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FARVEL OG TAK
De af HERLOVIANERSAMFUNDETs medlemmer, der overværede
generalforsamlingen den 27. marts
1968, vil fra formandsberetningen
vide, at dette nummer af HERLOVIANEREN bliver det sidste, som vi er
ansvarlige for.
Formandens beretning findes af
trykt i dette nummer af bladet, men
vi har ikke fundet det rigtigt at træk
ke os tilbage fra redaktørhvervet uden
at sige pænt farvel.
Vi vil gerne pege på, at vi — da vi
for godt to år siden påtog os hvervet
— betingede os en vis prøvetid. Det
stod os klart, at et sådant arbejde nød
vendigvis måtte tage en del tid — ikke
mindst fordi vi begge var ganske uden
journalistisk erfaringer. Og tid tog
det — samtidig med, at vi begge fik
mindre tid til rådighed af den fritid,
hvor arbejdet skulle gøres. Derfor er
der denne gang gået ca. Vi år mellem
to »rigtige« numre af bladet. Vi er
kender, at det er mere end uheldigt;
bladet skal komme mindst fire gange
om året. Og det har vi ingen mulig
hed for at klare.
Vi er derfor glade for, at Svarre

jun. accepterede at overtage posten,
og vi ønsker ham held og lykke med
det fremtidige arbejde. Med en netop
afsluttet journalistuddannelse i ryg
gen og bistand fra redaktionsrådets
mere bedagede medlemmer — Svarre
sen. og Jørn Thomsen — skulle de
bedste betingelser være skabt for, at
bladet kan videreføres med manér.
Der venter altså den nye redaktør
et stykke arbejde — men sandelig også
mange fornøjelser.
Vi har moret os herligt, og vi har
kun grund til at være glade for den
kontakt vi har haft med gamle Herlovianere af snart sagt alle aldersklas
ser.
Vi vil sige tak til de ganske mange
manusikriftproducenter såvel som til
dem, der skriftligt eller telefonisk har
stået bi med gode råd — og med kri
tik. Bliv ved med det — det er inspi
rerende for redaktørerne at mærke, at
bladet bliver læst.
En enkelt bidragyder fortjener en
særlig tak — simpelthen fordi han er
mere produktiv end alle andre tilsam
men. Borelli har simpelthen været fa
belagtig til at finde stof, både til per-

sonaliasiderne og til rubrikken »breve
og klip«. Borelli så sikkert gerne, at
bladet blev et »Ugeskrift for Herlovianere«. Vi er sikre på, at han også
for Svarre vil blive det faste holde
punkt ved bladets tilblivelse — og at
også Svarre vil blive mindet telefonisk
om, at »nu er det igen ved de tider«.
En speciel tak skal også lyde til
Dagbladets bogtrykkeri og til vore to
altid interesserede og hjælpsomme tek
nikere dér: overfaktor Harald Jacob
sen og faktor Bjarne Hansen, som skal
have ros for, at vore lidet professio
nelle manuskripter er blevet oversat
til æstetisk antagelige tryksager. Vi fø
ler os sikre på, at de to herrer vil væ
re ivrige for at hjælpe Svarre med at
give bladet den modernisering, som
vi forsøgsvis lancerede på nogle få
sider.
I forbindelse med bladets »ansigts
løftning« må Svarre så tage stilling til,
om dets »hovede« skal ændres — efter
et af de forslag, som er modtaget her
om.
Ernst Schaumburg-Müller (’29)
Lennart Konow (’54)

Fl K-FAK /Ba-tøk 1968. Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 23. maj
Under ledelse af Paul Ammentorp (’42) afholdes den traditionsrige turnering mellem
Soranere og Herlovianere på Bankovs Plads i Charlottenlund Skov. Turneringen tager
sin begyndelse kl. 10 slet og afholdes uden hensyn til vejret. —
De sædvanlige faciliteter forefindes på stedet og det er vedtaget, at hele arrange
mentet afvikles på arenaen, dvs. det er absolut nødvendigt at medbringe madpakke.
Ledelsen finder det uforsvarligt at pålægge de yngre deltagere urimelige udgifter
i forbindelse med frokosten, hvorfor der er sørget for rigelige forsyninger af drikke
varer til madpakken, således at restaurationsbesøg kan undgås.
Mød talrigt op uden tilmelding — men der er kun 50 snapseglas!
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MANGLENDE ADRESSER

Herlovianersamfundets

bestyrelsesmedlemmer
og embedsmænd m. v.
Flemming Tolstrup (’24), formand, Strandvej 132,

2900 Hellerup. HE 4898.

Jørgen Damgaard (’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, Abildgårdsvej 24, 2830 Virum. (01) 84 86 97.

Jorn 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), suppleant for decisor, Overgaden

oven Vandet 52, 1415 København K. SU 7059.

HERLOVIANERENs ekspedition modtager til stadig
hed mange anmeldelser fra postvæsenet om med
lemmernes flytninger, men i enkelte tilfælde mod
tages alene besked om, at »adressaten er flyttet,
hvorhen vides ikke«.
Vi beder om læsernes bistand til at få s oppet de
huller i medlemskartoteket, der herved er opstået.
Underretning om adresser for nedenstående med
lemmer bedes sendt til Lennart Konow, Bredesvin
get 11, 2830 Virum.
Poul Emil Berg (’99)
Peter Hasse Clausen (’62)
Leif Didrichsen (’54)
Knud Fabricius (’58)
Stig Hansen (’62)
Carl Oscar Husum (’33)
Hans Jørgen Hatting Johansen (’63)
Hans Otto Jørgensen (’64)
Jacob Høyer Midtgaard (’48)
Birger Dons Møller (’16)
Jes Olesen (’60)
Retningslinierne for flyttemeddelelser m.v. er i
øvrigt følgende:
I. Adresseændringer
A. Flytning fra et sted i Danmark (^kskl. Grøn
land) til et andet samt flytning fra Danmark
(ekskl. Grønland) til Norge, Sverige Finland
eller Island: anmeldes til postkontoret fraflyt
ningsbyen. Postkontoret vil herefter automatisk
(1) underrette avispostkontoret, som retter den
pågældende adresseplade og (2) give besked
om flytningen til HERLOVIANERENs ekspedition.
I sådanne tilfælde er flytteanmeldelse til HERLOVIANERSAMFUNDET altså overflødig.
B. Flytning til udlandet (ekskl. Norger Sverige,
Finland og Island, men inkl. Grønland): anmel
des til Konow.
C. Flytning fra udlandet herunder Norge, Sverige,
Finland, Island og Grønland) eller mellem to
udenlandske adresser anmeldes til Konow.

II. Meddelelser om stillings- og navneforandringer
m.v. bedes givet til Konow. Som tidligere med
delt vil stillingsforandringer fremtidig ktn blive
registreret i medlemsfortegnelsen, ikke på post
væsenets adresseplader.
III. Anmodninger om indmeldelse bedes givet til Ko
now.

Lennart Konow (’54), HERLOVIANERSAMFUNDETS
medlemsfortegnelse og HERLOVIANERENs ekspe

dition, Bredesvinget 11, 2830 Virum. (01) 85 25 40.

IV. Indbetaling af medlemsbidrag sker til Damgaard.
Giroindbetalingskort udsendes til hvert enkelt
medlem hvert forår.
V. Meddelelser om fejl og unøjagtigheder i med
lemsfortegnelsen bedes givet til Konow.
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OH, DETTE DANMARK
Af Oliver Clausen (’47) redaktør ved »The Globe & Mail«, Toronto
Nedenstående artikel — gengivet efter Berlingske Tidende
den 7.-1 .-68 — var for lang til at blive optaget under »Breve
og Klip«. Men efter vor opfattelse var den for god til at
blive beskåret til optagelse i uddrag.
Det er vist ikke for meget sagt, at Oliver Clausen er be
vidst provoerende. Artiklen tvinger til en stillingtagen.
Måske ægger den også til modsigelse. Hvad siger andre
gamle herlovianere, der normalt opholder sig i udlandet?

Det ville alt for ofte være rart ikke at kunne forstå dansk.
Så kunne man komme til Danmark som enhver anden turist
uden at blive foruroliget over dybere ting end de uhyrlige
priser, pornografien i kioskerne og det slående forhold, at
de hårfagre og uvaskede synes at have overtaget hele Kø
benhavn i stedet for at holde sig til sig selv i et hjørne af
byen som hjemme i Nordamerika.
Når man forstår dansk, er det værre. Jeg finder det så
slemt, at mine dyrebareste besiddelser efter et par dage i
Danmark bliver mit canadiske pas og returbilletten til
New York og Toronto. Det er, som om Danmark bliver
et mere nedstemmende land ved hvert besøg. For at udtryke det skarpt, så er danskerne godt på vej til at forandre
det fra hyggens til hadets land. Stakkels danskere, for de
må jo' leve i det, mens jeg kommer tilbage til mit kontor i
Toronto denne nytårs-weekend.
Jeg var dog forberedt på den nationale syge denne gang,
for det var kun et år siden, jeg var her sidst. Da havde jeg
tilmed takket være forskellige sammentræf boet i Dan
mark og Sverige i tre år — vel at mærke med regelmæssig
undslippen til Canada og USA for at trække vejret blandt
frie mennesker. Så der er ikke meget, der kan chokere nu.
Anderledes da jeg sidst kom til Danmark i 1963 efter
otte års fravær. En triviel lille oplevelse den første aften
i København forekom mig at angive noget essentielt om,
hvad det er, der er galt med danskerne.
Omkring midnat ville jeg fra Royal Hotel over på Råd
huspladsen for at købe morgenbladene. Der var ikke en
bil i syne på Hammerichsgade. Hvad så om lyset på hjør
net af Vesterbro' viste rødt? Der stod ganske vist nogle
mennesker og ventede, men det måtte da være på en bus.
Jeg var vant til New York og Montreal, så jeg gik over
som den naturligste sag af verden.
»Du ska’ fanerne’ vente, dit dumme svin,« lød det på
det blide modersmål. »Tror du, du er noget særligt?«
Det var det første øjeblik, hvor jeg kunne ønske, at jeg
i de otte år havde glemt mit danske helt i stedet for næsten.
Men efterhånden som jeg igen bliver vant til danske for
hold, blev det også for mig en situation med næsten sym
bolsk mening: en gruppe danskere, der stod og ventede
som kvæg ved en trafiktom gade uden anden grund end at
»det skal man« og som sandelig ikke ville finde sig i, at
nogen opførte sig anderledes.
Den grimme ælling var jo aparte, og så skulle den kanøfles. H. C. Andersen kendte sine danskere. Jeg har fun
det mange andre grunde til at grues over tanken om en
halv million negre i Danmark, forholdsvis det samme an-

Foto: The Scandinavian Times.

tal som i USA. Og jeg har ofte tænkt på en anden gam
mel dansker-kender, Georg Brandes, som konstaterede, at
det klareste danske nationale karaktertræk var misundelsen.
Det er ikke pænt at rippe op i alt det, for danskerne vil
jo fremfor alt så gerne bevare illusionen om, hvor glade
og hyggelige de er. Men hvordan ellers forklare det sæl
somme, der skete, netop som jeg rejste bort for godt et år
siden? Takket være sin kapitalistiske økonomi havde Dan
mark opnået en aldrig før kendt materiel velstand, som i
sig selv var en overbevisende anklage mod de pjaltede
marxistiske diktaturer østpå. På samme tidspunkt havde
rødgardisterne i Kina travlt med at demonstrere — hvis
nogen havde glemt det efter Stalin-æraens myrderier —
hvilket barbari, den totalitære maxistiske ideologi rum
mer kimen til.
Og netop da valgte danskerne det første marxistiske fler
tal i deres historie og gjorde mænd, som for nylig havde
været Stalins trofaste, til politiske triumfatorer. Hvorfor
dog, hvis grunden ikke ligger dybt i det at være dansk?
Spørgsmålet har en særlig betydning for mig, fordi der
jo nu igen — netop som jeg rejser fra Danmark — skal
være valg. Hvad i alverden skal jeg fortælle mine canadi
ske læsere, hvis danskerne går hen og stemmer studenti
kose nihilister som venstresocialisterne ind i Folketinget
eller giver de officielle kommunister repræsentation på ny?
Måske, at det egentlige Danmark — trods alt det uomtvi
steligt fremragende, det har opnået som et frit land — ikke
har været i stand til at forlige sig med sin egen fremgang.
Det er selvfølgelig sandt, at fremgang kan være en psy
kologisk farlig ting, fordi det er menneskeligt at ville have
mere, når man får noget, og at ville have det med det sam
me. Jeg så grelle udslag af dette under plyndringerne og
ildspåsættelserne i Detroits negerghetto i sommer (da man
ge af de værste plyndrere kørte bort med deres bytte af far
vefjernsyn og lignende i Cadillacs og Buicks, som meget
få danskere kan drømme om at eje), og jeg har fået stærkt
indtryk af det under samtaler med den vestindisk-amerikanske racehader og »sort magt«-demagog Stokely Carmi
chael (som hovedsagelig er ude efter magt for sig selv).
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Gennemsnitsindtægten blandt negrene i et så berygtet
distrikt som Watts i Los Angeles ligger på over 23.000 kr.,
altså mere end i Danmark. Forholdsvis over dobbelt så
mange unge amerikanske negre som danskere får højere
uddannelse. Det går det sandelig ikke bedre at være neger
i USA end dansker i Danmark. Jeg omtaler det for at kor
rigere lidt af det almindelige danske hykleri i racespørgs
mål — som om Danmark kunne være et forbillede for ver
den, når det kun har løst sit raceproblem ved aldrig at have
noget og også som eksempel på risikoen ved fremgang.
Det er som sagt bedre at være hvid dansker end sort
amerikaner, for de fleste da. Så bliver man kun diskrimi
neret af andre hvide danskere. Jeg mener under mine op
hold i Danmark at have fundet denne diskrimination —
ordet taget i sin videste forstand — afgørende for en for
ståelse af den tvære utilfredshed og det had, der er kommet
til at præge dette land og især dets ungdom.
Ungdommen, ja. Den er en besættelse overalt, hvad
enten den (som i Skandinavien) tages til indtægt for den
»socialistiske« form for diktatur eller (som i Tyskland) for
den nyfascistiske. Den er jo vigtig, skønt kun et i sin
natur forbipasserende fænomen. Men det mindst vigtige
ved de umodne er da deres politiske meninger. Det er dog
slående i Danmark, at de unge rejser sig mod de ældre,
skønt disse har skabt bedre forhold, end der nogen sinde
har eksisteret i dette land.
Alle har det selvfølgelig bedre end nogen sinde (eller
havde det i hvert fald før den nuværende nedgang), men
nogle har det endnu bedre. Og det må de jo ikke så gerne
have i Danmark. Når man kommer udefra, bliver man
gang på gang slået af, hvor ilde set succes er her i landet
— og hvor stor skadefryden er, når en mand bliver bragt til
fald. Tænk blot på det københavnske radikale eftermid
dagsblads bevidste appelleren til misundelse. Det er der
formentlig oplag i. Dér ligger vist noget af forklaringen
på tidens danske malice, politisk og andenlunde.

Når man er vant til de afslappede omgangsformer i det
faktisk klasseløse Nordamerika, er det den stivnede og
styltede samfundsstruktur i Danmark, der først får én til
at føle, at et eller andet grundlæggende er helt forkert.
Selv under dette korte besøg efter bare et års fravær gipper det i mig, når jeg hører en mand tiltalt som hr. grosse
rer Petersen, for ikke at nævne hr. kontorchefen eller så
går hr. redaktøren. Og jeg opdager igen, at der faktisk er
folk, som har kendt hinanden eller arbejdet sammen i åre
vis og dog siger De og Dem og bruger titel og efternavn.
Der er måske et ubevidst behov for dette titelvanvid i et
land, hvor skatten sørger for, at de fleste er relativt lige. En
fin titel gør fuldmægtig, cand. jur. Jensen mere lige end
gas- og vandmester Jensen, selv om han måske ikke tjener
flere penge. Noget andet er så det helt ironiske i, at de
højlydt umilitariske danskere insisterer på at gå gennem
livet med rang og titel, som var de alle i én stor hær. Ja
vel, hr. oberst! Jeg ved, at om jeg end blev i Danmark alle
mine dage, ville jeg aldrig høre op med at gyse over denne
inddeling af mennesker efter, hvordan de tilfældigvis tje
ner udkommet.
Men meget alvorligere er den massive klasseinddeling,
som det bliver til i den store målestok. Her er der såvist
noget af en dansk tragedie. Det er en tragedie, der bevidst
opretholdes og søges uddybet af bl. a. de politisk partier,
som indtil nu har haft magten.
Danskerne, hører jeg hele tiden, er enten arbejdere el
ler borgerlige — som om de ikke alle sammen var arbej
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dende borgere. Dette kunstige skel er selvfølgelig ikke
noget fænomen alene. Det er europæisk. Men det er især
forbløffende, at det opretholdes og endog plejes i så avan
cerede samfund som de skandinaviske, hvor teknologien
og den sociale udvikling for længst burde have gjort alle
til netop det: arbejdende borgere.
Der kan vel være stemmer i at sætte klasse mod klasse,
som om ikke alle i et moderne samfund Kavde samme in
teresser. Men det gør danskerne lige så sure mod hinan
den, som de afgjort er blevet over for udenlandske gæster.
Gang på gang har venner efter besøg i Danmark sagt så
dan noget som: »Danskerne plejede at være næsten pin
ligt venlige og hjælpsomme. Nu er det, som om de ikke
kan lide folk mere.«
Jeg kan ikke vurdere dette som turist, da jeg jo altså
taler dansk. Men jeg finder denne gang mere end nogen
sinde, at danskerne finder det svært at udstå hinanden. Jeg
kender intet andet højtudviklet land, som har samme grad
af mistillid og mistænkeliggørelse samfundsgrupperne
imellem. Fra den tid, da jeg boede i Skandinavien, har jeg
et udklip fra det svenske dagblad Expressen, hvori Klaus
Rifbjerg skrev om antisvedismen:
»Den bunder nok, foruden i almindelig vanetænkning,
i dumhed og mangel på viden, i en følelse^ af mindreværd
og usikkerhed. Danskerne er i virkeligheden et meget in
desluttet, følelseskoldt og intolerant folkefærd.«
Det er da vist sandt. De har ingen sorte eller gule med
borgere at være intolerante overfor. Men det aehøves hel
ler ikke. De har hinanden. Det ses i det små i dagligdagen,
i trafikken: episoden ved det røde gadelys, ¡danske bilisters
bemærkelsesværdige hensynsløshed og de enestående eder,
man hører dem udslynge mod hinanden. Det ses især i den
stivnede sociale inddeling, hvor gruppe vogter nidkært på
gruppe, så ingen får mere end én selv.
En del af fejlen er vel, at danskerne har ladet deres fore
stillinger om sig selv og deres samfund stikne i en form,
der blev stødt for et halvt århundrede siden, da sociale
modsætninger var reelle. Det tragiske — og barokke — jeg
finder i Danmark i dag, er, at det åbenbart er den unge
generation, som er mest ivrig efter at perpetuere og skærpe
de gammeldags klassefordomme. Man bliver rorbløffet over
at se netop de unge socialdemokrater og folkesocialister
hale de gamle marxistiske dogmer ud af mølposen sam
men med deres bedsteforældres patent-slogans. Det gør
Danmark til et underligt grotesk lille land, når man kom
mer fra det pragmatiske Nordamerika.
Men sådan er det vel ofte med de unge og de mere eller
mindre »intellektuelle«. De søger simple, skematiske svar,
selv — og måske især — i det komplicerede moderne sam
fund, hvor sådanne svar ikke findes. Det uhyggelige er, at
Danmark trods det i særlig grad forleder til at forlange
dem. Det er allerede mere reglementeret øg organiseret
end vel noget andet endnu frit land, men hver borger til
delt sin plads med tilhørende titel og myndighederne sat
på toppen som en vi alene vide-generalstab* Er det totali
tære samfund ikke det logiske næste skridt? Et det skridt
så langt?
Det ejendommeligste er, at danskerne synes at finde sig
i alt. Det er, som om de finder det bekvemmest at fortsætte
i det stivnede samfundsmønster med dets ranginddeling
og autoritetstro. Intet slår faktisk én så meget — især når
man kommer fra det skeptiske, enormt selvkritiske Nord
amerika — som danskernes vægren ved at forestille sig, at
deres forhold kan være radikalt anderledes. De kan højst
tænke sig mere af det samme, f. eks. totalitær marxisme.
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Bolignøden? Jamen, det må vi nu engang affinde os
med, ligegyldigt hvor mange lejligheder, der så står tomme
i et friere land som Canada. Indskud for at få en lejlighed,
noget helt utænkeligt i Canada? Det betaler man jo her.
1100 kr. for at få en telefon, som burde være omtrent gra
tis? Det koster det jo. 70.000 for en bil, som i Amerika
koster 18.000? Jamen, det koster biler nu i Danmark. Ikke
så meget som en pakke cigaretter at købe om aftenen, med
mindre man har de rette mønter til automaten? Jamen, vi
har en lukkelov. Verdens højeste licens for verdens mest
amatøragtige fjernsyn? Jamen, det er det eneste fjernsyn,
vi har. Og så videre.
Det gør danskerne til et nemt, mygt folk at regere — og
overregere. Selvfølgelig deler de sig i en gudforbarmelig
masse partier, måske fordi de egentlig ikke kan lide hin
anden. Men så lukker polikerne bare dørene og sidder og
laver kompromisser med hinanden — do gi’r det, a gi’r
det — i ro og fred. Når man er vant til det åbne, parla
mentariske system med regeringschef kontra oppositionsleder, er dansk politik noget lusket og især meget kedsom
meligt. Og ikke særligt demokratisk.
Måske dette er en stor del af, hvad der er galt: dansker
ne har gjort tilværelsen kedsommelig for sig selv. »Man«
skal, »man« gør ikke, »man« må tænke på, hvad naboen
mener om én. Og over og rundt om det hele de allesteds
nærværende myndigheder. Vil De åbne en biograf eller
købe et apotek? Det skal der sandelig bevilling til. Eller
en radio- eller TV-station? Vær ikke fjollet, staten skal nok
bestemme, hvad folk må se eller høre.
Hvis Danmark er blevet et kedsommeligt land — og det
synes jeg, det er — så skyldes det i overvejende grad de
knugende restriktioner, som danskerne og deres stats
apparat har påtvundet den daglige tilværelse. Det skyldes
også noget mere konkret som de prohibitive skatter og af
gifter, som danskerne har fundet sig i at se lagt på netop
de ting, der gør livet lidt gladere. Min pure ungdoms glade
Københan var dødt, da jeg genså byen for snart fem år
siden.
Og så er det jo, at danskerne gør oprør på en særlig
dansk måde, som egentlig er omsonst.
Der er den enorme optagethed af sex (som der jo end
nu ikke er skat på), hvad enten den skyldes en trang til at
bryde traditionelle påbud, eller fordi man kan lade sam
fundet gå ad helvede til mellem lagnerne. Der er forskel
lige arter og afarter af unge beatniks, som man ikke kan
undgå i København, skønt man i de nordamerikanske byer,
hvor jeg har været for nylig, skal lede efter dem.
Beatniks, ja. Danmark har fået hippies, forstår jeg, i øv
rigt netop som den sjove, men negative kult med børns
modstand mod at vokse op er ved at uddø i Amerika. Og
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så er der åbenbart nogle skøre unge, som kalder sig pro
voer. Dem er vi blevet forskånet for på vores side af Atlan
ten, men jeg så dem for et par år siden i Amsterdam, som
jo også er hovedstad i et for mange kedsommeligt lille
land med et meget autoritativt samfundssystem. Alt i alt
hamler Danmark fint op. Intetsteds har jeg set så mange
skæg og så mange lange drengelokker (det skulle da lige
være i Sverige), og intetsteds synes ungerne i den udstræk
ning at flygte fra hele kedsommeligheden gennem narko
tika (det skulle da lige være i Sverige).
I forskellig udstrækning drejer det sig dog om inter
nationale fænomener, som forhåbentlig kun skal kaldes
diller. Hvad jeg finder specielt foruroligende ved Danmark
under dette besøg — hvad jeg faktisk finder forfærdende
— er danskernes hadblæsende opfattelse af verden omkring
dem. Det er, som om opgivende kedsommelighed ved
deres eget land har gjort dem — og især de unge, som. ikke
har oplevet, at visse værdier er værd at kæmpe for — til
destruktive provoer efter en indbilt global skala.
Det er vel derfor, de nihilistiske danskere — ikke de
fleste, men det højlydte mindretal, som opfattes som re
præsentativt — endog hylder de vietnamesiske kommunist
terrorbander som helte. Men selvfølgelig, dette var det
eneste land, der end ikke ville forsvare sig selv mod totalitarianismen i 1940. Så ned med USA, fordi det vil forsvare
andre mod denne sygdom.
Men danskerne og verden er et helt andet emne, endnu
mere ejendommeligt end danskerne (eller de unge intel
lektuelle) og den meget større verden — større fordi noget
konkret kan udrettes — som er Danmark og Skadinavien
selv.
Jeg flyver i denne weekend tilbage til Toronto. Jeg har
danske glasting på mit kontor, finske møbler, svenske
vægtæpper — og udsigt til det mesterværk, som er den fin
ske arkitekt Viljo Rewells Toronto-rådhus.
Danmark og Skandinavien kunne udgøre et mønster for
verden — og vil måske en dag. Men ikke så længe had
hjemme og mærkelige komplekser mod folk, som intet har
med Skandinavien at gøre, gør Danmark til et land, som
det er godt at slippe væk fra.
Men danskernes ret fantastiske indstilling over for den
større verden er jo et helt andet emne, som jeg nu skal af
holde mig fra at behandle. Afholde mig, fordi den er et
udslag af danskernes næsten lige så fantastiske indstilling
over for sig selv.
Skrækkeligt, at de lokale »kultur«-folk må ligge under
for vor nordamerikanske kultur og sprog — de er vel egent
lig en grund til deres trodsigt selvhævdende mindreværds
kompleks — men jeg må på falderebet til min SAS-maskine tilbage til friheden sige: A Happy New Year to all.
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46. årg.

