«, som 
voksede frem i forbindelse med valfarterne.En vis greve af Lille Ægyp
ten, der udgav sig for leder af et pilgrimstog, afsløredes f.eks. som 
sigojnerhovding, der ville smugle sin stamme ind i Spanien.
Også fra Norden kom der mange pilgrimme. Fra begyndelsen af 
1200-tallet er bevaret en vejledning til rejsen derned, et såkaldt 
itinerarium, skrevet i Ribe, og valfarterne varede ved helt til Refor
mationen. Hellig Anders fra Slagelse, Birgitta af Vadstena og 
feltherren Johan Rantzau var nogle af de kendteste nordiske 
pilgrimme.
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Ibsskallen

Atlanterhavets dybe fjorde på Spaniens nordvestkyst er rige på store, 
velsmagende kammuslinger, hvoraf mængder - i dag såvel som for 
tusind år siden - spises i det nærliggende Compostela. Muslingerne 
sælges bl.a. fra boder uden for katedralen, hvor ingen pilgrim kan 
undgå at se dem ligge i deres store smukke skaller, og hvor de fleste 
sikkert også har smagt dem.
Skallerne blev åbenbart taget med. når pilgrimmene drog tilbage for 
fra 1 106 har man en beretning fra Italien om en syg, der blev 
helbredt ved at røre en skal, som en hjemvendt pilgrim havde haft 
med fra Compostela.
Klostret indså snart muslingeskallens muligheder, og Ibsskallen blev 
en uhyre succes. Man mener, at det i høj grad var dens skyld, at Com
postela blev et så stærkt besøgt valfartssted.
Det varede heller ikke længe, før pilgrimme på vej til Compostela (eller 
et andet valfartssted) satte en muslingeskal i hatten hjemmefra, for at 
vise i hvilket ærinde de færdedes. Ibsskallen blev snart de valfar
tendes kendemærke og beskyttelsestegn, både på ud- og hjemturen. 
Efterhånden blev pilgrimsskallen et almindeligt fromhedsemblem, 
måske opfattet som symboliserende pilgrimsrejser i overført betyd
ning, sjælens pilgrimsgang. Ludvig den Hellige forte f.eks. Ibsskallen 
som feltmærke på sit korstog 1 248.
Ibsskallen blev i løbet af 1300- og 14OO-tallet uhyre almindelig, ikke 
blot i gejstlige personers og institutioners segl og våbener, men i alle 
former for religiøs symbolik og ornamentik. Den afbildedes ofte i for
bindelse med andre helgener, f.eks. St. Birgitta, St. Hans, og især St. 
Mikael Johannes Døberen fremstilledes hyppigt som døbende Kri- 
stus med en muslingeskal, og måske heraf fulgte igen, at døbefonte 
ofte blev dekoreret med eller udformet som en muslingeskal (Thor
valdsen). Muligvis hænger denne udvidede brug af muslingeskallen 
dog sammen med Jesu lignelse i Matthæus Evangeliets 13. kapitel, 
hvor Himmeriges Rige lignes ved en perle.

Ibsskallesmækkerne

Et mærke der angav sin bærer som en from rejsende, uden onde hen
sigter og ikke værd at plyndre, indbød naturligvis til misbrug. Ibs
skallen blev skalkeskjul (i ordets egentlige betydning) for folk der fær
dedes på vejene med knap så fredelige hensigter, tiggere, vagabon
der. røvere og alskens pak, oprindeligt naturligvis for at stikke andre 
blår i øjnene, men efterhånden som et anerkendt omstrejferemblem. 
Den franske digter og forbryder Francois Villon ( 143 1 - ca. 1485) var 
f.eks. medlem af en bande, der kaldte sig les coquiHards. af coquille = 
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muslingeskal. Det franske ord coquin har muligvis samme oprindelse, 
og i så fald har det følgende stamtavle: muslingeskal, pilgrim, falsk 
pilgrim, slyngel.
Si. Jakobs attribut

Det er givet at mange muslingeskaller i våbener har 
deres oprindelse i en pilgrimsrejse til Compostela eller et andet sted. 
Efter at Ibsskallen var blevet St. Jakobs faste tilbehør, således at han 
bogstaveligt talt aldrig afbildedes uden, fik den imidlertid et endnu 
langt større virkefelt. Det var nærliggende, at personer eller kor
porationer (gilder, lav), der havde St. Jakob som skytshelgen (selv om 
deres tilknytning til ham intet havde med pilgrimsrejser at gøre), 
demonstrerede deres forhold til ham ved at bruge Ibsskallen, f.eks. i 
deres segl eller andre insignier. Bl. a. synes St. Jakob at være 
skomagernes skytshelgen (fordi pilgrimme måtte formodes at slide 
deres sko mere end andre ?).

Herlufsholm's sangbog
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Andre muslingeskaller
Antikken afbildede ofte Venus, der jo var opstået af havets skum, 
stående i en muslingeskal, og ved at associeres med hende kom 
muslingeskallen,»Venus vugge«, via kærlighed og frugtbarhed til at 
symbolisere evigt liv.
Man lagde muslingeskaller i jorden sammen med de døde, og 
sarkofager udsmykkedes med muslingeskaller.
Denne skik optoges i renæssancen.

