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LEDER

De fælles mål
På en skole er der mange 
interessenter - på vores 
måske flere end på de fle
ste andre skoler. Først og 
fremmest er der eleverne - 
kostelever som dagelever, 
så forældrene, de ansatte, 
der skal varetage under
visning, kostlivet, vedlige
holdelse, vand og varme, 
rengøring, mad og vask, 
personale på kontorer - og 
så her på skolen alle dem, 
der er beskæftigede med 
skov og landbrug, kirke og 
kirkegård. Til alle dem 
skal vi så føje bestyrelse, 
gammelherlovianere - og 
så naturligvis pressen.

Lav det tankeeksperi
ment, at man lader alle 
disse (eller i hvert fald de 
fleste) på samme tid tæn
ke tanker om, hvad målet 
for vort virke egentlig er - 
og forsøg så at få sat det på 
en formel, som man kan 
handle efter i de næste par 

år. Tankespind? Næh, 
tværtimod. For det er, 
hvad vi i år blandt andet 
har beskæftiget os med. 
Med fokus på skole - og det 
vil sige det, der foregår i 
undervisningen, og det, 
der foregår på gårdene, 
når man er kommet »hjem 
fra skole«. Det har været 
et spændende forløb med 
mange indfald og vinkler 
på kostskolen - og det er 
slet ikke færdigt endnu. 
En vigtig opgave i sådan 
en proces er først og frem
mest at sortere det fra, 
som er årsag til daglige 
frustrationer - og få løst 
problemerne med det sam
me: Alene det kan medvir
ke til forbedringer i daglig
dagen.

Det øvrige »stof« kan 
gøre det meget lettere for 
os, som daglig »har skolen 
på«: At styre mod fastsatte 
og især samme mål. Det er 

en vision - som nærmer sig 
en mission - at sikre det 
begreb, som jeg tidligere 
har kaldt »fælles fodslag« - 
både blandt sovesalene, 
men også mellem sovesa
lene og undervisningslo
kalerne - og naturligvis og
så blandt alle andre inter
essenter. Det gør det lette
re at styre - men også at 
måle - om vi når det, vi har 
sat os for; og om det, vi har 
fokuseret på, er det rette. 
Det gør det således også 
lettere at korrigere, hvis 
det bliver nødvendigt - og 
det vil det jo naturligvis 
blive ind imellem. For én 
af de ting, som vi har sat 
os for, er at have en skole, 
der er dynamisk, up-to-da- 
te og på forkant - samtidig 
med at skolen naturligvis 
stadig bygger på historie 
og tradition.
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Herlufsholms kirkeklokker
Tekst Kristian Olsen
Foto Steen Kreiner 8. kl.
Med en enkelt undtagelse 
er samtlige Skovklosters 
(Herlufsholms) kirkeklok
ker middelalderlige, og det 
er i sig selv et ualminde
ligt held, for alle danske 
kirkeklokker har været 
truet af omsmeltning, især 
til kanoner, først under 
Frederik I i forbindelse 
med kampen mod den 
landflygtige Christian II 
og senere ved flere andre 
lejligheder. I 1526 ind
kaldtes således alle sognes 
klokker på nær én eller to 
pr. kirke, men ordren blev 
heldigvis meget lidt effek
tivt udført.

Klokken Katharina skal 
vi omtale først, da den er 
blandt de tre ældste. Dens 
latinske indskrift lyder: 

»Katharina kaldes jeg, 
Morten gjorde mig. (Abbed 
Niels den tredjes segl). Ab
bed Niels den tredje lod 
denne klokke istandsætte. 
Ham bevare Kristi him
melske nåde«. Det fremgår 
af indskriften at klokken 
er »istandsat« (»...abbas 
Nicolaus reparavit campa- 
nam«), og dette kan ikke 
hentyde til andet end en 
omstøbning, ikke noget 
sjældent, hverken før eller 
senere. Tanken ledes da 
hen på den brand der iføl
ge Yngre Næstved-Årbog 
hærgede klostret natten 
mellem 25. og 26. april 
1261, og hvoraf der endnu 
er (vanskeligt!) synlige 
spor på kirkens mure. 
Skovklosters meget man

gelfulde abbedrække om
fatter for tiden fra ca. 
1200 til reformationen 
mellem 27 og 35 personer, 
heraf i det 13.årh. 3 (eller 
måske kun 2?) af navnet 
Niels (Nicolaus).

