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45. ÅRGANG NUMMER 1 MARTS 1967

Fynsk (skov-) Trollefest - i Jylland

Fra den 14. januar 7967 på Stenderup strand skovridergård ses Oluf Millier (’30), Odense, Åge Jobs. Hansen (’37), Svendborg, Jens 
Axel Andersen (’31), Odense, Ebbe Steen Hansen (’38), Odense (halvt skjult), K. Ellehauge Hansen (’28), Bogense (med hat og bril
ler), Knud Aarup (’19), Kerte (med blød hat i forgrunden), Eiler Lambrethsen (’42), Odense (med kasket), Frithjof Hammerich 
(11’13), Odense (med skjult underansigt), Arne Grum-Schwensen (’36), Odense, L. Ammitzbøll (’33), Ferritslev, og Thorbjørn 

Borch (R’38), Odense (halvt skjult bag Ammitzbøll). Mere om denne og en anden regional Trollefest inde i bladet.

GENERALFORSAMLING og SMØRREBRØD 
TORSDAG DEN 16. MARTS 1966

Indkaldelse: se bagsiden — Regnskaber: se midtersiderne

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



2 HERLOVIANEREN 45. årg.

Herlovianersamfundets 
bestyrelsesmedlemmer og 

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

lerup. HE 4898.
Poul Boas Bang (IV’22), næstformand, Hartmannsvej 

9 A, Hellerup. HE 5677.
Jørgen Damgaard (’34), kasserer, Købmagergade 55, 

København K. (01) 14 44 83.
Ernst Schaumburg-Müller (’29), Tårbæk Strandvej 113, 

Klampenborg. OM: Bellevue 780 A.
Per Seidenfaden (R’31), Norgesmindevej 11, Hellerup. 

HE 2868.
Klaus Aarup (’51), c/o Knud Lindberg A/S, Islevdal- 

vej 200, Rødovre. (01) 94 38 00.

Eivind Sveinbjørnsson (’65), sekretær, Egedal pr. Kokke
dal. (01) 86 00 80.

Børge Dan (T6), revisor, Wienerbyen 8, Virum. 
(01) 84 62 90.

Niels Faaborg Ottosen (’31), suppleant for revisor, 
Abildgårdsvej 24, Virum. (01) 84 86 97.

Otto Irminger Kaarsberg (T2), decisor, Strandvej 61, 
København 0. RY 2242.

Leif Berg (T9), suppleant for decisor, Overgaden oven 
Vandet 52, København K. SU 7059.

Viggo Loft (’03), Herlovianersamfundets arkiv, Kron
prinsessegade 18, København K. CE 3093.

Flytninger meldes til postkontoret i fraflytningsbyen — 
flytninger til og fra udlandet dog til
Lennart Konow (’54), Bredesvinget 11, Virum.
(01) 85 25 40.

Herlovianeres publikationer, små såvel som store, 
bedes sendt til redaktøren af personalia, lektor V. 
Borelli-Møller, Madvigs allé 61, København V.; de 
vil herfra efter brugen overgå til et arkiv på Her
lufsholm, hvor de vil være til nytte, når engang der 
skal udsendes nye bøger om gamle herlovianere.

CHR. RAHBEK

... GM _
Gorxol Motera

Tlf.: Næstved (03) 72 15 20 (03) 6 95 Haslev 874
H. H. Rahbek (’47)

HERLOVIANERENS expedition 
og

HERLOVIANERSAMFUNDETS 
medlemsf ortegnell se

Fra og med februar 1967 er HERLOVIANERSAM- 
FUNDETs kasserer- og ekspeditionshverv blevet 
delt. Damgaard (’34) vil fortsat sørge for at regi
strere og bogføre ind- og udbetalinger, medens 
redaktionens yngre halvdel (Konow (’54)) har på
taget sig at forsøge at holde styr på ekspeditio
nen af HERLOVIANEREN, udsendelser af kontin
gentopkrævninger og den løbende ajourføring af 
medlemsfortegnelsen.

Vi benytter lejligheden til at repetere retnings
linierne for flytteanmeldelser m. v.. idet der erin
dres om, at adressering og forsendelse af bladet 
i indlandet sker ved postvæsenets foranstaltning:

I. Adresseændringer
A. Flytning fra et sted i Danmark l akski. Fær

øerne og Grønland) til et andet; anmeldes 
til postkontoret i fraflytningsbyen. Postkon
toret vil herefter automatisk (1) underrette 
avispostkontoret, som retter den pågælden
de adresseplade og (2) giver besked om 
flytningen til HERLOVIANERENs ekspedi
tion. I sådanne tilfælde er flyttemeddelelse 
til HERLOVIANERSAMFUNDET altså over
flødig.

B. Flytning til eller fra udlandet (herunder 
Færøerne og Grønland) eller nellem to 
udenlandske adresser: anmeldes til Konow, 
helst skriftligt (adresse: Bredesvinget 11, 
Virum).

II. Meddelelser om stillings- og navneforandrin
ger m.v. bedes givet til Konow, helst skrift
ligt. Af Hensyn til HERLOVIANERENs perso- 
naliarubrik bør sådanne meddelelser også sen- > 
des til Borelli-Møller. Der mindes om, at det 
tidligere er besluttet at slette stillingsbeteg
nelserne på adressepladerne, og meddelelser 
om titelændringer vil derfor ikke blive videre
givet til avispostkontoret, hvorimod der tid 
efter anden vil blive sørget for, at adresse
pladerne »renses«, så de fremtidig alene viser 
»Hr.« (»Fru«, »Frøken«) + navnet. Stillings
forandringer vil derimod som hidtil blive regi
streret i medlemsfortegnelsen.

III. Anmodninger om indmeldelse bedes givet til 
Konow, helst skriftligt.

IV. Indbetaling af medlemsbidrag sker til Dam
gaard. Opkrævning + giroindbetalingskort ud
sendes til hvert enkelt medlem hvert forår.

V. Meddelelser om fejl og unøjagtigheder i med
lemsfortegnelsen bedes givet til Konow, helst 
skriftligt.
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Til gammelherlovianeren

Herlufsholm d. 14-2.67

For i det mindste i begyndelsen at holde mig til emnet 
kan jeg jo indlede med at skrive: hernede går alt som det 
plejer. Med de sædvanlige, uundværlige små afvigelser går 
dagene sikkert nøjagtigt som i Deres tid. Jeg burde måske 
kaste mig ud i det umulige, nemlig at sige noget om vores 
omdiskuterede, opreklamerede (SE: Forum Omnibus — 
omtrent alle nye numre ...) piger, men vil nu nøjes med 
at slå fast, at de ikke svarer til forventningerne.

Nej, selvfølgelig gjorde de ikke det, det er jo immervæk 
kun piger, og Rom blev jo heller ikke bygget på en dag, — 
men disse nye »væsners« indflydelse på hverdagen er skuf
fende lille. Bortset fra en enkelt eller to har de overhove
det ikke kontakt med andre diple end deres klassekamme
rater — og det kun i skoletiden, idet der — stadig? — skal 
speciel tilladelse til ophold på skolens bygninger efter 
skoletid, også om eftermiddagen. Skuffende nok betragtes 
de altså endnu — fra ALLE sider — som piger, ikke som 
»diple«.

Trolleballet forløb godt. Det lader til, at den nye balord
ning vil vinde fodfæste, omtrent overalt. Højtideligheden 
i kirken forskønnedes i nogen grad af de nye, høje stem
mer, og med en enkelt bitter bemærkning om våbenman
gel (???) fik også korpset deres afdeling overstået. Det 

mærkes tydeligt blandt diplene, at den vellidte stemning, 
der i de sidste par år har hersket i spisesalen ved ballerne, 
savnes i festsalen — der stadig er festsalen, og altså ikke 
halv spisesal, som ventet og ønsket fra dipelsiden. Bl. a. 
lader standhaftige forældre og lærere sig ikke gå på af det 
svindende antal stole, og hvis man ligefrem vover sig ud 
for at danse på den stærkt oplyste arena, skal man endelig 
huske at knappe gallajakken — ellers bliver man nemlig 
afbrudt og rettet ... noget, der godt kan slå en halv-nervøs 
herlovianer med en ny pige ud af kursen — og efter min 
mening er en fornærmelse mod en 19—20 årig. Ellers alt 
vel, og mon ikke alle piger — med ovennævnte uundværlige 
små afvigelser — ifølge aftalen (dvs. påbudet) var ude kl. 
12?

Nis Boesdal.

Er det mon en komplet forældet opfattelse, at det er en for
nærmelse mod pigen, hvis hun bydes op til dans af en dipel 
(uanset hans alder) med åbentstående jakke?

Redaktionen.

HERLOVIANEREN s nytårskonkurrence

Redaktionen beklager, at det endnu ikke har været mu
ligt at træffe det endelige valg blandt de indkomne for
slag til ændring eller ikke-ændring af HERLOVIANE- 
RENs hoved.

Læserne må derfor i endnu et par måneder forblive i 
spænding om, hvem der har kvalificeret sig til de tre fla
sker BEAUJOLAIS EXTRA 1962 (ApeUationContrôlée)*), 
som er udsat som præmie af

Redaktørerne.

•) Fra et af de anerkendte huse (Pasquier-Desvignes), jfr. side 
134—135 i Grumses (’36) bog »De skønne vine«.