Personalia
redigeret af lektor V. Borellt-Møller, Madvigs Allé 6', 1829 København V. Telefon (01) S3 VE 3347
Believe it or not: Borelli har overgået sig selv. ALDRIG no
gensinde har HERLOVIANEREN modtaget så meget personaliastof som til dette nummer. For at lette overskueligheden
har vi derfor været nødt til at opgive det ellers fortræffe
lige kronologiprincip til fordel for en sortering »efter år
gange«.
Først må vi dog bringe en berigtigelse:

Undskyld !
Kære lektor Borelli-Møller!
Om ikke for andet så for god ordens skyld vil jeg gerne med
dele en rettelse til Herlovianerens personalias bryllupsafdeling.
I det lige udkomne nr. 2-3/67 oplyses:
I Birkerød kirke er fru Inge Landboe-Christensen. .. viet til
sognepræst Svend Melbye, Birkerød.
Men der kunne have stået:
.. . viet til sognepræst Svend Melbye (far til Mogens Melbye
’48). Vielsen foretoges af sognets residerende kapellan Henning
Blauenfeldt (’49).
28.-10.-67.
Venlig hilsen
Henning Blauenfeldt.

-’19
Næstved Tidende refererer den 26.-9- af et interview som Dag
bladet har haft med fhv. rektor Hakon Fogh (’05). Overskriften
er: »Lærergerningen bærer lønnen i sig selv«. Hakon Fogh siger
bl. a.: »Lærergerningen er noget af det mest dejlige, der findes
— men det kan også, for nogle, være et helvede«.

Bregentved gods har ifølge Næstved Tidende skiftet fra far,
lensgreve Christian Moltke (IV TO) — til søn, hofjægermester,
greve Henning Moltke (V '42). Lensgreven har i øvrigt selv
arvet godset efter sin farbror, kammerherre, greve F. C. Moltke
(73).
I januarnummeret fot 1968 af F. L. Smidths blad »FLS« fin
des en smuk omtale af civilingeniør Stig Nielsen (’10): »Jeg (pro
kurist Hans Andersen) blev sekretær fot Stig Nielsen, der kom
hjem og blev leder af forretningsafdelingen for det nære og
fjerne Østen, USA og Mexico: Han er et fint og nobelt men
neske, en dygtig forhandler og en stor psykolog — det er ikke
underligt, at jeg den dag i dag sværger til psykologien i forret
ningslivet. «
Civilingeniør K. Stellfeld Hansen (’13) skriver i et læserbrev
i Politiken om forudbetaling af skat: »Retfærdig beskatning«.

I anledning af, at Det danske Akademi i Rom har indviet en
ny bygning nævnes blandt forskellige afhandlinger, der er ud
gået fra akademiet, arkitekt Helge Finsens (T5) om opmålinger
og undersøgelser af kejserpaladserne på Palatin.

Landsretssagfører Gregers Daa Rosenstand (’15), Åbenrå, er
den 4. december 1967 udnævnt til ridder af Dannebrogsordenen.
Professor, dr. phil. Erik Holtved (’16) er udpeget til bestyrer
for Københavns universitets institut for eskimologi og har fået
sin afsked fra 31.-8.-68.

Amtslæge i Sorø amtslægekreds og kredslæge i Sorø læge
kreds Johannes August Jørgensen (’16) er efter ansøgning af
skediget med udgangen af maj 1968 på grund af alder. Amts
lægen er fra samme tidspunkt konstitueret i sin hidtidige stil
ling indtil udgangen af marts 1969-

stilling med udgangen af januar 1968 på grund af opnået pen
sionsalder.

En af de ledende industrimænd i Erie i Pensylvunia, danskeren
Asger Riis (V ’16) har stået for årets indsamlipg 1967 af mid
ler til byens »Fællesfond til sygdomsbekæmpelsek Han kunne
aflevere 1.788.795 dollars.
Forfatteren Carl Haxthausen (’19) skriver i et jagtbrev i Poli
tiken om vor mindste hønsefugl, vagtelen. C. H. gav i en Tv
udsendelse gode råd for körnende hundeejere og foreslår den
17.-3.-68 i en diskussion i Politiken, at der i det mindste må
kræves en tilladelse for, at man får lov til at holde schæferhunde.
I et læserbrev i Politiken skriver C. H.: »..¡.endelig tror jeg
ikke, at der kan skaffes saglig, objektiv nationaløkonomisk ryg
dækning for påstanden om, at offentlige investeringer er forudsæt
ningen for rentabiliteten i alle andre investeringer. Grundlaget
for, at man kan investere i det offentlige er dogi, at først og frem
mest erhvervslivet har muligheder for at tjene | de penge, skatter
ne skal betales af.«

’20—’29
I Aktuelt Kvarter den 20.-10.-67 kommenterede amtmand
Knud Glente (’20), Svendborg, planerne om etablering af en
broforbindelse mellem Tåsinge og Ærø.

Læge Kjeld Hage (’22), Næstved, har med sit hold Vundet
bridgemesterskabet i den sjællandske mesterrække; holdet spiller
også i den danske 1. division, men her afsluttes først i bededags
ferien.
Overlæge, dr. med. Georg C. Brun (’23) skriver i et læser
brev til Politiken om elevrådet i Nykøbing FL der kræver ind
uden hensyn til, hvem der skal betale. G. C. B. har i Politiken
haft et indlæg om »Erkendelse og vurdering«.

Under overskriften »Sprider 100000-tals böcker over vårlden«
skriver Veckans Affårer nr. 30 »at bokforlågaere Adam Helms
(’23), Forum, har tagit steget ut på den internationella bokmarknaden.« Efter en omtale af de mange store succeser, Adam
Helms har haft, gives en oversigt over »deri uppfinnungsrike
forlåggers« karriere, siden han flyttede til Sverige i 1939.

Forlagschef Adam Helms (’23), Forum, og fru Greta (Bon
nier), begge Stockholm, har en tosidet billedreportage i uge
bladet »Hånt i veckan«. Man ser bl. a. deres meget smukke
hjem, der er fyldt med moderne kunst og bøger. Om Adam
Helms står der: »at han er en af Sveriges mest framgångsrikaste
forlagschefer« og »at han har varit med om at skapa et internationellt samarbete på fårgtryckets område.«

Daværende folketingsmand, professor, dr. tpol. Børge Diderichsen (’24) var i radioen med til at besvare spørgsmål til Libe
ralt Centrum, og i en udsendelse den følgende aften, da emnet
var »Humanisten ved arbejdet« blev Børge Diderichsen inter
viewet om den nytestamentlige forskning og den historiske Jesus.
Desuden har Børge Diderichsen den 9.-10.67 i i Berlingske Ti
dendes mandagsdebat advaret mod blokdannelse i politik. B. D. er
blevet fritaget for at holde forelæsninger og øvelser i forårs
semestret 1968 af hensyn til færdiggørelsen af | et videnskabeligt
arbejde.
Den 4.-11.-67 kunne Svendborgs turistchef O. B. Gylding
(’25) som den første i Danmark fejre 25 års jubilæum som
turistchef.

Direktør H. Ødum (T7) er beskikket som censor i geologi
og palæontologi ved Københavns universitet.

Konsul, direktør Sven E. Smith (’25) er udtrådt af bestyrelsen
i Næstved Handelsstandsforening.

Amtsforvalter for Slagelse amtsstuedistrikt, Tage Brammer
(T8), er afskediget med pension fra udgangen af december 1967.

Arkitekt Svend Fournais (’26) har fået overdraget et nyt og
spændende storbyggeri, der skal sættes i gang i Albertslund vest
medio 1968. Anlægssummen andrager ca. 140 inill. kr. Projektet
omfatter foruden fleksible familieboliger også tpe stk. 16 etagers
blokke med kollektivboliger for enlige, plejehjem, børnehjem,

Fabriksbestyrer, civilingeniør Herman Milo (’18), Dansk Svovl
syre- og Superphosphat-Fabrik A/S, Nørresundby, fratræder sin
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klubhus, svømmebassin, skøjtebane, badminton-, tennis- og fod
boldbaner, torv med servering, skrammellegeplads omgivet af
volde og grønne arealer; desuden bliver der parkeringsplads til
2300 biler.

I en dokumentarfilm: »Hvad ved vi om træ«, som Dyrup & Co.
udsender, har Jens Henriksen (’26) medvirket både som manu
skriptforfatter og instruktør.
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Direktør Kurt Eberlin Christensen (I ’25), Belle Terrasse,
Tivoli, lod den 7.—18. november 67 Belle Terrasse med den
sædvanlige smukke udsmykning og luksusanretning genopstå i
Bangkok i anledning af indvielsen af den nye SAS-rute via
Tashkent til Bangkok.
Næstved Tidende anmelder den 14.-10.-67 en interessant
Israel-aften, hvor den kyndige foredragsholder var kommune
lærer Mogens Mørch (VII ’31), søn af lektor Aage Mørch (’83).

På sin 60 års fødselsdag den 30.-9.-67 fik professor F. J. Bille
skov Jansen (’26) overrakt et festskrift på 400 sider, forfattet •—
på engelsk, fransk, italiensk og tysk — af 31 inden- og uden
landske videnskabsmænd. På bogens Tabula Gratulatoria havde
mere end 400 personer og institutioner tegnet sig. Festskriftet
fremtræder som en ualmindelig lødig årgang af tidsskriftet Orbis
Litterarum, som Billeskov Jansen grundlagde og redigerede
1946—53.

Læge Karl Østerskov Jensen (’32), der er bitrådande överläkare
på Sollidens Sjukhus, Östersund, Sverige, har sendt arkivet nogle
af sine skriftlige arbejder: I Ugeskrift for Læger: Cancer Pul
monis i et dansk amt, særtryk fra Nordisk Medicin 1958: Cryptococosis •—• samt sårtryk ur sv. Nationalforeningens Kvartals
skrift Nr. 2/1967: Standardtuberkulinsprovet (enl. WHO)
K. 0. J. har fået Sundhedsstyrelsens tilladelse til at betegne sig
som speciallæge i medicinske lungesygdomme.

F. J. B. J. er den 18.-10.-67 blevet valgt til medlem af Det
danske Akademi. Politiken skriver: — hans fortjeneste inden for
dansk litteratur er så åbenbar, at han med fuld ret kan indtage
sin plads, man behøver kun at nævne den nu 60-årige professors
navn i forbindelse med Montaigne, Holberg, dansk poesi, Kierke
gaard og ikke mindst de hundreder af studerende, der af ham
nænsomt er ført ind i litteraturens verden.

Politiinspektør Bent Schlüter (’32), Rigspolitiets færdsels
afdeling, siger i et interview i FDM’s blad »Motor«, at kriminal
politiet muligvis i fremtiden vil deltage i aktioner, hvor også
bagagerum vil blive undersøgt.

B.T. skriver bl. a.: Det havde ikke betydet noget for Billeskov
Jansens ry, om han kom ind i akademiet, men det havde betydet
noget for akademiet, hvis han ikke var. Han er simpelt hen som
figur i landskabet uomgængelig, for under ham og hans virke
findes roden til den danske litterære tradition — og den kan et
akademi ikke undvære.
Generallæge Mogens Winge (’26) er blevet dekoreret med
hæderstegnet for god tjeneste i søetaten.

Overingeniør Jørgen Helm Petersen (’27) er fra den 1.-7.-67
udnævnt til vicedirektør i Teknologisk Institut i København.

Redaktøren af Dansk Kirketidende, pastor P. Riemann (’27)
Lindknud pr. Brørup, angriber i sit blad anbringelsen af el
master på Holmslands Klit.

Universitetslektor Mogens Boserup (’28) foreslår i en stor ar
tikel i Politiken den 7.-2.-68, ved siden af momsen at indføre
en direkte forbrugsskat i stedet for kapitalbindinger, bunden op
sparing etc. Skatten skulle være progressiv og bl. a. virke på
luksusforbruget. M. B. har i Politiken en kommentar til professor
Bjøls udtalelser om U-politik. Mogens Boserup var den 21.-3.-68
indkaldt som ekspert i en TV-høring om U-landene, hvor folke
tingsmedlemmer fra de forskellige politiske partier var spørgere.
Mogens Boserup har yderligere i en artikel i tidsskriftet »Øko
nomi og Politik« om »Den danske og europæiske sukkerpolitik
i relation til udviklingslandene«.

Overlæge Ole Remvig (’28), Hornbæk, er indtrådt i hoved
bestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse.

Professor, overkirurg, dr. med. Mogens Andreassen (’29) har
haft tjenestefrihed ved Rigshospitalet i tiden 4.—11. september
1967 for at deltage i den 22. Congres de la Société Internationale
de Chirurgie i Wien, samt i tiden 25.—30. september 1967 for
at deltage i et post pradual kirurgkursus i Czekoslovakiet. M. A.
er 23.-11.-67 udnævnt til ridder af Dannebrogsordenen.

Højesteretssagfører Poul Hjermind (’29) har som formand for
bestyrelsen i Nordisk Rationaliserings A/S truffet aftale med
Nationelt Nåringsliv AB, Stockholm, om at indlede et snævert
samarbejde for at udveksle eksperter på rationaliseringsområdet.

’30—’39
Formanden for Korsør Røde Kors afdeling, læge Poul Ilsmark
(’30) er den 17.-3.-68 dekoreret med Dansk Røde Kors Fortjensttegn.

Direktør, cand. polit. Henning Friis (’30) er beskikket som
censor i faget socialpsykologi. H. F. blev interviewet i radioen
om socialforskningsinstituttets arbejde og berettigelse: Dets ar
bejde var ikke alene til orientering for medborgerne, men det
blev også anvendt meget i lovgivningen og af private institutio
ner.

Civilingeniør Jørgen Hage (’33) er kommet til skade ved et
flystyrt i Thailand, men slap heldigvis med et kortere hospitals
ophold.

Professor Georg Bruun (’35), Virum, er udnævnt til ridder af
Dannebrogsordenen.
Sagfører, cand. jur. Preben Krarup (’35) har udgivet en smuk
samling portrætter af Susanne Mathilde Tang, af hendes forfædre
og hendes ægtefælle, provst Ove Thomas Nicolas Krarup (1805—
1899).
Auditør L. F. Biering-Sørensen (’36) er blevet udnævnt til
ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen.
Formanden for Foreningen af Herreekviperingshandlere i
Danmark, Knud Bruun (R ’34), Roskilde, oplyste efter forenin
gens møde i Horsens den 21.-1.-68, at man ikke ønsker at op
fordre sine medlemmer til en boykot af vesttyske varer.

Ved Kampsax’ 50 års jubilæum modtog direktionen en perso
nalegave, en meget smuk gobelin, som blev overrakt af arkitekt
Chr. Hage (’36).
Dr. Herbert Møller (V ’35) protesterer i et læserbrev i Politi
ken mod et storhotel i Sortedamssøens nordøstlige hjørne, hvor
der er et rigt liv af mange arter af svømmefugle.
Generalkonsul J. D. Scheel (’36) bød Tronfølgeren prinsesse
Margrethe og prins Henrik velkommen til Montreal og viste se
nere, da J. D. Scheel også var generalkommissær for udstillingen,
gæsterne rundt på verdensudstillingen Expo 67.
Civilingeniør
»Jordens Folk«
nografi«. M. S.
cabareten »Han

Mogens Schlüter (’37) har udgivet et særtryk af
nr. 4-1967, der handler om »Børnebøger og Et
medvirkede i Næstved amatørscenes opførelse af
og Hun«.

Oberstløjtnant Preben Kühl (’38) har i Jyllands-Posten den
4.-11.-67 en kronik »Ukraines blodige historie«.

Advokat Kurt Møller (’38), København, er valgt til præsident
i Europarådets idrætsministerium. K. M. repræsenterer Danmark
i N.G.O. (Non Government Organisation), der er en komité
under Europarådet. Komiteen, der omfatter 19 nationer, behand
ler spørgsmål af menneskelig-social karakter under idrætten. Kurt
Møller, der er formand for komiteen, blev den 4.-1.-68 inter
viewet i TV om arbejdet deri.
Udenrigsråd Janus Worm Paludan (’38) er udnævnt til kom
mandør af Dannebrogsordenen.
Seminarierektor Otto Marstrand (’39), Holbæk, er blevet ud
frittet af spionpoiitiet om en af seminariets lærere. Otto Mar
strand udtaler herom: »Jeg synes, at det er skandaløst, at man
vil tillade sig fra kriminalpolitiets side at ringe og spørge ud
om nogens politiske indstilling i anledning af, at den pågældende
besøger et østland. Det er et meningsløst snuseri, som ikke har
hjerne i et demokrati, og så er det latterligt, at man henvender
sig til mig, når man givetvis er godt kendt med, at jeg i hvert
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fald ikke er højreorienteret og sandsynligvis selv findes i de
hemmelige kartoteker.«
I den tilsyneladende uopslidelige diskussion om de kommende
universiteters beliggenhed peger O. M. på Holbæk.

Landsarkivet på Jagtvej i København har fra baron Axel Reedtz
Thott (’39) modtaget den største gave, landsarkivet nogen sinde
har fået. Godsarkivet strækker sig helt tilbage til de tider, da
Herluf Trolle var Danmarks Riges Admiral. Desuden medfølger
privatarkivet efter lensbaron Tage Reedtz Thott, der var forstan
der på Herlufsholm fra 1887 til 1923- Gaven fylder 79 m hylde
plads (men det nye landsarkiv råder over i alt 40 km hyldeplads,
så andre besiddere af arkivalia behøver ikke at holde sig tilbage
af frygt for pladsproblemet).

’40—’49
Redaktør Sven Tito Achen (’40) er medudgiver af den ni binds
store udgave af »Bibelen i kulturhistorisk lys«. Værket, der kom
mer på 4750 sider, har 1500 illustrationer og 75 farveplancher,
og det første bind vil udkomme i efteråret 1968.

Civilingeniør Niels V. Andersen (’40), Vedbæk, skriver i et
læserbrev i Politiken om slum, sanering nu •—■ og slendrian.
Dyrlæge Niels Erling Beck (’40), Tappernøje, har talt i Vejle
amts dyrlægeforening om arbejdet i landsudvalget.

Læge Lorenz Ferdinand (’40) er medforfatter af det af Politikens Forlag udgivne storværk Danmarks Natur. L. F. støtter i et
læserbrev i Politiken tanken om, at naturfredningen skal blive i
Kulturministeriet.
Overlæge Claus Jessen (’40), der p. t. er i USA, er blandt
ansøgerne til det efter professor Erik Husfeldt ledige professorat
i kirurgi.
Direktør Jørgen Skaiberg (III ’36), Instituttet for erhvervs
analyse og markedsforskning Observa, blev i TV interviewet om
grundlaget for en bedømmelse af den sandsynlige mandatfor
deling, hvis der blev folketingsvalg nu.

Ifølge Ingeniørens Ugeblad den 8.-12.-67 vil Storlondons byg
geri for fremtiden bleve styret af det af arkitekt Bjørn Bindslev
(’41) udviklede CBC-system.
Ifølge Næstved Tidende er ingeniør Sv. E. Feldthusen (IV ’38)
udnævnt til fabriksdirektør for Dansk Stoker- og Varmekedelkompagni i Næstved fra 1.-2.-68.

