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Herlovianersamfundets 
bestyrelsesmedlemmer 
og embedsmænd m.v.

Flemming Tolstrup (’24), formand, Strandvej 132, 
2900 Hellerup. HE 4898.

Jorgen Dsmgaard (’34), næstformand og kasserer. 
Købmagergade 55,1150 København K. (01) 14 44 83.

Ernst Schaumburg-Müller (’29), Tårbæk Strandvej 
113, 2930 Klampenborg. OM: Bellevue 780.

Per Seidenfaden (R’31), Norgesmindevej 11, 2900 
Hellerup. HE 2868.

Klaus Aarup (’51), c/o Knud Lindberg A/S, Islevdal- 
vej 200, 2610 Rødovre (01) 94 38 00.

Eivind Sveinbjornsson (’65), sekretær, Egedal, 2980 
Kokkedal. (01) 86 00 80.

Finn Kirstein (’59), suppleant, Ved Lindevangen 16, 
2000 København F. FA 3912.

Niels Faaborg Ottosen (’31), revisor, Abildgårds- 
vej 24, 2830 Virum. (01) 84 86 97.

Jørn Thomsen (’31), suppleant for revisor, Classens- 
gade 60, 2100 København 0. ØB 6825.

Otto Irminger Kaarsberg (’12), decisor, Strandvej 61, 
2100 København 0. RY 2242.

Leif Berg (’19), suppieant for decisor, Overgaden 
oven Vandet 52, 1415 København K. SU 7059.

Lennart Konow (’54), HERLOVIANERSAMFUNDETS 
medlemsfortegnelse og HERLOVIANERENs ekspe
dition, Bredesvinget 11, 2830 Virum. (01) 85 25 40.

Hvor er de henne?

HERLOVIANERENs ekspedition siger tak for flere breve med 
adresse på »forsvundne« medlemmer. Der er imidlertid endnu 
huller i medlemskartoteket.
Derfor: hvor bor

Ove Andersen (’60)
Nis Boesdal (’67)
Poul Bærentzen (II ’97)
Jacob Erlangsen (’62)
Knud Fabricius (’58)
Stig Hansen (’62)
Peter Kastberg (’60)
Lennart Leschley (’62)
Birger Dons Møller (’16)
Jes Olesen (’60)
Leif Lindskov Pedersen (’66)
Jørn Skovgaard-Petersen (R ’37)
Niels Mogens Wernberg (’60)

Underretning om adresse bedes sendt til H^ERLOVIANERENs 
ekspedition, Bredesvinget 11, 2830 Virum.

Husk at meide flytning m.v.
- og gør det rigtigt

I. Adresseændringer
A. Flytning fra et sted i Danmark (ekskl. ¡Grønland) til et 
andet samt flytning fra Danmark (ekskl. Grønland) til Norge, 
Sverige, Finland eller Island: anmeldes till postkontoret i 
fraflytningsbyen. Postkontoret vil herefter automatisk (1) 
underrette avispostkontoret, som retter Hén pågældende 
adresseplade, og (2) give besked om flytningen til HER
LOVIANERENs ekspedition. I sådanne ti fælde er flytte
anmeldelse til HERLOVIANERSAMFUNDET altså overflødig. 
B. Flytning til udlandet (ekskl. Norge, Sverige, Finland og 
Island, men inkl. Grønland): anmeldes til l-iERLOVIANE- 
RENs ekspedition, Bredesvinget 11, 2830 Virum.
C. Flytning fra udlandet (herunder Norge, ¡Sverige, Finland, 
Island og Grønland) eller mellem to udenlandske adresser: 
anmeldes til HERLOVIANERENs ekspedition.

II. Meddelelser om stillings- og navneforandririge• m. v. bedes 
givet til HERLOVIANERENs ekspedition, dom tidligere 
meddelt vil stillingsforandringer fremtidig kup blive regi
streret i medlemsfortegnelsen, ikke på postvæsenets adres
seplader.

III. Anmodninger om indmeldelse bedes givet til HERLOVIA
NERENs ekspedition.

IV. Indbetaling af medlemsbidrag sker til HERLOVIANERSAM- 
FUNDETs kasserer. Giroindbetalingkort udsendes til hvert 
enkelt medlem hvert forår.

V. Meddelelser om fejl og unøjagtigheder i medlemsforteg
nelsen bedes givet til HERLOVIANERENs ekspedition.
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14. januar må bevares
Formandens beretning ved generalforsamlingen

den bød på flere storartede taler, ikke 
mindst fra den tidligere forstander Ernst 
Mokke (’03) og fra russernes ordfører 
Hassan Aref. Hovedtalen holdtes af næst
formanden Jørgen Damgaard (’34), og på 
Herlufsholm var Samfundet repræsente
ret af Kjeld Ellehauge Hansen (’28).

Jeg kommer i øvrigt senere i beretnin
gen tilbage til denne fest.

Før jeg aflægger min beretning om Her- 
lovianersamfundets virke efter den sidste 
generalforsamling, vil jeg nævne de 
medlemmer af Samfundet, som er døde 
i kalenderåret 1968:

Direktør Villars Lunn (’03) døde i 
marts måned, ekspeditionssekretær Erik 
Hedemann (’20) og direktør Erik Dahl 
Kristensen (’45) døde i maj, grosserer 
Otto Rathsack (’16) døde i september og 
læge Poul Erik Berg (’99) er død, men 
tidspunktet er mig ikke bekendt.

Efter generalforsamlingen i fjor blev 
jeg gjort opmærksom på, at jeg ikke hav
de nævnt Viggo Forchhammer (’95), som 
også var blandt dem, der døde i 1967. 
Han døde den 7. oktober, og jeg er ked 
af, at han var gledet ud af den liste, som 
jeg rettede mig efter. Viggo Forchham
mer var nemlig en af de trofasteste gamle 
herlovianere, og som født på Herlufs
holm, i rektorboligen, var han en af dem, 
der kendte mest til det gamle Herlufs
holm. Det hørte vi særligt den sidste 
gang, han var med til en fest i Samfun
det, hvor han ubesværet af at være 70 
års jubilar fortalte om minder fra C. C. 
Halls og den første Reedtz-Thotts for
standertid.

Vi vil mindes vore døde kammerater.
I min beretning på generalforsamlin

gen den 27. marts 1968 blev medlems
tallet opgjort til 854. Herfra går de 
nævnte 6 medlemmer, som er døde, 11 
udmeldte medlemmer og 20, som er slet
tet på grund af restancer i henhold til 
lovenes § 4. Overfor denne afgang på 37 
medlemmer står en tilgang på 30, nem
lig 18 fra studenterårgangen ’68 og 12 
fra ældre årgange. Medlemstallet i dag 
opgøres derfor til 847.

I årets løb har der først været afholdt 
en fællesaften den 8. maj 1968, hvor der 
var lejlighed til at se den film, som Jens 
Henriksen (’26) har sammensat af op
tagelserne på jubilæumsdagen den 23. 
maj 1965. Han har kaldt den »En dag 
genoplevet i erindringen«, og selv om 
man ikke har været med på selve dagen, 
er jeg sikker på, at enhver herlovianer 
kan glæde sig over filmen. Den giver 
ikke alene gode glimt af dagens mange 
begivenheder, men også en meget smuk, 
jeg er lige ved at sige forelsket, beskri
velse af Herlufsholm. Filmen er Skolens 
ejendom, men vi fik lov til at låne den, 

og ved den fynske Trollefest i år havde 
arrangørerne også lånt den. Jeg tror, den 
fortjener at blive taget frem til forevis
ning med passende mellemrum.