Brøndboring
udføres af

K. B. Larsen (’ 17)
Civilingeniør

Frederiksgårds Alle 4
Fasan 1072

Schaumburg-Müller & Co. Vs
BRÆNDSEL 06 BRÆNDSELSOLIER
AF ENHVER ART LEVERES OVERALT

TLF. BELLEVUE *780
TÂRBÆK STRANDVEJ 113 ERNST SCHAUMBURG-MÜLLER
KLAM ENBORG <-29)
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Traditionel fest i nye omgivelser

14. januar 1967 på hotel Mercur i København
Som annonceret i HERLOVIANEREN, nr. 5/1966, blev 

Herluf Trolles 451 års fødselsdag fejret flere steder. Om 
festerne for lolliker og fynboer kan læses andet steds i 
bladet i de bidrag, der er modtaget fra Hertig (’33) og 
Grumse (’36). Desuden er det rygtedes, at en tildels jysk 
skare ex-diple drak Herluf Trolles skål i Århus; redaktio
nen har ikke modtaget nærmere oplysninger herom, men 
hvis arrangementet gentages næste år, vil man være tak
nemmelig for at modtage underretning herom i så god tid, 
at besked kan videregives til HERLOVIANERENs læsere, 
som sikkert også til sin tid vil være glade for en situations
rapport om »Trolledag 1968 i Smilets By«. Også på Bor
bjerg Holm gård ved Holstebro og i Byrum på Læsø fejre
des H. T. — herom vidner to telegrammer, der indløb til 
hotel Mercur, sidstnævnte fra HEROVIANERSAMFUN- 
DETs æresmedlem og tidligere formand Erik Dreyer (TO). 
I denne forbindelse bør det også nævnes, at der som sæd
vanlig kom en telegrafisk hilsen fra Den fynske Trollefest.

Tilslutningen til festen på hotel Mercur var »under mid
del«, og man gætter næppe helt forkert ved at tro, at prisen 
(90 kr. pr. deltager) har virket afskrækkende. Alle ved, at 
det er blevet grueligt dyrt at spise på restaurant i Køben- 
hanv, men det er dog måske muligt, at man kunne finde 
en udvej for at gøre den københavnske trollefest bare lidt 
billigere. HERLOVIANERSAMFUNDETs bestyrelse har 
nedsat et udvalg, der skal overveje dette spørgsmål, og 
redaktionen håber på inden for længe at kunne offentlig
gøre de resultater, som udvalget når frem til.

Ifølge de omdelte menukort blev der til middagen ser
veret:

Filets de Carrelet Florentine
Selle de Chevreuil rôti, Gelé et Salade Waldorf 

Gâteau Rubinstein

Alle vil heraf let (?) forstå, at bespisningen var ganske 
som vanlig. De tilhørende vine afveg ejheller fra ritualet 
— selv om mange vist efterhånden synes, at det just 
nævnte udvalg også burde overveje, om det er velbetænkt 
til samme middag at servere Bière blonde og Château Bel 
Air 1961. Dette er dog kun en mindre væsentlig detalje i 
billedet af et både festligt og hyggeligt måltid.

Efter at Tois trup (’24) havde budt velkommen, blev 
Nørreslets kantate sunget — til akkompagnement på piano
forte af Frode Petersen (’53) — hvorefter Formanden (’24) 
overbragte de forsamledes hyldest til årets jubilarer. På 
rette tid tog Ammentorp (’42) ordet; hans tale findes på 
side 10. Tolderen (’24) takkede Ammentorp og præsente
rede ved navneopråb studenter og realister af årgang ’66 
for gæsterne. På rusholdets vegne sagde Peter Blanner Ç66) 
tak for god modtagelse i »Gammelherlovianersamfundet« 
— en efterhånden ofte hørt terminologisk misforståelse, 
som foranledigede Flemming (’24) til at give en korrektion.

Peter Blanner (’66) takker på rushol
dets vegne

Jubilaren Kai Paludan-Müller (’01) fortalte vittigt om, 
hvordan han ved sit første møde med skolen — i 1897 — 
havde følt sig som »blandt et helt kuld ulve« og hvordan 
han var blevet hånet for sin sydsjællandske diaklekt. De 
efterfølgende bemærkninger om klimaet på Herlufsholm 
omkring århundredskiftet gjorde det dog klart for enhver, 
at han hurtigt var faldet til og var blevet glad for sin 
skolegang. Paludan-Müller — hvis broder, Frits P.-M. (’02), 
også deltog i festen — afsluttede sin tale med at udbringe 
et leve for »et Herlufsholm, der fortsat kan bevare et vær
digt præg.

Kai Paludan-Müller (’01 ) giver eksemp
ler på sydsjællandsk mundart. . .
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og også Børge Dan 
(’16) mindes gamle 
dage

Også Børge Dan (’16) fik ordet og mindedes i sin tale 
blandt andet en trollefest, hvori kun deltog 6 mand for
uden bestyrelsen. Han glædede sig på denne baggrund 
over den støtte fremgang for HEROVIANERSAMFUN- 
DET, for hvilket han udbragte et leve.

Fra middagens afslutning til natmaden ved midnatstid 
gik snakken — som altid — mere og mere ivrigt, og det 
forlyder, at visse af festdeltagerne først skiltes efter at have 
sludret videre på diverse forlystelsesetablissementer i ho
vedstaden.

De billeder, der pryder nærværende artikel, er mod 
betaling i flydende naturalier velvilligt fotograferet af 
ovennævnte Peter Blanner (’66) i samarbejde med Steen 
Mans (’66).

... men aldrig var der så skønt som i år

Et — på baggrund af den meget milde vinter — måske lidt uaktuelt billede, der blot skal minde om, at der altid er dejligt på 
Herlufsholm.
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Flemming Tolstrup (’24) i Herlufsholm kirke Trollemorgen 1967:

EN BALLAST SOM VILLE FRYDE
SKIBSCHEFEN HERLUF TROLLE

Herre ske lov, pris og ære I trolig vi bede dig, 
du vil os styre og regere / beredt at tjene dig, 
som du monne sammenføje I med kærlighed kristelig, 
du vil det så og gøre I at jeg med Birgitte Gøye 
hos dig lever evindelig.

Disse linier skrev den 27-årige Herluf Trolle i et digt*)  
til sin trolovede, og digtets syv strofer indledes med bog
staver, som tilsammen danner navnet Berethe — en stave
måde hun selv benyttede, blandt andet på Herlufsholms 
fundats.

*) Se HERLOVIANEREN, nr. 1/1949, side 1-2.

I digtet skildrer Herluf Trolle sin kærlighed til hende 
og hendes modtagelse af hans frieri, og som sidste strofe 
begynder med at prise Gud, indledes den første på samme 
måde:
Beredt er jeg at love / af hjertet min Herre og Gud 
alt for så ædel en gave I ret efter hans hellige bud.

Et års tid senere blev de mand og hustru, og det er na
turligt at tænke, at de har drømt om at få børn, som kunne 
føre slægternes traditioner videre på det arvede gods, der 
betød mere for dem, end vi i almindelighed aner. Birgitte 
Gøyes far var nyligt død, og hun var allerede herved ble
vet ejer af meget jordisk gods.

Men det kom til at gå anderledes. Børn fik de ikke, og 
det arvede gods blev krongods.

Og dog kan man sige, at deres drøm blev til virkelighed. 
Deres børn må tælles i tusinder, og her i kirken sidder 
både unge og gamle, som hører med i skaren. Vi er kom
met for at mindes og for at takke.

Det er ikke givet ethvert menneske at kunne »se syner«, 
men Herluf Trolle og Birgitte Gøye havde evnen dertil. 
Deres baggrund var den dybe gudsfrygt, som gennemsy

rede dem begge, et livssyn som de ofte gav udtryk i ord 
og handling. Lad os blot tænke på Herlufsholms fundats, 
der indledes med ordene om, at »alle mennesker er skabt 
til Guds ære og skyldige at øge og udbrede den«.

Derfor oprettede de en skole »af den Guds velsignelse 
os undt og forlenet er«. Derfor fik kirken på Herlufsholm 
en central plads i skolen og i sognet.

Kunne de se herind i denne morgentimes og kunne de 
se ud over Herlufsholm af 1967, ville dø forhåbentlig 
glæde sig. Hvem ved, om der ikke netop i dag ville være 
et særligt glimt af fornøjelse i Birgitte Gøyes blik.

Det er ikke så længe siden, vi fejrede He rlufsholms 400 
års jubilæum, og ved den lejlighed bragte sognepræsten 
en hilsen til skolen fra den gamle kirke. Vi synes, skolen er 
en ærværdig institution, men vi må ikke glemme, at kir
ken er næsten dobbelt så gammel.

Vi ved ikke nøjagtigt, hvornår dens gruñe sten blev lagt, 
men vi regner med, at den i noget nær l400 år har været 
samlingssted for beboerne i Sankt Peders: Kloster. Her har 
benediktinermunke i mange generationer prist og takket 
den Gud, som skabte Himmel og Jord. Her har den am- 
brosianske lovsang til den treenige Gud lydt under kirkens 
tag, fra munkene sang den på latin, til diplene for et øje
blik siden sang den på dansk. Her ønsker vi, at takken og 
lovsangen bestandig må blive gentaget af nye generationer 
af herlovianere.

Herluf Trolle og Birgitte Gøye gjorde klosterkirken til 
et led i den protestantiske folkekirke. De gav den en me
nighed, men de gjorde den også til et led i skolens liv. 
Selv om de gentagne daglige besøg i kirken ikke mere 
indgår i skoledagen, er den dog hyppigt et samlingssted 
for dem, der har afløst munkene som faste beboere på det 
gamle Skovklosters grund, og hver 14. januar flokkes gamle 
herlovianere med diplene for at være med t processionen 
forbi stifternes sarkofag.