Muslingeskallens skønhed
Den sande bevæggrund bag alle disse praktiske og symbolske an
vendelser, er måske den enkle, at kammuslingens skal er en så vidun
derlig smuk ting.
I antikken, renæssancen, barokken, rokokoen, klassicismen (bordsølv), 
biedermeyer, jugend, lige til surrealismen, har muslingeskallen været 
et uhyre elsket ornament. Er hele ikonografien og heraldikken kun et 
påskud, en senere konstruktion for at rationalisere den fryd ved en 
form, som ikke kan forklares?
Engelske specialister, som har skrevet om Ibsskallen, har i alle fald 
ingen bedre forklaring på den enorme øgning af pilgrimsskarerne til 
Compostela, og den følgende eksplosive spredning af Ibsskallen som 
pilgrimsmærke, fromhedssymbol og siden omtrent hvad som helst, 
end den, at muslingeskallen forekom folk så tiltrækkende. Ville Com
postela have draget lige så mange pilgrimme, hvis St. Jakobs attribut 
havde været f.eks. en tang med en udtrukket tand i, hvilket er St. 
Apollonias kendetegn?
Det var en lang forklaring på Ibsskallens og andre skallers optræden i 
heraldikken. Tilbage til Gøyevåbenet!
Hvorvidt dette våbens skaller er egentlige Ibsskaller, eller de hører til i 
en af de andre grupper, eller evt. har en helt tredje årsag, vil aldrig 
blive opklaret. Sandsynligvis er de pilgrimsskaller.
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I alle fald: Bent Engberg blev herlovi- 
aner, student fra Herlufsholm i 
1941, men også på anden måde 
knyttet til stedet. Han er gift i Her
lufsholm Kirke, i 1950, med Kirsten 
Strüwing, datter af sparekassedi
rektør Strüwing i Næstved.
Året før var han blevet forstkandi
dat, og de følgende ni år boede 
Bent og Kirsten Engberg mange 
steder i landet, i statens forstassi- 
stentboliger, somme tider under pri
mitive forhold, sådan som unge 
forstfolk ofte må leve, med vand fra 
en pumpe i gården og mus dansen
de på køkkenbordet, og undertiden 
med adskillige kilometer til nærme
ste nabo.
I 1959 blev Bent Engberg skovrider 
for Feldborg distrikt i Nørrejylland, 
og i 1965 nåede han hvad han hav
de sigtet på: Bornholms distrikt, 
Danmarks største statsskovdistrikt.
I de seneste år har Engberg især in
teresseret sig for »landskabspleje«, 
herunder skoven som rekreativt 
område, et emne han også har stu
deret i U.S.A., inviteret af den ameri
kanske regering, og helt for nylig 
under et års ophold i Sverige (med 
kone og datter, mens en søn var i 
Amerika). Et led i hans arbejde og 
studier i det svenske skovvæsen, 
Domänstyrelsen, var anlæggelsen 
af en botanisk/zoologisk/arkæolo- 
gisk natursti for blinde vistnok den 
første af sin art i Europa. Den ind
viedes i juni 1976 ved at den unge 
svenske konge sammen med det 
første hold blinde skolebørn fra 
Stockholm gennemvandrede stien.

Sven Tito Achen (40)
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VED ORDINÆRE REJSEWEEK-ENDS OG FERIER

Bustransport:Afg. Herlufsholm ca. 14,15 - Ank. Kbh. Hovedbanen ca. 
15,45
Afg. Herlufsholm ca 14,15 - Ank. Korsør til forbindelse 
Fyn-Jyll.

Afg. Kbh. Hovedbanen 19,30
Afg. Korsør afpasset efter forb. Nyborg-Korsør

Bliver en dipel forhindret i at nå tilbage til skolen inden sengning efter 
rejselov, bedes dette altid meddelt sovesalslæreren snarest muligt.

EKSTRA REJSELOV
kan tildeles efter skriftlig henvendelse til Rektor senest torsdag i 2. fri
kvarter. Med skolens weekendordning vil det dog være en selvfølge 
at hveranden lørdag-mandag respekteres som fulde arbejdsdage.
I forbindelse med diples hjemrejse til udlandet ved efterårs- og julefe
rie modtager skolen ofte forespørgsler ang. forlænget ferie. Som ho
vedregel kan anføres at udlandsdanske kan påregne at få skolefrihed 
til ud- og hjemrejse, således at diplen vil få den samme ferieperiode i 
sit hjem som kammerater bosat i Danmark.

OPHOLD PÂ SKOLEN I REJSEWEEKENDS
kan arrangeres hvis en dipel er forhindret i at komme til eget eller an
det privat hjem. Skolen anser det dog for det bedste for diplene at få 
den afveksling rejseweekends kan give, og gør opmærksom på at en 
dipel i de lange rejseweekends let kan blive uden selskab af jævnal
drende på skolen, ligesom skolen ikke vil kunne etablere specielle be
skæftigelsesarrangementer.

BESØG HOS KAMMERATER
Ofte inviteres diple til hinandens hjem; skolen værdsætter i høj grad 
denne gæstfrihed. Vi beder dog både værtshjemmet og den invitere
des hjem (for så vidt gælder weekends eller ferier) bekræfte arrange
mentet ved henvendelse til sovesalslæreren.

64
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