Russerne har været inviteret til må
nedsfrokosten i oktober, og sammen med 
jubilarer fra årgangene ’03, ’08 og ’18 var 
de også indbudt til festen den 14. januar 
i år. Den havde samlet 50 medlemmer i 
Officersforeningens gode omgivelser, og

Formanden Flemming Tolstrup (’24) aflægger beretning på generalforsamlingen. Bag ham ses dirigenten Jørn 
Thomsen (’31) og kassereren Jørgen Damgård (’34).

Arkivet
Af andre begivenheder vil jeg nævne 

arkivets flytning til Herlufsholm, hvor 
det ligger i godsarkivet. Jeg omtalte det 
i fjor, men mine bemærkninger har ikke 
affødt nogen reaktion.

Jeg tror, at arkivets eksistens første 
gang blev trukket frem af Loft (’03) i en 
lille notits i »Herlovianeren« i 1927, og 
en halv snes år senere slog han til lyd 
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for at medlemmerne viste interesse for 
det. Hans mål var, at det skulle rumme 
alt, hvad der skrives om Herlufsholm, 
om herlovianere og Herlovianersamfun- 
det|, og alt hvad herlovianere i øvrigt pro
ducerer. Loft havde selv lagt et helt godt 
historisk grundlag og foreslog, at gamle 
herlovianere i deres testamenter gav ad
gang til at tage herloviana fra deres efter
ladenskaber.

I nogle år derefter fik arkivet nogen 
tilvækst, bl.a. en del særtryk af medlem
mers videnskabelige artikler i fagblade, 
men derefter ebbede interessen ud, og 
både i Dreyers og min formandstid har 
den været så godt som borte.

Det er i øjeblikket bestyrelsens hen
sigt at sørge for, at det materiale, som nu 
er på godsarkivet, bliver sorteret og op
stillet på en reol, som Skolen har sørget 
for, men jeg er personlig noget skeptisk 
overfor dets berettigelse. En del af ma
ter alet består af restoplag af de publika- 
tio rer, som Herlovianersamfundet fra tid 
til anden har stået for, f.eks. meddelelser 
om dimitterede og ikke-dimitterede her
lovianere. Af de sidste ligger der for øv
rigt 149 eksemplarer hjemme hos mig. 
Jeg fik dem for nyligt fra Thaning & 
Appels Forlag, som er ved at rydde ud, 
og de kommer ved lejlighed ned på gods- 
arl ivet.

Der er i ny og næ blevet solgt et eks
emplar af disse bøger, og ved hjælp af 
pa: sende omtale kan man måske sælge 
lidt flere, men bortset fra disse bøger er 
den væsentligste del af arkivet en død 
ski t, hvis berettigelse ikke står mig gan
ske klar. For mig kunne det godt glide 
inc i Herlufsholms arkiv, men hverken 
jeg eller mine bestyrelseskolleger kan 
tage den endelige beslutning om arkivets 
skæbne. Det tilkommer medlemmernes 
rej ræsentation på generalforsamlingen, 
og vi hører gerne udtalelser herom. Jeger 
khr over, at mine bemærkninger om ar- 
kh et på generalforsamlingen i fjor gik 
i en mere positiv retning, men efter at 
ha 'e stiftet nærmere bekendtskab med 
arkivet og tænkt over sagen har jeg skif
tet mening.

sagen er altså klar til debat, men den 
er ikke sat på dagsordenen til afgørelse 
i år.

Dimitterede fra 
Herlufsholm
Inden jeg forlader arkivet, vil jeg for
tælle, at bestyrelsen har drøftet en fort- 
sæ:telse af »Dimitterede fra Herlufs- 
hom«. Den sidste udgave er Lofts fra 
1956, og tiden må derfor snart være inde 
til at fortsætte. Så vidt jeg ved, er de 
pe 'sonalhistoriske oplysninger om gamle 
herlovianere de første samlinger af den
ne art, og Herlovianersamfundet bør føle 
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sig forpligtet til at fortsætte arbejdet. Vi 
har talt med Lennart Konow (’54) om at 
gå i gang med det og venter på at høre 
nærmere, ikke mindst om den økono
miske side af sagen.

Af andre ting skal jeg oplyse, at be
styrelsen på Samfundets vegne har lyk
ønsket Emil Lassen (V’ 09) på hans 75 
års dag den 11. august 1968 og rektor 
Poul Kierkegaard på hans 60 års dag den 
11. september 1968. På privat initiativ 
har der også som sædvanlig været kæm
pet Fik-Fak/Batøk på Bankovs Plads i 
Charlottenlund Kristi Himmelfartsdag 
1968, og de månedlige tirsdagsfrokoster 
her i »Grand« har samlet en lille trofast 
skare, som fra tid til anden får et ekstra 
tilskud fra udenbys herlovianere, der 
gæster hovedstaden.

Formanden har repræsenteret Samfun
det ved dimissionen på Herlufsholm den 
17. juni 1968 og budt dimittenderne det 
første velkommen blandt »de gamle«.

Jeg havde i øvrigt den særlige glæde at 
kunne give en gave til en af dimitten
derne. Vor tidligere næstformand Poul 
Bang (IV ’22) havde inden sin død bedt 
sin kone om at give mig hans Ibskals- 
manchetknapper, for at jeg kunne lade 
dem gå videre til en af dimittenderne, 
som havde været en god kammerat. Efter 
aftale med skolen gik de til en af rea
listerne, som i øvrigt fortsætter i gym
nasiet. Jeg synes, at Poul Bangs tanke var 
efterlignelsesværdig, og jeg har skrevet et 
lille stykke derom til »Herlovianeren«.

Rouenvilles legat
Under festen 14. januar fortalte Poul 
Hj ermind (’29) om et nyt legat, som net
op havde fået kongelig stadfæstelse. Det 
er oprettet af fru Betty Rouenville til 
minde om hendes mand Herbert Rouen
ville, som gik på Herlufsholm fra 1894 
til 1900. Vi ældre husker ham som en 
ivrig og interesseret gammel herlovianer, 
der bl. a. optrådte som husdigter ved vore 
sammenkomster. Legatet hedder »Her
bert Rouenville og hustrus legat«, og ved 
boets afslutning for nogle dage siden 
blev beholdningen udlagt til legatet med 
ca. 325.000 kr.

Legatet skal bestyres af forstanderen 
på Herlufsholm, Herlovianersamfundets 
formand og et tredie medlem, som for 
tiden er Hjermind. Legatet er forpligtet 
til at sørge for fornyelse og vedligehol
delse af opretternes gravsted på Assistens 
Kirkegård efter 1987, men i øvrigt skal 
dets afkastning fortrinsvis gå til legater 
til diple på skolen efter forstanderens 
indstilling og til studenter fra Herlufs
holm efter formandens og bestyrelsens 
indstilling. Indtil en trediedel af de årlige 
renter kan desuden benyttes til »formål, 
der tjener Herlufsholms Skole og Gods’ 

tarv, fortrinsvis til løsning af opgaver, 
hvortil der ikke i forvejen af det offent
lige ydes støtte, på grundlag af indstil
ling fra forstanderen for Herlufsholm 
Skole og Gods«.

Vi er fru Rouenville meget taknemme
lig for denne storstilede gave.

Uddelingen af legatportioner, som før
ste gang vil ske i 1970.. sker ved hvert 
skoleårs begyndelse, og der gives officiel 
meddelelse om uddelingerne til studenter 
ved Samfundets følgende årsfest den 14. 
januar og om de øvrige uddelinger på 
skolen på Herbert Rouenvilles fødsels
dag den 6. februar. lj>e enkelte portioner 
må såvidt muligt ikke være under 1000 
kr. årligt, og de kan gives for et enkelt 
år eller for indtil 5 år.