Som munkenes sortklædte skare drog gönnem kirken, 
skal vor fylking vandre gennem den, når vi har sunget 
verset om, hvorfor vi er kommet. Og når vi bøjer hove
derne i ærbødig tak ved sarkofagen bag alteret, skal vi 
tænke på de utalte generationer af herlovianere, som har 
stået der før os. Vi skal også tænke på, at verset om 
Herluf Trolles hvilested første gang blev sunget af diplene, 
medens de stod i flok omkring sarkofagen

Det lød lidt anderledes, i mine øren lidt mere svulstigt.
Det var tredie og sidste vers i en koral, hvis første 

linier lyder således:
Træd frem med dyb ærbødighed / til Dana-heltens 

hvilested! og det skete, da man mindedes skolens stiftelse 
i trehundredåret efter Herluf Trolles fødsel. Man havde 
oprindelig tænkt sig at gøre det den 14. januar 1816, men 
udsatte det til stiftelsesdagen den 23. maj, for — som der 
står i beretningen om festen: »det kunde befrygtes at 
Aarstiden maatte hindre mangen Oldipg, som endnu 
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erindrede sine lykkelige Ungdomsdage i Herlufsholms 
Skole, fra at samles med sine ældre og sine nærværende 
unge Brødre, i en Anledning, der maatte have saa megen 
Interesse for ethvert taknemmeligt Hierte«.

I vore dage skal der meget til for at afholde gamle her- 
lovianere fra at møde talstærkt på Trollemorgen. Vi vil 
gerne selv være med i takken for, hvad Herlufsholm har 
betydet og betyder. Vi vil i en kort stund føle mindernes 
vægt.

For en ældre herlovianer er hele Herlufsholm ladet med 
minder, men intetsteds er de så intense som her i kirken. 
Her føler vi, at vi er sammen med kammerater fra hele 
skolens levetid, her aner vi klangen af deres stemmer, her 
kan vi drømme om den gang diplene sang for lektoriet i 
korbuen og fjælede sig i munkestolene bag det under sog
nepræstens prædiken. Her har vi måske selv sunget med i 
Te Deum både blandt sopranerne og blandt de dybe bas
ser.

Men jeg skal gerne tilstå, at sådanne følelser først kom
mer med årene efter skoletiden. I den var det anderledes.

For det første kendte min generation af diple så godt 
som intet til Herlufsholms historie, og jeg mindes ingen, 
som forsøgte at lære os den. For det andet var det vel nok 
stemningsfuldt at samles i den halvdunkle kirke, men or
dene fra prædikestolen gik som regel ind af det ene øre 
og ud af det andet, hvis de ikke gik helt over hovedet på 
os. Og for det tredie gik tankerne mere frem end tilbage, 
frem til en skolefridag og Trolleballet.

Jeg tror, det første punkt er ændret, men jeg tror ikke, 
at de to andre har skiftet karakter.

Vi synger: »lær os at vorde mænd som han / til hæder 
for vort fædreland«, og når vi gør det, vil mange vel først 
og fremmest tænke på Herluf Trolle som en historisk per
sonlighed. Herluf Trolle som søhelten og måske også som 
skolestifteren.

På det punkt er der ikke mange herlovianere, som har 
opnået en lignende stilling. De herlovianere, hvis navne 
står i registeret til den sidste Danmarks Historie, er hur
tigt talt. Men det er heller ikke nødvendigt at blive nævnt 
i historiebøgerne for at kunne være »til hæder for vort 
fædreland«. Der kan nævnes adskillige historiske person
ligheder, som var alt andet end »til hæder«.

Den ydre glans er ikke nødvendig for at ligne den Her
luf Trolle, vi mindes i dag sammen med Birgitte Gøye. 
Her på Herlufsholm må de altid nævnes i samme ånde
drag. Vi tænker på dem som to oprigtigt gudsfrygtige 
mennesker, med forståelse for Næstens behov og med vilje 
til at hjælpe efter evne; og den var stor. Vi tænker på dem 
som et forbilledligt ægtepar, to mennesker der i mangel af 
egne børn skabte sig en børneflok uden lige. Vi er lige ved 
at synes, at de praktiserede Jesu ord til den rige yngling 
om at sælge sit gods og give pengene til de fattige. Hvor 
vi end kom fra, har vi gennem deres gave fået så meget, 
at vi synes, de må have samlet sig en stor skat i den Him
mel, hvor Herluf Trolle bad om det evige liv for dem 
begge.

Den ydre glans er ikke nødvendig for at gavne det sam
fund, vi lever i. Det kan gøres på en hvilken som helst 
plads, for vi er alle hjul i en stor mekanisme, og vi er alle 
afhængige af hverandre. Ja, i nutiden er vi det i endnu 
højere grad end i tidligere generationer. Hvert slægtled 
bygger på forgængernes resultater, men hvert slægtled gør 
samtidig mekanismen mere indviklet og mere sårbar. Der
for må vi arbejde sammen, og enhver herlovianer må øn

ske, at Herlufsholm aldrig glemmer Forstanderens tilsagn 
fra denne prædikestol på jubilæumsdagen i 1965:

»Her på Herlufsholm skal fædrelandssind sættes i høj
sædet. Her på Herlufsholm må vi insistere på den opfat
telse, at det fælles går forud for det egne. Ord som ærlig
hed, flid, lydighed og høflighed må på Herlufsholm aldrig 
blive til blot begreber.«

Efterleves dette, vil Herlufsholm give kommende her- 
lovianergenerationer en ballast, som ville fryde skibschefen 
Herluf Trolle, og som ville synes både ham og Birgitte 
Gøye at være bevis på det sande menneskelige adelskab. 
Vi gamle herlovianere håber, at vi selv har nemmet noget 
af den lære, og at den er med til at forme vort daglige liv.

Som diplene sang det den 23. maj 1816, vil vi også 
»træde frem med dyb ærbødighed«, når vi passerer Herluf 
Trolles og Birgitte Gøyes sarkofag. Men vor ærbødighed 
for stedet og for stifternes grav skal tillige være udtryk for 
vor taknemmelighed for den gave, de gav Danmark, og 
som vi har den allerstørste andel i. Vi takker Stifterne, og 
vi takker dem, der for hver af os er eller var med til at 
gøre Herlufsholm til et levende sted.

Og til sidst, men ikke mindst beder vi Gud velsigne det 
arbejde, som gøres på Herlufsholm.

Lolland-falstersk Trollefest
I en række år har herlovianere på Lolland søgt sammen 

den 14. januar for at fejre Trolleaftenen snart i den enes, 
snart i den andens hjem. Værtinder og værter har med 
største gæstfrihed åbnet deres hus for os, men ikke enhver 
gammel dipel har plads til en Trollefest, hvor deltager
antallet trods den lokale begrænsning ikke kan fastlægges 
på forhånd. Sidste år var vi fra et tidligere maksimum af 
en snes skrumpet ind til det halve; vi bestemte os derfor 
til næste gang at mødes på restaurant og udstrække indby
delsen til gamle herlovianere på Falster, Bogø og Møn. 
Håbet om, at kredsen skulle vokse, blev dog i første om
gang beskæmmet.

Den 14. januar 1967 mødtes på restaurant Lysemose ved 
Maribo kun 3 falstringer og 5 lolliker. Men vi kom gen
nem den mørke skov til et festligt oplyst hus, i hvis 
varme og rummelige indre vi fandt den rette stemning 
med det samme. Som alle de foregående blev også denne 
Trolleaften en succes, der mærkedes allerede før vi havde 
sat os om det veldækkede bord. Middagens tre retter med 
tilhørende vine fyldte os med udelt behag, og Jørgen Eng
berg (’28) forhøjede feststemningen med en ypperlig 
Trolletale. Samtalen gik livligt omkring bordet og siden 
over kaffen og læskende Nykøbing-øl (takket være Syn- 
nestvedt, ’48!), dagens kendte kirketoner lød fra grammo
fonen, og før hjemfærden styrkede vi os med natmad. 
Alderspræsident var L. C. Stage (T4), og yngste deltager 
den allerede nævnte brygger, og Kristian Jensen (T7) fej
rede som så ofte før sin egen fødselsdag sammen med Her
lufs i herlovianeres kreds.

Kredsen var altså denne gang usædvanlig snæver. Vi op
fordrer alle gamle herlovianere på Sydhavsøerne til at ud
vide den til næste år! Man melder sig til festarrangøren 
Preben Krarup (’35), Maribo. Krup havde taget sig af hele 
arrangementet og fået det for en så rimelig pris som 55 
kroner per mund. Vi syv andre bringer ham herved vor 
tak med én mund. Henrik Hertig C55;.
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Fatens vært, Erik Lasten (’19)

At den fynske Trollefest — med store bogstaver, fordi 
den gennem nu 24 års hævd og traditioner er blevet en 
institution — i år blev holdt i Jylland, kræver vist lidt 
forklaring for ikke at skabe forvirring, endsige fortrydelse, 
i herlovianerkredse.

Den fynske Trollefest blive indstiftet — eller lad os 
sige genoplivet — i 1944, og med to undtagelser har den 
været holdt hver 14. januar lide siden rundt om i fynske 
herlovianeres hjem. De to undtagelser var 1950, hvor vi 
loyalt bøjede os for en henstilling om ikke at holde regio
nale trollefester af hensyn til Herlovianersamfundets 100- 
års jubilæum, og I960, hvor festen med timers varsel 
måtte aflyses på grund af et forrygende snevejr, som luk
kede alle veje og gjorde det umuligt at køre til Svendborg, 
hvor Friis Jespersen og frue havde alt klar til at modtage 
24 kjoleklædte gæster.

Gennem snart et kvart århundrede har vi altså holdt 
disse fester i private hjem og — synes vi — fundet en 
form, som deltagerne kan lide. Det har været både fest
lige og hyggelige sammenkomster i en atmosfære, som vel 
kun kan skabes i et hjem. Deltagerantallet svinger om
kring en snes stykker, og ret mange flere kan selv de største 
privathjem vel heller ikke rumme.