Skovrider N. P. Tulstrup (’41), Dansk Skovforening, blev den
18.-10.-67 interviewet i TV i anledning af de store stormskader
den 17.-10., hvor der blev væltet 1,9 mill, kubikmeter træ.
Sammen med stormskaderne i februar 67 anslås skaderne at
beløbe sig til 170 mill. kr. Den 16.-11.-67 mødtes 170 skovfolk
i Næstved, hvor N. P. Tulstrup refererede sine møder med Land
brugsministeriet om at opnå støtte til det af stormen hårdt ramte
skovbrug. Ved mødet gav eksperter råd om, hvorledes man bedst
kan klare de værste problemer.
Under det største salgsfremstød, dansk skovbrug nogensinde
har præsteret, er det lykkedes i den grad at gøre det udenlandske
marked interesseret i orkanvæltede danske skove, at der kan ven
tes rekord-eksport af dansk bøgetræ i 1968. N. P. T. regner med,
at alene »savskåret halvfabrikata« bøgetræ vil fremkalde en eks
port i år, der ligger betydeligt over 40 mill. kr.
Direktør, civilingeniør Chr. Arnstedt (’42), der er medlem af
bestyrelsen for Kjøbenhavns Handelsbank, er medindbyder til
tegning af nye aktier, der skal udvide bankens aktiekapital fra 250
mill. kr. til 300 mill. kr.

Forpagter, cand. polyt. Iver Reedtz-Thott (’42), Fedgården,
skriver i et læserbrev i Politiken om Danmark, fællesmarkedet
og et frit kapitalmarked bl. a. »man har lov til at håbe, at stats
ministeren vil kridte skoene og stå fast ved det tilstundende møde
i Bonn over for eventuelle økonomiske afpresningsmanøvrer, og
at han allerede nu på Nordisk Råds møde vil få sig et par gode
kort på hånden.«
Iver Reedtz-Thott skriver endvidere sammesteds den 9--3.-68
en kommentar »Atlantpagten til revision« bl. a. at atlantpagten
som bekendt er en forsvarsalliance — én for alle og alle for én
— men den må først og fremmest betragtes som en forsvarspagt
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for det vestlige demokrati, den styreform som vi har udviklet og
som giver menneskene de største goder og — vigtigst -—■ den
største frihed. I. R. T. har endelig i et læserbrev til Politiken
skrevet om »Socialisme og rente«, hvori der bl. a. står, at renten
er det afgørende for samfundstrivsel og for beskæftigelsen.

Den administrerende direktør i Unilever Selskabet Sunlight
Fabrikkerne, Ebbe J. B. Christensen (’43) et fra 1.-7.-68 ud
nævnt til direktør for Kastrup og Holmegårds Glasværker.
Major af infanteriet Ebbe Flindt Geldorf .(’43) er 1.-11.-67
udnævnt til oberstløjtnant.
Landsretssagfører Jørgen Aage Strobel (’43) er indtrådt i be
styrelsen for det nystiftede A/S Carbosan-Carborundum.

Afdelingsleder, mag. art. Povl Dalsgaard-H^nsen (’44) er be
skikket som censor ved den almindelige filosofi >ke prøve ved
Københavns universitet for perioden 1. april 1967—31. marts
1970.

Højskolelærer, mag. art. Jørgen Knudsen (’44) kommenterede
skoleradioens udsendelse »Biedermann und die Brandstifter«. J. K.
har i tre TV-udsendelser i studiekredsen om det moderne teater
været både tilrettelægger af udsendelserne og interviewer af for
skellige forfattere og instruktører.
Århus studentersangere sang to af komponisten Jan Naegaards
(’44) sange i radien den 2.-12.-67, medens Jan Maegaard den
4.-12.-67 sammen med komponisten Leif Thybo på et møde ar
rangeret af bibliotekerne, aftenskolerne og kulturrådet i Hvidovre
fortalte om egne kompositioner og indledte en diskussion om
nyere dansk musik.

Komponisten, mag. art. Jan Maegaard (’44) har i vinteren
1967—68 i radioen gennemgået nogle af Arno d Schönbergs or
kesterværker og den 5.-11.-67 blev Jan Maegaard indvalgt i
Kunstfondens tonekunstneriske udvalg, hvori han tiltrådte som
formand den 1.-1.-68.
Hofjægermester E. Tillisch (’44) og frue indbød i november
67 prinsesse Benedikte og prins Richard til klapjagt på Rosenfeldt. En uge senere deltog prinsesse Margrethe og prins Henrik
også i en klapjagt sammesteds.

I Juristen 15.-10.-67 anmeldtes Thøger Nielsen »Indkomst
beskatning«, bd. I, af landsretssagfører J. Mazanti-Andersen (’45).

Christian Ole Løppenthin (’45) er fra 1.-2.-67 udnævnt til
lektor på Rungsted Statsskole.
Sognepræst Thomas Hee Andersen (’46), Vordingborg, ud
talte på et menighedsmøde den 6.-3.-Ó8: »Den gældende guds
tjenesteform er håbløs utilstrækkelig i vore dage* ■—■ »man kan
knap nok samles i kirkens rum uden bønner i knudret form« ■—•
»et udvalg bibeltekster trænger til en grund g j’evision«. Den
13.-3.-67 talte Thomas Hee Andersen i seniorklubben (folke- og
invalidepensionister) over emnet »Aktivitet — et lalsk livsgrund
lag, livet er ikke kun det at have travlt og altid at være i aktivi
tet. Der findes mange andre og mere værdifulde ting.«
Dr. phil., civilingeniør Sven Bjørnholm (’46) er blevet ansat
som amanuensis i 25. lønningsklasse ved Københavns universitet
fra 1.-1.-68.

Civilingeniør Palle Lønborg Madsen (II ’41) hat ledet arbejdet
på den nye Pier Nr. 7 ved Salisbury Island, Sydafrika. Pieren er
2250 ft lang og 1000 ft bred og kan på én gang give fortøj
ningsplads til syv af de største skibe, der kan gå ind i Durban
havn — og den var færdig seks måneder før den aftalte tid.
Under titlen »En forbrugervenlig skovrider« havde radioen en
udsendelse med kgl. skovrider P. Morville (’46).

Det store grafiske firma Brødrene Schur, hvor Torben Schur
(V ’44) er den ene, Horsens, startede den 1.-3-Ó8 en ny fabrik
i Groningen i Holland.
I Næstved Tidende læses, at der på klapjagten på Marienlyst
blev nedlagt 236 stk. vildt. Godsejer Mogens Wassard (’46) var
ikke særlig imponeret af resultatet. De store stormskader havde
mange steder gjort skovene ufremkommelige.
(fortsættes side 26)
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»PERIFERE« BETRAGTNINGER
— en hilsen fra Herlovianersamfundet
Mine damer og herrer!
I min studentertid, som faldt så langt til
bage i tiden som omkring 1930, var jeg
medlem af en forening ved navn Studenter
kredsen. Til dens rusgilder indbødes i reg
len en række tidligere medlemmer, som på
en eller anden måde havde bevaret forbin
delsen med foreningen. Ved et sådant gilde
stod en gang en biskop i Roskilde op og
holdt en tale, hvori han udnævnte sig selv
og andre gamle medlemmer til at være om
kring Kredsen, være dens »Omkreds«. De
gamle — sagde han — fulgte foreningen
med interesse og støttede på forskellig vis
de unge studenter.
Jeg står her i aften som repræsentant for
»omkredsen« omkring dem, som nu er
diple på Herlufsholm. Denne omkreds kal
des Herlovianersamfundet og er stiftet
1850 som den ældste forening her i landet
af gamle elever fra samme skole; og den
består af sådanne gamle Herlovianere, som
har gode minder fra deres skoletid. Hvad
er da en Herlovianer?
Min egen skoletid på Herlufsholm faldt
engang i 1920’erne. Jeg kom ind i »2.
klasse« 1921 og gik ud af »7.« som stu
dent 1927. Jeg har altså gået tilstrækkelig
længe her på skolen til at vide, hvad jeg
taler om, når jeg hævder, at enhver, som
har gået på skole på Herlufsholm bliver
mærket for livet af det. — Det kunne den
gang være strengt at komme hjemmefra i
11—12 års alderen og blive kastet ud i et
drengesamfund, hvor enhver blottelse var
farlig, fordi den gav drilleriet oplagte mål.
Et kendt eksempel fra Sorø er Herman
Bangs skæbne, som blev præget negativt
af skolegangen der. Der skal da også nok
være diple fra Herlufsholm, som har så
tunge minder fra deres skoletid, at de nø
digt sætter deres ben på skolen, efter at de
er gået ud. Men for det store flertal af
Herlovianere har Herlufsholm virkelig væ
ret en »skole og opdragelsesanstalt«, som
»bassaronen«, som vi i min tid respektløst
kaldte forstanderen, Axel Reedtz Thotts
bedstefader, sagde det; eller for at tale med
Herlufs og Birgittes ord i stiftelsesdoku
mentet har været »menige ædlinge og an
dre gode mænds børn i Dannemarks rige
til lærdom og gode sæder«.
Hvad er det da, som danner en Her
lovianer? Hvad er det, som gør, at jeg —
skønt det i morges var 46 år siden, at jeg
oplevede min første Trollemorgen — også
denne gang syntes, at alt det, jeg så og

hørte i kirken, forekom mig dybt fortro
ligt?
Det, som danner en Herlovianer er ikke
den lærdom, vi sugede til os under skole
gangen; ikke de fag, som de forskellige
hørere underviste i, selv om det naturlig
vis har været skolens egentlige opgave at
gøre os så duelige og dygtige i disse fag
som muligt. Det er ikke fællesskabet i ti
merne, som først og fremmest dukker op,
når de gamle Herlovianere besøger deres
skole. For fagene, vi læste, de kundskaber,
som det arbejde gav, blev tilegnet i meget
forskellig grad. Nogle havde lettere ved
det end andre; nogle var flittigere end an
dre osv. — Selvfølgelig var det denne side,
som spillede den største rolle i skolens for
hold udadtil. Det var, hvad vi i min tid
kalrte »vidnesbyrdene«, som vore forældre
interesserede sig for. Og det var eksamens
resultatet til slut, som spillede en rolle for
vores fremtid. — Men med hensyn til det
at danne en Herlovianer har disse fag og
timerne for en tilbageskuende tanke for
bavsende lidt at gøre.
Efter min erfaring er det to stille og
stærke magter, som dannede — og danner
— baggrunden for livet på Herlufsholm,
som giver de stærke minder og gør det
så forbavsende fortroligt for en tidligere
dipel at færdes i og på Herlufsholm: Hi
storien og naturen.
At jeg ved at sige dette kommer til at
kaste vrag på mangen en god påvirkning
fra dygtige hørere, som gjorde sig deres
flid med at lære os, hvad læres skulle, og
som på forskellige måder viste, at de også
interesserede sig for os som mennesker, er
kedeligt nok. Men i forhold til de to bag
grunds-magter kan de ikke hamle op.
Den første er altså historien. — Jeg har
ingen grund til at hovmode mig af det
vidnesbyrd, som mit lektiearbejde og se
nere hukommelsesmæssige og oratoriske
præstationer i »5. klasse« indbragte mig
fra vores hører i historie. Det lød i al sin
tristhed: »Peter får tilsyneladende intet ud
af sit og mit arbejde i dette fag«. — Men
så meget des mere virkede den historie,
som vi daglig færdedes i, som baggrunds
magt for vores liv på Herlufsholm. Men
det forstår man først senere.
Der var i min tid ingen, der fortalte os,
at den romanske portbue og muren ind til
den nord for Heis’ bolig er en rest af det
ældste af de 32 danske Benediktinerklostre
fra middelalderen. Ingen, som fortalte os,

at der på Store Dek opbevares i original
det ældste af alle bevarede danske diplo
mer, Erik Lams gavebrev til Skovkloster
fra 1140. Der var ingen, som førte os
ned i Nyhavefløjen af klosterbygningen og
viste os den velbevarede kapitelsal, hvor
Skovklosters munke samledes hver morgen
for at planlægge dagens arbejde og ordne
livet i klosteret. Ingen, som førte os ind
i kirken og fortalte om det berømte elfenbenskrucifix, som hænger over alteret. —
Kun hvad vi selv kunne opdage og instink
tivt fornemme fik vi rede. Derfor virkede
Trollemorgen vel så vældigt, for der lød
»Te Deum« i Herlufs egen oversættelse;
og der fik vi syn for savnede sagn og be
kræftelse på, at vi var »den henfarnes søn
ner«, når vi defilerede forbi hans og Bir
gittes marmorsarkofager bag alteret. Der
formede den skjulte historie i luften om
kring os sig ud i en magtfuld konkreti
sering.
Efter at jeg har forladt skolen, har min
hører i latin og engelsk, lektor H. J.
Helms, »Bimmemanden« kaldet — en hø
rer, jeg skylder meget — skrevet Skovklo
sters historie, så der er gode muligheder
for nuværende diple for at erhverve sig
kundskab om Skovklosters historie. I min
skoletid var historien en ufortolket, stille
magt, som lå i luften om os, og som —
hvem véd! — måske netop ved at være
ufortolket virkede så meget des mere.
Den anden baggrunds-magt er naturen.
— Jeg beder Dem forestille Dem en ef
terårsaften i oktober, vistnok 1921 eller
1922. Der gik storm gennem skovenes
toppe og de sidste blade raslede i byger
af træerne. Til forudsætning for forståelse
tjener, at vi den gang havde lystrepligt
overfor diple i ældre klasser; en mild rest
af den brutale pennalisme, som trivedes
herhjemme i latinskolerne i ortodoksiens
tid. — Jeg kom udefra efter aftensmaden
i spisesalen og stormede op ad trappen til
hummeret i skolebygningen, glad for at
tænke på hyggen og aftenen der, da jeg
på en afsats blev standset af en dipel fra
»7. klasse«, som slog en klo i mig og
erklærede, at jeg skulle til Lille Næstved
og købe »gas« til ham.
Vi måtte den gang ikke gå til Næstved
uden tilladelse fra vores sovesals hører. Det
ville være håbløst at spørge om tilladelse
på det tidspunkt af dagen, og fordi ærin
det var af sin egen natur. Derfor stak jeg
uniformskasketten ind under jakken og
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sneg mig ad gange og trapper bort fra sko
len ud i den stormende og våde skov. Jeg
var 12 år, ret forsagt af natur og ængste
lig for bag hvert træ at møde en hører.
Men det gik. Jeg kom frem og fik min
kontrabande købt og også lykkeligt tilbage.
Og da jeg så dukkede op på 7-klasserens
hummer, vankede der en rigelig belønning
fra den — for mig at se — overdådigt
fyldte gaspakke.
Eller et andet indtryk. Det er en juninat
i eksamenstiden. Man vågner op i sove
salen, hvis vinduer står åbne mod den lyse
nat og ned mod åen, og kan ikke falde i
søvn igen, fordi nattergale i overdådig
mængde sidder i krattet langs åen og slåt
deres triller.
Eller en martsaften på vejen hjem fra
Lille Splads mod Museumsbygningen, i en
af de aftener, som Ludvig Holstein kal
der »blanke«, da stunden pludselig udvi
dede sig og formede tilværelsen ud i en
ny dimension for et ungt menneske.
Jeg har nogle steder — nøjere betegnet
tre — ude i Friheden, som jeg siden gang
på gang er vendt tilbage til. Det er et helt
privat anliggende, hvad jeg oplevede de tre
steder. Men jeg kan sige så meget, at dér,
i skovens dyb fjernt fra drillerierne i de
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larmende skolebygninger og fjernt fra ne
derlagene og krænkelserne i timerne på
klasserne, voksede man mere i åndelig mo
denhed end i nok så indholdsfyldt og stofmættet en undervisningstime.
Det var med naturen som med historien
på Herlufsholm: fordi vi ikke bare besøg
te den nogle timer i dagens løb, men fordi
begge var vores skæbne døgnet og året
rundt, virkede de så mægtigt på os. Og
jeg har med glæde i »Herlovianeren« læst
nogle ord af Herlufsholms nuværende rek
tor, som rimer sig med, hvad jeg her har
søgt at drage frem, Det er i talen til di
missionen 1966, hvor Heis citerer sin gam
le tysklærer, en gammel Herlovianer, Hen
rik Haar (’97), som skal have sagt, at »det
dybest set var ret underordnet, om vi ar
bejdede med tysk eller persisk — det afgø
rende var, at vi lærte at arbejde og kon
centrere os om de opgaver, der stilledes«.
Og Heis føjede til: »Det er et synspunkt,
jeg gerne vil fremdrage, fordi det kan være
farligt og forkert, hvis en skoles arbejde
for ensidigt er indretett efter, hvad de
unge dagligt kan få direkte brug for og
nytte af senere i livet«.
De to magter, som danner baggrund for
enhver Herlovianers liv på skolen, histo-

rien og naturen, ville ynkeligt komme til
kort, hvis de skulle vurderes i karakterer
på et vidnesbyrd. De er ikke af den slags,
som man registrerer og fæstner i klare
ord. Men de er ikke desto mindre to mag
ter, som virker mere til åndelig modenhed
end nok så mange karakterer og points.
Disse karakterer er nødvendige. De er
banebrydende for enhver Herlovianers
fremgang i samfundet. Men når vi vender
tilbage til vor gamle skola er det ikke
som embedsmænd eller ansvarsbevidste bor
gere i det folk, hvor vi skal være mænd
som Herluf Trolle, menj så er det for at
blive drenge igen og mindes indtrykkene
af den fortid, som levér om vor gamle
skole, og af den storm, som stadig mægtigt
og manende går hen gennem Herlufsholms
skove.
Herlovianere! Jeg hilser jer i aften fra
Herlovianersamfundet. Det er mange gam
le diple, som landet og kloden over i aften
tænker på deres gamle skole Og jeg byder
alle nuværende diple velkommen til at en
gang med os andre at erindre, hvad der
har gjort os til Herlufs og Birgittes ægte
sønner.
Herlufsholm leve!
Peter Riemann (’27)
l i. januar 1968.

Breve 09 klip
Skolegang og
kristendom
Professor, dr. theol. Børge Diderichsen
utilfreds med religionsundervisningen.
Berlingske Tidende 18. sept. 1967:

En lærer bør uanset personlig stillingtagen
kunne fremlægge for børn, hvad kristen
dom er, uden at nægte eller fortie sin egen
opfattelse. Både af den troende og den
vantro må det forlanges, at de ikke mis
bruger deres myndighed til pågående pro
paganda, sagde professor, dr. theol. Børge
Diderichen, søndag på Kirkeligt Centrums
landsmøde på Nyborg Strand.
Den 22. juni i år nedsatte undervis
ningsministeren en kommission, som skal
undersøge spørgsmålet om kristendoms- og
religionsundervisningen i det danske skole
væsen, og den 6. oktober holder kommis
sionen sit første møde. Børge Diderichsen
fandt, at der dermed var lagt op til en
grundig drøftelse, og han udtrykte sin util
fredshed med, at hans forslag i Folketin
get om at have to års undervisning i faget
ikke var blevet hørt.

Børge Diderichsen fandt, at meget af
det, som foregår i religionstimerne i dag,
ikke er sagligt, og at det er kristendoms
undervisningens pligt at meddele om, hvad
kristendom var og er. Han fandt, at der
må kræves objektivitet i undervisningen,
og at denne objektivitet må forstås sådan,
at der hverken er mulighed for at under
vise neutralt eller uden forudsætning eller
på den anden side lægge et unaturligt re
ligiøst pres på børnene.

Berlingske Tidende, 18.-9.-1967.

Lærergerningen bærer
lønnen i sig selv
I Næstved Tidende udtaler fhv. rektor
Hakon Fogh (’05), der sidste som
mer fyldte 80, bl. a.:

— Hvad angår skolen, kom jeg ud på det
rigtige tidspunkt. Det er vist svært at være
rektor i dag med det meget papirvælde.
Er der noget, jeg virkelig hader, så er det
kontorarbejde, men det følger desværre i

høj grad med bestillingen. Derfor er det
også svært i vore dage at få nogen til at
blive rektor. Rektorstillingen er ikke at
misunde.
— Heller ikke lærergerningen?
— Det kan være noget a.f det mest dej
lige, som findes. Hvis man vel at mærke
forstår at være lærer! Ellers er det et hel
vede, og jeg har i min tid ikke kunnet
undgå at se eksempler på nogle, for hvem
det har været et helvede. Det er især
spørgsmålet om disciplinen. Om man mag
ter at holde styr på børnene.
Problemet med at holde disciplin er sim
pelthen spørgsmålet om ar servere børnene
en ordentlig undervisning. Lærergerningen
er en kunst, som bærer belønningen i sig
selv. For eksempel kan der at undervise
voksne være som at tale ril en død masse:
man kan være god eller dårlig, men man
mærker sjældent en reaktion. Der ser man
straks, om undervisningen bider. Og gør
den det, så er der aldrig disciplin-vanske
ligheder.
Selvfølgelig har jeg prøvet at stå som
hint fyrtårn i et stormvejr, som de lærere
gør, der ikke magter bjørnene. Men det
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har kun været for en tid. — Indtil jeg
lærte gerningen og fik tag på det alt sam
men. Jeg siger bare, de lærere der ikke
lærer gerningen, må hade den.

Akademi og poesi
Jens Kistrup skriver den 19. oktober
1967 i Berlingske Tidende om »Akade
mi og poesi« bl.a.:

At Det danske Akademi har valgt profes
sor F. J. Billeskov Jansen (’26) og forfatte
ren Klaus Rifbjerg til nye medlemmer,
kommer ikke netop som nogen overraskel
se. Professor Billeskov Jansens position som
litteraturforsker og pædagog har længe
gjort ham akademimoden — og det eneste
overraskende er, at man først nu har er
kendt hans uundværlighed i vor fornemste
akademisk-litterære forsamling.
I øvrigt er der al mulig grund til at
ønske til lykke — både akademiet og de
nye medlemmer. Efter professor Paul Diderichsens (’23) død for tre år siden, hav
de man egentlig ventet, at professor Bille
skov Jansens kandidatur var en given ting
— hans to litterære kolleger fra Frue Plads,
Paul V. Rubow og Sven Møller Kristensen,
var i forvejen medlemmer af akademiet.
Nu kommer ¡udvælgelsen som en forsin
ket gave til 60-års dagen forleden og som
den naturlige anerkendelse af et litteratur
videnskabeligt forfatterskab, der omfatter
så at sige alle fagets discipliner: de histori
ske, de teoretisk-æstetiske, de udgivermæs
sige. Professor Billeskov Jansen er vor fø
rende holbergianer og en af vore førende
kierkegaardianere, med sin »Poetik« og
med sin »Danmarks digtekunst«, har han
skabt grundlaget for det moderne universi
tetsstudium af den danske litteratur, og i
den nye »Dansk Litteratur Historie« har
han vist, at han også kan få et bredere
publikum i tale. Skulle det være en aka
demiker, kunne man ikke have fundet no
gen bedre end ham.