Biblioteket
Da jeg i fjor kom hjem fra sommer
ferien, lå der et brev til mig fra tre af 
skolens hørere, som fortalte om og be
klagede sig over, at en del af Herlufs
holms bibliotek var blevet solgt til Oden
se Universitet. Jeg hørte også derom fra 
anden side, men har ikke fået nogen of- 
ciel orientering fra forstanderen. Derfor 
har hverken jeg eller| bestyrelsen følt sig 
kaldet til nogen officiel demarche, og jeg 
mener for øvrigt, at det ikke tilkommer 
Herlovianersamfundet som sådant at 
blande sig i forstanderens dispositioner 
på Herlufsholm. Hertil er der et særligt 
tilsyn gennem Herlufsholms henførelse 
under Undervisningsministeriet.

Noget andet er, at jeg straks fik op
klaret, at nogle gamle herlovianere hav
de haft forhandling med forstanderen i 
den anledning, og at| jeg personligt både 
mundtligt og skriftligt har fortalt for
standeren, at jeg var skuffet over det 
skete. Jeg har dog pogen forståelse for 
hans bevæggrunde og har bedt ham rede
gøre for sagen i »Herlovianeren«.

»Herlovianeren«
Ja, »Herlovianeren!«, smertensbarnet, 
som jeg gentagne gange har talt varmt 
for i mine beretninger til generalforsam
lingen: I 1968 fik vij to »rigtige« numre, 
et i maj og et i september, men derefter 
har der været tavshed.

Der er næppe nogen, som er mere 
ked af det end jeg, pg for mit vedkom
mende gælder desuden, at jeg føler det, 
som om jeg svigter mine kammerater. 
Vel taler lovene kun om, at bestyrelsen 
har ret til at udgive et medlemsblad, 
men en 46-årig benyttelse af retten har 
gjort det til en pligt. Efter at jeg var 
kommet hertil i udarbejdelsen af min be
retning, har jeg imidlertid opdaget, at 
der er en anden, som også føler sig tryk
ket af situationen.
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Jeg har nemlig fået et brev fra redak
tøren, og efter hans anmodning indgår 
det in extenso i min beretning:

»Til overvejelse for denne generalfor
samling beder jeg formanden — evt. i 
forbindelse med beretningen, hvor det 
sandsynligvis kan føjes naturligt ind — 
at oplæse følgende:

Da jeg ved den sidste generalforsam
ling modtog opfordringen til at påtage 
mig hvervet som HERLOVIANERENs 
redaktør var det med nogen betænkelig
hed — en betænkelighed, som ud
sprang af, at jeg endnu ikke følte mig 
tilstrækkelig indlevet i Herlovianersam- 
fundet.

Den omstændighed parret med, at jeg 
efter indsættelsen i hvervet fik fornem
melse af, at forudsætningen for arbej
det, nemlig Samfundets tillid til mig, 
ikke var udviklet tilstrækkeligt, stillede 
mig mere og mere afmægtig overfor op
gaven som bladets leder.

Denne tilstand blev med min stadige 
inspirator, personaliaredaktøren, lektor 
Borelli Møllers, afskedsbegæring, akut. 
Medvirkende hertil var også andre år
sager, som vil være denne forsamling, 
der lever i en forjaget tidsalder, særdeles 
bekendt.

Hvor om alting er: Den periode, som 
er gået, har udstyret mig på godt og ondt 
med en ganske god fornemmslee af, hvad 
det indebærer at være redaktør for HER- 
LOVIANEREN, og jeg beder derfor ge
neralforsamlingen gøre sin kritik positiv, 
så jeg kan træde ind i en ny periode med 
fornyet interesse«.

Jeg vil gerne slutte mig til Erik Svar
res ønske om nogle positive forslag og 
selv indlede med et spørgsmål: skal for
manden og/eller bestyrelsen tage aktiv 
del i bladudgivelsen?

Hidtil har jeg haft en fornemmelse af, 
at redaktøren skal have frie hænder og 
ikke må føle sig som »bestyrelsens tale
rør« eller lade medlemmerne få indtryk 
af, at han er det. Er min fornemmelse 
ikke rigtig, vil jeg gerne personligt gå 
ind i et samarbejde med redaktøren. Er 
den imidlertid overensstemmende med 
generalforsamlingens opfattelse, vil jeg 
sige:

Lad os få et livstegn noget hyppigere. 
Det behøver ikke hver gang at være et 
blad på 10—15 A-4 tekstsider. Hellere 
lidt, men tit. Mit ønske har længe været 
et nummer hvert kvartal.

Årsfesten
Jeg nævnte tidligere, at jeg ville komme 
tilbage til årsfesten den 14. januar.

Vi var, som omtalt, kun 50, og deraf 
var halvdelen vel gæster. Damgaard kom 
ind på at drøfte Samfundets fester på

Cfortsættes side 24)

SKOLEAFSLUTNING
Selv om eksamenen nu er i gang, mindes man endnu III g’s sidste 

skoledag, som igen i år blev gennemført til al folkets fornøjelse. Be

givenhedernes centrum var Klostergården, hvor der var bygget en 

barrikade i bedste 1848-stil. Skønt røgbomber og kanonslag fyldte 

luften, fristede flødekarameller til samling omkring talerne, der pro
klamerede: Frihed, lighed og ensretning under slogans som »Lærerne 

ud af lejlighederne!« Skolegangen erklæredes under stormende jubel 

for skadelig og blev inddraget.

Sport
På sportsfronten, nærmere betegnet på fodboldbanen, har bolden tril

let helt exceptionelt godt i foråret. I en træningskamp mod Sorø vandt 

Herlufsholm 3—0 og i pokalkampene blev det til sejre på 4—3 mod 
Haslev og 8—3 over Birkerød, således at Herlufsholm nu ligger på 

en 4. plads i kostskoleturneringen. Â propos fodbold, så vandt III g 

den årlige kamp mod resten af skolen meget overraskende med 1—0.

Byggeriet
Med byggeriet er situationen i øjeblikket den, at man er gået i 

gang med 2. etape, sportshallen. Kælderen, der skal være cykelrum 

er udgravet, eller sagt med andre ord: Mesterens og tømrerens værk

sted samt skorstenen er forsvundet fra Herlufsholms billede. Endnu 

står observatoriet tilbage. Dets videre skæbne er ikke afgjort.

Elevrådet og korpset nedlagt
Skolens elevråd er besluttet nedlagt. Efter et møde, hvori alle lærere 

og elever deltog, blev der enighed om at lade det nuværende elevråd 

fungere kun dette skoleår ud. I næste skoleår er det tanken at gen

nemføre en ny ordning, hvorefter eleverne skal vælge tre tillidsmænd, 
der skal være repræsentanter ved møder, som angår kostskolen. Man

ge af lærerne er positivt stemt, men alt er indtil videre teori.
Filminteressen har for alvor grebet om sig på skolen. Således har 

Filmklubben netop afsluttet sin sæson med det hidtil største med

lemstal, nemlig 103. Derimod er interessen omkring korpset svigten

de, og det er derfor blevet besluttet at nedlægge det i sin nuværende 

form og i stedet omdanne det til en terrænsportsforening.
Mikkel Sørensen, II. g.
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Personalia
redigeret af Flemming Tolstrup, Strandvej 132, 

2900 Hellerup. Telefon He 4898

-’19
Hiv. departementschef Erik Dreyer 
(’10) skrev Politikens kronik den 
12. marts 1969: Lovgivningsmag
ten og statsudgifterne — og den 
26. s. md.: Nogle tanker om ar
bejdsmarkedets overenskomst-for
handlinger. I et interview til 
Vendsyssel Tidende nogle dage 
sénere kritiserede han den nu
værende forhandlingsform på ar
bejdsmarkedet og sluttede: »... det 
nuværende system er ikke rime
ligt, og det er meningsløst, at 
i og for sig fornuftige mennesker 
dag ud og dag ind skal stå model 
til den paradeforestilling, man 
hir oplevet i år.«

Landsretssagfører Gregers Rosen- 
stand (’15) har i Rotary-bladet for 
maj 1968 rettet en appel til de 
unge rotarianere.