Alene af den grund vil det altså være umuligt at tænke 
på at invitere jyske herlovianere med, men i øvrigt ville 
afstandene vel også hurtigt blive for voldsomme, hvis 
festen f. eks. holdtes på Sydfyn. Vi kan derimod kraftigt 
opfordre jyderne til at tage ved lære og skabe deres egne 
trollefester.

En enkelt jyde har dog adskillige gange deltaget i Den 
fynske Trollefest, nemlig Erik Lassen (T9), Stenderupstrand 
ved Kolding, som flere af de skiftende værter har inviteret 
med i kraft af rent personligt venskab. Og i år havde Erik 
Lassen så ønsket at gøre gengæld ved at tilbyde at være 
vært for Den fynske Trollefest 1967 og åbne sin dejlige 
skovridergård for os.

Og det blev en aldeles storartet fest, som de 17 deltagere 
nød i fulde drag. Det var jo en lørdag, så vi udvidede pro
grammet og mødtes på skovridergården allerede kl. 14.30 
i strålende skolskin og blikstille vejr. Vi var iført vort 
ældste kluns, og efter en kop te med hjemmebagte boller 
travede vi en tur på halvanden time. Med Lassen som en 
storartet fører så vi på gamle egetræskæmper, på oldtids
grave og voldsteder, på et vældigt grævlingebo midt i 
skovens dyb og på den helt vidunderlige udsigt over 
Lillebælt, som skovriderens domæne strækker sig lige ned 

til. Vi nød naturen, fik frisk luft i lungerne — og gevaldig 
appetit.

Efter en skumringstime i den lune skovridergård, hvor 
ilden blussede i kaminen, klædte vi om i hold — der stod 
fem gæsteværelser til vores disposition -j- og mødtes så i 
galla til en middag, der bød på vildtsuppe, snepper, oste
lagkage og fløderand med jordbær — ledsaget af henholds
vis Oloroso-Sherry, Chateauneuf-du-Pape og en ældgam
mel Tawny-Portvin. Et virkeligt herremåltid!

Trolletalen blev holdt af Eiler Lambrethsen (’42), 
Odense, der præsterede det kunststykke slet ikke at nævne 
Herluf Trolle, men i stedet talte om — og for — skolen, 
idet han kommenterede mange forandringer, der netop 
i disse år finder sted på Herlufsholm.

Den gyldne Kæde, som vi indstiftede i 1953, blev af 
Frithjof Hammerich (HT 3), Odense, overrakt L. Ammitz- 
bøll (’33), Fjerritslev, hvis pligt det så er at lade den gå 
videre til næste år. Ved desserten sang vi Nørreslets sang 
»Det er gnister fra en stor og fælles stjerne«, og senere 
på aftenen hørte vi Herluf Trolles Te Deum, for også 
disse to ting hører med til vore traditioner.

Vi er beskedne folk her ovre på Fyn og agter naturligvis 
ikke hvert år at beslaglægge flere spalter i Herlovianeren 
med minutiøse omtaler af vore sammenkomster. Når jeg 
refererer så udførligt i år, er det da også nærmest tænkt 
som orientering for herlovianere i andre landsdele, som 
måske kunne tænke sig at arrangere lignende sammen
komster. Namrligvis skal festen i København, hvor også 
det sidste hold russer modtages, altid være tyngdepunktet 
i Herlovianersamfundets 14. januar. Det ¡må der ikke rok
kes ved, men man må vel samtidig se i øjnene, at vi 
fjerntboende ikke hvert år kan ofre rejse til København 
og hotelophold for ar være med i samfundets fest, og jeg 
kan derfor ikke se noget urimeligt eller uheldigt i, om vi 
fik endnu flere regionale trollefester, ligesom et kort 
referat af dem vel ville være et naturligt indslag i vort 
medlemsblad.

Lad mig derfor også sige, at vi hvert år sender hilsener 
til både skolen og samfundet og som regel også modtager 
genhilsener, når det ikke overstiger telegrafvæsenets for
måen, at vi efter kaffen og cognac’en nyder en enkelt og 
for i hvert fald chaufførernes vedkommende ret tyndbenet 
sjus, at vi i øvrigt har det bundhyggeligt, hvad enten vi nu 
vælger at snakke »skole« eller snakke »fag«, og at vi ved 
midnatstid slutter af med et eller andet — det kan være 
en kop te eller en øl med lidt fingermadder, et krus dam
pende gløgg eller som i år en dejlig kop ¡bouillon, der gav 
kræfter til den lange hjemtur. Der var deltagere både fra 
Bogense, Svendborg og Ærøskøbing!

I år skete der yderligere det, at aftenens vært ved kaffen 
causerede fornøjeligt og lærerigt om en skovriders liv og 
virke, og at Thorbjørn Borch (R’38), som er en fortræf
felig visesanger, underholdt med et par sange til eget luth- 
akkompagnement.

I begyndelsen så man vistnok i København lidt skævt 
til Den fynske Trollefest, idet man betragtetie den som en 
ubillig konkurrence til samfundets arrangement, men ef
terhånden har man vist accepteret os. Eftersom vi nu har 
holdt Den fynske Trollefest i live siden 1944, tør jeg også 
roligt sige, at vi er kommet for at blive. Du bliver trolle
fest på Fyn også i 1968. Alle ved hvornår — men ingen 
endnu hvor. Arne Grum-Schwtnsen (’36).
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SPAREKASSEN 
for Næstved 
og Omegn

Herlovianerknapper i guld (14 karat) og sølv 
Vesteknapper ..................................  pr. stk. kr. 50,00
Manchetknapper ................................ pr. sæt kr. 200,00
Sølvmanchetknapper (som de »store« 
herlovianerknapper) ............................ pr. sæt kr. 66,00

JOH. H. PA ULSEN, Guldsmed
GL. MØNT 1,KBH. K. - TELF. (01) 15 59 13 (01) 11 11 13

.gS 1 Evéntyrslottet
på blomsterøen

GAVNß^

Restaurant Fri parkering
Aben 10 • 17 undt. fredag

med historiske værelser og norden# 
største private malerisamling. 

DRONNING MARGRETHES KLOSTERKIRKE 
Danmarks skønneste have, tulipanudstilling, rosenhave

Dansk Stoker & Varmekedel Komp. AS
Landgreven 4 . København K . Minerva 270

TORBEN V. KLEIN (R’ 35)
Intern transportmaferiale 

Lager- og fabriksrationalisering

GEORG CHRISTENSENS 
BOGHANDEL

AXELTORVET 10
TELF. (03) 72 20 24 8c (03) 72 00 04 NÆST VED

LEVERANDØR TIL HERLUFSHOLM KOSTSKOLE

Tegn Deres forsikringer hos:

Chr. Rasch
C. C. Burmeister (’43) 
Malmøgade 5, Kbh. 0. 

Telf.: *TR 6404

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

Brdr. Schur Als
HESTEM ØLLESTRÆDE 6

K
HOLBERGSGADE 26, K. - BY. 5058
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Paul Ammentorp (’42) på Hotel Mercur den 14. januar 1967:

Jeg - en utraditionel Herlovianer

herrer — desværre kan jeg ikke endnu sige mine 
damer og herrer.

Jeg er blevet bedt om at holde en Trolle- og rustale 
her i aften, og da jeg med skam må bekende, at jeg altid 
har hørt til den slags diple, der var mere veltalende uden 
for klassen end i klassen — bad jeg — som også var min 
sædvane dengang i dansk stil — klassen om at skrive en 
tale, ja, jeg gik videre, jeg udskrev en konkurrence, men 
da præmiebeløbet åbenbart ikke var besnærende, måtte de 
indkomne forslag desværre alle kasseres, så nu må vi se 
hvem der slipper bedst fra det her — I eller jeg.

Kan I huske Trolle-morgen — den står for mig som en 
af de mest nederdrægtige morgener i hele skoleåret — 
tidligere op — klæ’s i festdragt fra morgenstund i mulm 
og mørke — og hvis man var så uheldig at være med i 
koret, skulle man synge under en måske ikke alt for 
morgenduelig organists ledelse — den dræbende lange tid 
inden taler og rundgangen var færdig — men så var det 
fridag, og så ku’ man rigtig begynde at mærke, at det var 
en festdag og så trolleballet med flere dræbende taler — 
men selvfølgelig med alle de smarte sager.

Jeg tror aldrig, det har været Herluf Trolles mening, at 
vi sku’ stå så tidligt op — og jeg tror nu også ligesom den
gang, at der er mange måder, en sådan dag ku’ fejres på 
— ja, lige så mange måder, som der er herlovianere — men 
det er en tradition — en god tradition synes man vel nok 
i dag, og så kan man deltage eller lade være — det er op 
til en selv.

Der er også tradition for, at gamle herlovianere samles 
her i den uniform, som nu hører sig til, for at fejre Herluf 
Trolle og Birgitte Gøye, for at tilkendegive, at vi faktisk 
er ret taknemmelige for, at han i det hele taget fik ideen 
med at starte en skole, som vi sikkert, mens vi gik dernede, 
nu og da forbandede langt væk — som vi, når det hele

kom lidt på afstand, mindes på en eller anden behagelig 
eller ubehagelig måde — vi var blevet herlovianere, og 
hvad er det så for noget? Man starter sin tilværelse et eller 
andet sted i ind- eller udlandet og så bliver det vedtaget, 
at man skal på kostskole, og pludselig bliver man sat 
sammen med skilsmisse-, greve-, baron-, ingeniør-, læge-, 
slagtermester- og gud ved hvad — drenge, som man så 
skal gå og afrunde kanter på — det er en hård omgang — 
der bliver ikke lagt fingre imellem, og der er ingen at ty 
til, hvis man er doven — man hærdes — livis man i det 
hele taget har kunnet klare sig igennem. Der er adskillige, 
der aldrig har kunnet klare sig igennem.. Der er adskillige, 
der aldrig har overvundet den såkaldte kraftige afslibning.