Herlufsholm - Grønland
- Pakistan - Kuwait Sverige
Lektor Borelli-Møller har sendt
brev, som en af hans gamle
Karl Østerskov Jensen
har sendt til ham i november
hvori det bl. a. hedder:

os et
diple,
(’32)
1967,

Kære gamle hører!
Hermed først en venlig hilsen til Dem
privat. De sagde, da vi var på 25 års jubi
læums-besøg på skolen, hvorfor jeg ikke
havde skrevet lidt. Ja, anledningen er vel

den, at man har så forrygende meget at
gøre og skrive, at man må tvinge sig til
begrænsninger, og det som er knyttet til
ens unge år og ikke har med dagen at
gøre direkte, det glider i baggrunden. Jeg
indrømmer, at jeg ved eftertanke synes
det er forkert og synd mod ens gamle hø
rere, at de ikke får lidt ekstra glæde på
sene år over, hvad de har været med til
at sætte i gang i bløde drengesjæle, uden
at kunne se, om de har haft lykken med
sig. De skal derfor fra mig direkte høre,
at De gav mig interesse for tekniske sager,
hvilket, til trods for at jeg ikke blev mate
matiker, dog gav mig en ballast, som ab
solut kom mig til gode i mit arbejde og
liv. Når man om natten ligger under sin
bil ensom i Pakistans nordlige bjerge for
at finde et brud på benzinrøret og har sjakalerne hylende omkring sig og chancen
for at blive overfaldet af vilde røvere, så
er det en hjælp at have fået almindelig
træning i at klare sig selv og teknisk hån
delag.
Tak for den del i min evne til at klare
mig selv, som De har været med til at
skabe, det har hjulpet mig i Grønland,
hvor jeg selv byggede min egen radiosta
tion af indsamlede gamle dele, fra bl. a.
præstens loft, og takket være, at jeg alle
rede i mellemskolen — måske af skræk
for Dem —• virkelig lærte morsealfabetet,
kunne have kontakt med Jakobshavn-telegrafisten tre gange daglig under motor
bådsrejser. Det er nu en selvfølge, at alle
læger har radiostation, men det var det så
sandelig ikke i 1946. I hylende vinter
storm kunne jeg kaldes fra udstedet Claushavn, efter at jeg også til udstedsbestyreren havde sammenflikket en station med
telefoni, og derved hjælpe i sygdomstil
fælde, når vejr og isforhold ellers ville
have umuliggjort al forbindelse. Men hvor
så det primitivt og klodset ud! De kan
tænke Dem til det tekniske indhold, når
jeg siger, at mikrofonen var en telefon
boksmikrofon tyvstjålet med bidetang på
gaden i Haslev under besættelsen for »spe
cielle formål« og mikrofontransformatoren
en stor tung strømkildetransformator til en
radio osv. I dag har samme udstedsbestyrer en moderne station privat og ingen
kunne drømme om at være uden. Ja, der
kunne berettes meget mere, men det må
være bevis nok for Dem, tak!
Det aktuelle er imidlertid, at jeg har
været efterlyst i Herlovianeren. Årsag til
at jeg gled ud, var at jeg i 1959 rejste ud
i WHO tjeneste igen til West Pakistan og
udførte en folketuberkuloseundersøgelse dér
til julen 1961 og siden forflyttedes til Ku
wait fra januar 1962 til juni 1963 og der
satte et godt tuberkuloseprogram i gang,
hvilket fortsætter efter planerne og der
med bliver af betydning for regionen.
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Ja, nu spørger De, hvorfor jeg kom til
Sverige? — Ganske tilfældigt. Efter afslut
ningen i Kuwait fik jeg ferie og skulle
overveje, om jeg ville ud i WHO til West
ern Pacific regionen som rådgiver i tuber
kuloseepidemiologi i lande som Malaysia,
Cambodia, Formosa, Philipinerne og Ko
rea, eller om jeg atter ville til Indonesien.
Samtidig havde jeg vist interesse for et
projekt i Tanganyika under nordisk rege
ringsregi. Det var et almindeligt sundheds
projekt for hvilket man søgte en chef for
et health centre. Jeg kaldedes til Stock
holm for interview i den anledning. Inter
viewet blev efter nogen tid vendt på hove
det. Jeg havde u-landserfaringer, bestyrel
sen for foretagende havde — efter min me
ning — ikke, og man stilledes overfor
spørgsmål om planerne, som viste, at man
havde ingen gennemførlig plan, kun visse
umulige ideer om, at lægen skulle under
søge 180.000 mennesker for fem sygdom
me med hjælp af lokale læger eller læge
studerende. Jeg spurgte bl. a. om, hvem
skal undersøge 180.000, hvis — som det
ofte sker — den lokale hjælp svigter? Skul
le cheflægen? I så fald ville det tage re
sten af hans liv, for de 180.000 ville yng
le så hurtigt, at han ikke kunne følge med.
Nå, jeg gik derfra med visse tvivl og
besøgte en bekendt fra WHO, som havde
hjulpet mig med statistik i Pakistan og
Kuwait. Han sad i sundhedsstyrelsen. Han
fik lidt information om mit møde og var
enig med mig i, at det lød for dårligt
planeret — og sagde pludselig, om jeg ikke
ville blive i Sverige. På 5 minutter havde
han arrangeret et møde med folk i medi
cinalstyrelsen og kort sagt: Da der næste
dag kom telegram om, at man ville have
mig til Tanganyika, blev det til nej tak
til det hele, også WHO, for at kunne blive
lidt »hjemme« i normal civilisation. Dog
var det en fejlberegning, at der er så langt
hjem, at det svarer til afstanden til Mün
chen hjemmefra. Det gør det ikke let at
besøge min gamle moder eller de voksne
børn hjemme med hver sit barnebarn. At
der desuden mangler læger her i landet
gør det besværligt og hårdt. Vi kunne øn
ske os at komme hjem, selv om det måske
ikke er bedre på mange punkter, så er
afstande jo ikke noget problem, og trods
venlighed her, hører vi ikke til her.
Jeg håber De har godt helbred og føler
fortsat lyst til livet og at det indeholder
tilstrækkeligt med glæder og lykke for
Dem og Deres kære, og jeg sender Dem
mine venligste hilsener.
Deres hengivne dipel »Kual«.
Karl Østerskov Jensen,
biträdande överläkare,
Sollidens Sjukhus,
Östersund 2, Sverige.
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KNUD LINDBERG A/s
FABRIK FOR KVIKS0LVAFBR YDERE OG NEONANLÆG
GLASBLÆSERI
LYS

K HAFT
VARME
Islevdalvej 200, 2610 Rødovre . Telefon (01) 94 38 00

skoleslips:
Gøyeslips.......................... kr. 19,50
T rolleslips........................ kr. 19,50
- og enkelte af de

»gamle slips«............................. kr.16,50

- vi har også blazerskjold (ny og

smukkere udførelse)................ kr. 34,50

GREYSTONE

Portofri forsendelse overalt

GRAASTEN KONFEKTION A/S
6300 GRAASTEN
Ole Palsbøll (’51)

HAAGENSEN
Eneforhandler af herlovianske uniformseffekter

Ringstedgade 2 A, 4700 Næstved

Parfumerie Lichtenberg
M. Cruse (’22)

Telefon (03) 72 03 90 og (03) 72 43 90

Postkonto 5 04 84
Værnedamsvej 17 . Vester 4685
Østerbrogade 150 . Øbro 6156
GI. Kongevej 140

HOTEL

DISKONTOBANKEN %
NÆSTVED
NÆSTVED

21 24 76
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SPAREKASSEN
for Næstved
og Omegn

Herlovianerknapper i guld
Manchetknapper,
Manchetknapper,
Manchetknapper,
Brystknapper,
Vesteknapper,

store,
små,
store,
små,
lille

guld
guld
sølv
guld
guld

(14 karat)

.......................... pr.
....................... pr.
.......................... pr.
....................... pr.
....................... pr.

JOH. H. PA ULSEN,
GL. MØNT 1, 1117

og sølv
par 375,00
par 225,00
par 75,00
par 200,00
stk. 50,00

Guldsmed

KBH. K. - TELF. (01) 15 59 13 (01) 1 1 11 13

GEORG CHRISTENSENS
BOGHANDEL
AXELTORVET 10, 4700 NÆSTVED
TELF. (03) 72 20 24 & (03) 72 00 04
LEVERANDØR TIL HERLUFSHOLM KOSTSKOLE

Tegn Deres forsikringer hos:

Chr. Rasch

Dansk Stoker & Varmekedel Komp. A S
Landgreven 4 . 1301 København K . Minerva 270

C. C. Burmeister (’43)
Malmøgade 5
2100 København 0.
Telefon TR *6404
Vi tegner alle arter forsikringer — og vi er specialister i brand-,
automobil-, heste- og kreatur- samt fjernsynsforsikring

TORBEN V. KLEIN (R’35)
Intern transportmateriale
Lager- og fabriksrationalisering

Brdr. Schur Als
H E S T E M 0 L L E S T R Æ D E

HOLBERGSGADE 26, 1057

K - BY. 59 58

1464

6
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LIVET I TO GAMLE SKOLER
Rytterskolen i Snesere og Herlufsholm Lærde Skole 1835-1852
Distriktslæge Vilhelm Ingerslev (’1852) har berettet neden
stående for sin datter, lærerinde Nanna Ingerslev (død i
Præstø 4.-12.-1950). Beretningen blev — på foranledning af
pastor T. Ingerslev, Odense — gengivet i Årbog 1964, udgi
vet af Historisk Samfund for Præstø Amt. Da beretningen
på udmærket måde supplerer de her i bladet tidligere of
fentliggjorte memoirer fra det 19. århundredes herlovianere,
har redaktionen — med velvillig tilladelse fra årbogens re
daktør, lektor F. Michelsen, Næstved — besluttet at bringe
den videre til HERLOVIANERENs læsere.

Det var en af Frederik den Fjerdes gamle skoler, som bed
stefader førte sin hustru hjem til, og hvor de levede godt og
hyggeligt sammen i næsten 25 år. Nu bruges den som fat
tighus, og når fader på embeds vegne én gang hver som
mer skal syne dette, finder han vinduer og døre endnu
som da, ja tager på de samme dørgreb, som hans barnehånd
engang rakte efter.
Til højre for indgangen var skolestuen med to fag vin
duer til vejen og to til gården og ovnen midt for den ene
væg — en bilæggerovn med Fr. den 4des navnetræk på for
siden, Josef hos Potifar på den ene side, Jesus 12 år gam
mel i templet på den anden side. — Katederet lige over
for døren og lange skoleborde med faste bænke.
Til venstre for indgangen lå beboelseslejligheden. Først
kom man ind i dagligstuen, et firkantet rum, 6 gange 6
alen stort med ét vindue til vejen. Jeg har hørt den beskrive
så ofte, at jeg synes at se den for mig: Mellem døren og
vinduet et rødmalet fyrretræs bord, med skuffe og en hylde
for neden til kirkebøgerne. Det var bedstefaders kontor
plads. Piberne hang på væggen ved siden af
*).
Foran vin
duet en forhøjning med to stole og bedstemoders lille gråmalede træskammel. Her var hendes syplads, vindueskar
men var så bred, at den brugtes som bord, og en syskrue
var fastgjort i den ene side af karmen, i den anden halvdel
stod blomster: en rose i en brun porcelænsurtepotte, og en
rød »stikkelsbærblomst«, d. v. s. malva, som plantedes af
stikling hvertandet år. Midt i karmen var et mærke, hvor
vinduesposten kastede sin skygge klokken 12 middag, en
slags solur. Langs væggen mellem vinduet og sovekammer
døren stod bedstemoders kommode af poleret ahorntræ
med sine runde skuffer og ejendommelige låse. På den
stod hendes syskrin, og på væggen der over stod på sin
hylde det smukke gamle taffelur med alabastsøjlerne. —
*) Der fortælles et træk om bedstefader fra hans bevægede ung
dom som student og huslærer: Det var på en hjemrejse med ski
bet til Århus. En ældre herre gik op og ned ad dækket og røg på
en herlig halvlang pibe med merskums hoved og sølvbeslag. Da
man er helt inde i havnen, står han ved rælingen, og — piben
falder i vandet og går tilbunds, naturligvis til stor ærgrelse for
ejermanden. »Den kan da hentes op igen,« siger bedstefader, som
stod ved siden af. »Kan De tage den op, må De beholde den,«
svarede den anden. Uden at betænke sig kastede bedstefader yder
tøjet, sprang ud, stak tilbunds, og kom op med piben. Den anden
stod ved sit ord, og bedstefader glædede sig med piben så længe,
han levede. Nu har den i mange år hængt ubrugt på faders pibe
bræt. — Trækket viser os bedstefader som en kæk ungersvend.

Langs væggen overfor vinduet stod sofaer), og foran den
spisebordet, aflangt firkantet, med klapper ¡på langsiderne,
så det kunne slås ud og give plads til flere, per sad om af
tenen bedstefader i sofaen og læste, bedstemoder ved bord
enden til venstre for ham og spandt på sin rok med ansigtet
vendt mod sofaen, ved langsiden pigen, kartende eller spin
dende, vendt mod sin madmoder, og for den anden ende
fik senere fader som barn sin plads læsende] eller tegnende.
Under kakkelovnen lå hunden Bora, som dén altid hed fra
den benævnelse, fader som lille barn havdé brugt, da han
ikke kunne sige hund eller vov. I et bur tujder loftet hang
en stillits i en trisse, hvorfra snoren atter gik oyer en trisse
over vinduet og så ned at fastgøres på posten, så den kun
ne hisses ned og gøres i stand eller få fyldt vandglas og
ædekar. Fire mennesker og to dyr i det lille rum hver med
sin beskæftigelse! Det var i de tider, hvor man rettede sig
efter hinanden og »fandt sig i« meget.
I sovekammeret, ligeledes etfags, stod foijuden sengen et
skab, et stort gammelt chatol og bornholmeruret, som i de
første år havde været hjemmets eneste tidstnåler, og som
med sin beroligende, dybe tikken vågede over faders bårnesønv. Ved siden af sovekammeret var pigekammeret. Her
fra kom man ud i køkkenet, som vendte mod gården og
havde et åbent ildsted, som det var almindeligt dengang,
og hvorfra der fyredes i skolens bilæggerovn. Spisekamme
ret havde en dør til køkkenet og vendte mod gården ligeløbende med pigekammeret. Det var hele lejligheden, og her
til kom så en lille blomsterhave foran stuerne og en køk
kenhave på den anden side samt brænde- og rørvehus, og
udhuset med staldrum til hesten, 5 køer, 1 får og 1 gris.
Jorden, som hørte til embedet, fik bedstefader passet af
smeden og en hjulmand i byen, som dyrkede deres jord
i forening og så tog skolelodden med, på den vis, at de
fik halvdelen af høsten som vederlag og] akså selv var
interesserede i at gøre det så godt som muligt. Køerne,
hvoraf den ene vakte opsigt ved at være jysk, altså sortbro
get, og en prægtig malkeko, passede pigen. | Fåret græssede
hos de gode naboer Mads Christensens, sop kun, når det
fik to lam, tog mod det ene som vederlag, ellers var det
helt en vennehjælp, at fåret gik mellem deres.
Det har været en ejendommelig hushøldning, bedste
moder her er gået ind til, vidt forskellig! fra, hvad hun
havde set i de forholdsvis store købmandhjem i sin tidlig
ste ungdom i Odense, Helsingør og København. Siden
havde hun været lærerinde i omtrent 20 år og nu — skulle
hun tage fat på alle disse landlige foretagender. Men hun
havde en god og stærk vilje, en klar forstand og et varmt
hjerte, trofast og samvittighedsfuld til det yderste tog hun
sine nye pligter op. En flink pige fik hun] til at begynde
med, og ved stille at iagttage hende lærte hun neget, hørte
og så, hvordan andre indrettede sig — og havdie en trofast,
dygtig ven at rådføre sig med i nabokonen, ¡Mads Christen
sens Maren (en prægtig kone, som endnu! har besøgt os,
da jeg var barn). Og det endte med, at mådam Ingerslev
var den, som man i byen tyede til om råd og hjælp i enhver
forlegenhed. Hun var så klog og erfaren og dertil venlig
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og villig. Der er vel heller ingen virksomhed, hvor der i den
grad er brug for alle evner, hvor det er godt at have en
mangesidig begavelse — som netop en husmoders, og mest
når man har knappe indtægter og dog skal have mere ud
af livet end slid og slæb.
Og indtægterne var små. Bedstefader har engang selv
gjort det op til 400 rigsdaler årligt, når alt regnedes med.
Og så var jo den mindste del deraf i rede penge, det me
ste ydedes i naturalier, som det altså gjaldt at indrette sig
med på bedste måde, og netop det fik bedstemoder i en
beundringsværdig gænge. Æggene fordeltes på yderne efter
tur, så hun fik dem hele året rundt, og bedstefader, som
han var vant til, kunne få sine to æg hver aften. Han var
nok lidt vanskelig med mad og forvænt fra sin huslærertid
og mange ungkarleårs restaurationsliv, så han f. eks. aldrig
spiste anden skemad end kødsuppe, og ikke rørte, hvad
han ikke holdt af. Dengang mere end nu var jo manden
herren, som skulle have sit. Brødene kom fra gårdene på
bestemte dage, når de bagte, så bedstemoder kunne bereg
ne, hvornår hun selv ikke skulle sørge for at have bagt.
Mælken derimod bragtes alt på én dag og sloges op i et
stort kar, for at der kunne laves ost deraf. Hvad mælk, der
skulle bruges i huset selv til mad og smør, fik de jo af deres
egne køer, men af al denne fremmede mælk blev der la
vet »prægtige« firkantede sødmælksoste, som gav en god
skilling, thi de blev snart meget efterspurgte. En del var
altid bestilt forud af de gamle venner i Vordingborg:
Suhrs, Fengers, Schouvs. Af gæssene blev en bragt til bed
stefaders fødselsdag og brugt til festmåltidet. Alle de andre
bragtes på én dag i november. De gav stor travlhed. Leven
de blev de bragt, at de kunne vise sig sunde og gode, så
blev nakken skåret over på dem, og en rødglødende ildtang
bagefter holdt til såret, for at blodet ikke skulle flette fjere
ne. Fader husker, hvordan de store fugle lå der side om side
på køkkenbordet med de lange halse hængende ned mod
gulvet. Tænksom, som han var, og fuld af stemning, har
han gået og anstillet sine betragtninger. Næste dag kom en
husmandskone for sammen med pigen at »plukke« gæsse
ne. I timevis sad de om et kar og pillede fjerene for sig
og dunene for sig, dejligt fyld til varme dyner til eget brug
eller til salg. Vingefjerene hængtes til tørring for at bruges
til penne. Stålpenne var den gang en uting, man lige havde
fundet på, men »de fordærvede skriften«. Når så gæssene
var skårne op, blev der en mængde fedt at stege af. Lever
ne blev lavede til pølsemad, som fyldtes i halsskindene.
Brystene blev skårne af og røgede. På loftet var en stikskor
sten over det åbne ildsted fra køkkenet, og her røgedes
gåsebryst, pølser m. m. Lemmerne kogtes, saltedes eller
stegtes. — Så var der meget arbejde, var der også god for
syning til husholdningen for lange tider. Brænde kom fra
Gavnø og tørv fra bønderne hver til sin tid. Rede penge
derimod kun lidt, hvad der kom ind som offer. Men hvor
mange ting, som vi nu skal stå med pengene i hånden for
at købe, lavede de ikke selv dengang i hjemmene! Smør og
ost, brød og øl, ja — kartoffelmel. Fader har talt om, hvor
dan han som barn fik lov at sidde med sit rivejern og hjæl
pe til sammen med moderen og pigen at rive kartofler og
lade det falde ned i et kar med vand. Her bundfældede
det sig, og i løbet af et par dage lå det i en ren, hvid flade
på bunden. Vandet hældtes fra, massen tørredes i luften,
brækkedes i stumper og knustes atter med kagerullen til
fint mel for at opbevares i en stor krukke. Det øvrige mel
og gryn fik man ved at bringe den høstede sæd til møllen.
Sago og ris var sjældne sager. Belysningen sørgede man og
så selv for til daglig brug, det var jo i tællelysenes tid.
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Bedstemoder lærte snart kunsten at støbe pæne formede
lys til brug i stuen og lave de billigere spædelys til brug
i køkkenet og andet steds. Hertil blev vægerne blot dyp
pede i den flydende talg og hængt op i en rund skive, der
var forsynet med kroge på undersiden. Et efter et dyppede
man og hængte op til tørring, og jo oftere man dyppede
dem, des tykkere blev de jo, men spidse i den nederste ende
som istapper måtte de jo blive og brændte derfor mere
osende end de formåede. I køkkenet fik de senere en lille
lampe med roeolie og fladbrænder uden glas, men i stuen
oplevede de aldrig en lampe; der stod om aftenen et tællelys
på bordet med lysesaks ved siden til stadig at pudse vægen.
Ved denne belysning sad bedstefar og læste, og fader teg
nede. Til at spinde og karte skulle der vel ikke ses så me
get, men hvorledes man har kunnet klare sig, står jo for os
som en gåde, men »det gik helt brillant« siger fader jo, og
når der kom gæster, sattes to lys på bordet i de dejlige an
tikke sølvstager og med en kruset glasmanchet. Så var der
festligt oplyst! Da senere stearinlysene kom, fandt man det
helt vidunderligt. Hvor nøjsomme, nøjsomme var man
dengang!
Selskabelig omgang blev der ikke noget af for bedste
forældrene i Snesere. Præstens var meget tilbageholdende,
og bønderne dengang jo uden dannelse og uden interesser
ud over deres jordbrug og husdyr og personlige forhold,
deres hele åndelige udvikling endnu kun i sin vorden, så
hvor venligt end de stod til de dannede lærerfolk, de havde
fået i skolen, og forholdet var så godt, som man kunne øn
ske, stod disse dog i ensomhed med deres udvikling og
interesser udelukkende henviste til hinanden. Møller Lunds
i Askov holdt aviser sammen med dem og præstens, det
var dog altid noget. To gange om ugen hentede en »post
kone«, som gik for herskabet på Engelholm til Præstø,
Berlingske Tidende og breve fra postkontoret her, senere
også Næstved Avis. Små var disse blade jo, men længsels
fuldt ventede, især i krigsårene, da anstrengte man sig for
at få dem hentet oftere. Landposte var der jo ikke tale om
før i halvfjerdserne. Af andre lærerfamilier var Frobergs
i Dysted deres gode venner, men festdage var det, når de
kunne spænde for og køre til Vordingborg for at besøge
professor Suhrs og få sig gode indholdsrige samtaler med
dem og de andre gode venner. Og én gang hver sommer
gik turen helt til Høve at besøge pastor Justes.
Man kan tænke sig de to dog temmelig aldrende ægte
fællers følelser, da de imødeså en arvings ankomst.
Fader blev sine forældres eneste barn. I dåben fik han
begge sine bedstefædres navne: Johan Vilhelm Christian. —
— Moderen, som havde skænket dette barn livet, blev dets
omhyggelige plejerske, opdragerinde og lærerinde gennem
barneårene.
Bedstefader var jo optaget den meste tid af dagen i
*)
skolen
og med øvrige embedssager, men når han om ef
termiddagen kom ind og lagde sig på sofaen for at hvile
lidt, krøb fader op til ham og lå ved siden af ham, og de
fortalte hinanden alt muligt.----- Fader kan endnu undre
sig over, hvor tydeligt han mindes den fornemmelse det
var at arbejde sig op på sofaen, kravlende først med det
ene ben og så med det andet, ligesom han mindes, hvordan

•) En dygtig lærer var han, men arbejdet med landbobørnene var
jo meget utilfredsstillende dengang, hvor der manglede alt ånde
ligt liv udenfor skolen. Han måtte opleve sådanne skuffelser som
at træffe en gårdmand, der havde forladt hans undervisning som
hans bedste elev, nu ude af stand til at skrive blot sit eget navn.
Han havde simpelt hen ikke skrevet et bogstav i de forløbne år.