Klokken er smykket 
med flere figurer, hvoraf 
de mest fremtrædende er 
en gruppe bestående af 
apostlen Peter, kendelig 
på sit attribut, en stor 
nøgle (Skovkloster hed og
så, navnlig i den tidlige 
middelalder, Næstved St. 
Peders kloster) og en knæ
lende mand i munkekutte, 
som rækker klokken frem 
mod helgenen. Dette må 
være klokkestøberen; især 
i ældre tid var sådanne 
folk ofte munke, dvs.
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»Navnløs«
- den ældste klokke

håndværksuddannede 
lægbrødre.

Ældre end Katharina 
(hvis vi regner dennes om
støbning med) er en klok
ke uden indskrift - og altså 
for os navnløs. Den anslås, 
ud fra stilistiske indicier, 
til at stamme fra ca. 1250 
og må altså på en eller an
den måde have undgået 
ødelæggelsen i 1261.

Til de tre ældste klokker 
hører også den mindste. I 
sin nuværende form går 
den ganske vist ikke læn
gere tilbage end til 1848: 
ved sørgeringningen for 
kong Christian VIII faldt 
klokken ned og gik i styk
ker. Den havde i skoleperi
oden været anvendt til at 
kalde disciplene til mor
gen- og aftenlovsang.

Nu blev den så omstøbt, 
men den middelalderlige 
latinske indskrift blev 
overført til den fornyede 
klokke: »At nattens tid 
skal tages i agt, forkynder 
jeg de lærde«. (De 4 sidste 
ord lyder på latin: »praedi- 
co doctis« - og middelalde

rens betegnelse for klok
kerne i den liturgiske sym
bolik er netop »praedicato- 
res« »forkyndere«). Videre 
siger indskriften: »I tillid 
til Guds tegn (formodent
lig solnedgangen) er jeg 
bebuder af hvilen«. »De 
lærde« er naturligvis de 
præsteviede munke, som 
hovedsagelig var beskæfti
get med bogligt arbejde. 
Men indskriften forekom
mer problematisk. Klok
ken kan næppe have 
været en »vigilieklokke« 
(som kaldte til den første 
natlige tidebøn kl. 2 - ved 
jævndøgn); inskriptionen 
karakteriserer den, meget 
lidt klosterligt, som et sig
nal til at gå i seng. Måske 
skal forklaringen søges 
ved sammenligning med 
forholdene i lande hvor 
klostertraditionerne sta
dig er levende.

Tilbage står at tale om 
den største og nyeste klok
ke, nemlig klokken Gert- 
hrud fra 1440. Mens 
Katharinas indskrift var i 
uncialer (store bogstaver 
af en speciel rund type, 
som sættes i forbindelse 
med den tidligere middel
alders romanske stil), er 
indskriften på klokken 
Gerthrud affattet i gotiske 
minuskier, »små« og spidse 
bogstaver, som er karakte
ristiske for den senere 
middelalder. Vi må huske 
at stilskifterne ligger sene
re heroppe i Europas peri
feri end i de gamle kultur
lande; den ældste minu- 
skelindskrift på Skovklo
sters område er fra 1381.

»Gerthrud«

Af inskriptionen erfarer 
vi bl.a. klokkestøberens og 
giverens navne: »Jens 
Nielsen var mesteren. Ud
gifterne betaler abbed Ja
kob Germundsen«.

Jakob Germundsen 
kender vi fra hans store 
ligsten i kirken, den yder
ste mod syd i søndre kors
arm. Her kan vi læse at 
han byggede en lade af 
sten (sandsynligvis på det 
fundament der nu bærer 
Gamle Skolebygning), et 
nu forsvundet kapel, samt 
hvad der sikkert var klost
rets vestfløj - nu erstattet 
af en nyere bygning - og 
det nederste af kirketår
net, foruden at han an
skaffede den her omtalte 
klokke. Hans fader var 
formodentlig den rådmand 
Germund Jakobsen hvis 
ligsten endnu kan ses i St. 
Peders kirke, og to far
brødre døde som henholds
vis munk og skolediscipel i 
klostret, medens en tredje 
formentlig har været sog
nepræst et sted på egnen.
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Mozarts Requiem
Da dagen endelig oprandt, 
skulle fem måneders ar
bejde måles og vejes og, 
måske, findes for let. Ved 
de sidste fællesprøver hav
de dirigenten, Dorian 
Wilson, været nødt til at 
gribe dybt i sækken med 
pædagogiske midler for at 
få de 600 sangere fra 15 
gymnasier til at følge sig 
blindt. Hver tirsdag efter
middag fem måneder i 
træk, havde skolens kor 
knoklet med indstuderin
gen af Mozarts Requiem, 
og da forløsningen kom i 
Tivoli d. 20/4, var samtlige 
sangere hensat i en rus, 
hvis effekt nok ikke vil for
tage sig de første årtier. 
Herlufsholm Skole stillede 
med 65 sangere, og var, ud 