Man bedømmer hinanden ud fra forskelligartede præ
stationer — karakter- eller sportssnobberi er de mest frem
herskende, til nød hvem der ku’ spise flest frikadeller — 
men det hører under begrebet sport. Diplen, der umulig
gjorde sig på pladsen, led lige så meget psykisk som ham, 
der umuliggjorde sig i klassen.

Og så er man med et gi. herlovianer. man skal ud i 
livet, som det siges, man er rus, og matk har en indbilsk 
fornemmelse af, at man står stærkt, fordi man jo kommer 
fra en af landets ældste og bedste skoler ,hvor man, hedder 
det sig, har haft et så fantastisk godt forhold til hinanden, 
og en god baggrund, man er uovervindelig —- vorherre be
vares — hvad du’r man til i samfundet som nybagt gi. 
herlovianer? Først nu viser det sig, at | der er uendelig 
meget andet, som man indtil nu har valtet afsondret fra 
— som først skal læres — man skulle i realiteten gå ud og 
muge møg et års tid for at komme lidt ned på jorden 
igen — for at citere en fremstående persen på skolen.

Man er kommet ud af skolen — man spredes, og det 
varer ikke længe, før man er så involveret i sit nye ar
bejde — sine nye omgivelser, at man kan risikere at 
glemme, hvilke baggrund man kommer |fra — jeg havde 
nær sagt heldigvis —.

Livet på skolen har måske ændret sig, [jeg har desværre 
ikke haft lejlighed til at bedømme, om forholdene stadig 
er, som jeg har skitseret — jeg tror det — terminologien 
er nok forandret — meget er blevet mere up-to-date — men 
hærdningsprocessen på godt og ondt er der stadig — det, 
er nok forandret — meget er blevet mere up-to-date — men 
der bl. a. kendetegner en herlovianer.

Hvordan karakteriseres så bedst en gi. herlovianer — er 
vi blevet til et kan-du-huske-dengang menneske — hører 
vi til dem, der får tårer i øjnene, fordi en gi. herlovianer 
er kommet i den blå bog, i avisen, er blevet ridder af 
dannebrog, eller går vi bare rundt og er forholdsvis almin
delige mennesker med en fælles baggrund,, som dog i reali
teten kun vedkommer hver især — jeg trori, vi er lidt af alt. 
Jeg tror ikke, vi er blevet bedre kammerater, fordi vi 
tilfældigvis er sendt ind under den samme børi — end f. eks. 
studie-, kollegie- eller soldaterkammerater — jeg tror der
imod, at vi ved at have gået på Herlufsholm — har haft
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en meget større mulighed for at danne et kammeratskab, 
som var mere intenst — jeg er i øvrigt tilbøjelig til at på
stå, at de bedste kammeratskaber herlovianere imellem er 
dannet efter at man er kommet ud af skolen — kammerat
skaber, som ikke nødvendigvis er dannet med en fra klas
sen. — Alt øvrigt er bekendtskaber, som man selv kan be
stemme, om man ønsker at dyrke. Jeg mener også, at der 
eksisterer så mange dygtige og interessante gi. herlovia
nere, som man måske aldrig har set før, som man har 
mulighed for at komme i kontakt med og danne et varigt 
venskab med — netop fordi vi har den samme baggrund 
— det er en af de mange fordele, skolens stiftere har givet 
os ved at oprette skolen — og det en gi. herlovianer er 
til for.

Ser I, nybagte gi. herlovianere — disse var nogle spredte 
betragtninger, ikke fordi jeg mener, jeg taler for nogen 
gruppe — jeg er bare en slags gi. herlovianer.

Det hører sig til, at give jer et ord med på vejen — det 
vil jeg slet ikke, for hvor I så end havner, så sku’ det helst 
være jeres egne præstationer, der tæller og kun dem — og 
de knubs, der skal til, kommer. — En ting vil jeg dog be’ 
jer om at huske: I skal behandle og respektere ethvert 
medmenneske, som vat han herlovianer.

I har gået på den skole, som vi har, og nu er det jeres 
tur til at uddanne jer til værdige gi. herlovianere — som 
vi tror vi er.

Der vil højst sandsynligt ske en mærkbar ændring i 
ranglisten inden for jeres klasse i løbet af de næste 10 år 
— duksen bliver bladuddeler — og fuksen finansgeni, eller 
sådan noget — det er spillets regler, og så må I selv afgøre, 
om det er skolens eller jeres egen skyld.

Herlufsholm har sine fordele og sine bagdele, men den 
skal være tidssvarende og ikke blive til en senvictoriansk 
højborg, som uddanner drenge, der ikke er anvendelige i 
et moderne samfund — og så er jeg i øvrigt ligeglad med 
traditioner og fundatser, hvis de ikke levner plads for 
moderne opdragelsesprincipper, men det er ikke alene 
skolen, der kunne moderniseres — vi gi. herlovianere ku’ 
osse trænge til en opsang — vi ku’ sikkert gøre meget for 
at forny vores forening — nogle er i gang med det — så 
det virkelig var et interessant samlingssted for nye gamle 
og gamle gamle herlovianere.

Traditioner er gode, men de må ikke virke hæmmende 
på udviklingen — traditioner kan godt moderniseres uden 
at nogen taber ansigt derved.

Lad os hæve glasset for Herluf Trolle og Birgitte Gøye 
— de var forudseende — lad os håbe, at den ånd ihvertfald 
ikke glemmes.

- også alle

Gammelherlovianere

bør bære de nye 

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

Portofri forsendelse overalt

HAAGENSEN
Eneforhandler af herlovianske uniformseffekter

Ringstedgade 2 A, Næstved 

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

Postkonto 5 04 84

Bygningsartikler . Gips . Terrazzo . Stenmel . Væg- og Gulvfliser

Vs Knud Gottlieb ('20)
Efableref 1902

DISKONTOBANKEN %
NÆSTVED

Rådhuspladsen 4, København V.
Telefon: *12 73 83
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HERLO VI AN ER SAMFUND ETS Â R S R E G N S K A B 1966

INDTÆGTER UDGIFTER
Kontingent .................................... 14.064,14 Herlovianeren................................ 11.281,48
Renter ............................................. 3.007,80 Annonceindtægt ............................ . 1.950,00 9.331,48
Salg af Herlufsholm-kort............... 159,95 Gaver (legater) .............................. 1.500,00
Tilgang af obligationer ved konvertering............. 1.600,00 Repræsentation .............................. 484,00
Overskud. Arkivet.......................... 2,60 Fester og sammenkomster............. 4.629,63
Solgt obligationer (konvertering) 14.858,21 Administration................................ 2.170,67

Afskrevet kontingent..................... 1.095,00
Afskrevet på inventar................... 77,00
Købt obligationer (konvertering) . 15.042,73

Årets underskud ............................ 637,81

1 alt............. 34.330,51 I alt.............34.330,51

FORMUE PR. 1. JANUAR 1967

Beholdninger:
Obligationer og aktier.............................................
Københavns Handelsbank ......................................

56.600,00
4.145,21

Formue pr. 1. januar 1966 ................................
Årets underskud .................................................

78.995,89
637,81

Postgirokonto............................
Arkivet......................................
Inventar ....................................
Kontingentrestancer.................
Urørlig kapital: 
Obligationer.............................. 
Bikuben ....................................

........... 9.600,00

..... . 2.723,68

I alt.............

1.660,19
100,00
214,00

3.315,00

12.323,68

78.358,08 I alt ... . 78.358,08

Formue pr. 1. januar 1967: kr. 78.358,08 
København, den 14. februar 1967

Jørgen Damgaard 
kasserer

REGNSKAB OG STATUS FOR DEN GAMLE OVERLÆRERS LEGAT 1965

A.
B.

Beholdning 1/1 66...............
Renter
Overformynderiet 
pr. 1/1 .............................. . .. 1.516,06

54.614,45 A.
B.

Udbetalte legater, bil. 5-10 . . .
Udgifter 
Porto, befordring m. v..............

........... 2.100,00

175,00
4.767,148/18 C. Købt 7.000 6% Øst. Krdf. 16/3 tor ....

pr. 1/7 ..............................
pr. 11/12 ..............................

.. . 1.60406
10,55

D.
E.

Udgået af depotet (udtr.) ....
Beholdning 31/12 1966:
I Overformynderiet 
6% Køb. Krdf. 13/3 ............. 
6% Øst. Krdf. 16/3...............  
5% do. 16/3............................
Kontant ....................................

............... 4.000,00

C.

Bil. 1-4 ..................................
Bikuben ..................................

Indgået 6% Øst. Krdf. 16/3 
bil. 12-13................................

