
 

 
 

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 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


i« T1L ' '

I HÖITIDELIGHEDEN I DEN ADELIGE FRISKOLE

I HERLUFSHOLM,
JK'

F I ANLEDNING * !

M AT?
gB A .8 RIGSADMIRAL
KB

| HERLOFF TROLLES
K ’ *-

DEN i^db JANUARI 18'6. '

SS •.......... ....... - ■ - ........  — - . '; *
« " OPFORT PAA SKOLENS STIFTELSESDAG, DEN 23DE MAI 1816.

W AF9 THOMAS TH A ARUP, *
Mg BIDDER AF DANNEBROGEZT.

KJÖBENHAVN.
TRYKT HOS DIRECTEUR JOHAN FREDERIK SCäüLTZ,, 

KOHGBLIG OG VNIVBasmiS - B0GTBTKKB8.

\ /zZ z '



■»•■3 «*•

CHORAL 
FOR INDLEDNINGS-TALEN.

Træd frem med dyb Ærbødighed 

Til Dana-Heltens Hvilested!
Hans Minde lad dig helligt være!
Han stod som Mand for Pligt og Ære! 
Paa Bolgen viet til sin Död: 
Hans Blod for Land og Konge flöcl!

I Freden, som i Orlogsfærd 
Sin Adel ved sin Idræt værd: 
Han stiftede med Faderglæde 
Sit Herreborg til Kundskabs Sæde. 
At her den Unge dannes maae 
Til Danas Borgerkrands at liaae.

For dig, vor Gud! vi knæle ned 
Ved Herloff Trolles Hvilested.
Du naadig hörer Stövets Bonner: 
Bönhör, o Fader! dine Sönner!
Sign Kongen! Sign vort Fædreland! 
Lad mange vorde Mænd, som han!



-

4
VEXEL-SANG

EFTER INDLEDNINGS - TALEN.

I.
Pilens Flugt med Skyen lig: 
Trende Sekler saaes hensvinde; 
Trolle! men din Godheds Minde 
Staaer uglemmelig, 
Kundskabs blomsterrige Vaar 
Byrdes med hvert Tidens Aar.
Vinker oa-tm -aamxLöxiilitk_____  
Yngling! nyt min Blomstertid!

II.

Held os! naar med Kraft og Glæde, 
Her, fra Kundskabs Moderfavn, 
Vi skal Ærens Vei betræde 
For .at fremme Danas Gavn.
Held os at vi her kan lære
Vore Pligters milde Bud: 
For trofaste Mænd at være 
Konge! Fædreland og Gud!



III.

Overtroens Mulm forsvinde, 
Kundskab! ved din Straalepragt 
Vantroe skal du overvinde 
Ved din seierrige Magt.
Da skal Aandens Kraft ei mere 
Fordoms Slavelænker bære; 
Men fremvirke glad og frie. 
Himlens Bud, Fornuftens Lære 
Staae i tvanglös Harmonie.

i. n, hl

Herre! Fader! vær os blid!
Styrk vor Kraft! veiled vor Flid! 
Da vor Idræt vorder skjön;
Sjælens blide Fred vor Lön!
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Al Viisdom er fra Gud!
Du er og var, og du skal være 
Alvældes Gud! ufattelig.
Gud! vi din Majestæt tilbede!
Hvad Sjæleroe! hvad Himmelglæde!
Hvad Salighed at lyde dig!!

EFTER HD^ TALE.

Hvor skjönt! sit Fædreland at være 
Til Gavn! — hvor herlig er den Ære; 
At staae for Ret og Dyd, som Mand! 
Hvor stort for Döden ei at bæve!
At tænke, færdes, virke, leve, 
For Kongen og sit Fædreland.



SLUTNINGS - CHOR.

Glædens lyse Fædreland, 

Himlen har dig ædle Mand!
Der, Forklarede! du nyder 
Evig Lön for dine Dyder. 
Sign vor Konge, Sign vort Land, 
Viisdoms Gud! med Mænd, som han.



®el. SBte fanft fis tuben, 
(See! Star fyenfvinbe, 

(gom Sølget tinbe;
2flt, alt, føbt af Støvet, 
falber brat fom Søvet.
Sntet faa faff et, 
lit bct ei vablet: 
Sotben fun eict gotfeengeligbeb*

2fat ere fvunbne, 
Seller bcnrunbne; 
©og, ©u gjave, folbe
Sibling e v (11 f S r o 11 e f 
ßnb ftaaer ©tt SWinbe, 
SJJené vt fee fvinbe 
83tammenbe ©torbeb og Stoltbeb og ^ragt.