Dommer Kristian Jensen (T7) 
opnåede kraftig avisomtale kort 
før sin afsked med dommersædet 
i Maribo, fordi han havde sin 
egen mening om det rimelige i 
at holde en sigtet i varetægts
fængsel måned efter måned. Mod
sat Landsret og Højesteret syntes 
han, at det var for meget, og tog 
d; overordnede domstoles afgørel
se med sindsro. »Jeg bedømmes 
v:l som tredjerangs, og det må 
j< g bære,« sagde han i et in
terview til Berl. Tid.

Laron Carl Haxthausen’s (T9) 
ji gtbrev for april stod i Politiken 
dm 3- april 1969-

’20-’29
Landsdommer Erik R. Henningsen 
(22) er blevet kommandør.

Redaktør Asger Olsen (’22) har 
som formand for bestyrelsen for 
Lanken for Næstved og Omegn 
veret med til at vedtage bankens 
o/ergang til Kjøbenhavns Han- 
d tisbank.

Afdøde professor Paul Diderich- 
son (’23) efterlod sig manuskrip
ter, som nu er blevet udgivet. I 
» Gymnasieskolen« anmeldtes i 
november 1968: Sprogsyn og 
s >roglig opdagelse — og i de
cember 1968: Dansk Prosahisto- 
re I, som den 17. januar 1969 
også blev anmeldt i Sydsvenska 
Dagbladet Snållposten med håb 
om snart at se værket i sin hel
hed.

Generalsekretær Frantz Wendt 
( 23) har skrevet det ene af ho

vedafsnittene i Foreningen Nor
dens bog om Hindsgavl.

Professor Børge Diderichsen (’24) 
måtte i oktober 1968 være med 
til opløsningen af Liberalt Cen
trum, det parti, som opstod, da 
han og Niels Westerby i 1965 
brød med Venstre.

Læge O-ve Høegh-Guldberg (’24) 
har i serien Natura Jutlandica ud
givet: Evolutionary trends in the 
genus Aricia (Lep.).

Hofjægermester Jens Just Jermiin 
(’26) oplyste som formand for A/S 
Dansk Frø- og Silo-Selskab, at 
prisniveauet for frø har været 
højere i 1968 end året før som 
følge af en væsentlig mindre høst.

Professor Frederik J. Billeskov 
Jansen (2(s) er blevet medlem af 
det humanistiske forskningsråd. 
Han er desuden blevet komman
dør, og hans navn kom i aviserne 
i forbindelse med besættelsen af 
et professorat i teaterhistorie.

Lektor Jan Degenkohv (’28) viste 
fuglefilm på Lal’en, da Sydsjæl
lands Fuglevenner holdt møde på 
Herlufsholm den 23. marts 1969-

Apoteker Emil Friis-Nielsen (’28) 
har haft indbrud på sit apotek. 
Det var det fjerde narkotika-ind
brud i København i en januar
uge.

Afdelingsleder, universitetslektor 
Mogens Boserup (’28) skrev den 
2. januar 1969 i Politiken om 
lufthavns-planerne: »Haster ikke 
med Saltholm«. Det gav anled
ning til en længete diskussion i 
bladet mellem ham og folketings
mand Aksel Larsen. Den 27. de
cember 1968 deltog han i radioen 
i en rundbords-diskussion om 
hjælpen til udviklingslande.

Professor Mogens Andreassen 
(’29) deltog i TV’s trafik-debat 
den 6. december 1968. Den 20. 
februar 1969 var han officiel 
opponent ved en disputats om 
maveoperationer, og han er med 
i dommerkomiteen ved uddeling 
af Astrup-legatet for plakater, som 
advarer mod narkotika-farer.

Højesteretssagfører Poul Hjer- 
mind (’29) er formand for A/S 
Nordisk Rationalisering, der er 
gået i samarbejde med to sven
ske, et norsk og et finsk firma.

Kontorchef Per Kirstein (’29) 
blev interviewet i radioen om ar

bejdsløshedsunderstøttelse og an
visning af arbejde til de unge 
arbejdsløse.

’30-’39
Godsejer C. C. Scavenius (R’32) 
er blevet valgt ind i bestyrelsen 
for Danmark-Amerika-Fonden. I 
sin formandsberetning i Præstø 
Amts Landboforening udtalte han 
sin tiltro til, at en af vejene frem 
for det danske landbrug er den 
vertikale integration.

Kontorchef Erling Arntzen (’34) 
er blevet ridder.

Landsretssagfører Børge Fabricius 
(’34) var blandt forsvarerne for 
de anklagede cykelryttere fra Or- 
drupbanen.

Civilingeniør Claus Kähler (’37) 
blev interviewet til Berlingske Ti
dende 16. februar i anledning af, 
at det er 60 år siden firmaet 
I/S Kähler & Co.s start.

Civilingeniør Mogens Schlüter, 
(’37), der er driftsbestyrer for 
Holmegårds Glasværk, er tillige 
blevet driftsbestyrer for Odense 
Glasværk. Han har deltaget i en 
TV-udsendelse om børnebøger, 
som han samler på.

Advokat Kurt Møller (’38) er ble
vet formand for Dansk Idræts- 
Forbund.

Overbibliotekar Poul Brams (’39) 
har anmeldt den ministerielle kul
turbetænkning i Farum-Værløse- 
bladet og i Berl. Tid. deltaget i 
en enquête om døden, som han 
for sit vedkommende sluttede 
med: »Jeg føler mig tryg ved 
døden. Det er livet, som kræver 
mod.«

’40-’49
Kontorchef Poul Anton Tvede 
(’40) skrev Berl. Tid.s kronik 18. 
december: De vinder ved hensyns
fuld kørsel.

Læge Lorenz Ferdinand (’40) er 
kommet i forgrunden i arbejdet 
med at beskytte den danske na
tur, ikke mindst trækfuglene og 
vore stolte rovfugle.

Redaktør Sven Tito Achen (’40) 
var blandt underskriverne på en 
henvendelse til regering og folke
ting om at fremme den nordiske 
forening.

Overlæge Claus Jessen (’40) blev 
i Politiken udpeget som den, der 
i København vil føre kniven ved 
den første hjertetransplantation.

Civilingeniør, baron Iver Reedtz- 
Thott (’42) har skrevet læser
breve til Politiken og Næstved 
Tidende.

Hofjægermester Erik Tillisch 
(’44) har ifølge Næstved Tidende 
søgt patent på en ståltank til 
transport og lagring af flydende 
luftarter.

Magister Jan Maegaard (’44) har 
i Berl. Tid.s kronikker 14. og 18. 
januar fortalt om musik-ugen i 
Palermo.

Læge Ib Steiness (’46) er fratrådt 
som lektor i intern medicin på 
Århus Kommunehospital.

Grosserer Per Thygesen Poulsen 
(41) er blevet direktør for Vivo 
Danmark Levnedsmidler A/S.

Læge Knud Alling Møller (’47) 
har fået antaget en doktordispu
tats, som skal forsvares på Køben
havns Université:.

Museumsinspektør George Heile
mann (’48) er medredaktør af Po
litikens Forlags håndbog: Verdens 
folkeslag, og af den til sommerens 
Brede-udstilline udgivne »Vore 
bedsteforældres tid«.

Læge Jørgen Worm-Petersen (’49) 
blev interviewet til Berl. Aften
avis 18. januar om, hvorvidt der 
vil komme overproduktion af læ
ger, og fortalte, at Sundhedsstyrel
sen ikke frygter for det, men 
tværtimod menet, at der bliver 
kolossale muligheder for at tage 
opgaver op, som nu må hvile.