... 3.139,35

. 15,43

til pålydende,

3.154,78

7.000,00

. 24.400)00

. 28.000,00

. 2.600,00
545,45

D. Udtrukken do. do., bil. 11 . . 4.000,00
I Bikuben H., kontrabog 45163

55.545,45
.___ 2081,64

57.727,09

I alt............. 68.769,23 I alt ... . 68.769,23

København, den 13. januar 1967 
Viggo Loft
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LEGATREGNSKABER

Overlærer Albert Leths 
Stiftelse

Overlærer Albert Leths 
Legat Oluf Halls Legat R. C. I. Schades Legat

Formue den 1. januar 1966 196.703,61 15.139,82 6.364,97 9.359,94
Renteindtægter ................. 1.904,47 703,49 254,04 503,66
Solgt værdipapirer ........... 13.332,32 4.781,46 2.663,56
Tilgang værdipapirer .... 1.300,00 500,00

I alt ... . 213-240,40 20.624,77 6.619,01 13.027,16

Legatportioner................... 500,00 200,00 300,00
Købt værdipapirer ........... 13.198,54 4.873,23 2.684,89
Depotgebyr og andre geb. . 46,00 12,20 6,00 7,80
Driftsudgifter af ejendom . 1.316,19

I alt ... . 14.560,73 5.385,43 206,00 2.992,69

Formue den 31. dec. 1966 198.679,67 15.239,34 6.413,01 10.034,47

Apoteker Johan Sanders 
Studielegat

Gamle Herlovianeres 
Tilbagebetalingslegat

Legatet for afdøde 
herlovianeres trængende 

efterladte
Bryggeriejer 

Vilh. Valløes Legat

Formue den 1. januar 1966 54.731,46 21.805,65 38.902,93 11.836,05
Renteindtægter ................. 2.204,35 1.002,45 1.655,58 632,47
Tilgang værdipapirer .... 700,00 400,00
Solgt værdipapirer........... 3.989,50 15.314,52 6.776,16
Udtræk af obligationer . . . 1.000,00 2.000,00

I alt .... 56.935,81 28.497,60 58.273,03 19.244,68

Legatportioner................... 2.000,00 1.850,00 500,00
Købt værdipapirer ........... 4.773,11 16.577,02 6.859,92
Depotgebvr og andre geb. . 53,00 17,70 36,26 11,00
Revision ............................ 35,00

I alt ... . 2.088,00 4.790,81 18.463,28 7.370,92

Formue den 31. dec. 1966 54.847,81 23.706,79 39.809,75 11.873,76

Læge Kristian Johnsens 
Legat

Knud Høgsberg 
Petersens Mindelegat

Kammerherre Sophus 
Hennings Boglegat

Sekretariatschef 
V. Clausen Hansens 

Legat

Formue den 1. januar 1966 12.125,52 7.013,74 3.202,21 61.355,79
Renteintdtægter ............... 592,67 316,05 103,73 2.896,70
Solgt værdipapirer........... 4.320,27 1.591,27 19.245,06
Tilgang værdipapirer .... 1.000^00 200,00 800,00

I alt ... . 12.718,19 12.650,06 5.097,21 84.297,55

Legatportioner................... 400,00 225,00 75,00 1.000,00
Depotgebyr og andre geb. . 16,16 6,00 2,40 61,50
Købt værdipapirer ........... 4.370,76 1.621,03 19.317,85

I alt ... . 416,16 4.601,76 1.698,43 20.379,35

Formue den 31. dec. 1966 12.302,03 8,048,30 3.398,78 63.918,20
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BREVE OG KLIP
Et brev, et telegram og diverse klip — mere har vi ikke 

plads til i denne omgang. Vi siger tak til flere indsendere for 
adskilligt mere stof — herunder flere breve om de for
svundne »Trollepenge« fra Helsingør. Disse ting er ikke 
glemt, men kun gemt til HERLOVIANEREN nr. 2/1967. — Vi 
starter med Sveinbjornsson’s (’65) svar til Riis (III g). Hvis 
andre (ældre?) herlovianere vil ytre sig om »flidens vilkår 
på Herlufsholm«, er disse spalter til rådighed for den fort
satte debat.

Redaktionen.

Der er (var) dovne!!!
Peter Riis (III g) forsøgte i sidste nummer af Herlovaineren, 

at løbe med vor herlovianerstolthed. Forsøget var lagt stort an, 
men det lykkedes ikke for ham at skalpere mere end et par enkelte 
gamle herlovianere, nemlig dem, der sætter lighedstegn mellem 
dovenskab og herlovianerstolthed.

Jeg er helt enig med Riis, når han skriver, at man må finde 
noget bedre end dovenskab at være stolt af. Men så hører enig
heden også ganske op!

Jeg vil godt benytte de selv samme argumenter som Riis brugte 
til at vise at diple på Herlufsholm ikke havde mulighed til ret 
meget andet end at læse lektier — til tværtimod at begrunde, hvor
for jeg mener, at et flertal af diplene er mindre flittige med 
lektielæsningen end det er normen på andre gymnasieskoler.

»Hvor dyrkede De Deres hobby?« spørger Riis (underforstået: 
Hvis du overhovedet havde nogen). Det havde de fleste nu, og 
mulighederne for at tilfredsstille behovet forekommer mig at være 
talrige.

Hver dag efter sidste time kører Peter Riis fra skolebygningen 
hjem til Lille Næstved, og det undrer mig derfor, at han ikke har 
lagt mærke til det smukke idrætsanlæg, der giver rige muligheder 
for aktivitet af en eller anden art. »Ja, men hvad så om vinteren? 
Så kan man jo ikke være på spladsen.« Nej, ganske rigtigt, men 
så er der til gengæld så meget andet. Nogle dyrker gymnastik, 
håndbold, fægtning, bordtennis osv., og er man ikke interesseret 
i sport, er man da ikke fortabt af den grund. Mange er spejdere, 
nogle er medlemmer af korpset, politiske foreninger eller film
klub, og atter andre spiller skak, bridge eller dyrker musik.

En gang imellem var der gasgilde, siger Riis videre, men det 
var nu så sjældent man var med — for man var — heldigvis? — 
temmelig upopulær i klassen! Nå? Jeg er ikke ganske klar over, 

hvem der refereres til? Det er nærliggende ar begynde med sig 
selv — det har Riis vel også gjort!

»På lal’erne var man tvunget til at læse, og i byen gik man 
ikke om aftenen, for så blev man smidt ud af skolen«. Uha, det 
står i reglementet!

Man tilbragte megen tid på sit hummer, siger Riis. Jeg vil hel
lere udtrykke det således: Man tilbragte megen tid på et eller an
det hummer (som regel ikke ens eget) og var man for en gangs 
skyld inde hos sig selv, var der nok en 4—5 kammerater som 
»forstyrrede«. Og det var da dejligt at blive »forstyrret«! Det var 
jo bl. a. på den måde kammeratskaber blev skabt og udbygget: 
gennem en hyggelig sludder eller en heftig diskussion over en 
kop the og med en god plade på gronen.

Der gik meget tid med hobbies og kammeratlig sludren, så 
megen tid at det tit gik ud over lektielæsninger. For tit, siger 
nogen. Måske?

Jeg tror nu den tid var givet godt ud, og at de gloser, årstal og 
formler man tabte af syne, skal man nok få lært senere, hvis man 
har interesse eller brug for det!

Disse sidste bemærkninger er ikke en opfordring til almindelig 
dovenskab — absolut ikke — men skulle tjene søm en undskyld
ning og begrundelse for den til tider ringe indsats, der lagdes for 
dagen, når det drejede sig om skolearbejde.

Som Riis sikkert bemærkede stod der »lagdes» og ikke »læg
ges« — så har jeg da vist ikke generet ham fpr tpeget. Der er jo 
kommet ny skoleordning, hvilket vel nok har været medvirkende 
til, at man allerede føler sig som et mosefund, når talen er om 
den moderne skole, og det er derfor nok klogest at bruge datid.

Det er altid godt at vide lidt om det, man snakker om.
Jeg forstår, at der er blevet endnu mere at b-estille med lek

tierne; men jeg må indrømme, at jeg ikke vidste, at diplene var 
blevet belemret med en ny retskrivning!

Med ønsket om en stor og smuk studentereksamen til sommer. 
Skrevet uden nogen form for irritation af

E. Sveinbwrnsson (’65).

... men de går ikke af vejen for at påtage sig arbejde 
udenfor skoletimerne.

En sammenslutning af landets gymnasie-: og elevforeninger 
besegledes i dag ved et møde på Odense Katedralskole.

Et halvt hundrede gymnasiaster fra i alt 30 elevforeninger del
tog i mødet, der var indkaldt af den nye landsforening for elev
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blade. Formand for sammenslutningen blev Jesper Ryberg (II gm), 
Herlufsholm Kostskole. Sammenslutningen har bl. a. til formål at 
organisere turneer af kulturpersonligheder og kunstudstillinger til 
landets gymnasie-elevforeninger.

Desuden vil sammenslutningen forhandle med Kulturministeriet 
om tilskud til gymnasie-elevforeningers virke.

Landet har ca. 60 gymnasier.

(Ritzau-meddelelse 19.2.67)

Så er det alvor
1 Berlingske Tidende for den 14. februar 1967 har vi »sak

set« følgende licitationsannonce:
For Herlufsholm skole og gods udbydes herved — under for

behold af bygherrens og de bevilgende myndigheders endelige 
godkendelse — entrepriserne ved opførelsen af 2 elevfløje og 1 
gymnastiksal i offentlig licitation.

Licitationen afholdes onsdag den 1. marts 1967 kl. 14.00 for 
entrepriserne 1 til 7 og kl. 15.00 for entrepriserne 8 til 11 i 
Herlufsholm skoles festsal i overværelse af de bydende, der måtte 
give møde.

For Herlufsholm skole og gods:
Kgl. Bygnnigsinspektør, arkitekt m. a. a.

Jørgen Stærmose, Benediktsgade 46, Odense
Telefon (09) 11 59 U

Rådgivende ingeniørfirma Friis & Jørgensens Eftf.
Axeltorv 6, Næstved, telefon (03) 72 30 30

Mere om denne spændende »sag« senere, forhåbentlig 
allerede i næste nummer.