fra skolens størrelse, den 
bedst repræsenterede. Vi 
var først hjemme klokken 
ét den nat, efter at have 
været på pizzaria. Skolen 
var helt tavs; kun venten
de biler med trætte foræl
dre bød os velkommen 
hjem, da vi euforiske væl
tede ud af busserne. I løbet 
af ti minutter var alle ele
ver blevet låst ind på sove
salene, og det hele var slut. 
MEN er det? Sekshundre- 
de sangere, Sjællands 
Symfoniorkester, Tivolis 
Koncertsal, Mozarts Døds
messe fra 1791. Er dette 
noget man bare kan glem
me? Næsten 700 menne
sker der forfølger og for
mulerer én og samme idé 
under en personlig koncen

tration, der kun kan møn
stres ganske få gange! For 
de deltagende grænsede 
det til en rystende oplevel
se. Få dage efter koncerten 
skrev Dorian Wilson et 
utroligt rørende brev fra 
Paris, hvor en meget til
freds dirigent satte den ny
ligt overståede koncert i et 
perspektiv der rakte ud 
over det umiddelbare. Han 
citerede troldmanden Mer
lin, der i den arthurianske 
legende siger til Ridderne 
af det Runde Bord efter et 
stort slag:»Remember this 
day. Cherish it. So that you 
can say to your children »I 
was there«. Savour this vi
ctory and make gladness. 
For it is the doom of man 
that he forget«.
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Frisørsalonen, Birgitte De
sign, som i årevis har sør
get for at vore elever har et 
soigneret hoved, fik for ny
lig den idé, at lave et hår- 
og modeshow med eleverne 
som modeller sammen med 
salonens egne. Det resul
terede i et forrygende show 
med Festsalen som ram
me. Alle de elever, der hav
de lyst og mod til at lægge 
hoved til at være »før- og ef- 
ter«-model, til »klip på sce
nen« eller »langhårsmodel
ler, som fik hår sat i salo
nen inden showet«, skulle 
melde sig til Dorte Madel
ung og Suzanne Strange. 
Og listen blev lang! Så lang 
at vi måtte trække lod mel
lem de mange modige. 15 
blev valgt, og de blev 
trænet i at gå »Cat-walk« 
til inciterende modeshow
smusik, havde møde med 
de fire frisører, som skulle 
klippe og sætte deres hår, 
og så oprandt den noget 
specielle dag med det lidt 
usædvanlige program.

Showet havde et hårrej
sende tempo: først blev de 

fire »Før-og efter«-modeller 
(Steffen Saltofte, Carine 
Mård, Jeanette Hald og 
Rikke Renner Nielsen) 
præsenteret for det be
gejstrede publikum: en 
stopfyldt sal. Dernæst blev 
tre elever (Peter Faber, Al
lan Andersen, Frederik Ei- 
lersen) klippet og Therese 
Collet sat sit lange hår til 
»gå i byen-frisure« på sce
nen, mens konferencier 
Alette Jarulf med Marylin 
Monroe-frisure interviewe
de frisørerne og »ofrene” på 
scenen, altimens showet 
indimellem blev afbrudt af 
præsentationer af
færdig»lavede« modeller. 
Da klipningen og hårsæt
ningen var færdig - til alles 
tilfredshed - kunne alle, 
der havde lyst, komme op 
på scenen og få deres frisu
re forandret -uden saks- på 
2 minutter. Det er utroligt, 
hvad en toupering og noget 
gelé kan gøre for et hår. 
Kun én deltager voldte 
friøseren kvaler, og det var 
Andres Lopez med sit 5 
millimeters karse-hår. Fri