20

HERLOVIANEREN

faderen om vinteraftenerne, når han var blevet klædt af
inde i stuen, tog ham på armen, hvor trygt og godt han
sad der og så blev båret ind i sin seng i sovekammeret, hvor
der dog faldt lidt lys ind gennem en ventil oppe i væggen
fra stuen, hvor de voksne blev siddende en stund endnu.
Ja, også denne seng hører med til billedet. — Hvem mindes
ikke sin barndoms seng? Den var ens allerprivateste til
flugt, den vedkom ingen andre, der lå man og anstillede
sine betragtninger, hvilede trygt og sov sødt. Hvor nøje
kendte man ikke hver knast i træet, hver stribe i malingen,
hver udskæring i sengen, og mønstret i sengeklædernes be
træk. — Faders seng var en mørkmalet træseng med runde
sorte kugler på de fire stolper. Sommeraftener, når mygge
ne fløj ind i sovekammeret, bandt bedstemoder pilekviste
ved fodendens stolper »så satte myggene sig der, og den
lille Vilhelm kunne sove i fred«, og kun bevidstheden her
om og moderens vågende kærlighed gjorde naturligvis, at
barnet sov ind. Men engang skete det frygtelige, at et an
det barn blev lagt i sengen. Det var en familie, som kom
i besøg med deres lille pige, og så kom hun i den gode
seng med kuglerne, og fader blev lagt i en, som stilledes
op ved fodenden af forældrenes senge, hvor bedstemoder
og den anden moder lå, men for at trøste ham, bandt bed
stemoder to blå sløjfer om stolperne i den anden seng, han
skulle sove i. Tydeligere end mange ord, synes jeg, disse
småtræk vidner om forældrenes omhu for deres sentfødte
barn og en forstående hensyntagen til barnets følelser, som
vi ellers ikke møder for meget af i dens tids opdragelse. —
Kun ved gilderne kom fader i leg med andre børn, og da
gik det dog mærkeligt godt med dem også. Ingen fandt
noget underligt i, at drengen ellers ikke kom sammen med
dem. Og med alle de voksne var han gode venner, sagde
»I« til alle gifte, og »du« til alle ugifte uden ringeste hen
syn til alderen; at han således sagde du til gamle gråhårede,
blot fordi de var ugifte, har senere kunnet undre ham.
»Men det er ikke godt for et barn at vokse så ene op«,
siger fader ofte, når han taler om sin barndom. Ikke alene
kan de blive sære ved altid at have legetøj og andre sager
kun for sig selv, hvad dog forældrene ved opmærksom op
dragelse kan modarbejde, men værre er det, at fantasien
får et så vidt spillerum. Alting blev for fader levende og
personligt, ikke alene hunden, hesten, køerne og fuglen
kan han endnu tale om med et nøje kendskab til hver en
kelts karakter og adfærd, men dukkerne, ja træer, blomster
og hele namren, som han færdedes ene i. Når vi ser en
rigtig gammel poppel, der ved hyppige stævninger har fået
et knudret hoved, kan fader tale om træerne udenfor hans
forældres have, som han syntes havde ansigter, og nogle
af dem så helt onde ud„ så de kunne gøre ham uhyggelig
til mode med deres knudrede, hårde træk. Mørkeræd blev
han naturligvis som alle oprindelige mennesker; dybt ligger
det i vor natur, at lyset er godt og mørket er ondt. Det var
en forfærdelig begivenhed, når han vinteraftener skulle ud
i spisekammeret efter en flaske øl, og da gå gennem det
mørke sovekammer, pigekammer og køkken. Underligt
nok blev han denne angst helt kvit, da han senere kom til
Herlufsholm. Kammeratlivet har dog vist hjulpet til at sæt
te sindet i bevægelse med andres tanker. Den første under
visning fik fader af sin moder. Som en leg var det, siger
han altid selv, at hun lærte ham at læse og skrive de første
bogstaver, at stave og at læse rent, uden tvang, blot som en
form for morskab. Det var også på så tidligt et tidspunkt,
så at fader 3 (tre!) år gammel læste i avisen for sin bed
stefader, da denne i 1838 besøgte familien i Snesere. På sin
5 års fødselsdag lærte fader de første tyske ord efter den
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lille tyske billedbog, vi endnu har, med alfabetisk ordnede
billeder og derefter farver og tal. Som kom dette sprog
studium med i undervisningen fremdeles. Det var om efter
middagen, mens skolen arbejdede på den anden side af
gangen, at fader dyrkede videnskaberne med sin moder
inde i dagligstuen, læste og fortalte, når hun havde været
inde, skrev og regnede, når hun var odtaget i køkkenet.
Men var hendes arbejde af nogen slags, som han kunne
hjælpe til med, så fik han lov at være med. Om eftermid
dagen fortalte faderen ham bibelhistorie, jog om vinterafte
nerne, når lyset var tændt, sad han og tegnede. Da han var
fyldt 9 år, begyndte faderen at lære ham latin, for at han
kunne komme ind i Vordingborg latinskole.
I Adam Homo skildres den forfærdelige overgang, det
er for en dreng at komme i skole. Jeg har altid derved
måtte tænke på, hvad fader har fortalt orn sin flytning til
Vordingborg og skolegang der. »Ingen [forandring i hele
mit liv har været så gennemgribende« har jeg hørt ham
sige, og så kom forklaringen: 10(4 år garømel, i april 1845,
kom han i huset hos moderens gamle venner professor og
rector emer. Suhrs, og blev optaget i første latinklasse for
efter sommerferien at gå op i anden klasse. Det var den
helt anden moral, hvorefter man her handlede, som aldeles
overvældede den lille, hidtil ensomme,1 omhyggeligt op
dragne og tænksomme, fintfølende dreng. Ved undervis
ningen hjemme var det en samvittighedssag at kunne sine
lektier, være flittig og opmærksom, man bedrøvede jo
moder og fader,når der var noget galt! Men her i latin
skolen var det bare »den fjollede lærer«, man havde med
at gøre, ham snød og drillede man, hvor man kunne kom
me til det, og gik det galt, var skylden, naturligvis hans.
Samvittighed syntes her ikke plads for. É)et virkede uhyg
geligt og fremmed på det lille, ufordærvede landsbybarn.
Kammeraterne kunne han ikke begå sig imellem. Han hav
de jo aldrig lært at slås eller tage sig selv til rette, men kun
at være så god og ærlig som muligt. Men drenge var den
gang som nu. Blandt dem gælder kun dep stærkes ret, den
forknytte bliver alles syndebuk; der vankede idelige kræn
kelser og puf og prygl. I hjemmet hos Suhrs var de mage
løst omhyggelige for drengen, som var betroet dem, men
det var jo dog som en stor skoledreng og ikke et barn. Til
sidst var det dog øjensynligt, hvad fader led af hjemve un
der alle disse vanskeligheder, og Suhrs skrev hjem til Sne
sere derom. En vidunderlig overraskelse bg glæde kom da
over fader: en skønne dag kom hans egen fader ridende
på deres egen kendte hest fra Snesere, så yar hjemmet dog
ikke længere borte, end at man kunne komme til hinanden,
og han var ikke håbløst kastet ud i en fremmed verden. Så
tog faderen sin lille søn ved hånden, og de to gik en rar
lang tur alene med hinanden. De fik tal: ud, og faderen
trøstede og opmuntrede ham til at holde ud, gøre sin pligt
og lide, hvad der skulle lides. — Efter dette besøg gik alt
meget bedre, men trange tider var det dog. Skolen var en
af dem, som endnu havde den gamle ordning i 4 klasser;
den sang på sit sidste vers for at ophæves >om så mange
andre. — Det tyndede ud blandt disciplene:. Så fader rykke
de op i anden klasse med kun én kammerat. Nu skulle kam
meraterne da ikke overvælde ham, allç »de store«, ty
rannerne i enhver skole i de tider, var jb væk. Fader be
gyndte nu 1014 år gammel endog at læse græsk. At lærerne
pryglede, kneb og ruskede i håret, vænnéde han sig til og
lærte, at det ikke var ment som en frygtelig straf for en
frygtelig forseelse, som skulle tynge ens sind for lange ti
der, men kun som den form for forholdet mellem lærer og
elever, der hørte sig til i en alvorlig skole, Sommeren brag
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te også glæder ved ture i den smukke natur omkring Vor
dingborg, og i et stengærde ved kirkeskoven var det en
yndet fornøjelse at opsøge vilde bireder, med hvis honning
drengene gjorde sig til gode uden nogensinde at se bierne,
der jo må have været humlere.
En mærkelig begivenhed hændte dette efterår, som na
turligvis optog drengene meget: Dragonernes kaserne
brændte. Hestene blev slupne løs og løb, hvorhen de ville,
at redde sig selv, mens slukning og rydarbe j de stod på. Den
tredje dag red så en trompeter ud at opsøge dem igen, og
ofte har fader moret sig, når han mindedes, hvorledes han
den eftermiddag sad på skoletrappen og så pludselig hørte
lyden af en trompet og af mange hestehove, og — hen over
kirkepladsen kom trompeteren ridende blæsende lystigt i
hornet, og bag ham, 2 og 2 i ordnede geledder og ordnet
trav: alle de løse heste! Helt oppe i »Barnemosen«, en lille
milsvej nord for Vordingborg, havde trompeteren fundet
dem græssende efter egen lyst, så blæste han til samling
og afmarch, og de velafrettede dyr adlød de kendte toner,
ordnede sig som sædvanligt og travede afsted bag trompe
teren. Sådanne iagttagelser af dyrenes færden og naturens
liv optog allerede dengang faders sind, opfattedes levende,
bevaredes i hans aldrig svigtende hukommelse.
Ved skoleårets slutning 1846 ophævedes så Vordingborg
latinskole, adjunkterne så vel som disciplene spredtes til
andre skoler, og fader blev bragt af sin fader til Herlufs
holm for at prøve til optagelse. Her blev man meget beta
get af hans sikre kundskaber og øjensynligt livlige opfattel
se, og da han jo endog havde lært noget græsk, ville man
sætte ham med sine 11 år op i tredie klasse, næstøverste
klasse efter den gamle ordning, så han ville blive dimitteret
15 år gammel. Det skulle nu kun komme an på en latinsk
stil, som han blev sat ene hen i en klasse at skrive. »Det er
det eneste, jeg i mit liv beundrer mig selv for«, siger fader
endnu, »at jeg indså, at det kunne aldrig gå godt for mig
at komme så højt op i skolen, hvor stolt det end ville væ
re«. Han skrev derfor stilen ganske overfladisk og stod
resten af tiden, der var ham overladt, ved vinduet og så
ud på disse nye omgivelser, hvor han skulle tilbringe de 6
kommende år, og som han fik så kære. Stilen gjorde sin
virkning: han blev sat ind i anden klasse.
Disse år på Herlufsholm står for fader i en vidunderlig
glans ,han elsker denne skole som sit andet hjem, føler sig
altid som herlovianer og skolekammerat med enhver ung
eller gammel af »Herluf Trolles sønner«. Det var som en
friskere luft omgav ham her og gjorde ham til en frejdig
og rigtig kæk dreng overfor de andre drenge. En af de
større kammerater fra Vordingborg, de var kommet til
Herlufsholm året før, mente også her at optræde som hans
plageånd, men besjælet af en bestemt vilje til, at her skulle
alt blive anderledes, satte fader sig til modværge og gav
den anden et så uventet stød i hjertekulen, at han tumlede
om, og dermed var faders stilling blandt kammeraterne
hævdet. Mørkerædheden, der havde pint fader forfærde
ligt fra hans tidligste barndom, var nu også som blæst
bort, uden mindste sky gik han i aftenens mørke gennem
skoven til og fra Næstved, og rundt i de store bygninger
med de lange genlydende gange. Lærernes prygl lærte han
som andre raske drenge at tage, når de kom, »ryste dem
af sig« og være lige god for det. Det var jo forbavsende,
hvordan der prygledes løs den gang i skolerne: Det var
som det daglige brød. »Var der en dag, hvor man ikke hav
de fået en overhaling, var det, som om der manglede no
get«, siger fader. En ubetydelig fejl i lektien eller mangel
ved bøger og andre skolesager, en urigtig adfærd eller blot
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mistanken derom kaldte uvejret ned over en. En ligefrem
drengeagtig lyst til at slå løs kunne komme over en lærer,
og ingen tænkte på at gå i rette med ham derfor. Man lær
te at bøje sig for skæbnens tilskikkelse uden at klage eller
beklage sig, lærte at tage hvad godt der kunne falde, for at
arbejde sig videre frem til at gøre sin pligt og nyde hvad
glæder, der faldt på ens vej uden at surmule over plagerne.
Et betegnende lille optrin mindes jeg især: det var en søn
dag, fredelig stilhed herskede over skolen, da kom fader og
en klassekammerat (nuværende amtmand G. Tillisch i
Næstved) gående henad gangen, hvor de ugifte lærere hav
de deres værelser. Der åbnedes en dør af en af lærerne,
der med pegefingeren vinkede de to disciple ind til sig.
Med spanskrøret i hånden begyndte han så: »Hvad er det,
I. har gjort drenge?« Ja, de vidste intet særligt, de havde
gjort. »Vil I værgs’go’ sige, hvad I har gjort! « og svup su
sede spanskrøret ned ad deres ryg. Nej, de vidste intet at
bekende, og så fik de hver en ordentlig overhaling. Da den
var overstået, lød lærerens stemme nok så gemytlig: »Kan
I drikke chokolade, drenge?« Jo, det kunne de da godt, og
et øjeblik efter sad de nok så fornøjeligt og drak chokolade
med »basser« til hos læreren, der bare havde kaldt dem
ind, fordi han kedede sig på denne søndag og fik lyst til
at se, hvordan de småfyre ville tage en sådan situation. —
Et aldeles forkasteligt opdragelsessystem naturligvis, og
dog ofte, når jeg har set, hvordan fader mange gange i li
vet har båret modgang og uretfærdighed uden at blive
bitter, men bevaret sit frejdige sind og gode humør, når
han blot vidste, han ikke havde noget at bebrejde sig selv,
har jeg måttet tænke på denne scene og mange lignende
i hans skoletid. Nu om stunder indprentes der i høj grad
alle, at »det skal du ikke finde dig i«; man skal holde på
sin ret og ikke tåle uretfærdighed. Mon man bliver lykkeli
gere og bedre igennem livet på den måde? »Fik man prygl,
som man ikke havde fortjent, så fortjente man til gengæld
andre, som man ikke fik«, siger fader. F. eks. da disciplene
var blevet så lede og kede af den grønkål, hvormed de opvartedes næsten hver uge, listede en flok af dem, deriblandt
fader, sig en mørk aften ind i spisemesterens have, skar
alle kålstokkene af, bar dem ned til åen, og lod dem sejle
bort med strømmen. Hvem synderne var, kom aldrig for en
dag, men resten af vinteren fik de hvidkål i stedet for grøn
kål, hvad der føltes som en stolt bedrift at have bidraget til.
Den slags drengestreger gik fader ikke mere af vejen for,
men det betød på ingen måde, at hans moralske følelser
ellers var svækket. Det var skolemoralen, han havde tileg
net sig — overfor forældrene var han den samme kærlige,
lydige søn som altid. Da han således i et andet år på Her
lufsholm hos oldfruen havde drukket en kop kaffe, fordi
det var flovt at undslå sig, som han hjemmefra var vant til,
da det kun var de voksnes forret at nyde denne drik, skrev
han straks hjem og fortalte, hvad han havde gjort og for
klarede hvorfor, at de ikke måtte være vrede. Han fik svar,
at en gang imellem måtte han gerne drikke kaffe, når det
blev ham budt. Og så var det sønlige sind lettet, — og der
hjemme har de gamle glædet sig over et så lydigt og ufor
dærvet barn. Kosten på Herlufsholm var tarvelig dengang,
men god og sund og rigelig: mælk med smørrebrød til
morgenmad, en rundtenom sigtebrød til »nimad«, som spi
stes på skolegangen, bestemte 2 middagsretter kl. 12; men
om søndagen dessert af pandekager,»fedtenonner^ o. lign.,
»femmad « en rundtenom, og så mælkegrød til aften kl. 7.
Frisk luft og munter færden var der rigeligt i skovene med
de gamle træer, hvori så mange navne endnu står skårne,
og den viudunderligt rige skovbund og de mange sang
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fugle. Den natur, som fader elsker så højt, og som har så
mange minder om glade oplevelser og lyse ungdomsdrøm
me, at da fader for nogle år siden ved forårstid var i Næst
ved og gik en tur alene derude, kom han hjem her til mig
og sagde: »Det havde nær blevet mig altfor meget at gå
alene i den skov«. Kammeraterne sluttede han sig til, så
han vandt venner for hele livet, som nuværende provst
Reinau i Glumsø og afdøde doktor Frederik Guldberg i
Korsør. Med denne kom han ofte til Næstved i besøg hos
hans farbror, fysikus Høegh Guldberg og blev en god ven
af døtrene: Grethe, senere gift med overlærer Hoff på Her
lufsholm, og Emmy, gift med statsrådssekretær Koefoed; et
venskab, som varer endnu, så fru Hoff kommer her ned, så
tit hun besøger sin kusine her i byen, og fru Koefoed ved
lejligheder skriver hilsen til fader. Livlige, interesserede
mennesker er den familie, som det er er fornøjelse og ud
vikling at omgås, trods de ret øjnefaldende kanter, der stik
ker frem af aristokratiske fornemmelser og — »inkonse
kvensernes konsekvens«. De årlige fester »trolleballet«, fug
leskydningen i august og komedien i oktober var jo op
muntrende begivenheder. Danser var fader aldrig, men
spille med i komedien gjorde han gerne og med stor iver,
for at alt skulle blive så naturtro og godt som muligt. Til
kostumeringen f. eks. skulle der engang bruges en broget
kappe, og han gjorde det da så indlysende, at en kappe,
hans forældre havde derhjemme, ville passe så ypperligt,
at den endelig måtte skaffes tilveje. Og sandelig fik han
lov at have fri fra skolen en eftermiddag, låne en af spisemesterens heste og ride til Snesere for at hente kappen. Stor
opsigt vakte det på skolen, at en discipel red bort på en af
spisemesterens heste, og ikke mindre i Snesere, at Vilhelm
kom ridende hjem så uventet en hverdag! Men kappen fik
han, en hyggelig stund i hjemmet og en frisk ridetur til
bage til Herlufsholm igen; han var fra barn af vant til at
ride og glædede sig ved det — som altid ved opholdet i
den frie natur.
En tvang var der endnu over disciplene på Herlufsholm:
de skulle i kirke hveranden søndag. I klassevis marcherede
de derover, og en lærer skulle have tilsynet med dem. Men
hvor stor andagten var blandt disse drenge, medens en
præst stod og prædikede langtrukkent en stiv klokketime
om »livets fylde« og idelig indflettede »mine venner«, kan
man nok tænke. De underholdt sig da på forskellig måde
med læsning og lignende, når de kunne komme til at sidde
således, at hverken læreren eller præsten kunne se, hvad
de havde i hånden. Fader havde fundet sig en rar krog i
stolen, hvor han altid sad fredeligt og lærte sine religions
lektier til den kommende uge, han syntes, det passede sig
dog bedst til stedet. I foråret 1850 blev han konfirmeret
i Herlufsholm kirke. Hans moder var deroppe til højtide
ligheden og til den festlige middag; derpå kørte de to hjem
til Snesere, hvor faderen havde passet sin kirketjeneste om
formiddagen, som det aldrig kunne falde nogen ind at fri
tage ham for i anledning af hans enste barns konfirmation.
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Straks ved den første omflytning til anden klasse, hvor
fader jo kom ind i 1846 rykkede han op til at blive nr. 1.
Som duks gik han gennem alle klasserne, uc.en nogensinde
at lade en anden discipel komme foran sig. Og det gik
uden, at fader havde følelsen af at gøre, nogen særlig an
strengelse, han gjorde kun sin pligt med forberedelsen til
timerne, fulgte med lyst og iver undervisningen. Da han
tillige var den fornøjelige og gode kammerat og alt »vigtigmageri« altid har været fuldstændig udelukket, voldte
denne urokkelige dukseværdighed ingen forstyrrelse. Det
voldte kun ubehagelighed, siger fader: Søm skoleduks måt
te han 2 gange åbne trolleballet. Han gik til rektor og bad
sig fritaget, men der var ingen udvej mulig, — han skulle
åbne ballet; men så var han fri resten af aftenen.
Kort før slutningen af det næstsidste skoleår skete no
get, som fader først langt senere fik redei på. Forstanderen,
som dengang kaldtes præsidenten for Herlufsholm, grev
Knuth Knuthenborg, var kommen i bjesøg og beboede
sin lejlighed. Da blev fader en dag kaldt over til ham.
Venligt modtog den store mand den unge discipel, lod ham
sætte sig og talte så med ham om hans hjem og forældre,
om hans læsning, lyst og fremtidsplaner.! Fader sad nok så
frejdig og svarede livlig og interesseret på alt, uden at
ane, hvorfor forstanderen ville tale med Ham, og så fik han
lov at gå uden at blive klogere på dette mærkelige. Først
langt senere fik han at vide, at forstanderen i det sidste
skoleår betalte hans skolepenge af sin egen lomme. De
penge, hvormed udgifterne til faders studier hidtil var dæk
kede, var arven efter farfaderen, som var sat hen i det øje
med. De slap op i 1851, og da de ikke i Snesere skole så
nogen udvej til at skaffe de 130 rigsdaler,! hvormed det sid
ste år på Herlufsholm skulle betales, rejste bedstemoder ind
til København at tale med den daværende forstander for
skolen, ministeren Stemann. Men det vår ikke stor trøst,
him fik, fripladser gaves ikke på Herlufsholm dengang. Så
døde Stemann, og Knuth afløste ham. Hån må vel gennem
lærerne eller rektor have hørt om den flinke dreng, hvis
læsning truedes med at skulle afbrydes af [mangel på penge
midler, og så trådte han så ædelmodigt og bramfrit til
hjælp og betalte hele summen, der vel for den rige gods
ejer var en småting, men for lærerfolkene en uoverkomme
lig stun.
I oktober 1852 blev fader student med første karakter og
tog afsked med det elskede Herlufsholm,, dej: var og er be
standig som et andet hjem for ham med Hen dejlige natur,
det fornøjelige kammeratliv, den gode undervisning og læ
rere, som han mindes med tak — fremfor alle Leth, der
som inspektør havde en personlig opsigt med disciplene og
virkelig på mange måder var som en ged plejefader for
dem. Som alle opdragere dengang, havde nan en »løs hånd«
— men forenet med et varmt hjerte og en venlig forstående
måde at vinde de unges tillid på. — Aldrig kan herlovianerne blive trætte af at prise denne mand, der — ugift —
var en fader for »en gruelig mængde drenge«.
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Generalforsamlingen 27. marts 1968:

NYT TILLIDSVOTUM TIL FLANDE
Ny revisor - Ny redaktion - Traditionel Gottlieb
Til generalforsamlingen den 27/3 1968 kl. 19-30 på
GRAND CAFE var mødt i alt 22 ind. bestyrelsen! Det er
ikke mere end godt D4 pct. af det samlede antal aktionæ
rer og betydeligt under normen for generalforsamlinger
her i landet, det dreje sig om foreninger eller erhverv, til
trods for, at der har været god forudgående propaganda
bl. a. ved udsendelsen af regnskaber og den sædvanlige
indvarsling. Det ringe fremmøde kan jo tages enten som en
tilkendegivelse af, at medlemmerne finder, at de ansvarlige
til generalforsamlinger kun er særlig stor deltagelse, når
der er optræk til uvejr — eller man kan tage deltagernes
ringe antal som udtryk for manglende interesse og ligegyl
dighed ...
Generalforsamlingen tog sin begyndelse efter at V. E.
Brammer (’20) var valgt til dirigent og havde konstateret
dens lovlige indvarsling. Formanden El. Eolstrup (’24) fik
ordet og aflagde beretning:

Før jeg aflægger min beretning om Herlovianersamfundets
virke efter den sidste generalforsamling, vil jeg nævne de
medlemmer af Samfundet, som er døde i kalenderåret 1967 :
Læge Johan Chr. Wøller (’96) døde den 15. februar.
Bankbestyrer Aage G. Jungersen (T4)) døde den 8.
marts.
Landsretssagfører Knud Zahle (TO) døde den 31. marts.
Direktør Lauritz Ritzau (’04) døde den 23. maj.
Direktør Georg Jerichau (T8) døde den 1. juni.
Direktør Poul Boas Bang, næstformand i bestyrelsen, dø
de den 6. juli.
Overretssagfører Viggo Loft (’03), æresmedlem af Herlovianersamfundet, døde den 23. september.
Fhv. rektor Frits Paludan-Miiller (’02) døde den 31. de
cember.
Overlærer Lejf ingerslev (’22) og grosserer Carl Piesner
(’03) er døde, men dødsdagene er ikke oplyst.
Efter Poul Bangs død har bestyrelsen valgt kasserer Jør
gen Damgaard til næstformand.
I min sidste beretning blev Herlovianersamfundets med
lemstal opgjort til 853- I den forløbne tid er de nævnte 10
medlemmer døde, 4 medlemmer har meldt sig ud, og 28
medlemmer er slettet på grund af restancer i henhold til
lovenes § 4. Overfor denne afgang af 42 medlemmer står
en tilgang på 43, nemlig 26 fra studenterårgangen ’67 og
17 fra ældre årgange. Medlemstallet i dag opgøres derfor
til 854.
Efter opfordring fra rektor Kierkegaard har formanden
skrevet en kort beretning om Herlovianersamfundet, om
dets formål og virke, som er optaget i Skolens årsprogram.
Formanden har lige som de tre foregående år været
gæst på Herlufsholm ved dimissionen i juni 1967 og under
festmiddagen lykønsket dimittenderne og budt dem vel
kommen i Herlovianersamfundet. Bestyrelsen overvejede,

om det var muligt at arrangere en egentlig rusmodtagelse
her i byen, således som det skete tidligere — for snart man
ge år siden. Det lykkedes imidlertid ikke at finde passende
lokale, passende tidspunkt og passende økonomiske vilkår,
hvorfor dimittenderne i stedet for blev inviteret til novem
ber-frokosten her i Grand Cafe. Dimittenderne har desuden
været indbudt til den kombinerede Trolle- og årsfest den
14. januar 1968.
Som meddelt i det sidste nummer af »Herlovianeren«
har der senere været en fest for de yngste årgange. Initia
tivet hertil er udgået fra junior-bestyrelsesmedlemmerne
i Soransk Samfund, Stenhussamfundet og Herlovianersam
fundet, og bestyrelsen bevilgede et beløb på 500 kr. til den
velkomstdrink, som var det eneste mere officielle indslag
i festen. Efter indberetning fra Sveinbjørnsson samledes
der omkring 110, hvoraf halvdelen var herlovianere, og af
tenen forløb i god stemning.
Der skete dog det beklagelige, at Soransk Samfund meld
te fra i sidste øjeblik, men der var alligevel en del af de
unge soranere med.
Det var fornøjeligt at høre, at festen forløb godt, men
en gammel erfaring blev dog også bekræftet, nemlig at vi
gensidigt har en tilbøjelighed til at være »os selv nok«;
hver skoles diple holder sammen. Jeg har imidlertid det
indtryk, at de yngre årgange har haft større indbyrdes kon
takt i skoletiden end vi ældre, og at det måske vil være
muligt at fortsætte med lignende arrangementer.
Så kan man selvfølgelig indvende, om det er rimeligt at
lave arrangementer, der er forbeholdt bestemte årgange, og
jeg er overbevist om, at bestyrelsen vil være meget inter
esseret i at høre medlemmernes meninger herom.
Festen den 14. januar 1968 havde samlet 60 deltagere,
og vi havde en hyggelig aften i Officersforeningens sær
prægede selskabslokaler. Festtalen blev holdt af Børge
Diderichsen (’24), og på Herlufsholm var Herlovianer
samfundet repræsenteret af Peter Riemann (’27). I forbin
delse med årsfesten vil jeg gøre opmærksom på, at besty
relsen i de sidste to år har inviteret klassekammerater af
50 års jubilarerne med, selv om de ikke blev dimitteret
med studentereksamen fra Herlufsholm. Også her kan man
naturligvis spørge, om det er rimeligt, men med mindre
der skulle fremkomme stærk modstand mod denne frem
gangsmåde her på generalforsamlingen, mener jeg, at be
styrelsen skal fortsætte dermed. I mange tilfælde har der
gennem årene været stærk kontakt mellem dimittenderne
og deres klassekammerater uden studentereksamen fra Her
lufsholm, og mange af disse kammerater har været og er
trofaste medlemmer af Herlovianersamfundet. Jeg kunne
dog tænke mig, at bestyrelsen på forhånd søger kontakt
med jubilarholdet for at høre dets mening.
Den 22. september 1967 var Klaus Aarup og formanden
med til grundstensnedlæggelse på Herlufsholm sammen
med de øvrige medlemmer af Herlufsholm Fondens besty-
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reise. Der blev, som omtalt i »Herlovianeren«, lagt grund
sten til »Egmont-gården«, hvortil Herlufsholm Fonden
også bidrager. Arbejdet på denne bygning så vel som på
den ny »Vue« og den nye gymnastiksal er langt fremme, og
bygningerne ventes taget i brug efter sommerferien. Det
vil være naturligt at arrangere en tur til Herlufsholm, når
det er i orden, men mon ikke vi skal holde fast, at sådanne
ture er bedst om foråret, og altså ikke vente noget arran
gement før til næste forår. Til den tid er der vel også ryd
det op i Rådmandshaven, som har lidt meget under stor
men i oktober 1967. Jeg så for nogle dage siden partiet
mellem alleen og den gamle Gangbros plads og blev rystet
over synet.
Må jeg i øvrigt oplyse, at vel er formanden for Herlovianersamfundet født medlem af Herlufsholm Fondens be
styrelse og derfor selvskreven til at være med, når Fonds
bestyrelsen tilkaldes, men det var præciseret fra min side
og accepteret af Skolen, at jeg den dag mødte som formand
for Herlovianersamfundet, og det var i denne egenskab, at
jeg overbragte Herlufsholm Samfundets lykønskning til
dagen.
Da kaptajn Gustav Mackeprang (’03) blev myrdet under
den tyske besættelse, satte hans klassekammerater sig i spid
sen for en indsamling, hvis resultat blev, at der den 16.
august 1945 kunne afsløres en mindesten på hans grav på
Ordrup Kirkegård. Stenen blev udformet i samarbejde mel
lem professor Utzon Franck, arkitekt Biilmann Petersen og
stenhuggerfirmaet Scheller, Hougaard og Petersen. Den
bærer Mackeprangs navn og data, og har et relief, hvorpå
to vingede skikkelser bærer en død mand. Under relieffet
står med mindre bogstaver de kendte verslinier: »Lad mig
kun flagre hen som blad i høst, når du mit land, min
stamme, frit må leve«, og under dem står med store bog
staver: »HERLOVIANERE SATTE DETTE MINDE«, se
»Herlovianeren« 24. årgang s. 14.
Stenen blev lagt på graven, og i tidens løb blev relieffet
temmelig medtaget, idet fordybningerne let blev fyldt med
vand, blade og snavs. Mackeprangs søn omkom ved flyveulykken i Kastrup i 1947, hans enke døde i 1956, og hans
datter er nu enke. Hun henvendte sig til Herlovianersam
fundet i foråret 1967 og bad om hjælp til at ændre grav
stedet, således at stenen efter en istandsættelse blev rejst.
Herved ville den blive langt mindre sårbar.
Bestyrelsen vedtog at bevilge 800 kr. til stenens istand
sættelse og flytning, et beløb der dækkede disse omkost
ninger, medens datteren selv sørgede for den øvrige istand
sættelse af gravstedet, som også rummer Gustav Macke
prangs forældre. Pengene blev bevilget af Overlærer Albert
Leths Stiftelses legat, og arbejdet er gennemført med et
nydeligt resultat. Det må glæde bidragyderne til stenen,
at den nu står således, at både de og alle andre gamle her
lovianere kan være inskriptionen bekendt.
Fra Gustav Mackeprangs årgang har vi i 1967 mistet
Viggo Loft. Jeg har i en kort mindeartikel i »Herloviane
ren« prøvet på at give et lille billede af denne særprægede
kammerat, hvis langvarige indsats i og for Herlovianersam
fundet står som et »non plus ultra«. Hans interesse omfat
tede også det arkiv, som efter hans meddelelse i »Herlovia
neren« 14. årgang s. 4 burde indeholde alt, hvad der skrives
om Herlufsholm, om herlovianere og Herlovianersamfun
det, og alt hvad herlovianere producerer, selv om det ikke
angår »herloviana«. Han passede arkivet, og hvad mere er,
han gav det husly.
Bestyrelsen har været klar over, at der ville komme en
dag, hvor arkivet ikke mere kunne finde plads i Kron-
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prinssessegade 18, og for nogle år siden traf jeg aftale med
økonomiinspektør Lundgren Beck om at anbringe dette ar
kiv på Herlufsholm. Nu er tiden inde, idet fru Loft har an
modet om, at Herlovianersamfundet overtager arkivet, som
også rummer forskellige billeder.
Schaumburg-Müller, Aarup og jeg har for nogle dage
siden besøgt fru Loft for at danne os et skøn over, hvad
det fylder, og lige efter påske vil det blive transporteret til
Herlufsholm. Her vil det antageligt blive) anbragt i Deket,
men nærmere aftale herom skal først træ-fes, når vi finder
den rette plads til det.
Arkivet indeholder først og fremmest; Herlovianersam
fundets eget arkiv fra stiftelsen i 1850, men desuden findes
en ikke helt lille samling af de »herloviana«, som Loft
omtalte. Endvidere er der temmelig store Oplag af Herlovia
nersamfundets publikationer, jubilæumsbogen, dimitterede
O.S.V. og af skolens årsprogrammer. I de Senere år har arki
vet ført en temmelig tilbagetrukken tilværelse, men jeg vil
gerne slå til lyd for, at man erindrer dets eksistens, hvis
man finder noget af interesse for det, herunder egne pro
dukter, fra særtryk af artikler til hele bogværker.
Skal arkivet bevares, må Samfundet ofre nogle penge på
dets opstilling og vedligeholdelse. Loft har selv ført katalog
over bogbestanden, men det er nok det retíoste, at der bli
ver lavet en egentlig registrant. Personlig ser jeg gerne, at
vi finder råd for det arbejde og samtidig for at få skik på
vor samling af avisudklip; men bestyrelsen har endnu ikke
haft lejlighed til at drøfte enkelthederne. Jeg har derfor
intet mandat til at komme med forslag, bien det forhindrer
selvfølgelig ikke, at generalforsamlingen kan give besty
relsen et fingerpeg.
Nogle af de billeder, som er arkivets, må henregnes til
»couriosa«, som et fotografi af Nyhave set fra Hvælvingebroen. Det er i en »pompøs« forgyldt ramme, som er teg
net af »Bertel«, skolens mangeårige tegnelærer, kunstmaler
Rudolf Bertelsen, og skåret på »Snolen« ca. 1890 af Hans
Holten-Bechtolsheim (’93). Blandt de andre er der en
farvelagt tegning: »Prospect af Herlufsholm fra Sydvest«,
udført i 18 af altmuligmanden Hans Peter Topp. Det er
skænket til Herlovianersamfundet i 1939 af Adam Helms
(’23) og — antagelig af Loft — blevet indrammet i en sam
tidig guldramme. Desuden er der Rudolf Bertelsens teg
ning af »Store Pil« ca. 1865; den er skænket Samfundet
af rektor Bache. Disse billeder har hidtil hængt hos Loft.
Nu er de deponeret hos mig, og det vil । vel være rimeligt
at lade dem følge med formandshvervet.
I det forløbne år har der påny været) den traditionelle
Fik-Fak/Batøk dyst i Charlottenlund på Kristi Himmel
fartsdag, men det er nok desværre et spørgsmål, hvor længe
denne tradition kan føres videre. Det er ¡nemlig ret mange
år siden, at Fik-Fak spillet ophørte på Herlufsholm. Hvor
for vides ikke.
Desuden er de månedlige frokoster her i Grand Cafe
fortsat, og selv om det i de sidste par år har været et be
styrelsesmedlem, som har været primus motor med hensyn
til disse arrangementer, skal jeg vogte npg for at tilskrive
bestyrelsen nogen del af æren for demi Mien derfor kan
jeg nok tage dem med for at minde om deres eksistens.
I følge § 3, stk. 2, i vore love »kan« bestyrelsen »udgive
et medlemsblad, der tilstilles medlemmerne gratis«. Som
det kan ses af det sidste nummer, har bladet begyndt sin
46. årgang, og den skal gerne efterfølges af mange flere.
Men det vanskelige punkt er og har længe været at finde
en redaktør eller redaktion, som kan gøre det store arbejde
med at fremstille bladet.
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Der har været perioder, hvor det kneb med stof, men
i de senere år har der vist ikke været vanskeligheder af den
art. Derimod har det knebet med at afse tid til den tekni
ske, for en lægmand vanskelige opgave at »skære bladet
til« og få det ud.
For to år siden trådte Ernst Schaumburg-Müller (’29) og
Lennart Konow (’54) til som redaktører, men »på prøve«,
og selv om de ikke i det andet år har kunnet holde samme
tempo som i deres første redaktionsår, må vi være dem
taknemmelige for det arbejde, de har gjort. Vi ved, det er
svært. I øvrigt kan man læse redaktørernes hjertesuk i dob
beltnummeret fra oktober i fjor. Her vil jeg gerne slutte
mig til deres tak til lektor Borelli-Møller for hans aldrig
svigtende interesse for herlovianere og »herloviana«.
Det har desværre vist sig, at redaktørerne ikke længere
kan afse tid til arbejdet, som jo er et fritidsjob, og de har
meddelt mig, at de efter udsendelsen af et nummer i april
måned ønsker at træde fra. Jeg er ked af det, men indser,
at vi må bøje os for deres ønske. På den anden side mener
jeg også, at selv om lovene kun siger, at bestyrelsen »kan«
udgive et medlemsblad, så må bestyrelsen gøre alt for at
sikre bladets forsættelse. Jeg har sagt det før, men det kan
ikke siges for tit: Bladet »Herlovianeren« er det bedste
bindeled mellem gamle herlovianere, og det som man selv
i sparetider sidst skal spare på.
Min beretning er straks til ende. Dens formål er, som
angivet i lovenes § 8, at give medlemmerne en beretning
om Samfundets virksomhed i det forløbne år og om, hvad
der i øvrigt er foregået af interesse for herlovianere, men
jeg gør opmærksom på, at hertil må føjes de oplysninger,
som fremgår af legatregnskaberne. Vel er det beskedne
beløb, vi disponerer over, men jeg tror alligevel, at de er
en mærkbar hjælp, hvor de gives. Trods al den tale om
»velfærdssamfund«, trods Ungdommens Uddannelsesfond,
er der stadig kvalificerede ansøgere til vore studenterlega
ter, og den understøttelse, vi kan give til enker efter vore
kammerater, er fortsat velkommen.
Det er måske risikabelt at opstille en prioritering for
opgaverne for et skolesamfund som Herlovianersamfundet.
Skulle jeg gøre det, ville to ting komme i spidsen, og det
første er udgivelsen af »Herlovianeren«. Vi er efterhånden
så mange og lever så spredt, at dette bindeled er det bedste
til at opfylde formålsparagraffens ord om at vedligeholde
og udvikle medlemmernes tilknytning til hverandre.
Som opgave nummer to kommer hjælpen til de unge
kammerater, til enkerne og til de gamle. I den forbindelse
vil bestyrelsen igen bede om ansøgninger eller forslag til
Valdemar Clausen-Hansens legat.
Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsam
lingens bedømmelse.
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tes snarere, man skulle beundre og takke de kammerater,
der vederlagsfrit i deres fritid forsøgte at holde sammen
på det hele. Formanden besvarede de forskellige kritikere
og bad om forslag og ideer fra medlemmernes side og brag
te i erindring, at Samfundets midler er begrænsede. HER
LOVIANEREN sluger jo det meste af indtægterne og med
priserne i dag er det vanskeligt, at arrangere noget, der er
»billigt«.
Punkterne 2, 3, 4 og 5 blev afviklet som foreslået i fod
noten til indvarslingen. Til ny revisor valgtes Niels Faa
borg Ottosen i stedet for Børge Dan, der efter mange års
arbejde havde ønsket at nedlægge sit hverv. Af indkomne
forslag under punkt 6 forelå INTET til drøftelse, og under
punkt 7 kunne der bl. a. oplyses, at der til den fremtidige
redaktion af HERLOVIANEREN var dannet et redaktions
råd bestående af journalist Erik Svarre (’65), direktør E.
Svarre (R’29) samt Lrs. Jørn Thomsen (’31).
Udenfor dagsordenen var der derefter tvangfri fælles
aften for deltagerne.
E. S.-M.

STUDENTERJUBILÆER 1968
Henvendelse angående mødetid og -sted kan ske til
nedenstående:

Årgang 1918:

Tage Brammer
Bjergbygade 4 - 4200 Slagelse

Telefon (03) 52 19 79

Årgang 1928:

Jan Degenkolw
Herlufsholm - 4700 Næstved

Telefon (03) 72 33 86

Årgang 1943:
K. Dorph-Petersen

Kildehøjvej 26 - 3460 Birkerød
Telefon (01) 81 25 74
Dorph søger adresserne for

Efter beretningen tog først K. Gottlieb (’20) som den
første traditionelle kværulant, (sagt af ham selv) ordet og
rettede den ligeledes traditionelle kritik til bestyrelsen for
manglende initiativ til fester og sammenkomster, navnlig
med henblik på at samle de unge og formidle kontakten
gennem årgangene. Han henviste til tidligere arrangemen
ter bl. a. dansevognsudflugten til Herlufsholm for mange
år siden i Dreyers tid.
Til formandens beretning havde yderligere følgende
kritikere osÅef.Ammentorp (’42), Schur (V’43), H. A. Lar
sen (’64), Juel Møller, Heineke, Borelli-Møller, Sommer
feldt (’38), Mogens Cruse (’22), der alle med undtagelse
af de to sidstnævnte mere eller mindre uddybede hvad
Gottlieb havde anført. Mogens Cruse og Sommerfeldt syn

Mogens Brandt-Caspersen og

Peter Schou
— kan nogen hjælpe?

Årgang 1958:
Stig Hoffmeyer
Strandøre 16 - 2100 København 0
Telefon (01) 29 37 26
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PERSONALIA (fortsat fra side 12)

Direktør Ib Gjersing (IV ’43), der har været ude for en meget
alvorlig bilulykke, men nu er i god bedring, er blevet indvalgt i
bestyrelsen for De danske Bomuldsspinderier i Vejle.
Amtsfuldmægtig, cand. jur. Verner Kroager (’47) er fra
1.-5.-67 blevet chef for luftmeldeeskadrille Ålborg under flyver
hjemmeværnet og er fra 1.-8.-67 blevet byrådssekretær og chef
for juridisk afdeling i Ålborg købstadkommune.
Speciallæge Knud Alling Møller (’47) er ifølge Næstved Ti
dende rejst til New York, hvor han efter indbydelse af Cornell
Universitetet skal deltage i forskningen vedrørende familieplan
lægningens muligheder og perspektiver. Knud Alling Møller, der
som speciale har gynækologi og kvindesygdomme, har tidligere
været udsendt til det danske hospital i Congo. Den 27.-2.-68
meddeles det, at Knud Alling Møller er udnævnt til overlæge ved
Centralsygehuset i Nykøbing F.

Fabrikant Per Thygesen Poulsen (Al) er trådt tilbage som for
mand for »Den kirurgiske og medicinske Brancheorganisation«.
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af den nye finansminister Poul Møller som menneske og politiker.
Redaktør Hans V. Bischoff (’50) blev interviewet i radioens
Aktuelt om skatteproblemer i anledning af de nye beskatnings
regler og den 31.-3.-68 var H. V. Bischoff selv en af spørgerne i
en udsendelse i radioen. Titlen var »Økonomien bag politikken«,
og de adspurgte var økonomiminister P. Nyboe Andersen, pro
fessor Jørgen Gelting og fhv. økonomiminister Ivar Nørgaard.
Lektor, lie. techn. Ole Immanuel Franksen (150) har i Erhvervs
økonomisk Tidsskrift nr. 3, 1967, refereret sit ¡foredrag »Matema
tisk programmering i økonomien, belyst ved I fysiske analogier«.
Foredraget var presented at the International Symposium on Ma
thematic Programming på Princeton University i august 1967.
Foredraget er også udkommet på engelsk.