J^vi mcegteb’ Siben 
længe ftbcn 

©gfaa at fortære 
©ine SætferS 2@re ? 
§rcml)eb og ©pbcr 
Stebfe fotbpber 
2@blingen« SWnbe at glemme« og ise.

§tom vat ©u Selbe!
Sa! Jp e r I u f S o o 11 e!
Stør ©in ©aab og eßre;
SRen ©n himlen« ^>ctte
2v ten gav ene: 
perten at tjene, 
Stræbte gubftngtigen ©u og ©in æiv.

©etftt ©it SWinbe 
SJ?en5 Scfler fviitbe, 
©tanber evigt grunbet. 
£ængjt ©u leaver funbet 
£»fet cg greben, 
Som ©u Ijetnebcn
Søgte paa gtcmljcb« og ^iKrltg^eb« Set.

@ub I ©u o§ figne, 
2£t vi maae ligne

e 11 u f øg ban« ®?age 1 
3£lle vore ©age ' 
Seere fem ©ere«. 
Saalebes æres

bete« fvinbe og værbigt ©it DTavn.
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Ä.anbiUt t Sfteotogien og Sæter »eb OÉoIcn.'

(Slagel.fe, 1816.

Srpft l;e§ ^eter ®?agnu$,



heften ben 23be igi6
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2. 6. Stuun,

$>roWcr »eb Atiobenfiasng Univerfftet, 
førben Slev »eb ©folen»

S I a g e I f e, i816.
2rph lioé c t e r S)hignu§, 

Äonsl, priori. Sofltrvffer.



Stel, SSinbet j«m Äranje.

^Ipgtig et Sotbené fel« fprigfte Slæbe, 

9laar ben diene til ©anbfetne nrør.
lebens cnbnu vi paa SJofcrnc træbc,

:,: Sfte bct trpllenbe ^)ele forgafler. :,:

S« om bet ftunbom enb längere varer, 
©vinbet meb £ivct enbcgfaatfcrfl bort;

3fttopo§, fom ingen Sobclig fpater, 
:,: Clipper bog Sraaben af pebfe faa fort. :

gniere SQpbclfet 2@blingen (mager, 
©om til ffg fclv ei inbftrænfe bem lob;

Siben l;anS ^cebetébaab iffe mebtager, 
:,: Sabenbe ftg i §otglcmmelfen§ §lob..

£ænge nof Ijelc Tfatbunbrebcr fvinbe,
6nbnu fcemblom|lrcr i virfcbe Savn,

Stobfenbe 2Slbe, tjans fjetlige SWinbc:
:,:Sf jonfomme gfterflosst figner l;ans9lavn.r

^’a meb crfjenbtlige ^jetter vi feite, 
Stolle-, i Sag Sin 2ffminbelfe§ Sejl;

Äjefljeb Sig lob over -Sjenbetne' feite, 
:,:Scb^eb Sig gjovbe felv Subbommen meff.: 

Saf Sig, vor ©tiftclfre Styfjav og gabet, 

©om bor c§ plantcb i SJ?uferncå ?»!
Saf Sig, vor anben Selgjotet, fom laber] 

Saglig Sin £ml;u vov £»ffe fotnpe! :



Sølet. øtoF«z SJaatenS SKr^Hettnbe* 

@ce, bvot Sjeles@l«nbfen ptpbe« 

Stolles, ®iøe§ SFpggeribé! 
Shte og l)ør! en Stemme [pbet 
Sit I>ver Son i benne Äreb§: 
„Sagtet @ub, iføtet ©bet 
„ Siåfe 2ßble« tjoie 2lanb! 
„^ift be leve, vente ©ber, 
„ Slant ffg (øfer StsyvctS S5wnb,"

Stinge ^tanbfe vi Fun bpbe, 
Sletteb’ af be pngftc Smna; 
91c! fot ©bet, tbi be tpbo: 
©nb bet gtabe Sønner gane. 
Eber gjenforn bem betebte 

llfbnlb og Sptigtigbeb, 
«tper veb æxf'fcng flille ærebbe 
S jctt (fjønne ^[antebcb.

Sleb fra Spfciå 6gne itet 
æenlig [jib til ^ctluf^olm! 