søren prøvede forgæves at 
sætte en skilning, at lægge 
det ned med gelé; den frisør 
fik virkelig kam til sit hår! 
Derefter forsvandt fri
sørerne ud bagved scenen 
for på en halv time at klip
pe de fire »før- og efter«- 
modeller, så at man virke
lig skulle kunne se forskel! 
Imens underholdt nogle af 
skolens elever med først 
Master of The House fra 
Les Misérables med sko
lens egne Thénardiers: An
dres Lopez og Emilie Møl- 
lenbach, dernæst glimt fra 
Grease: Hopelesly Devoted 
tolket af Britt Jensen med 
»Sandra Dee-frisure«, og 
hårdkogt dans med Isis 
Hjort som den forvandlede 
Sandra Dee og Niels Iver
sen Møller som Don i læ
derjakke og »hårdkogt« 
frisure, indimellem udførte 
Duddi og Sine Siemkowicz 
det smukke nummer »Circ
le« med håret sat i roman
tiske frisurer (det tog 3 ti
mer at få krøllet og sat 
håret) og sidst men ikke 
mindst kom Casper»Score 
Kaj«Foghsgaard frem og 
indtog gulvet, indtil han 
forbløffet lod sig hensmelte 
og fuldstændig forføre af 
Alette »Monroe«s sensuelle 
»My Heart belongs to Dad
dy«. Ikke et øje var tørt!

Nu oprandt det spæn
dende øjeblik: »Efter«. 
Skjult bag paraplyer kom 
de fire »før-og efter«-model- 
ler ind og åbenbarede deres 
nye frisurer. En sand suc
ces! Dygtige frisører, glade 
modeller og et begejstret 
publikum.
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Indvielse af 
Caféen
Den 8. marts fandt den of
ficielle indvielse af det ny 
cafélokale sted. Der var ta
le om et bredt sammensat 
program, men aftenens 
højdepunkt var navngiv
ningen af lokalet. Man lod 
det være op til vox populi 
at træffe valget, men der 
skulle faktisk afstemning 
til. Navnet blev: Café Cla
ude. Der var rigtig god 
gammeldags café-stem
ning, og underholdningen 
var mangeartet. Videobio-

StjerneMix
I sidste nummer af Kon
takt blev læseren stillet i 
udsigt, at der ville blive af
holdt endnu en Café Stjer- 
neMix. Dette fandt sted 
d.10. februar og skulle 
egentlig blot have været et 
mindre intimt arrange
ment. Men da en del elever 
havde fået blod på tanden, 
voksede arrangementet til 
en halvandentimes fore
stilling med nitten numre 
med en særdeles flot 
spændvidde. På den musi
kalske side blev der diver
teret med ballader fra 
jazzens standardrepertoi
re som Send In The 
Clowns, R&R klassikere 

grafen blev demonstreret 
med velvalgte klip fra Who 
Framed Roger Rabbit og 
Stargate, der var gæt-og- 
grimasser, optræden på 
caféens intimscene, og 
personalet i baren havde 
svært ved at holde kaffe
maskinen i omdrejninger 

som Great Balls of Fire, 
tinnitus-fremskyndende 
Bombtrack. På dramasi
den formåede skuespiller
ne at få de c. 170 fremmød
te til at tude af grin; for 
blot at nævne nogle få: Le
gestue for børn, Historie
læreren, Jesus og Jens 
Vejmand, Psykiateren, 
Den grusomme greve af 
Hyllinge......Redaktionen 
kunne fortsætte, men.... 
Særlig flot var det, at flere 
3.gere havde overskud til 
enten at optræde eller mø
de op som publikum, selv 
om de netop samme dag 
havde fået udleveret 
spørgsmålet til deres Sto
re Opgave. Alt i alt, en sjov 
aften med seriøst forbe
redt materiale fra alle.

svarende til publikums 
kaffetørst. Aftenens æres
gæster var Hr. og Fru 
Egelund, der havde done
ret de flotte billeder til lo
kalet. I skrivende stund 
har caféudvalget en del ar
rangementer på tapetet, 
men herom senere.
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Bag sløret
3. a og Marianne Olsen fik 
i februar og april besøg af 
12.g’er Meghan Jakobsen, 
der holdt foredrag om 
Islam. Foredragene tog 
udgangspunkt i Meghan’s 
personlige oplevelser og 
den indsigt, hun har er
hvervet sig ved at bo i det 
konservative muslimske 
Saudi Arabien. Meghan, 
der blev student i ’87 har 
siden sin tid på Herlufs
holm Skole boet i Paris, 
London og endelig Seatle, 
Washington, hvor hun har 
uddannet sig til journalist 
på University of Was
hington.