Baron Frederik Raben-Levetzau 
(’49) skrev Berl. Tid.s kronik 24. 
januar: Samfund uden autoritet. 
I Reflex for november 1968 
skrev han om: Højre og venstre 
i den udenrigspolitiske debat.

’50-’59
Læge Johannes Hulgaard (’50) og 
hans kone Lida vandt Danmarks
mesterskab i bridge.

Henrik Rosenmeier (’50) har i 
maj 1968 forsvaret sin doktor
disputats om »Smag i England i 
midten af det attende århundrede 
på grundlag af Tobias Smollett's 
romaner og historiske værker« 
ved University of Minnesota.
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Afdelingsleder Torben Laub st 
(’54) er blevet laboratoriechef i 
firmaet Laur. Knudsen.

Hans Bogstad (’55) er blevet 
handelsattaché i Bruxelles, hvor 
han skal organisere et dansk han
delsfremstød.

Greve Preben Ahlefeldt-Laurvig 
(’55) er blevet formand for 
Kongelig Dansk Automobil Klub.

Skuespiller Mads-Peter Heumann 
(’58) har instrueret bl. a. sin 
klassekammerat skuespiller Stig 
Hoffmeyer (’58) på Svalegangen 
i Århus.

Forfatteren Sven Holm (’58) har 
skrevet librettoen til komponisten 
Erling Brene’s opera Besøgeren, 
den ene af de to operaer, hvis 
premiere på den jyske opera skab
te demonstrationer imod den nye 
institution. Sven Holm, som var 
gæst ved premiéren, blev antaget 
for demonstrant og vist ud fra 
teatersalen, og operaens formand 
brændte inde med sin blomster
buket til ham. Ifølge Politiken 
blev den afleveret til en undrende 
Svend Holm, som var gæst på et 
andet Århus-hotel.

Sven Holm har også udsendt en 
ny bog: Min elskede.

’60-’68
Ole Lundgren Beck (R ’62) var 
blandt de bedste i 1968 i Her
lufsholm Gymnastikforenings At- 
tetikafdeling, i 100 m løb den 
bedste.

Stud.polyt. Kim Leschly (’65) har 
deltaget i TV-debatten om under
visningspligt.

Herlufsholm
Lørdag den 11. januar kom en 
dipel til at tænde for en dypkoger 
i stedet for at tænde radioen, og 
der opstod en mindre brand, som 
diplene dog selv fik slukket.

Der har været afholdt licitation 
på den nye festsalsbygning. Det 
billigste samlede tilbud lå på godt 
3,16 mill. kr.

Rektor Poul Kierkegaard og øko
nomiinspektør Severin Lundgren 
Beck var med i den deputation, 
som for folketingsudvalget om til
skud til de private skoler plæ
derede for øgede statstilskud, der 
kan nedbringe skolepengene på 
de private skoler og derved hin
dre social skævhed i rekrutterin
gen.

Varia
Næstved Tidende 29. januar: 
Milliarderne, der er investeret i 
det danske skolearbejde og de 
højere læreanstalter, har haft et 
omvendt proportionalt resultat, 
når man ser på sine medmenne
skers kunnen og evne til at tænke 
selvstændigt.

C. Friis Jespersen (’20), 
skovejer og civilingeniør.

Baron Carl Haxthausen (T9), hof
jægermester Erik Mourier (V’25) 
og landsretssagfører Knud Vest
birk er med i hovedbesty
relsen for Danmarks Naturfred
ningsforening. Det arbejde, for
eningen interesserer sig for, bli
ver nok ændret på flere punkter, 
hvis det fremsatte forslag til en 
ny naturfredningslov gennemføres. 
Det har givet anledning til man
ge kommentarer: På Tolvmands- 
foreningernes generalforsamling i 
december 1968 kritiseredes den 
foreslåede adgang til private skove 
kraftigt af formanden, Erik Mou
rier, og hans bestyrelsesmedlem 
hofjægermester Erik Tillisch (’44) 
har i avisartikler talt imod det. 
I skovforeningernes deputation i 
folketingsudvalget var skovrider 
Niels Tulstrup (’41) med, og i 
professor Flemming Tolstrups 
(’24) artikel i Ugeskrift for Rets
væsen nr. 8 - 1969 om tohundred
året for den egentlige indledning 
af de danske landbo-reformer var 
forslaget også udsat for kritik. I 
fremmødet for folketingsudvalget 
var dr. phil. Knud Paludan (’27) 
med som fortaler for beskyttelse 
af fuglekolonier.
À propos naturfredning: Gavnø

Slotspark er et af de steder, hvor 
medlemmer af Naturfredningsfor
eningen kan komme for nedsat 
pris.

RUNDE FØDSELSDAGE
24.9.68 fhv. departementschef Kai 
Paludan-Miiller (’01) 85 år

5.11.68 ørelæge Christian Hvidt 
(TI) 75 år

16.11.68 generalkonsul Jørgen D. 
Scheel (’36) 50 år

8.12.68 direktør Claus Gustav 
Kähler (’37) 50 år

30.12.68 fhv. politimester Ludvig 
Chr. Dyrlund (’08) 80 år

10.1.69 direktør Mogens Fournais 
(R ’34) 50 år

14.1.69 dommer Kristian Jensen 
(T7) 70 år

21.1.69 afdelingslæge Helge Niel
sen (’26) 60 år

25.1.69 auditør Leif Biering- 
Sørensen (’36) 50 år

26.1.69 landsretssagfører Finn Ca
rpe (’36) 50 år

23.2.69 boghandler Erik Schaum
burg-Müller (N ’26) 60 år

23.3.69 rejseinspektør Wilhelm 
Christens (T7) 70 år

13-4.69 lektor Vilhelm Borelli- 
Møller 75 år

22.4.69 ekspeditionssekretær Kaj 
Thalbitzer (’28) 60 år

25.4.69 fhv. kommunalrevisor An
ton Milo (T7) 70 år

6.5.69 dommer Georg O. Bruun 
(’38) 50 år

15.5.69 proprietær Tage Stensler 
(T7) 70 år

19-6.69 civilingeniør Nils Som
merfelt (’38) 50 år

24.6.69 civilingeniør Markus J. 
Naegeli Ç3J) 50 år

26.6.69 fhv. lektor Johannes 
Ferdinand (’98) 90 år

22.7.69 apoteker Emil Friis-Niel- 
sen (’28) 60 år

23.7.69 fuldmægtig Gustav Linde
gaard (’08) 80 år

12.8.69 fhv. amtsforvalter Tage 
Brammer (T8) 70 år

16.8.69 overingeniør Jørgen Helm 
Petersen (’27) 60 år

15.9.69 ingeniør Poul Carøe (’08) 
80 år

16.9.69 civiløkonom Hans Bram
mer (’27) 60 år

18.9.69 fhv. dommer Olaf Bæ- 
rent sen (T2) 75 år

23.9.69 landsretssagfører Holger 
Jepsen (T2) 75 år

EKSAMINER
Jacob Erlangten (’62) arkitekt
eksamen.

BRYLLUPPER
Stud, mag., frøken Aase Lund 
Hansen, Nykøbing F., er blevet 
viet til civilingeniør Steffen Zeu
then (’62).

Sygeplejerske Vibeke Hilsted er 
blevet viet til stud. med. Erik 
Leschly (’60).