Læge Torben Schack (’50) er i oktober 67 ansat som amanuen
sis hos læge Esther Thomsen, Lemvig.
Cand. med. K. H. Tønnesen (I ’44), videnskabelig assistent ved
Københavns universitets medicinsk-fysiologisk institut A har fået
forlænget sin ansættelse ét år fra 31.-8.-67.
Nils Ledertoug (’51) er i American Motor Corporation ud
nævnt til distriktssalgschef for områderne Afrika, Mellemøsten og
Det fjerne Østen.

Under Poul Trier Petersens reportage fra Politiken i TV den
2.-11.-67 »mellem nyhederne« konstaterede flere opmærksomme
seere, at redaktionschef Bent Thorndahls (’47) slips med de tre
ibskaller så godt som hele tiden var i projektørernes søgelys. B. T.
har i øvrigt udgivet en ny roman »Damen i rødt«. H. M. slutter
sin anmeldelse i Politiken den 30.-3.-68 med: »Bent Thorndahl
farer lige på i sin agent-travesti. Mange vil sikkert læse den uden
bagtanker om parodisk-satiriske hensigter, som er stærkt kolore
ret slagmaleri af spionernes krig på Frydendalsvej, i Liseleje o.s.v.,
og hvor handlingen ellers foregår.«

1. reservelæge, dr. med. Jacob Ibsen Visføldt (’51), Køben
havns kommunehospital, er beskikket til varetagelse af undervis
ningen ved det propædeutiske kursus i patologisk anatomi for
lægevidenskabelige studerende ved Københavns universitet for
tiden 1.-9.-67—31.-1.-68.

Cand. med. Jørgen Punder (’48), videnskabelig assistent ved
Københavns universitets medicinsk-fysiologisk institut A, har fået
forlænget sin ansættelse for ét år fra 1.-8.-67.

Pastor Per Østerbye (’52), Søby pr. Hornslet, har den 18.-12.67 fået antaget sit arbejde til licentiatgraden. Forelæsningen hold
tes på Århus universitet den 12.-2.-68.

Dr. phil. Torben Monberg (’48) gav i radioen et portræt af
socialantropologen, kollegierektor, dr. Edmund Leach, Kings Col
lege, Cambridge, hvis Reith-forelæsninger i BBC over emnet
»Løber verden løbsk« blev holdt i radioen i dansk oversættelse
den 21. april 1968.
Museumsinspektør Georges Nellemann (’48) efterlyser i Berlingske Tidende de såkaldte Tivoli-kikkerter, med eller uden
dekorationer, til Dansk Folkemuseums magasiner i Brede.
Kontorchef, cand. jur. Erling Skovsgaard (’48) er fra den
l.-l 1.-67 udnævnt til underdirektør i forsikringsselskabet Vidar.
E. S. er indtrådt i bestyrelsen for A/S Bessel-Kok LPG og også i
bestyrelsen for Dansk Bil Gas A/S.

»Den gamle apoteker« H. L. Ewald (’49), Hobro, var i okto
ber 67 på studierejse til Sovjetunionen (bl. a. i Moskva og Lenin
grad). En side af udbyttet står skrevet i Farmaceutisk Tidende
1967, nr. 45: Hvad lever russerne af?, nr. 47: Opskrift på
Borsjtsj, Smetana og russisk tyttebærlikør, og i nr. 51: Opskrift
på Piroger og Sjasjlyk, Pilaff af fårekød.
F. T. skriver bl. a. — »at apotekeren gennem et langt liv har
dyrket kulinariske studier, således at han nu behersker emnet til
fuldkommenhed. — Den gamle apotekers levnedsmiddelforskning
har stedse ligget på et meget subtilt plan •— og i stedet for ussel
mammon har udbyttet været herlige retter, som har glædet en
stor vennekreds.«

Lars Würgler Hansen (’52) siges at være distriktslæge i Grøn
land.

Til en biennale i Paris fra 28.-9.—3.-11.-Ö7, der giver unge
kunstnere fra alle lande i alderen fra 20 til. 35 år lejlighed til
at præsentere deres værker, havde Danske Arkitekters Landsfor
bund valgt at sende to projekter, det ene er | det projekt, som i
konkurrencen om enfamiliehuse i 1966 vandt 1. præmie, og
som er udarbejdet af Theo Bjerg (V ’53) øg Palle Dyreborg.
Deres arbejde blev belønnet med et af de to stipendier på
FF 2000, der gives til udenlandske arkitekter.

Lærer Henry Frederik Dichman (IV '50) er udnævnt til viceinspektør i undervisningsministeriet, direktoratet for folkeskolen
og seminarierne.
Skuespiller Fritz Constantin Brun (II ’49) spillede Jesper,
apotekerens dreng, i radioens Holberg-udsendélse.

Læge Poul Østerbye (’54) har fra 12.-2.68 fået ansættelse på
sygehuset i Skive.
Greve Preben Ahlefeldt-Laurvig (’55), Tranekær, er udvalgt i
bestyrelsen for godset Nørlund i Jylland, og desuden valgt til
afdelingsleder i H.S.V. på Langeland.

Videnskabsmænd har på godset Skjoldnæshplm fundet frem til
en ny metode til omdannelse af halm til blomsterjord, der til
fredsstiller de fleste planters krav til rigtig ! jordbund. Den ret
komplicerede fremstilling af det nye produkt ét sket i samarbejde
med forpagter Kurt Grønnegaard (’55).

I september 67 er dr. med. Jørgen Worm-Petersen (’49) ud
nævnt til 1. reservelæge ved Rigshospitalets neuromedicinske af
deling.

Cand. mag. Peter Springborg (’55) er ansat som overenskomst
lønnet amanuensis ved det arnamagnæanske institut fra 1.-8.-67.

’50—’59

I radioens Nordring-Finalekoncert fra Tivoli repræsenterede
Steen Holkenov (’56) Danmark som solist. S. |H. har også leveret
musikken til TV’s lørdagsudsendelser »Hov-hov«.

I Næstved Tidende den 14.-10.-67 anmeldes Hans V. Bischoffs
(’50) bog »Få mere ud af Deres penge«. Under mottoet »Spar
på skillingen, så De får råd til at lade daleren rulle« behandles
en række problemer, som familiefædre og husmødre daglig må
tage stilling til. Bogen, der er højaktuel, får megen ros.
H. V. B. har modtaget årets Cavling pris, ledsaget af en sta
tuette af Henrik Cavling, der blev givet for »Påvisningen af fejl
og mangler ved indsamlingen af materiale til beregning af pris
tallet. «
Efter folketingsvalget gav H. V. Bischoff en skildring i radioen

Rektor ved Danmarks tekniske Højskole jtar efter ansøgning
bevilget civilingeniør Torben Pind (’56) afsked fra stillingen
som videnskabelig medarbejder ved Northern Europe University
Computing fra udgangen af oktober 67.

I Juristen nr. 23/67 skrev lektor, advokat Axel Kierkegaard
(II ’52) om kreditorernes stilling over for båndlagt tvangsarv.
Flyverløjtnant af 1. grad Ole Zinglersen Hansen (’58) er ud
nævnt til kaptajn i flyvevåbnet.

46. årg
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Skuespilleren, cand. jur. Stig Hoffmeyer (’58) spillede barten
deren i TV-stykket »Besøg familien, men tag straks hjem igen«.
Desuden har han på Boldhusteatret spillet elskerens rolle i Fer
nando Arabais stykke »Dukkernes nat«.
Om S. H., der også spillede med i TV-stykket »Dværgen der
blev væk«, skriver Niels Barfoed i Politiken: »svagere stod de to
hovedkræfter Stig Hoffmeyer og Gunvor Nolsøe, der hver for
sig lagde intelligent indforståethed med intentionerne for dagen,
men ikke havde ressourcer til at fastholde og udvikle deres figu
rers betydning«. Der blev i øvrigt telefonstorm mod TV den
aften.
I Brechts Baal på studenterscenen havde Stig Hoffmeyer (’58)
hovedrollen som Baal. Berlingske Tidende skriver »Kun Stig
Hoffmeyer formåede i kæmperollen at lægge afstand mellem sig
og sine handlinger. Han forsøger, delvis med held, at demonstre
re Baals dæmoni, mere end spille den, undgår stort set det pin
lige, men selv om han ikke er uspændende, kan han alene ikke
redde forestillingen i land.
I radioens udsendelse »Vinduet« blev kritikkens stigende usik
kerhed over for den nye kunst godt belyst af Sven Holm (’58)
og Harald Engberg. Sven Holm har også udgivet en ny bog »Ny
norsk Prosa«, der er en novelle-antologi. S. H. har på opfordring
af Politiken besøgt flere af den danske ungdomsforsorgs hjem og
fortæller i en kronik den 3.-12.-67 og i to følgende kronikker
om, hvad han så og kom til at mene om det.
S. H.’s bog »Termush, Atlanterhavskysten«, der udkom i ok
tober 1967, er af Gyldendal solgt til udgivelse på et engelsk for
lag. Det litterære udvalg under Statens Kunstfond har tildelt Sven
Holm en produktionspræmie på 10.000 kr. Ydelsen er tildelt
for ovennævnte bog, der er solgt i for ringe omfang i forhold
til dens litterære værdi og det talent, der er lagt for dagen i
bogen. Den 18.-2.-68 fik Sven Holm læst en af sine noveller i
radioen.

I Dramatisk Forum i radioen kommenterede S. H. Fiolteatrets
debatspil »Det lover jeg«. Sven Holm fortsætter sine hver fjor
tende dags udsendelser i radioen »Mosaik«.
Stud. mag. Jens Honemann (’59) har oversat kommentar og
supplerende bemærkninger til Thurahs Danske Vitruvius III samt
foretaget gennemlæsning og korrigering af den oprindelig i hånd
skrift foreliggende tysksprogede del af ovennævnte værk. Værket
stammer fra midten af 1700-taIlet.
Cand. jur. Jørgen Simonsen (’59) har fået ansættelse hos
landsretssagfører Thisted Knudsen.

’60—
Stud, polyt. Hans Otto Valentiner (’61) er indtrådt i bestyrel
sen for A/S »Dansk Haardmetal«, Tikøb kommune.

HERLUFSHOLM
Lektor Henry Wohlfahrt Andersen, Herlufsholm, er fra 1.-8.-67
udnævnt til lektor i 26. lønningsklasse.
Elevrådsformændene for region Vestsjælland har været samlet
i Sorø for at drøfte fælles problemet. I en samtale med Sjællands
Tidende siger Christian Jonquieres (III g), Herlufsholm, »at der
er blevet ekspederet en hel del småsager med held i de tre år,
elevrådet har fungeret; der er desuden blevet lavet et nyt regle
ment sidste år, hvor et udvalg bestående af repræsentanter fra
lærerkollegiet og elevråd har haft et udmærket samarbejde. Der
er sket en reformation af ballerne, og elevrådets kulturudvalg
har arrangeret koncerter, teater, udflugter, udstillinger etc.« Chri
stian Jonquieres har den opfattelse, at samarbejdet med rektor og
lærere bliver godt, hvis man farer med lempe og giver ideer og
forslag et sagligt tilsnit. »På Herlufsholm har man ikke grund til
at klage over samarbejdet.«

VARIA
Til medlemmer af Danmarks Naturfredningsforenings hoved
bestyrelse er valgt baron Carl Haxthausen (T9), Jyderup, gods
ejer Erik Mourier (V ’25), Korinth, og landsretssagfører Knud
Vestbirk (’39), Vejle, og lektor Jan Degenkolw (’28), Herlufs
holm, er valgt til formand for lokalkomiteen for Næstved og
omegn.

Dansk Public Relation Club har tildelt filmsinstruktør Tue
Ritzau (’50) 2. præmie for hans kradsrealistiske film »Journal
0375«, som er fremstillet på opfordring af Landsforeningen til
Kræftens Bekæmpelse.
Journalist Ole Boe Olsen (’50), Århus, spillede hovedrollen
som patienten, der måtte have fjernet den ene lunge på grund af
tobaksrygning, røntgenlægen »Mifa« (’50) og journalist Emil
Rolsted (’50), begge Århus, var også involveret i filmen. Fire af
medlemmerne i dommerkomiteen besvimede under forevisningen.
Et byggekonsortium, hvori baron Axel Reedtz-Thott (’39) og
landsretssagfører Jørgen Nielsen (’32) er medlemmer, er frem
kommet med et nyt Høje-Tåstrup projekt, der skal være Dan
marks hidtil største boligbyggeri, der vil omfatte 2000 lejligheder
fordelt over 80 tdr. land, og det vil komme til at koste mindst
et par hundrede mill. kr.
I Danmarksposten for 1967 findes:

I nr. 7.
»Myndighed kommer ikke af stillingen, myndighed kommer
af menneskeværd.» (Svend Clausen (TI).)
»Set fra Danmark er der langt til Canada. Derimod synes af
standen fra Canada til Danmark ikke så overvældende.« (J. D.
Scheel (’36).)
1 nr. 8.
»Da jeg havde været i Siam en halv snes år, stod det mig klart,
at jeg måtte have et tilknytningspunkt til Danmark. For udlands
danskerne er det så vigtigt at holde rødderne hjemtil levende. Jeg
har haft venner, som forsømte dette, og før eller siden kom det
tidspunkt, da de ikke hørte til noget sted, hverken derude eller i
Danmark.« (C. Friis Jespersen (’20).)
I nr. 9.
»Vi har i dag netop den blanding af veghed, sleskhed og på
gåenhed, som giver succes i livet. Heraf vor fiasko.« (Eyvind
Barteis (’34).)
I anledning af, at publikums interesse for herregårdene, deres
naturparker og historiske samlinger er svigtende, vil herregårde
nes økonomi kunne bringes i fare, således er 60.000 besøgende
på Gavnø ikke nok til, at det kan løbe rundt. — Lord Montagu
af Beaulieu fra The British Travel Association har indbudt et ud
snit af Danmarks godsejere til frokostmøde på Gavnø. Blandt
gæsterne sås C. C. Scavenius (R ’32), Klintholm, E. Reventlow
(III ’32), Rudbjerggård, Christian Lerche (IV ’46), Lerchenborg
og selvfølgelig Axel Reedtz-Thott (’39). Lord Montagu, der er
ekspert i drift af godser, fortalte sine danske kolleger om nogle
af sine ideer herom, han ejer selv et gods på 8000 tdr. land, og
det besøges årligt af en halv mill, gæster. Den 10.-11.-67 var 1er
igen besøg på Gavnø, denne gang var det den irske premiermini
ster John Lynch med følge. Her blev der diskuteret danske land
brugsproblemer samt danske og irske markedsproblemer.
I Motor for den 28.-10.-67 skriver overkirurg H. C. Jensenius
(IV ’21) om selen i bilen, der redder mange mennesker, og pro
fessor Mogens Andreassen (’29) går også stærkt ind for at ind
føre selen og tilføjer, at trepunktsselen skal sidde rigtigt.
Den 89-årige professor J. A. P. Lund har testamenteret sin
ejendom Høje Sandbjerg med en naturpark på fem tdr. land til
æresbolig til »en der har gjort sig fortjent til det«. I bestyrelsen
i det fond, som skal vælge en æresgæst, sidder bl. a. højesterets
sagfører V. E. Brammer (’20) og civilingeniør Ole H. Engberg
(’41).
I nytårskuren deltog bl. a. fhv. højesteretspræsident Otto l.
Kaarsberg (T2), kammerherre Vincens Grandjean (II T3), Ven
nerslund, hofjægermester, baron Axel Reedtz-Thott (’39), Gavnø,
hofjægermester Erik Tillisch (’44), Rosenfeldt.
Gutenberghus’ årsskrift 1967 behandler ligesom dets forgæn
gere en række begivenheder og emner, der i særlig grad kom til
at præge det forløbne år. Skriftet er, om muligt, endnu smukkere
end tidligere. I redaktionen sidder redaktør K. Dorph-Petersen
(’43) og redaktør Chr. Sekjær (V ’30).
Til valget den 23. januar 1968 var for Liberalt Centrum op
stillet i østre storkreds, København: professor, dr. teol. Børge
Diderichsen (’24), vestre storkreds, København: direktør Per Thygesen Poulsen (’47), Præstø amt: direktionssekretær Tage Boisen
Møller (’58).

For De Uafhængige i Århus: oberstløjtnant Preben Kühl (’38)
og for Det Radikale Venstre i Ålborg: landsretssagfører Per de
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Hemmer Gudme (’45). Medens rektor P. Kierkegaard var stiller
for De Konservative, og redaktør Asger Olsen (’22) var med til i
TV at fortolke de indløbende resultater, kunne Jørgen Skalberg
(IV ’36) Observa, glæde sig over at hans prognoser kunne holde.

Mange Herlovianere, hvoraf flere med fruer, deltog i festlig
hederne i anledning af prinsesse Benediktes bryllup med prins
Richard:
K. Friis Jespersen (TO), Vincens Grandjean (II T3), Vincens
Seensen-Leth (T4), Knud Glente (’20), Thomas Beckett (’21),
N. E. Leschly (IV ’25), Jens Just Jermiin (’26), G. M. Drachmann (’28), C. C. Scavenius (R ’32), Oscar Husum (’33), Frants
A. Lassen (II ’35), Axel Reedtz-Thott (’39), Jens Wedell-Neergaard (I ’40), Erik Tillisch (’44), Erik luel (I ’45), Iver luel
(I ’45), Poul Morville (’46), lan van Hauen (’50), Uggi van
Hauen (IV ’50), Flemming Lüttichau (VII ’54), John Horneman
(’54), Preben Ahlefeldt-Laurvig (’55), Ulrik Ahlefeldt-Laurvig
(’57), Jean Just (’58), Christian luel-Brockdorff (’59), Carl Ca
stell (’59), Normann Moltke (’63), Gregers Rudolph luel (’64).
Næstved Tidende bringer den 29.-3.-68 billeder af de to hold
fra Herlufsholm, der har vundet gymnasieskolernes landsturne
ring i gymnastik i B- og C-rækken. I B-rækken deltog 15 skoler
og i C-rækken 16 skoler.
Medens oberstløjtnant N. E. Møller (’41), Fredericia, har væ
ret på Cypern, er reservelæge Aage Ellehauge Hansen (’TT) der
nede endnu.

46. årg.

BRYLLUP
8 .-10.-67 er advokat Claus Christensen (’58), København,
blevet viet til Grethe Gudmand, København.1
7 .-12.-67. Advokatfuldmægtig Jens Christian Ammendrup
(’57) og stud. mag. Ann-Kirstine Beck.
13 .-12.-67. Grosserer Philipp Johannes Quédeos (VI ’45) og
sygeplejerske Vibeke Lone Kristensen.
16 .-12.-67. Premierløjtnant Hans Jørgen Hatting Johansen
(’63) og biblioteksstuderende Annette Kragh.
14 .- 9.-67. Lennart de Scheel (M ’56) viet til Annette MaackPetersen.
Stud, polit. Henrik Kragh (’60) og Britta Egedal Hansen.
Peter Stampe Holst (IV ’61), Nysø, og popsangerinde Marian
ne Themsen, Lundby.

FORLOVELSE
Lektor, lie. techn. Ole Immanuel Franksen (’50) har indgået
forlovelse med advokat Aviva Neeman, Tel Aviv.