Med sin amerikanske 
mand bor hun nu midlerti
digt i Saudi Arabien’s ho
vedstad Riyadh, hvor hun 
dels arbejder som ambas
sadesekretær og dansk
lærer, og dels har freelan- 
ce-arbejde.

Religionsforedragene 
handlede om islamisk kul
tur i praksis, om Saudi 
Arabien som kongerige og 
om de klanfejder, der fandt

Søstrene Meghan og Monica Jakobsen. I midten Gudrun Krab
be iført »abayah’en« som Saudi Arabiske kvinder skal bære 
udenfor hjemmet.

sted, inden man giftede de 
stridende parter med hin
anden.

Meghan fortalte også 
om kønsopdeling og religi
onsdyrkelse og det blev ik
ke fortalt med »vestlig 
bedrevidende« som under
tone. Beskrivelser af Sau
di Arabiske mænd og kvin
ders idéer om gensidig re
spekt satte spørgsmåltegn 
ved vestlig tankegang og 
levevis.

Endelig blev det til nog

le absurde og morsomme 
historier fra Meghan’s 
egen hverdag.

Disse mere subjektive 
beretninger understrege
de alligevel det ekstreme 
og for os aldeles fremmed
artede i et konservativt 
muslimsk samfund.

3. a og Marianne Olsen 
takker for to spændende 
og underholdende fore
drag, der bestemt levende- 
gjorde religionundervis
ningen.

Design på Louisiana
Mandag d. 25/3 var hele 
3.g på ekskursion til Lou
isiana med NAa og MM for 
at se udstillingen : Identi
tet og design, og dele af 
museets faste samling.

I midten af april fik sko
len en udstilling af litogra
fier af Poul Janus Ipsen til 
låns for en periode.

Datalogi
13. april havde skolen det 
årlige besøg fra Undervis
ningsministeriet. Fagkon
sulent Claus Gregersen, 
datalogi, beså under sit 
besøg lokaleforhold og 
overværede undervisnin
gen i flere klasser - bl.a. 
hos skolens datavejleder 
Jens Trandum.

Efter skoletid blev der 
lejlighed til et møde mel
lem fagkonsulenten og 
medlemmer af lærerkolle
giet, dels om faget data- 
logi’s problemer — dels om 
gymnasieafdelingens syn 
på og tanker om gymnasi- 
eproblemer i videre for
stand.
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Multi-Inform, 
en moderne edb- 
servicevirksomhed
I samfundsfag 3. SA højt 
niveau beskæftiger vi os 
med teknologiudviklingens 
mangeartede konsekven
ser for samfundsøkonomi
en, for virksomhedskultu
ren samt for de ansattes 
kvalifikationer. Det var 
derfor alletiders at David 
Rasmussens far kunne for
midle et besøg på en mo
derne edb-servicevirksom- 
hed, nemlig Multi-Inform i 
Hellerup. Med direktør Mi
chael Lerche og familie i 
spidsen blev vi budt vel
kommen. Direktøren for
talte klart og levende om 
virksomhedens udvikling 
og dens vigtigste ressour

3.g højniveau kemi på besøg 
hos NOVO-NORDISK A/S
Vores interesse var foru
den at blive orienteret om 
NOVO, også at få noget 
mere at vide om NOVOs 
enzymer og processer, 
hvormed man omdanner 
stivelse til sukker, da disse 
processer er en del af klas
sens pensum. Vi havde 
bedt om, at en kemiker 
fortalte noget om denne 
proces. Foredraget gav ik
ke så meget nyt i forhold 
til den læste litteratur om 
emnet. Det efterfølgende 
emne, også om stivelse og 
enzymer blev meget inter
essant. De er ved at udvik
le et nyt enzym. Dette 

cer. Især om de ansattes 
motivation og kvalifikatio
ner.

Philip mente at vi i ti
merne godt kunne bruge 
det de kaldte »hoplaaktivi
teter«. Herefter fik vi en 
rundvisning. Besøget af
sluttedes med at vi blev 
budt på frokost i den hyg
gelige kantine, her var der 
igen lejlighed til at stille 
spørgsmål.