DØDE
13-12.68 fhv. overnotar Johan 
Rønnenkamp Maes (TO)

.1.69 direktør Just Høeg (’97). 
13.1.69 fhv. amtmand, kammer
herre Knud Friis Jespersen (TO) 
4.2.69 fhv. højskoleforstander, dr. 
phil. Holger Brøndsted (’05)

Lektor, cand. mag. H. Kirkegaard, 
adjunkt på Herlufsholm 1946— 
57

Fru Else Benedikte Ferdinand

Fhv. gartner og graver Ejner H. 
Petersen (Kaffehuspetersen)
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14. januar må bevares
(fortsat fra side 21)

bred basis i sin tale, og efter middagen 
gik diskussionen ved kaffebordene.

Den 14. januar er også blevet en lidt 
vanskelig fest. Det er Herlovianersam- 
fundets fødselsdag, det er Herluf Trolles 
fødselsdag, vor skoletids Trolledag, og 
det er den fest, hvortil vi indbyder de 
yngste og de ældste som gæster. Jeg ved 
af mangeårig erfaring og som taler ved 
en af 14. januar-festerne, at denne sam
menblanding volder kvaler, og dertil 
kommer, at rammen om den kombinere
de alt-i-et fest nok er blevet for gammel- 
digs.

Vi samles til et fint måltid med god 
mad og diverse vine, får kaffe, med 
»avec« for egen regning, og slutter af 
med snitter og øl. Vi er i det store skrud 
for de ældres vedkommende, medens de 
unge gæster er i smoking, skoleuniform 
eller dagligtøj. Personligt har jeg intet 
imod at trække i kjole, og det generer 
mig heller ikke, at andre møder i andet 
tøj, men allerede her er der nok en kilde 
til utilfredshed hos mange.

Under festen fik jeg i øvrigt et tele
gram fra 4 kammerater, som festede pri
vat sammen med deres koner. De prote
st trede mod Trollefest uden damer, men 
d< t var desværre det samme med den 
protest som med mange af nutidens an- 
di e protester, at man ikke fik et gennem
førligt forslag til noget andet. Jeg takke
de for telegrammet og bad om positive 
forslag, men endnu har jeg intet hørt.

En anden ting er en oplevelse den 
aften, jubilæumsfilmen blev vist.

Det foregik i Studenterforeningen, og 
der mødte ca. 5% af medlemmerne med 
damer. Allerede den beherskede interesse 
fer filmen måtte undre, men det som un
drede os ældre mest, kom senere på af- 
tefnen. Efter filmen var der dans til et 
orkester, som ledes af en gammel her- 
lovianer, Steen Holkenov (’56), og som 
mig bekendt er meget søgt af de unge. 
Men det var netop de unge, som først 
trik sig tilbage. Det var næppe musik
ken, som afskrækkede dem. Var det der
imod lokalerne, højloftede kraftigt op
lyste rum, som ikke svarede til forvent
ningerne? Fra fester på Herlufsholm og 
fri fester, som mine studenter indbyder 
mig til, har jeg en fornemmelse af, at det 
ka n have været det sidste. Men jeg spør
ger lige som i fjor, om fester med damer 

skal arrangeres særskilt for ældre og sær
skilt for yngre?

Blandede hold
En tredie ting er den kendsgerning, at 
Herlufsholm til sommer dimitterer det 
første »blandede« hold. Efter årsprogram
met er der 50 i ældste klasse, 21 nysprog
lige og 29 matematikere, og af de 50 er 
halvdelen dagdiple, fordelt med 13 piger 
og 12 drenge.

Vore love forhindrer ikke, at dagdiple 
kan blive medlemmer af Herlovianer- 
samfundet, og bestyrelsen vil finde det 
helt naturligt, at de får samme opfordring 
til at blive medlemmer som kostdiplene. 
Hvordan det rent praktisk kan ordnes 
ved den årlige propagandaaften, som be
styrelsens juniormedlem hvert år afholder 
på Fuen, er en ting, som der endnu ikke 
er taget stilling til.

Efter bestyrelsens mening vil det være 
rimeligt at holde en rusmodtagelse tidligt 
på efteråret, hvor russerne med led
sagere er indbudte, og hvor medlemmer
ne med damer også er med. Jeg håber, at 
det lykkes allerede første gang, vi skal 
modtage et »blandet« hold dimittender.

Men så 14. januar? Jeg synes, vi må 
bevare den, men nok ændre rammen 
noget. Rent økonomisk er det et spørgs
mål, om man, som i snart meget gamle 
dage, kan indbyde dimittenderne en gang 
til. Derimod vil det være naturligt fortsat 
at indbyde de jubilerende årgange. Om 
man så vil lægge festen på »smoking
niveau« eller i »blåt tøj«, kan diskuteres.

For det kommende år har bestyrelsen 
først truffet aftale med forstanderen, 
heis og økonomiinspektør Lundgren 
Beck om en fællesaften tirsdag den 29. 
april her i »Grand«. Den er tænkt som 
en »høring« af de tre fra Herlufsholm 
med repræsentanter for en række årgange 
af gamle herlovianere som spørgere, og 
jeg håber sammen med mine kolleger i 
bestyrelsen, at den vil vække interesse. 
Vi kan være omkring 100 herinde.

Desuden har vi drøftet en fællestur til 
Herlufsholm, som på flere punkter er 
undergået store ændringer. Det er ikke 
blot skovenes udseende, som er ander
ledes. Det væsentlige er vel bygningernes 
indre og de nye bygninger på den gamle 
avlsgårds plads og bag Museumsbygnin
gen.

For os ville det bedste tidspunkt være 
forårstiden, nærmere bestemt maj måned, 
men det er desværre en meget travlt tid 
for skolen. Jeg håber, vi kan høre nær
mere om denne plan den 29. april.

Så håber jeg, som sagt, på en rus
modtagelse og en 14. januar i ændret 
skikkelse.

Fællesaftener
Der er af og til nogle, der slår til lyd for 
fællesaftener. Jeg har ikke noget imod 
det, tværtimod; men jeg efterlyser gode 
forslag, som kan samle en bred kreds af 
gamle herlovianere. Som formand for 
Herlovianersamfundet har jeg den glæde 
at være med til det meste af, hvad der 
sker indenfor Samfundet, men det har 
slået mig, at det først er på den måde, 
man for alvor træffer mange kammerater. 
Bortset fra jubilæumsdagen i 1965 har 
jeg ikke oplevet nogen bred tilslutning 
til arrangementerne. Og det gælder ikke 
alene min formandstid. men rækker ad
skilligt længere tilbage.

Man hører undertiden om »møde- 
træthed«, og det spores nok også i vor 
kreds. Men det kunne o også tænkes, at 
der efterhånden er blevet større forskel 
end før på gamle herlovianeres opfattelse 
af, hvad de har lyst til at være med til.

Efter filmsaftenen i fjor var der et jysk 
medlem, som bebrejdede mig, at sådanne 
arrangementer oftest lagdes midt i ugen 
i stedet for i week-end’en. Derved blev 
det til »københavnerier«. Jeg kan ikke 
afvise det helt, og den samme kritik kan 
selvfølgelig rettes mod den forestående 
»høring«. Men kan det ændres?

Jeg har mine tvivl om, hvorvidt en 
fællesaften, lagt en fredag eller endog en 
lørdag aften, ville trække ret mange med
lemmer langvejsfra til København. Om
vendt føler jeg mig temmelig overbevist 
om, at medlemmerne fra københavns
egnen ville melde pas Derfor er mine 
forhåbninger om stærkt besøgte fælles
aftener eller 14 januar-fester ikke over
vældende store.

Derimod føler jeg mig forpligtet til 
fortsat at arbejde for en bedre udgivelse 
af »Herlovianeren« og ked af, at bestræ
belserne hidtil har båret såre beskedne 
frugter.