NYFØDTE

Civilingeniør Kl. Aarup (’51) har den 13-{ 4.-67 fået en dat
ter, Mette.
28.-12.-67. Jørgen Valentiner (’60) en datter.
DØDE

11.-10.-67. Universitetslektor Viggo Forchhammer (’95).
16.-11.-67. Civilingeniør Torkil Keiser-Nielsen (TO).
27
.- 9.-67. Overlæge på Langø, L. B. Lundstein (’96) 90 år.
30.-11.-67. Fhv. dommer H. Keiser-Nielsen (’04).
30 .- 9--67. Professor i dansk litteratur ved Københavns uni
22.-11.-67. Holger Lind (T4).
versitet, dr. phil. F. J. Billeskov Jansen (’26) 60 år.
3.- 1.-68. Fhv. rektor ved Viborg Katedralskole, Frits Palu3
.-1O.-67. Overtandlæge Ulrik Brams (’35), Ålborg, 50 år. dan-Müller (’03).
5
.-10.-67. Grosserer Torben V. Klein (R ’35) 50 år.
21.- 3.-68. Assurandør Villars K. Lunn (’OK).
25.-10.-67. Civilingeniør Jens Thomsen (V ’33), Randers, 50
14.- 2.-68. Overlærer Lejf Ingerslev (’22), [Nykøbing F.
år.
28.-10.-67. Generallæge Mogens Winge (’26), København, 60
år.
SIDSTE
28.-10.-67. Landsretssagfører, cand. jur. O. P. Ditlevsen (’37)
Forpagter, cand. jur. Kaj R. Dahl (’09), Østtupgård, foreslår
50 år.
i et læserbrev til Politiken, at der dannes en samlingsregering af
30.-10.-67. Overlærer Johs. Forchhammer (TI), Vanløse, 75
de fire gamle partier — og også at kalde de emigrerede SF’ere
år.
6 .-11.-67. Dommer Bent Ovesen (’35), Terndrup pr. Horns for højrekommunister. K. R. D. skriver i et læserbrev til Poli
tiken den 18.-2.-68 bl. a.: »Ved at skaffe arbejderne høje lønnin
let, 50 år.
ger, masser af fritid og sociale goder, biler og meget mere, gør en
12
.-11.-67. Konsul Sven E. Smith (’25), Næstved, 60 år.
arbejderregering automatisk sine vælgere højrevendte og borger
13
.-11.-67. Læge Ole Bernth (IV *23), København, 60 år.
lige.«
20.-11.-67. Udskrivningschef, cand. jur. Kaare Schmitt, Ålborg,
50 år.
I rubrikken: Hvad går de nu og laver? findes i Politiken den
22.-11.-67. Fhv. stabslæge L. C. Tarp (TI), Charlottenlund,
11.-2.-68 en samtale med den tidligere departementschef og
75 år.
mangeårige forligsmand Erik Dreyer (TO), der nyder sit otium
22.-11.-67 Organist Andreas Larsen, Herlufsholm, 60 år.
på Læsø: Udover at være havemand i sommertiden og gå i byen
22.-11.-67. Landsretssagfører Gregers Daa Rosenstand (T5),
for fru Sonja er Erik Dreyer 1) formand for byudviklingsudval
Åbenrå, 70 år.
get for Københavnsegnen og 2) for planlægningsrådet for Køge
26.-11.-67. Driftsleder Kay Feldthusen (IV ’34), Frederiks
Bugt-området 3) for et af to tunnelbaneanlæg jog endelig 4) med
berg, 50 år.
lem af tillægspensionsudvalget. Den 28.-2. har Erik Dreyer en
23.-12.-67. Sagfører, cand. jur. Chr. Bruun (’36), Køge, 50 år.
i samme blad til den urimelige krydsild som de tre
10 .-12.-67. Godsejer, hofjægermester, cand. jur. J. J. Jermiin kommentar
toppolitikere den Ó.-2.-68 var udsat for. Erik Dreyer skriver bl. a.:
(’26), Seinhuus pr. Klippinge, 60 år.
3
.- 1.-68. Læge Johannes Ørberg (’01), Helsingør, 85 år. »Jeg vil straks sige, at jeg var temmelig forarget over de tre TV7 .- 1.-68. Hofjægermester, baron Carl Lerche (I '01), Ben- repræsentanters spørgsmål til ministrene« —J- »jeg havde hele
tiden den følelse, at det gjaldt om for TV-spørgerne at se at få
zonsdal pr. Tåstrup, 80 år.
12
.- 1.-68. Lektor Svend Juel Møller, Frederiksberg, 75 år. bragt politikerne i vanskeligheder« — »at de med djævelens vold
15 .- 1.-68. Professor, dr. med. Jørgen Lehmann (M T4), Göte og magt vil have den interviewede til på stedør ar tage stilling til
spørgsmål, som slet ikke kan være afklarede | på det pågældende
borg, 70 år.
tidspunkt.«
27
.- 1.-68. Bankdirektør Erik Aarup (T7), Holte, 70 år.
31 .- 1.-68. Fabrikdirektør Just Høeg (’97), Charlottenlund, 90
Landsretssagfører Poul Opstrup (TO) var dirigent ved general
år.
forsamlingen i Haslev bank.
5
.- 1.-68. Arkitekt Tobias Ritzau (’26), 60 år.
Ved en koncert i universitetets festsal sang studentersangerne
17
.- 2.-68. Forpagter Jørgen Schack (R ’35), Rude, 50 år. to af Sven Clausens (TI) digte: »Tø« og iSne«, medens Piet
19
.- 2.-68. Læge Erik Høeg (’27), Jægerspris, 60 år.
Hein i sin nye digt- og gruk-samling har karakteriseret Sven
27 .-3.-68. Ekspeditionssekretær i boligministeriet, cand. jur. Clausen i følgende digt:
Tage G. Sørensen (’37), 50 år.
28
.- 3--68. Kontorchef, cand. jur. Louis Mourier (’26), 60 år.
Blufærdigt dølget
30
.- 3.-68. Arkitekt P. Mangor (’37), Frederikssund, 50 år.
med flid forrådt
1 .- 4.-68. Fhv. amtmand Knud Friis Jespersen (TO), Klamgemte du dybt
penborg, 75 år.
bag din dobbelte maske
5 .- 4.-68. Kommandant i Sandholmlejren, civilingeniør Her
af Mester Jakel
og Don Quijote
bert Leschly (V ’25), 60 år.
dit livsmods ild
5 .- 4.-68. Læge, dr. med. Kaj Hedemann Baagøe (’06), Kol
ding, 80 år.
og dit tungsinds aske
RUNDE FØDSELSDAGE
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Forfatteren Carl Haxthausen (’19) giver i sit jagtbrev den
26.-12.-67 et stemningsfuldt, poetisk billede af naturen: Novem
ber-december. C. H. hat den 19.-2. og 26.-2.68 indlæg i Politi
ken om de krav, der må stilles til et politisk TV og om den
nøgleposition, TV-journalisterne har indtaget i det politiske liv,
og det betydelige ansvar, der knytter sig hertil. Carl Haxthausens
jagtbrev handlede denne gang om »Jagten ude på det åbne vand«.
Chefredaktør Asger Olsen (’22) holdt på Næstved Tidende for
Venstres Kvinder i Næstvedkredsen foredrag om valget den 23.-1.
og de politiske opgaver, der ligger forude. A. O. er blevet gen
valgt til formand for Banken for Næstved og Omegn. Banken vil
udvide sin aktiekapital fra én til to millioner kroner.
Overingeniør Edward Møller (VI ’21) er udvalgt til medlem
af »British Ship Research Association« (B.S.R.A.), der skal ud
arbejde skibsbygningsnormer for Storbritannien, desuden er Ed
ward Møller blevet medlem af British Standards Institution
(B.S.I.) som repræsentant for »National Marine Enginebuilders
Association« (NAME), der skal hjælpe med til at indføre det
metriske system i skibsbygningsindustrien.
Professor, dr. teol. Børge Diderichsen (’24) deltog i radioen i
et diskussionsmøde: Er de uniformerede børnekorps og deres ideer
passé i vor tid? B. D. skriver i en kronik i Jyllands-Posten den
18.-2.-68 bl. a.: »Paradoksalt nok er Liberalt Centrums situation
den, at partiet bliver overflødigt i samme grad, som dets ideer
omsættes i praktisk politik — af andre.«

Overlæge H. C. Jensenius (IV ’21), Odense, blev interviewet
i radioen om et nyt alarmeringssystem, som skal anvendes i til
fælde af ulykker.
Konsul, direktør Sv. E. Smith (’25) er genvalgt til bestyrelsen
for Næstved Diskontobank. Banken vil udvide sin aktiekapital fra
7^ mill. kr. til 15 mill. kr.
Ved en sammenkomst i Alliance Français blev prins Henrik
udnævnt til æresformand. Professor, dr. phil. F. J. Billeskov Jan
sen (’26) overrakte ved denne lejlighed en boggave til prinsen.

Tolvmandsforeningernes formand, hofjægermester Erik Mou
rier (N ’25), Brahetrolleborg, der den 12.-12.-67 var i radioen i
anledning af agrimaudstillingen i København, foreslog ved for
eningernes møde den 14.-12. bl. a., at også landbruget fandt sine
vismænd.
Arbejdsministeriet har genudnævnt direktør G. /VI. Drachmann
(’28) til forligsmand.
Oberstløjtnant af artilleriet Poul Abildgaard Isaksen (’28) af
skediges efter ansøgning af hærens linje med pension fra udgan
gen af april 1968 og indtræder i nummer i reserven i hæren.

Fuldmægtig Kaj Thalbitzer (’28), Overformynderiet, er blevet
udnævnt til ekspeditionssekretær 13.-9.-67.
Højesteretssagfører Poul Hjermind (’29) deltog i Dansk-Finsk
Forenings fest ved 50 året for Finlands selvstændighed den
6.-12.-67.
Information havde et stort interview med kontorchef i Ar
bejdsministeriet, Per Kirsten (’29) om arbejdsmarkedssituationen
og grundene til den stigende arbejdsløshed.

Landsretssagfører Knud Byskov-Ottosen (’31) var valgt til di
rigent ved Håndværker- Handels- og Landbrugsbankens general
forsamling i Næstved.
Politiinspektør Bent Schlüter (’32) blev interviewet i TVAktuelt i anledning af uddannelsen af otte politifolk til fly
inspektion.

Arkitekt Ole Helweg (III ’29) er den ene af to danske eks
perter, der skal medvirke til udarbejdelse af et skitseprojekt for
udvikling af et vældigt ferieområde ved den jugoslaviske Adriaterhavskyst, et milliardprojekt, der er et led i FN’s udviklingsprogremmer. Arkitekt Ole Helweg har tidligere arbejdet med
turist- og hotelanlæg ved kysterne i Tunesien, Libyen, Libanon
og på Tenerife.
Landsretssagfører Poul Krüger (’33), Roskilde, er valgt til råd
givende medlem af Roskilde kommunes kulturudvalg og til for
mand for institutionen Roskilde kulturkreds.
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Kontorchef i Socialministeriet Erling Arntzen (’34) oplyser, at
danske folkepensionister har lov til midlertidigt at opholde sig
et år i udlandet, når de beholder deres bolig i Danmark og ikke
afmelder sig hos folkeregistret.
Ambassadør Eyvind Barteis (’34), Cairo, udtrykker i Aarhuus
Stiftstidende sin ærgrelse over »at der ikke med den materielle
udvikling herhjemme er fulgt en tilsvarende udvikling i menne
skelig værdighed og ånd.
Formanden for Dansk Arbejdes Næstved afdeling, arbejdskonsulent Jens Lyra Christensen (I ’28) talte i Næstved for æres
gæsten ved overrækkelsen af Dansk Arbejdes diplom og hæders
bevisning. Ved afdelingens generalforsamling den 6.-3.-68 sagde
Jens Lyra Christensen ifølge Næstved Tidende »samtidig med,
at arbejdsløsheden er stigende inden for dansk industri, har vi
i voksende omfang lagt vore ordrer hos udenlandske fabrikker,
også hvor det drejer sig om varer, hvoraf der findes et righoldigt
udvalg fra danske producenter i kvaliteter og til priser, der står
sig udmærket i konkurrencen med udlandet.«
Foramnden for Præstø amts landboforening, godsejer C. C.
Scavenius (R ’32) meddelte ved et møde på Vinhuset i Næstved,
at de lokale skuer må vige for helheden, og at det sjællandske
fællesskue er inviteret til Bregentved den 15.-16. juni 1968.

Den internationale organisation Chaîne des Rôtisseurs har
holdt kongres i Danmark med den herværende afdeling Baillage
du Danemark som vært. Formand er godsejer C. C. Scavenius
(R ’32), Klintholm. Formanden for Chaîne des Rôtisseurs siget:
»At være gastronom i nittenhundredetallet vil for det første sige
kun at spise, hvad sulten kræver, kun at drikke hvad tørsten
kræver, ikke godtage andet end det, som er veltillavet og smukt
præsenteret, ikke drikke andet end det som er kvalitet, hvilket
giver en fuldstændig tilfredsstillelse, ikke blot for maven, men
også for ganen.

Pastor Ib Andersen (’36) holdt den 29.2.-68 foredrag i Nørre
bro Rotaryklub om »Katolicismen i dagens Danmark«.

J. Møller Kristiansen (’37), Borbjerg Holmgård pr. Holstebro,
har i Berlingske Tidende haft et indlæg om »Snapsting og deva
luering«.

Direktør, civilingeniør Mogens Schlüter (’37), Holmegårds
Glasværk, skriver i et indlæg i Næstved Tidende den 25.-11.-67,
at papmælk er 11 øre dyrere end flaskemælk og fortsætter senere
»Hvis det så endda kom de danske papirfabrikker til gode, men
det gør det ikke. Pappet til mælk bliver indført for kostbar
valuta, og der skal tilmed betales licens for patentet til Pure Pak
— også i fremmed valuta.
Lærer Gregers Schmit (III ’33) skriver i Næstved Tidendes
»Noget for alle« om H. C. Andersen og de sydsjællandske herre
sæder.

Oberstløjtnant Preben Kühl (’38) har i Berlingske Tidende et
læserbrev om »Stemmespild og politik«.
Major Nick A. Suenson (’38), Garderhusarregimentet, Næs
tved, er fra 1. juli 68 udtaget til FN-observatør i Palæstina. Nick
A. Suenson har tidligere væren FN-observatør i Gaza og under
krigen mellem Indien og Pakistan.
Overbibliotekar Poul Brams (’39), Værløse, skriver i Bogens
Verden, december 1967 i en rapport under overskriften »Brain
storm på Hindsgavl« om et flerdages møde om arbejdsfordelings
planer, hvortil bibliotekstilsynet havde indbudt ledende og assi
sterende bibliotekarer og kontoruddannede medarbejdere. Poul
Brams slutter med et spørgsmål: »Hvordan er da den moderne
leder, som tingene lykkes for? Han er nok et menneske, som op
retholder en høj standard med hensyn til vurdering af de kræfter
som bestemmer, hvilken adfærd der er mest hensigtsmæssig til
ethvert tidspunkt og som er i stand til at handle i overensstem
melse hermed.«
Erich Erichsen (’39), Mellemfolkeligt Samvirke, der i to år har
været regionalleder i Kenya, Tanzania og Uganda, er i november
1967 udnævnt til afdelingsleder. Erich Erichsen er i marts 1968
taget på inspektionsrejse i Østafrika.
Hofjægermester Frants Lassen (V ’39), Holmegård, der er for
mand for Vedex, Dansk Skovindustri A/S, Næstved, kunne på
selskabets generalforsamling på Vinhuset oplyse, at fremtids
udsigterne tegner sig noget lysere for selskabet.
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Hafnia 14. Januarii 1968

Hafnia 8.Maii 1968

Officersforeningens Selskabslokaler dannede i år rammen
om Trolle- og Rusfesten, der havde samlet omkring 80
deltagere til en meget hyggelig og vellykket aften. Lokaler
ne passede godt i størrelsen og traktementet var virkeligt
fint.

Så lykkedes det! Det gentagne krav fra mange yngre med
lemmers side om en fest »med damer« ¡blev opfyldt ved
forårsfesten den 8. maj i Studenterforeningens kongesal.

Fionia 14. Januarii 1968
Den fynske Trollefest fandt sted hos pastor Knud Aarup
(’19) i Kerte præstegård, hvor 15 herlovianere havde en
meget hyggelig og vellykket aften. Influenza og det skrappe
vintervejr kostede desværre et par afbud i sidste øjeblik,
men de 14, der trodsede de sneglatte veje, følte det så memet festligere, da omsider den oplyste præstegård dukkede
op i snelandskabet, og de blev modtaget af Aarup og hans
kone i de lune stuer.
Pastor emeritus Rudolf Munsters (’24) storartede trolletale var bygget over temaet autoriteten på Herlufsholm.
Den sygdomsplagede, men stadig spillevende og humør
fyldte præst holdt talen siddende i sin rullestol, og han var
for øvrigt den allerførste, som anmeldte sin deltagelse i
sammenkomsten, da indbydelsen var sendt ud.
En anden af Den fynske Trollefests traditioner afvikledes
ikke helt programmæssigt. Apoteker L. Ammitzbøll (’33),
Feritslev, ville have ladet Den gyldne Kæde gå videre til
disponent Thorbjørn Borch (R’32), Odense, men dels
havde Ammitzbøll glemt kæden, da han skiftede bil i
Odense, og dels var Borch ikke mødt, idet en influenza
havde tvunget ham til at sende afbud, så nu måtte vi nøjes
med at få at vide, at Borch skulle have kæden som tak for
munter og talentfuld underholdning med sang og lutspil
ved adskillige trollefester.
Det bør vel noteres, at menuen var suppe med boller
i trængsel, hamburgerryg (med liflig Bourgogne) og en
dejlig appelsindessert (med portvin) — at vi sendte tele
grammer til samfundet (som svarede telefonisk) og til
skolen — at vi sang »Det er gnister fra en stor fælles
stjerne« og spillede trollepladen (som vi for mange år si
den har fået spillet over på et bånd) — og at vi sluttede
af med te og håndskårne fingermadder.
Det var en god aften, og den fandt sted 24 år efter, at
Den fynske Trollefest blev genoplivet. Der er altså lagt
op til jubilæumsfest næste år.
Arne Grum-Schwensen (’36)

På trods af (eller måske netop på grund af?) den sene
udsendelse af en miniudgave af HERLOVIANEREN med
oplysning om festen kimede Damgaards\ telefoner flittigt
med tilmeldinger, så det var en godt fyldt stil, der påhørte
Tolstrups velkomst.
Jubilæumsf iimen var virkelig en oplevelse af de gode —
der var fuld dækning for titlen »En dag genoplevet i erin
dringen«. Gennem en 10 minutter lang »billedsymfoni«
med smukke panoreringer omkring det Ñerlufsholm, som
»aldrig var så skønt som i år« blev vi blidt, men sikkert
ført tilbage til stemningen ved indledningen til hin dejlige
jubilæumsmorgen. Og så gik det slag i slag med flaghejs
ning, Te Deum, husarer, reception, afsløring af mindes
mærker til det, der vel for de fleste var dagens højdepunkt:
bespisningen i laden med et festfyrværkeri af donationer.
Atter fornemmede vi, hvordan taget nær var blæst af, da
Lassen lod dollarmillionen springe. Og ingen skulle tro, at
resten af landet den dag våndede sig und^r ølstrejkens kva
ler. — For de fleste tilskuere var billederlne af eftermidda
gens andagt i kirken med Majestætens kraasenedlægning
nye — ligeså den påfølgende gallamiddag med Heis’ magt
fulde festtale. Som et festligt — og inderligt uærbødigt —
punktum fik vi et repræsentativt udsnit af diplenes — og
Mogarts — spex i laden og festfyrværkeriet over Stark.

Efter filmen var der mulighed for at stiyrke sig med mad
og drikke — og senere for at røre benehe til % af Steen
Holkenovs (’56) velspillende kvartet.
Hovedkræfterne bag filmen,
va film, var Jens Henriksen
(IV’22). Foruden producenten
Poul Bangs enke, fru Annelise

der er produceret af Miner
(’26) og Poul Boas Bang
sås derfor blandt gæsterne
Reenberg.

Kort sagt: en vellykket aften, som kur. giver anledning
til et enkelt spørgsmål: hvor går de unge hen, når de går
ud? Da klokken var 23 var alle »ungerne!« forduftet. Hvor
hen? Hvorfor?

P. S.: Filmen fortjener at ses af mange flere, også vest
for Valby bakke. Var det mon ikke etji ide for de altid
initiativrige fynboer at foranstalte en filmaften til efter
året?
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Sporten på skolen

Skolekomedien anno 1967

To dage efter gammelherlovianerkampen, som blev tabt
4—5, spillede vi mod Haslev i en træningskamp, der endte
0—0. Kampen var ikke særlig velspillet, men viste dog en
fremgang for holdet.
Fire dage senere, den 7/10, tørnede vi ud til den første
pokalkamp for dette år: 4—1 til dem!!!
Grundet på en modbydelig kold vind og banens hæld
ning, den hullede bane. Kampen var monotom, ført i et
lavt tempo og med mange dårlige afleveringer.
De store præstationer blev det ikke til fra nogle af par
terne, men Birkerød lavede flest mål.
Ud og træne igen!
Træningskampen mod Slagelse to dage senere blev vir
kelig spændende. For første gang oplevede vi det at kom
me foran i en skoleholdskamp. Men de udlignede hurtigt,
og bragte sig oven i købet foran noget ind i anden halvleg.
Efter en helhjertet indsats udlignede vi, men i kampens
sidste minut gik en Slagelsemand igennem og scorede de
res sejrsmål. Ærgerligt.
Til oprejsning sendte vi det danske militær hjem med et
nederlag. I kampen mod G.H.R. skete der det, at vi sco
rede flest mål. Vi vandt 4—3.
Så holdt vi ellers efterårsferie.
Efter efterårsferien startede vi ellers med et nederlag
til N. G. (Næstved Gymnasium) på 4—2.
Forsvaret var godt, mens angrebet kunne have bestilt
noget mere.
Omvendt gik det to dage senere i kampen mod Haslev.
Vi tabte 9—4. Forsvaret var helt gennemhullet, dog var
dommeren skyld i mange af målene. Han vidste ikke når
han skulle dømme, så han dømte hvor der ikke var noget
at dømme for, og dømte ikke når der var noget. Vores an
fører lykkedes det oven i købet at blive udvist i anden
halvleg fordi han protesterede mod dommerens kendelser.
Det var hans kamp nr. 50 på skoleholdet.
Tre andre jubilæer var der i den kamp. 2, der har spillet
35 kampe og en, der har spillet 25. Men som der bliver
sagt: Jubilæumskampe er aldrig gode for dem.
Vores anden pokalkamp blev mod Stenhus.
De vandt 4—0. De må altså have været bedre end os.
Inden den sidste pokalkamp i efteråret, der blev spillet
mod Rungsted, og som blev vundet af dem 4—3 efter en
god indsats fra vor side, spillede vi mod Avnø og vandt
2-1.
Resultatet af efterårets fodboldkampe er således, at hvor
vi har scoret 21 mål har de forskellige modspillere scoret
48!
Vi afslutter også efterårssæsonen med at være i bunden
af pokalturneringen med 0 point.

II g. opførte i år Erik Knudsens »Frihed — det bedste
Guld«.
Denne satiriske musical er uhyre enkel i sin handling,
da den drejer sig om hvordan to gamle politikere ved re
klamens, popularitets- og succes-psykologiens samt poppens
hjælp får magten over det folk, der bare vil have mere
og mere.
II g. valgte dette stykke fordi de ville have noget utra
ditionelt, og fordi de skulle have et stykke, hvor alle i klas
sen kunne være med. De er 50 i klassen.
Det lykkedes ganske godt for instruktøren, adjunkt
Fisher Hansen at koordinere aktørernes bevægelse og få
dem til at spille sammen, mens det syntes som om over
gangene mellem de forskellige akter ikke rigtigt ville lyk
kes for skuespillerne.
Stykket er svært at spille, men II g så ud til at more sig
vældigt mens de spillede, og de gjorde det godt. Særlig
vil jeg fremhæve Mik og Denis, der spillede henholdsvis
Kvik og Kvak, de levede helt med i deres roller og gjorde
de scener de optrådte i, virkelig festlige.
Jørgen Ryberg.

KØB

H E R LO VI A N E R K O R T
- og støt Herlufsholm-fonden

I 1964 lod Herlufsholm-Fonden fremstille et sæt kort med mo
tiver fra gamle stik af skolen; et af motiverne (taget fra »Den
danske Vitruvius) ses hosstående i formindsket gengivelse. Kor
tene er dobbelte i format 15X10,5 cm og med tilhørende kuver
ter. Der er endnu et restparti af kortene tilbage hos handleren,
som leverer dem portofrit mod betaling af 4 kr. pr. bundt à 6
(forskellige) kort. Pengene kan sendes til postkonto nr. 4 39 92,
Georg Christensen, 4700 Næstved. Overskuddet tilfalder ube
skåret Herlufsholm-Fonden.
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HUSK HERLOVIANERFROKŒTERNE

Å/s Knud Gottlieb ('20)
Etablere! 1902

Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Telefon: *12 73 83

Schaumburg-Müller & Co. %
BRÆNDSEL OG BRÆNDSELSOLIER
AFENHVER ART LEVERES OVERALT
TLF. BELLEVUE *780
TÅRBÆK STRANDVEJ 113
2930 KLAMPENBORG

den første tirsdag i hver måned Id. 1215 på
ERNST SCHAUMBUR0-MÜLLER

(’29)

Brøndboring

Grand Café, Kongens Nytorv, København.

Herlovianeres publikationer, små såve

som store,

bedes sendt ti! redaktøren af personalia, lektor

udføres af

V. Borelli-Møller, Madvigs Allé 61, 1829 København V;

K. B. Larsen (’17)
Civilingeniør

de vil herfra efter brugen overgå til et arkiv på Her

Frederiksgårds Alle 4
Fasan 1072

lufsholm, hvor de vil være til nytte, når engang der
skal udsendes nye bøger om gamle herlovianere.
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