En stor tak til Multi-In
form for et meget lærerigt 
besøg.

Nu ved vi for eksempel at 
blot 18 % af virksomheder
nes edb-investeringer går 
til maskiner og program
mer, resten går til uddan
nelse og her havde Multi- 
Inform fundet sin niche.

HBMBHMHMBBHBMH

gøres ved at ændre struk
turen af et eksisterende 
enzym vha. »genetic en
geneer ing«. Kort fortalt 
skal enzymet fremstille 
ringe af sukkermolekyler, 
som efterfølgende skal 
bruges til at adskille/fjer- 
ne forskellige stoftyper (fx. 
benzen, aromastoffer).

Derefter var der rund
visning i »pilotplant«, der 
er et »lille« produktionsan
læg, hvor man eksperi
menterer med dyrkning af 
de bakterier/svampe, der 
fremstiller enzymerne el
ler insulin.

8. klasse på 
Store Sus
Den 5. og 6/3 -96 kom Lise 
Grupe Larsen, overlæge på 
Patologisk afdeling, ned på 
Herlufsholm og holdt et fo
redrag for de to 8. klasser i 
biologi. Foredraget varede 
i 2 timer, hvor mange 
interessante emner blev 
bragt op. Fru Grupe Lar
sen fortalte hvordan man 
tager vævprøver fra for
skellige organer, og fører 
dem igennem forskellige 
prøver, hvor lægerne un
dersøger cellerne for bak
terier. Fru Grupe Larsen 

• fortalte, at vævprøverne 
i for det meste bliver taget 

Ira endetarmen og lunger- 
: ne.

Et stykke af organet ind- 
• hyldes i en slags stearin, 
; hvorefter det fryses ned i 
’ små dåser.

Efter afkølingsprocessen 
skæres papir tynde snit af 
organet. Snittet farves 

I henholdsvis rødt eller blåt 
for at fremhæve cellerne. 
Efter denne proces under
søger lægerne snittet for 
bakterier. Når undersøgel
sen er færdig, skrives en 
journal over personen, og 
snittet bliver sammen med 
journalen lagt til side i et 
kartotek. Journalen bliver 
gemt væk, så de i tilfælde 
af et nyt angreb, kan gå til
bage og sammenligne det 
nye snit med det gamle.

Fru Grupe Larsen viste 
også lysbilleder af menne
skets hud, hvor man kun
ne se de forskellige stadier 
i et kræftudbrud.
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I den følgende uge besøgte 
8. klasse , over to dage, pa
tologisk afdeling. Eleverne 
blev vist rundt i alle loka
lerne, hvor sygeplejersker 
og andre læger fortalte om 
deres arbejde. De fik også 
mulighed for at opleve vis
se indre organer på nært 
hold, hvilket bragte man

ge forskellige reaktioner 
frem hos eleverne. Bl.a. 
livmoderen fra et tvillinge
par.

Efter rundvisningen 
blev de vist ind i et stort lo
kale, hvor en overlæge 
holdt et lille men særdeles 
indholdsrigt foredrag om 
lungekræft. Han fortalte 

også, at rygning er en af de 
gift kilder, der er med til at 
øge risikoen for at få 
kræft.

Kl. 11.00 gik klassen 
igen hjem på skolen, hvor 
de sammen med Poul 
Bentzen drøftede turen.

Kirstine Andersen og 
Ida Marie luel 8.b.



SET OG SKET

Med hovedet fuldt at fisk 
og andre indtryk

8. klasse på Københavner- 
tur d. 8/5-96

Sammen med Poul 
Bentzen og bestyrelses
medlem Inge Merete Dro
st, satte hele 8. klasse sig i 
Bisserup bussen, mod 
København, med Henning, 
vores trofaste chauffør bag 
rattet. Ved ankomsten til 
Charlottenlund, havde vi 
først tid til at inspicere 
Fortet, derefter blev vi 
lukket ind i Akvariet, hvor 
vi fik en time til at fylde 
vores små hoveder med 
fisk og en masse lærdom. 
Der var både små farveri
ge uskyldige fisk, og store 
glubske rovdyr, kæmpe 
skildpadder, en krokodille 
og til fås skræk, Piratfisk!