Og hermed overgiver jeg min beret
ning til generalforsamlingen. Den sam
lede bestyrelse kender vel ikke som i 
længst forsvundne dage hvert ord af den 
på forhånd, men jeg har næppe sagt 
mere, end vi alle vil være ved, og vi er 
indstillet på at høre både ros og dadel. 
Måske mest af det sidste. Men skal der 
kritiseres, så lad kritikken være fulgt af 
det, som man i tidens sprog kalder »kon
struktive forslag« til løsning af »for
enings-problematikken« .
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»HERLUFSHOLM-PLATTE« 

Bing & Grøndahl har fremstillet en platte, som 

sikkert vil være en god gaveidé for mange gam- 

leherlovianere. Som det ses af billedet gengiver 

platten det traditionelle motiv med Stark og Klo

sterbygningen. Det er firmaet Chr. Jessien, Næs

tved, der har ladet den fremstille. Firmaet har ene

forhandling på platten.

Se annoncen side 28

Herlovianeren nr. 2 . 1969 25



Bestyrelsen i redaktionen
Debatten ved generalforsamlingen

Formandens beretning, som i sin helhed 
er gengivet andetsteds i bladet, gav an
ledning til mange indlæg på generalfor
samlingen, der blev ledet af dirigenten 
J^rn Thomsen (’31). Indlægene drejede 
sig for manges vedkommende om HER
LOVIANEREN, men også Herlovianer-

samfundets arrangementer var til debat. 
A agående HERLOVIANEREN blev det 
vedtaget, at bestyrelsen skal indgå aktivt 
i redaktionen, hvilket i dette nummer gi
ver sig udtryk i personaliarubrikken, der 
er i redaktion af formanden Flemming
Tolstrup (’24).

Generalforsamlingens første indlæg 
kom fra Lennart Konow (’54). Uden at 
bestride lovligheden af generalforsamlin
gen gav han udtryk for, at indvarslingen 
var sket under en højst kritisabel form. 
Årsagen hertil er, fortsatte Konow, at 
HERLOVIANEREN ikke er udkommet 
rettidigt, hvilket jeg i min artikel (trykt 
i sidste nummer af HERLOVIANEREN) 
har understreget ønskeligheden og nød
ve ndigheden af.

Lennart Konow tog herefter spørgs
målet om Herlovianersamfundets arran
ge menter og udmeldelser af samfundet 
op, og da hans tanker herom kan læses

R
let sidste nummer af HERLOVIANE- 

.EN, skal spørgsmålet ikke her gøres til 
g( nstand for videre omtale.

Lennart Konow fortsatte: — Der er 
gode ideer i formandens beretning, bl. a. 
den påtænkte høring. Jeg vil dog hen
stille til bestyrelsen, at også damer får 
adgang til dette arrangement. (Forslaget 
blev som det vil erindres en realitet).

Ansvaret på skift
Angående formandens forslag om at ud
give en ny »Dimitterede fra Herlufs
holm« gav Lennart Konow løfte om at 
medvirke ved dens tilrettelægning. Han 
foreslog, at det blev taget op i det ny
oprettede Rouenville-legats bestyrelse at 
tildele en trediedel af legatet til bogens 
udgivelse for, som han sagde: Hvis bo
gen skal betales af køberne, bliver den 
for dyr.

Lennart Konow gav endvidere udtryk 
for den opfattelse, at der bør oprettes to 
arkiver: Eet til bøger til salg og eet, der 
er slået sammen med skolens arkiv.

Det næste indlæg kom fra Per Svend
sen (’58). Han foreslog, at HERLOVI
ANEREN blev fordelt på flere med
lemmer, og at de skulle skiftes til at have 
ansvaret for bladets udgivelse. Det er en 
arbejdsform, som benyttes med stor suc
ces på andre foreningsblade, sagde Svend
sen.

Han fortsatte: — Det må tages op til 
overvejelse at ændre rammen om års
festen blandt andet med henblik på at 
indføre nye bestemmelser om påklædnin
gen.

Han tilsluttede sig Konows synspunkt 
om, at damer skulle have adgang til hø
ringen, hvilket efter hans mening ville 
give større tilslutning til arrangementet, 
men gav udtryk for en anden opfattelse 
end Konows angående Herlovianersam- 
fudets medlemstal, idet han sagde:

— Det er ganske godt, at samfundet 
har kunnet holde antallet af medlemmer 
nogenlunde uforandret i betragtning af, 
at man ikke »får noget«. Hvis samfundet 
fik et større indhold, kune man sikkert 
beholde flere medlemmer.

Bedre varsel
Herefter fik formanden ordet. Han ind
rømmede indledningsvis, at medlemmer
ne skulle have haft bedre varsel forud for 
generalforsamlingen og foreslog, at 
spørgsmålet om indvarsling blev taget op 

på den næste generalforsamlings dags
orden.

Formanden rejste Spørgsmålet om, 
hvorvidt bestyrelsen1 skulle »blande« sig 
i udgivelsen af HERLOVIANEREN og 
sagde endvidere, at han kunne tilslutte 
sig Svendsen i spørgsmålet om medlems
tallet mere end Konow.

— Soransk samfunds medlemstal er 
ikke, som Konow udtalte, større end 
Herlovianersamfundets, men mindre, når 
det ses i forhold till Sorø Akademis stør
relse.

Til Konows komrpentarer om tirsdags
frokosterne sagde formanden, at han 
ville være ked af at afvikle dem under 
samme former som, soranerne, idet han 
dog tilføjede, at hap ikke havde noget 
imod, at Herlovianefsamfundets bestyrel
se »gik ind« i arrangementet af fro
kosterne.

Formanden fortsatte med at under
strege betydningen | af at »Dimitterede 
fra Herlufsholm« er den ældste danske 
optegnelse om studenter, og »derfor 
mener jeg, at Herlovianersamfundet 
har et ansvar for, at man »følger trop«. 
Konows forslag om,1 at penge fra Rouen- 
villes legat skulle benyttes til udgivelsen 
af bogen, lover jeg,I vf blive taget op i 
legatbestyrelsen«.

Tre ting
Helge Finsen (T5) fik herefter ordet, og 
sagde bl. a., at formen, hvorunder Trolle- 
festen holdes, må ændres. Han foreslog 
endvidere, at kjolen blev afskaffet, lige
som man i sin tid havde afskaffet ord
nerne.

Tre ting mente Finsen, at Herlovianer
samfundet må holde fast ved, 1: Festen 
den 14. januar, dog afviklet under bil
ligere former. 2: HERLOVIANEREN. 3: 
Dimittendfortegnelsen. Finsen mente 
endvidere, at samfundets virksomhed ikke 
må udvides for meget. Tirsdagsfrokoster
ne kan godt »slide«! lidt for meget, sag
de han.

Arkivet betegnede Finsen som en ab
surd ting, og gav udtryk for, at det bur
de afskaffes og overgå til skolen.

Konow henvendt til formanden: -— 
Det har ikke strejfej: mig, at man skulle 
efterligne Soransk samfunds frokoster, 
men skal frokosterne »ind under« sam
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fundet, skal de have en form, så nogle 
flere kan deltage.

Svendsen: — Efter min mening er det 
ikke blot bestyrelsen, som skal træde ind 
i redaktionen af HERLOVIANEREN. 
Der skal flere med.

Friis Jespersen (’14) sagde, at han al
tid modtog HERLOVIANEREN med 
stor interesse og blev suppleret af Finsen 
med ordene: — Soranernes blad udkom
mer 10 gange om året. Mon ikke der var 
noget at lære hos dem?

Formanden: — Er der nogen mod
stand mod, at jeg går ind i redaktionen af 
HERLOVIANEREN? Finsens tanker om 
at lade arkivet overgå til skolen, tilslut
ter jeg mig.