^imlenS goraarg = inbfmifer 
2iv i SDIntF og ®ng cg ^olm; 
SKcllem Sfovcng ftitbc droner, 

Sipt og fmuft veb SaafeS .paanb, 
Gbcrs Äunbpnbö Stempel turener, 
Stott pan gamle ^loftet s Srunb.

SSanbrer ben til llibeibg = Sile, 
©etaer i Vegeftuer inb!
Sobt til ^abcrbjertet tale 
2fanb og Äraft og muntert Sinb, 
ær or fon, benne UngbomS £eber, 
Semplctå blibe £?fferpræft, 
•£>am vi É’berg Son nebbeber 

Samlebe til fSlinbefefl.
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SI a g elf e, 1816.
Srpft ljo« $et e r 9)?«gnu§, 
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ve&

Reffen ben 25te igi6

«f

S. t i i g , 

fot^n Slev, nu Sær« »ei

Slagelfe, 1816.
Srpft f)o« ^etet S^agtiu«, 

ÄonaU privil. Soatrplfer.



531 el. ©ee Mit fig foranbrev o. f. »

<lt ?æmpe for grebrenelattbef, 

3 greben at virfe meb Staab, 

æar S r o 11 e § ben Jjærefle ^ccber:

So Songer tyar fignet tyan§ Saab. :

©et gcbelanb, tyan tyascr tjent,

Sen Stamme, tyan offrcb’ fit S3lob, 

SWeb Stetfeerb og Sroffab tyar frebet 

:,: ©et gJretf, tier fremfpive ban lob. :

^oet ^)Kber§manb, SSorgev og ?JngIing 

^>cr fibber til ipeitib faa fro, 

2(ntag ba »or Sklgjarerg Sojen: .

:,: ®ub, ganbet cg Songen »eer tro!

S5?cb Sat for (wert frebetiflt ®obe, 

friert Suffer og Save, vi ftf, 

^or S a a g , fom Sit gav o§ til gaber,

æclffgne vi Sig grebeti!!



I Herlufs og Birgithas Fjed
Gid ægte Danneblomster spire, j s} a
Dem Viisdom, Dyd, og Danneshed
Til Rerne Fremtidssekier zire;
Aldrig dit Navn, Birgi^ha Giöe!
Dit aldrig, Herluf Trolle! döe!

Herluf Trolles og Birgitha Gioes

M in d e
ved

Herlufsholms Jubelfest

.den 23de Maji xgiG

»5

Herlovianeren

i Kiobenhavn. *

Trykt hos Directeur Johan Frederik Schvltz» 
Kongelig og Universitets-Bogtrykker.



Herr Herluf var en Ridder bold 
I gamle Danmarks Hæders dage, 
I anden Fredriks Helteold 
En Otto Ruds og Ranzaus Mage; 
For Gud, for Konge, og for Land 
Thi kiæmped, seired, döde han.

Stolt jubler Dannebrog hans Navn 
Imellem sine förste Helte, 
Thi freminerst Var hans göde Stavn 
I mangen Dræbning, hvor det giældte; 
Som de, den skiönne' Lön han nöd, 
At döe for Danmark Heltedöd.

Og som han offred Liv og Blod 
For Gud og Konge, Pligt pg Ære, 
Saa tyktes og den Herre god 
Hans Rigdom Laari fra Gud at være: 
Til Herrens Priis og Brödres Gavn 
Thi gav ha^ den i Herrens Navn,

Og havde Herren ham saa kiær, 
At han en ædel Viv ham skiænkte, 
En Hustru, Herluf Trolle værd, 
Som han der handled’, og der tænkte. 
Thi skal dit Navn, Birgitlia GioeX 
Og, som din Herlufs* aldrig döe. :

Og vide staaer alt Landet om 
For begge mangt et Hædersminde, 
Thi hvor de var, 02 hvor de kom. 
Velgierninger fra dem vi finde. 
Men over Alle er der een, 
Der trodser Malm og Marmorsteen.

O Herlufsholm! i Sekler staaer 
Dem begge du til herlig Ære, 
Du deres Navn, til Alt forgaaer, 
Til sidste danske Slægter bære I 
Hans Hu du var i Dödens Stund; 
For dig, hans Minde, leved hun.

O naar fra lyse Evighed
De ned til Stövet see tilbagel
Med Fryd da gid det yndte Sted 
De Ædles Öine til sig drage!
En Efterslægt de öine her, 
En Herluf og hans Hustru værd!