Et af de mest fascine
rende væsner i Akvariet, 
var bløddyret blæksprut
ten, blandt mange mærke
lige fisk f. eks. Pikassofi- 
sken hvis navn var yderst 
passende da det udmær
ket kunne se ud som om en 
eller anden havde ommøb
leret dens ellers så smuk
ke udseende.

Efter vi havde gået 
akvariet igennem 2-3 gan
ge, spiste vi nede på stran
den på opstillede bænke.

Dernæst kørte vi til Zoo
logisk museum. Vi fik ved 
ankomsten udleveret spør
geskemaer, som skulle gi
ve os nogle udfordringer 
medens vi var der, men 
som det kunne forudsiges, 
var der ingen der fandt 
dem specielt »udfordren-

DANMARKSAKVARIUM

de«. (Man skal ikke tro på 
alt hvad man læser!)

På museet gik vi rundt 
og så på alle dyrene. Der 
var fra det mindste insekt 
til det største rovdyr af 
dem alle, Tandhvalen En 
stor hvid isbjørn, som 
modtog os i døren med 
dens små unger. (De var 
udstoppet)

Poul Bentzen og Inge 
Drost fik en kop kaffe til 
at dulme nerverne med!

Efter vi, også her, havde

løbet museet igennem et 
par gange, blev vi med 
strenge ordre om god op
førsel, sendt tilbage i bus
sen.

Poul Bentzen besluttede 
sig for at vi i den resteren
de tid skulle »strække be
nene«, og sendte os derfor 
på en gåtur op i det 400 
trin (90 m.) høje tårn på 
Vor Frelser Kirke. Det var 
en utrolig flot udsigt vi 
kom op til, og der var mas
ser af tid, for vi skulle kun 
vade 400 trin! op ad en 
trappe, som absolut ikke 
lignede noget der er blevet 
bygget for nyligt. Oppe i 
tårnet kunne vi se ud over 
hele Christiania og en 
nærliggende skole, hvilket 
fik os til at tænke på de 
stakler som i det øjeblik 
sad og oksede sig igennem 
en dansk, engelsk, tysk 
o.s.v. time på Herluf. NOT!

Programmet sluttede 
med at vi kørte tur igen
nem Christiania-området. 
Bentzen legede turistgui
de under hele turen, fak
tisk meget underholdende 
og lærerigt. Han fortalte 
om de forskellige bygnin
ger, havne, fabrikker, end
da kraner o.s.v.

Endelig begav vi os igen 
tilbage på bøhlandet i vo
res lille Bisserup bus, hvor 
Inge Drost var så venlig at 
forære hele 8. klasse is un
der et stop på vejen.

Vi skiltes efter en sjov og 
meget trættende tur - og 
så var der lal!

Janni Højlund og 
Ida Marie luel. 8b
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Pige-basket
Jamen, hvad der dog har 
gemt sig af talent, råstyr
ke, spilforståelse og vilje i 
pigernes baskethold. I ren 
opvisningsstil med effektiv 
opdækning over hele ba
nen, fantasifulde angrebs
kombinationer afsluttet 
med skud fra alle vinkler 
blev Sorø’s basket-sild 
besejret.

Drenge-basket
I vinterens løb har skolens 
to drenge-baskethold spillet 
kampe mod Næstved Gym
nasium og mod Sorø Akade
mi. Der blev lagt vægt på 
egenskaber som fight og 
holdånd. Men resultaterne 
gik desværre begge hold 
imod.

Det blev derimod til fuld 
gevinst for skoleholdet i ba
sket, da det mødte to hold af 
gammel-herlovianere ved et 
hyggeligt lørdagsstævne 
sidst i april. Og et tappert 
lærerhold blev (vidstnok) 
gennemtævet af 3. g’erne på 
en sort torsdag midt i april.

Så enten er det fordi hol
det er bedst om foråret, eller 
også skal vi fremover nøjes 
med at spille mod os selv.

Volley-ball
Vinterens volley-ball tur
nering havde et af sine høj
depunkter søndag den 28. 
januar, da vi afholdt skole- 
mesterskaberne for mix- 
hold i gymnasiet. I finalen 
vandt 3. x fortjent over 2. y. 
Benjamin, Mikkel, Kristi
an, Stine, Benjamin W. og 
Mia fra 3. x.