Kontingentet
Finsen kom nu ind på spørgsmålet om 
»Dimittender fra Herlufsholm« og sag
de: — Gamle herlovianere skal selv be
stemme, hvilke oplysninger de vil give 
til bogen.

Aarup (’17) spurgte, om legatregnska
berne ikke kunne blive udstyret med op
lysninger om, hvem der har indstiftet le
gaterne, hvilket kassereren Jørgen Dam
gård (’34) gav tilsagn om vil ske ved 
offentliggørelse af regnskaber næste 
gang. Aarup spurgte videre, om der 
kunne opnås større renteindtægter på 
fundatserne, hvortil Damgård svarede, at 
»det hele« blev konverteret i 1966, hvor
ved der var opnået en renteforøgelse på 
4000 kr.

Svendsen: — Skal Herlovianersamfun- 
det yde støtte til Herlovianerens annon
cører? Det må være rimeligt, at der op
nås et overskud fra annoncerne.

Damgård sagde hertil, at annonceind
tægten jo var betinget af, hvor mange 
gange Herlovianeren blev udsendt, men 
oplyste endvidere, at der i øjeblikket var 
tilgodehavende på annoncerne. Damgård 
berørte endvidere spørgsmålet om op
krævning af medlemskontingentet, der 
ikke i år var på det sædvanlige tidspunkt 
i marts.

Konow: — Jeg er ansvarlig for, at det 
ikke er sket, men min begrundelse derfor 
er, at Herlovianeren ikke er sendt ud 
endnu. Jeg foreslår, kontingentet for 
fremtiden opkræves i forbindelse med 
udgivelsen af et nummer af Herloviane
ren eller umiddelbart efter udsendelsen.

Efter at kontingentet var blevet fastsat 
uforandret og bestyrelsesmedlemmerne 
var blevet genvalgt, sluttede formanden 
generalforsamlingen, idet han tog til 
efterretning, at ingen havde ytret mod
stand mod, at Herlovianersamfundets be
styrelse indgik aktivt i redaktionen af 
HERLOVIANEREN.

R.

O

And er magt -!!
En reaktion på salget af biblioteket

Mon ånd ikke mere er magt dernede, var 
min første reaktion, da jeg hørte rygter 
om, at skolens bibliotek skulle sælges. 
Så græmmede jeg mig over, at de gamle 
folianter fra historiens dage blev fjernet 
fra skolen. Og til sidst kom jeg til at 
tænke på min egen lille Hassan — de få 
bøger af egen produktion, jeg i sin tid 
forærede biblioteket. Ganske særligt på 
»På isflage langs Østgrønland«, som jeg 
i mange år ikke har kunnet få fat på. 
Den sælger de naturligvis også —.

Kommet så vidt skrev jeg til skolen 
og fik — med et pænt brev — bogen til
bage. For så vidt alt godt — eller skidt 
om man vil.

Denne hændelse fik min formentlig

Farvel, og 
forhåbentlig 
på gensyn

Før jeg tiltrådte redaktørstillingen på 
Herlovianeren, gjorde jeg opmærksom 
på, at så snart jeg havde færdiggjort min 
uddannelse, ville jeg søge at komme til 
udlandet, og, såfremt det blev en realitet, 
kun kunne være til disposition i et år. 
Det blev accepteret, så når jeg nu må 
tage min afsked som følge af, at jeg den 
1. september tiltræder et stipendiat i 
U.S.A., sker det med nogenlunde ro i 
sindet.

Mit forbehold skyldes selvfølgelig, at 
hvad mine forgængere ikke fik gennem
ført: en Herlovianer udsendt regelmæs
sigt fire gange om året, blev heller ikke 
en realitet i min tid som redaktør.

Før generalforsamlingen sendte jeg 
formanden et brev, hvori jeg fremførte 
mine »undskyldninger«, og da brevet in 
extenso er indsat i formandens beretning 
på generalforsamlingen, der findes an
detsteds i bladet, skal jeg henvise hertil.

Af brevet fremgår det, at jeg efter mit 
»læreår« har fået så meget erfaring, at 
mulighederne for at Herlovianeren skulle 
kunne blive en mere regelmæssig gæst 
hos medlemmerne skulle være til stede. 
Den erfaring er det mit håb, at jeg ved 

forkalkede hjerne til at fundere lidt over 
min 60 år fjerne herlovianertid. Mærke
ligt nok står med ganske enkelte lysende 
undtagelser —- Hammershaimb og frø
ken Anker ■—• disse ting så mange år ef
ter klarest for mig: De gamle førnævnte 
folianter, sarkofagerne ovre i kirken, 
vandstæren nede ved broen, turene gen
nem »Rådmandshave« efter endte ferier, 
råvildtet ude i »Friheden« og en snes 
mål i en fodboldkamp mod Næstved 
Boldklub. Eller var det B 1901 fra Ny
købing F.?

Dette resultat af salget af en gammel 
bogsamling undrer mig. Formentlig også 
andre —?

Kai R. Dahl, (’09)

min hjemkomst kan komme til at drage 
nytte af, så mit farvel vil jeg lade efter
følge med ordene: Forhåbentlig på gen
syn. Erik Svarre (’65)

Tegn Deres forsikringer hos:

CHR. RASCH
C. C. Burmeister (’43), Malmøgade 5 

2100 København 0 - Tlf. TR *6404

Vi tegner alle arter forsikringer — og vi er 
specialister i brand-, automobil-, heste- og 
kreaturforsikring samt fjernsynsforsikring.

Sparekassen 
for Næstved 

og Omegn
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F K. GOTTLIEB 1

BYGNINGSARTIKLER

Bygningsartikler
Væg- og gulvfliser

Vs Knud Gottlieb ('20)
Sydvestvej 93-95

2600 Glostrup
Telefon (01) 45 05 00

DISKONTO
BANKEN A/s

NÆSTVED

Herlufsholm platten
fra Bing & Grøndahl

- En god gave til venner 
i ind- og udland 

kr. 25.00
Forsendes portofrit overalt, 

også til udlandet

TORVESTRÆDE 6
4700 NÆSTVED ■ TELE. (03)720027 - 720117

Postgirokonto nr. 86 00

Brdr. Schur A/s
HESTEMØLLESTRÆDE 6

1464 KØBENHAVN K

Brøndboring
udføres af

K. B. LARSEN (’17)
Civilingeniør

Frederiksgårds Allé 4

Fasan 1072

CHR. RAHBEK

GM
aut. KiKSS forhandler

Gsnsrd Motora

Tlf. Næstved (03) 72 15 20 
(03-695) Haslev 874

H. H. Rahbek (’47)

SCHAUMBURG
MÜLLER & CO. A/s

BRÆNDSEL
OG BRÆNDSELSOLIER 

AF ENHVER ART 
LEVERES OVERALT

TLF. BELLEVUE *780 Ernst Schaumburg- 
TÂRBÆK STRANDVEJ 13 Muller (’29) 
2930 KLAMPENBORG

Georg Christensens 
Boghandel

AXELTORVET 10 - 4700 NÆSTVED

TELEFON (03) 72 20 24 - (03) 72 00 04

LEVERANDØR til HERLUFSHOLM KOSTSKOLE

Dagbladets 

Bogtrykkeri - Køge

Køge (03) 65 07 01

Herlovianer- Manchetknapper, store, guld .............  pr. par 375,00

knapper i guld Manchetknapper, små, guld ................. pr. par 225,00
(14 karat) Manchetknapper, store, sølv .............  pr. par 75,00
og Sølv Brystknapper, små, guld ..................... pr. par 200,00

Vesteknapper, små, guld ................... pr. stk. 50,00

JOH. H. PAULSEN 
Guldsmed

GL. MØNT 1, KBH. K. TLF. (01)15 59 13 & (01) 11 11 13