RR

Drengefodbold 
Gymnasiet
I kostskoleturneringen 
nåede ingen af vore dren
gehold frem til slutspillet. 
Hold 1 vandt én kamp (5-0 
mod Høng) og i modsæt
ning til sidste år var neder
lagene »ærefulde«, bl.a. 
mod Birkerød, hvor vi 
brændte chancer på stribe 
og scorede to selvmål, så 
gæsterne kunne vinde med 
2-0. Det var ærgeligt! Hold 
2 fik ingen sejre trods 
mange flotte kampe.

De afgørende kampe i 

pokalturneringen mod So
rø Akademi blev begunsti
get af godt vejr og mange 
tilskuere. På Spladsen 
vandt drenge 2 E.K.-poka- 
len (opkaldt efter gæster
nes rektor, Erling Kristen
sen) hvorimod drenge 1 
måtte aflevere den kostba
re Røper P.-pokal til Sorø, 
der vandt med 3-2. igen et 
nederlag, hvor større effek
tivitet i de afgørende situa
tioner kunne have givet os 
en klar sejr.

AN
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Et herligt 
fodboldår
Efter i mange år at have 
stået i skyggen af drenge
holdene, samt have været 
»prügelknabe« i de to tur
neringer, har pigeholdet i 
år formået at markere sig 
stærkt.

I kostskoleturneringen 
kunne holdet med en sejr i 
sidste kamp mod Birkerød 
kvalificere sig til slutspil
let, hvor kun de fire bedst 
placerede deltager. På for
rygende fight og fire flotte 
mål af Kristina Pedersen 
(præp.) lykkedes det piger
ne at hale en meget overra
skende 4-3 sejr hjem. Der
med var slutspilpladsen 
klar.
Slutspil i Høng 
30. april ’96
I første kamp var modstan
deren Stenhus, som vi hav
de tabt 2-1 til i den indle
dende turnering. På 2 mål 
af Kristina Pedersen 
(præp) og et af Trine Hem- 
mingsen (l.g) vandt vi en 
fortjent sejr 3-0 og var der
med klar til finalen mod 
Birkerød. De var blevet en 
del klogere, siden de havde 
været på besøg i Herlufs
holm, så de kunne trække 
sig tilbage med en fortjent 
3-0 sejr. Slutfacit: En for
nem 2. plads i kostskoletur
neringen, det bedste resul
tat for et Herlufsholm hold 
siden 1976. En stor ros til 
pigerne for en dejlig indstil
ling og koncentration i 
kampene og for hunør og 
glæde mellem kampene.

Bagerst: Anja Skov, Maria Lund, Christina Dyrløv, Jeanette 
Thøisen og Kristina Pedersen. Forrest: Sidse Elverdam, Sop- 
hie-Mette Skade, Maria Iversen og Barbara Von Haffner.
På billedet mangler Trine Hemmingsen.

Eusibius-pokalen
Foruden kostskoleturne
ringen spiller pigeholdet 
også to kampe mod Sorø 
om den eftertragtede 
Eusebius pokal. I disse to 
kampe deltager kun kost
elever. Holdet havde i 
efteråret vundet 2-1 i 
Sorø, så uafgjort ville 
være tilstrækkeligt til den 
samlede sejr.

Kampen blev meget 
lige, men på to mål af den 
netop af sygesengen 
opstandne Christin Dyr
løv (2. g) vandt pigerne 2- 
0. Dermed kunne holdets 
anfører Sidse Elverdam 
(2. g) ved den efterfølgen
de afslutning modtage 
Eusebius pokalen for 
første gang til Herlufs
holm.

J.N.
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07.08. Diplene kommer
24.08. Fugleskydning
26.10. Blebal (gr. skole)
10.11. Vildtaften
29.11. Komediebal (2. g)

29.11. Stiftelsen 861 år
07.12.. Forældremøde 1. g
14.01. Trolledag (3. g)
25.01.. Forældremøde (7.-8. kl./2. g)
08.02. Forældremøde (9.,præp.) Herlufsholm

Grundlagt 1565

22.02. Maskebal
08.03. Gøyebal (gr. skole)
19.04. Koncertbal (1. g)
07.05 3. g sidste skoledag
17.05. 1. g sidste skoledag

20.-24.05. 1. g danskopgave
23.05. 2. g sidste skoledag
23.05. Skolen 432 år
18.06. Dimission (præp., 3. g)