Datamaskiner i byggeriet
Arkitekten i fremtidens byggeri må lære at beherske den elek

troniske databehandlings teknik, sagde docent, arkitekt Bjørn 
Bindslev (’41) i aftes i et foredrag i Akademisk Arkitektforening 
og tilføjede:

— Uden datamaskinen og de styringssystemer, der allerede er 
under opbygning omkring den fremskredne EDB-teknik fore
kommer det usandsynligt, at kommende års storbyggerier kan 
planlægges og administreres. EDB-teknikken vil komme til at be
herske næsten alle sider af arkitektens arbejde fra byplanlægning 
over skitsering og forundersøgelser til den detaljerede arbejdsplan
lægning, budgettering og mængdeberegning. Selv tegningsmate
rialet vil kunne systematiseres og kodes med henblik på EDB- 
behandling på en byggeriets datacentral.

Byggeregnskaber vil naturligvis blive ført over datacentraler, og 
det synes som om man først med udviklingen af EDB-teknikken 

kan tale om virkelig planlægning og omkostningskontrol i byg
geriet.

Politiken 17-1-67.

Tugt uden tærsk
Fra elektronisk databehandling til manuel børnebehandling: 

I Politiken den 18. januar 1967 skriver »tjørne« i en omtale 
af det nye undervisningsministerielle cirkulære om forbud 
mod anvendelse af spør m. v. blandt andet:

Er det nok, eller må der opfindes helt nye Straffeformer, der 
hverken sætter sig spor på rygstykkerne eller i uddannelsen? Vor 
egen gamle rektor, Henrik Madsen (’85), der var adskillige pæ
dagogiske generationer og kommissioner forud for sin tid, havde 
også i så henseende en livlig fantasi. Han tillod på mange måder 
eleverne flere friheder, end det dengang var almindeligt, men 
var heller ikke sen til at inddrage dem — for den enkelte eller 
klassevis — hvis det blev nødvendigt.

Han brugte ikke prygl, men hans motto var:
— Jeg slår aldrig, men når jeg slår, så slår jeg hårdt...
Henrik Madsen, der døde i 1946, var rektor for Set. Jørgens 

gymnasium.

Paul Diderichsen (’23), en älskvärde och 
märklig man

I den af de nordiske sprognævn i fællesskab udgivne 
publikation Nordiske sprogproblemer 1963—1965 skriver den 
svenske sprogprofessor Carl Ivar Ståhle en mindeartikel om 
professor Paul Diderichsen (’23) som forsker og som men
neske. Han beretter om D.s videnskabelige udvikling og om
taler særligt hans grundlæggende værk »Elementær dansk 
Grammatik« fra 1946. Om dette hedder det i biografien:

»Boken år den forstå sammanhångande framstållning av et nu
tida nordiskt språks grammatik, som söker att tillvarata den 
moderna deskriptiva språkvetenskapens nyvinningar, och utan att 
förkasta pedagogiskt prövade och nyttiga grammatiska distinktio
ner låter han dem framstå i ny och spånnande belysning i en rad 
sjålvståndiga och skarpsinniga formuleringar. I den akademiska 
undervisningen blev arbetet ett ovårderhgt hjålpmedel och har 
dårmed också kommit att spela en stor roll i skolornas dansk
undervisning, dår betraktelsessåttet visat sig fruktbart bl. a. for stil
analysen; for den som sysslar med vetenskaplig beskrivning av de 
nordiska skriftspråken ger det idéer och utgångspunkter i rikt 
mått.«

Også Paul Diderichsen som menneske møder vi i profes
sor Ståhles smukke levnedsskildring. Han skriver bl.a.:

»Det år en stor formån att ha fått möta den älskvärde och 
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märklige man och fängslas av hans skarpa intellekt, hans rena 
vasen och hans okuvligt arbetsformåga, alltid engagerad i vad han 
ansåg vara väsentligt, alltid osparad for de uppgifter han åtagit 
sig. Han ågnade samma omsorg åt att analysera detaljen som att 
formulera helhetssynen, men hela hans vasen uppreste sig mot att 
tillmåta detaljen egenvärden, löst från den störte enheten.«

Norske blomster til dansk jomfrutur

Den meget kendte norske forfatter og kritiker Johan Borgen 
anmelder i Dagbladet (Oslo) for 28. november 1966 den sidst 
udkomne bog af Sven Holm (’58): »Jomfrutur«. Vi citerer an
meldelsens indledning:

»Den unge og høyt begavede danske diktér Sven Holm torde 
være den første som pornograferer på plantespråket. Denne nye 
flornografi har gode muligheter for å avløse den konvensjonelle 
porno efter hvert som den biir avlegs. Mon vi ikke snart er til- 
bake ved bien og blomsten?

Det er meget lenge siden jeg har lest så morsom en bok som 
»Jomfrutur«. Ikke bare morsom. Vittig. Skrevet i forrykende opp- 
lagthed på et dansk så sprudlende at gud nåde den som prøver 
seg på å oversette det. Her er 1001 muligheter for å lamme en 
språklig galopp av balstyrige ordføll.«

Efter et kort referat af bogens indhold slutter Johan Borgen: 
»...hvorfor fortsette med panegyrikken? Her er intet valg. Les, 
le og vær g'.ad en times tid midt i vår bedrøvelige verden«.

En diplomat af den gamle skole 
går på aftægt

I en lang artikel i anledning af Vincens Steensen-Leth’s 
(’14) 70 års fødselsdag den 26. december 1966 skrev Poli
tiken blandt andet:

Ingen anden i udenrigstjenesten har helt de' træk, som rundt på 
højst forskelligartede poster har karakterisere^ Vincens Steensen- 
Leth — ambassadøren i Rom, der 2. juledag fylder 70 og nu må 
afgå. Dette gælder ikke bare hans væsen og hans fremtræden, der 
er egenartet lige til hans sprog. Hvor hans accent stammer fra, er 
vist aldrig opklaret. Unægtelig kan hans type} føre tanken tilbage 
til diplomater, som de var — eller man forestiller sig, at de var, 
dengang da udsendte danske diplomater udgjorde en håndfuld og 
ikke en legion. En socialdemokratisk minister,] det nys var tiltrådt, 
og som for øvrigt pladask faldt for Steensen-Leth under deres 
samarbejde i Paris om NATO-anliggender, udbrød efter det første 
møde: Han er jo den skinbarlige herremand!

Vist var han. Han var det bogstaveligt som besidder af det 
langelandske gods Steensgård, der nu er overtaget af en søn. Når 
han undertiden har vist forfriskende uafhængighed af tjenestens 
konvention og endog af højtideligt foreskrevne meninger, har 
denne baggrund — en bevidsthed om i givet fald at have andet 
at kunne passe og tage sig til — måske nok bidraget sit. Noget 
ved Steensen-Leth selv kunne forklare, cm man nu ved hans af
gang fæstnede sig hovedsageligt ved, at med; ham forsvinder en 
stump epoke fra udenrigstjenesten, og at en type sættes på aftægt.

Atter en ny herloviansk krimi-forfatter

Ole Boje (II ’47) er ny blandt danske kriminalforfattere. Han 
har skrevet 10 noveller, der alle handler om mord, og samlet dem 
under titlen »Mord til højre og venstre«, og det er blevet en 
ganske livlig bog.

Nogle af historierne foregår i Danmark, andre andetsteds, nogle 
er skrappe, andre er sjove, og blandt de sidste er »Listes sidste 
diamantkup« den allerskægeste. Det er lidt svært at sige, om 
Storm P. er trådt for nær eller har dannet skole, men lige meget: 
morsomt er det.

Boje er i det he'e taget velskrivende, og selv om naturligvis 
ikke alle ti historier er lige fremragedne kriminalmæssigt set, så 
er de så velsmurte, at man føler sig underholdt. Den næstmor- 
somste? Det er »Rejse med komplikationer«.

Boje er måske en kommende dansk Hitchcock med den forskel, 
at han i modsætning til amerikaneren skriver sine historier selv.

Politiken, Trolledag 7967.

Tirsdagsfrokost — in absentia

nyborg 5

her lovianer
grand café kgsnytorv mA/ 
københavnk

Hov« ielegrafkortortt

frokostén

god fornøjelse og fordøjelse spis godt med and|nen 
oas på kliofisk og kakkaduer

2111rb kbhvn dk 
15b odens
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KNUD LINDBERG AÁ
FABRIK FOR K VI K S 0 L V A F B R V D E R E OG NEONANLÆG 

GLASBLÆSER! „ __LYS 
KRAFT 
VARME

Islevdalvej 200, Rødovre . Telefon (01) 94 38 00

Østsjællands Folkeblads 
BogtrykkerifJ/s

Telf. Køge 701

DELFOL

GREYSTONE
GRAASTEN KONFEKTION A/S 
GRAASTEN

Ole Palsbøll (’51)

læs...
følg med
1

Parfumerie Lichtenberg
M. Cruse (’22)

HERLUFSHOLM SKOLE
NÆSTVED
Giro 11 27 52

Værnedamsvej 17 . Vester 4685
Østerbrogade 150 . Øbro 6156 GI. Kongevej 140 . 21 24 76

HOTEL

NÆSTVED

årgang 66/67 tilsendt: 10 kr. 
nr. 5 er kommet

- hvis De ikke modtager 
de blade De har bestilt, 
så skriv og skæld ud, 
det hænder desværre der 
sker fejl
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Jens Just Jermiin (’26) ved Trolleballet 1967:

TROLLEDAG PÅ VERS ANNO 1922
Mon ikke enhver gammel herlovianer, der kommer til 

Herlufsholm, lader tankerne gå tilbage til den tid, han gik 
hernede. Jeg kan i hvert fald ikke lade være dermed. Vi 
har det ligesom voksne, der vender tilbage til barndoms
hjemmet. Vi ser enhver forandring og søger ting og ste
der, der måske forlængst er gået af brug. Da jeg var til 
Trollebal som dipel for sidste gang, var der endnu ikke 
elektricitet på Herlufsholm, og denne sal var oplyst af gas
lampetter på væggene. På vore humre havde vi gaslamper, 
og det indebar den fordel, at vi kunne riste vore fem- 
madder over dem, og jeg kan endnu huske smagen af disse 
halverede små franskbrød. Centralvarme fandtes kun på 
museumsbygningen, og på humrene havde vi brændeovne. 
Skulle vi have lidt afveksling, når vi sad og læste lektier*),  
behøvede vi blot at vælte brændekassen på hummeret, så 
var der 90 procents chance for, at der røg et par mus ud 
på gulvet, og så gik den vilde jagt. løvrigt gik vore dage 
vel med skolegang og fritid med sport og andre interes
ser, alt i takt med det alderstrin vi var på, og i pagt med 
den tid vi levede i i den første halvdel af 1920’rne. Jeg 
fandt forleden aften i mit skrivebord en afskrift af et brev, 
som jeg gerne vil have lov at citere. Jeg må oplyse, at det 
er skrevet i 1922 til min klassekammerat Knud Lindberg 
af en lidt ældre ven, som var nede at besøge skolen Trolle- 
dag. Han var ikke selv gammel herlovianer, men overvæ
rede vor omklædning i skolebygningen til ballet, inden han 
tog af sted. Lidt ordforklaring er vist også nødvendig, lige
som når vi læser nutidens bøger. Vor gallauniform i 3. 
klasse bestod af mørkeblå jakke og knæbenklæder med 
lange sorte strømper. Til vor flip- og manchetløse skjorte 
havde vi et såkaldt Klipfisk, et løst kravebryst, hvortil vi 
fæstnede en løs, stiv hvid dobbeltflip og et hvidt slips, 
ofte færdig bundet, et såkaldt Humbug, og endelig krone- 
des gallaen med et par løse stive manchetter af mange. 
Brevet lyder:

•) Se herom Peler Riis’ brev i HERLOVIANEREN, nr. 5/1966, 
side 100.

Vild forvirring, råb og banden.
Løben ud og ind.
Døre smække. — Mure skælve, 
øredøvende halløj.
Vask og pjask — grundig tvætning. — 
Hule tænder skylles ud.
Hænder skrubbes. — Negle skrabes — 
årlig omgang — den er slem!
Skjorten vendes. — Knapper fattes. 
Selerne er uden stropper.
Hænder vrides. — Knoer hvidnes.
Tænders gnidsel — uden gråd. 
Arrig maske. — Satans også. 
Hæftigt skænderi.
Op og ned, fortvivlet vandren. — 
Flip ej passer. — Diplen kværkes. — 
Hvem vil hjælpe? — Hvem befrier mig? 
Ånden mig forlader.
Hvor er spejlet? Hvem har børsten? 
Hvem har ædt min kam?

Hårfedt. — Skofedt!
Â min ligtorn — hvem kan lånt; mig en sko? 
Her er en, der ikke trykker.
Ingen lidser, den er go’.
Er der en, der har et Humbug 
og en Klipfisk samt en nål? — 
Stride hår på hede hoveder 
smøres, strigles med en omhu, 
som man ellers aldrig ser. 
Hænder ryste. — Slipse knyttes. 
Hvide slips med sorte fingre. 
Sidder håret? Hænger slipset? 
Angst og spænding. — Højeste tænding! 
Hvad er klokken? Mon hun venter? 
Ja, hun venter — venter — længes 
dansen let med dig at træde.
Du må haste — du må ile 
ned ad trappen som en stormvind. 
Døre smække. — Mure skælve] 
Der er Trollebal i aften.

Ja, dette var en beskrivelse fra for 45 år siden. Gælder 
der noget af den endnu?

For nogle måneder siden læste jeg etl interview med en 
yngre gammel herlovianer, hvori han sagde, at i hans tid 
(for en halv snes år siden), var Herlufsholm vel nok det 
mest reaktionære, man havde. Og jeg kom til at tænke på, 
om Herlufsholm i min tid var reaktionært. Hvis de to ting, 
der blev nævnt i interviewet som eksempler på det mest 
reaktionære, nemlig korpset og sovesalene, virkelig skulle 
være kriterier for en reaktion, ja, så skule Herlufsholm 
have været reaktionært i min tid. Men <let behøver de to 
forhold da ikke at være. Og det behøver| en vis respekt for 
traditioner heller ikke at være. I politik 'var vi ikke meget 
engageret, og vi blev ikke påvirket dertil, hverken fra sko
lens eller fra diplenes side, (men man må jo også erindre, 
at valgretsalderen indtrådte senere end nu, så det måske 
derfor ikke var så aktuelt). Men vi h^vde da hver især 
vore meninger om alt og alle, hørerne itidbefattet, og disse 
meninger kunne gå i alle retninger. Vor tolerance har vel 
også været forskellig, som ungdommens er. Jeg tror, at 
spørgsmålet meget er op ril diplene selv, foruden natur
ligvis til skolen. Én følelse var dog gentjertgående og del
tes af næsten alle, trods det, at der dengang eksisterede en 
vis lydighedspligt overfor de ældre, og det var kammerat
skabsfølelsen. Den har vi taget med os op gennem årene, 
og når gamle herlovianere mødes, så hay de uanset årgan
gene en slags slægtskabsfølelse i deres f-ællés interesse for 
Herlufsholm. Derfor samles gamle herlovianere i stor ud
strækning den 14. januar, i kirken hejnede i morges, i 
København, hvor Herlovianersamfunder i 117 år har holdt 
fest denne dag, og også rundt om i landet mødes gamle 
herlovianere. Fra dem og fra mange andre vil der i dag gå 
mange tanker til den gamle skole. Vi stoler på Herlufs
holm og på dens ledelse, og på de garnie herlovianeres 
vegne beder jeg Dem være med til at råbe et hurra for 
fremtiden med de mange nye opgaveji. 4- Herlufsholm 
leve1
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KNUD VALLØE (R’36)
28/10 1919 — 28/9 1966

Kun et enkelt år tilbragte Knud Valløe på vor gamle 
skole, men det år var nok til, at vi, som lærte ham rigtig 
at kende, fandt en ven, som det var værd at holde kontakt 
med livet igennem.

Knuds tilværelse var præget af faste og redelige stand
punkter, som han til enhver tid var parat til at tage kon
sekvensen af. Det ene var hans tro på berettigelsen af et 
dansk forsvar, som han efterlevede i modstandsbevægelsen, 
i den danske brigade i Sverige og — indtil det sidste — i 
Hjemmeværnet. Et andet var hans politiske interesse, som 
han fulgte op ved mange års journalistisk arbejde, dels 
ved BBC i London, dels ved Associated Press og endelig 
som politisk-økonomisk medarbejder ved Finanstidende. 
Ret sent begyndte han, først sammen med en kompagnon 
og senere helt alene, sit arbejde med sit eget firma »Skan
dinavisk Markedsanalyse«, et arbejde, som han gik op i 
med så stor energi, at det til sidst blev mere, end hjertet 
kunne holde til.

Knud hørte ikke til dem, som man lagde mærke til i 
skolen på grund af store karakterer, men til gengæld besad 
han i så meget højere grad den værdifulde egenskab, som 
hedder »karakter«. Den hjalp ham gennem den kraftprøve, 
det er at tage studentereksamen fra et aftenkursus, og den 
hjalp ham ved alle senere lejligheder igennem de prøver 
og de uddannelser, som skulle danne grundlaget for hans 
karriere.

Endnu står mange detaljer tydeligt prentet i hukommel
sen fra det år, vi delte hummer øverst under taget på skole
bygningen. Det var et år præget af godt kammeratskab og 
nær fortrolighed, takket være Knud vel nok det bedste år 
af de mange gode år, jeg oplevede på skolen. Den fortro
lighed gik aldrig tabt, uanset at der ind imellem kunne gå 
adskillige år, hvor vi ikke så hinanden.

Knuds tidlige bortgang er uforståelig og meningsløs, 
ikke mindst for hans hustru — Else Marie — og for deres 
tre børn i alderen 11—15 år.

Ligesom de vil også Knuds mange venner savne ham og 
holde mindet om ham højt, så længe vi lever.

Æret være hans minde.
Preben Kühl C38).

JOHAN CHRISTIAN WØLLER (’96)
30/8 1878-15/2 1967

»— og selv om hans stolthed og medfødte uvilje mod at 
give noget op på halvvejen måske ville have ført ham frem 
til et nogenlunde tilfredsstillende mål, så manglede han to 
andre og meget nødvendige egenskaber i den hårde kamp 
om de ledende stillinger i et så lille land: nemlig ærgerrig
heden og evnen til at puffe eller bukke sig frem.

Han manglede totalt organet for disse vigtige bevæ
gelser«.

Således beskrives hovedpersonen dr. Esrom i »Rejsen til 
Insulin.de«.

Og samme »brist« havde forfatteren Johan Wøller; selv 
om hans oplevelser i Østen under hans trediveårige virke, 
der er ufattelige for os andre, selv om han med kun tre 
værker placerede sig som en af sin tids fineste prosaister, 
har han aldrig puffet til nogen, endsige bukket for nogen.

Knap et år efter bestået medicinsk eksamen sprang han 
— vel vidende, at det var et afkald til avancement inden 
for dansk hospitalsvæsen — ud i en rejse til Hollandsk 
Indien. Og for ham var det triumf. Senere, da han i 1934 
vendte hjem til Danmark, slog han sig ned som praktise
rende læge i Holte. Og atter var det triumf.

For dr. Wøller var det nemlig uden betydning, hvor højt 
man kom i livet — det var vigtigere, hvordan man levede 
det. Om det har han gennem sit eget givet noget uvurder
ligt videre til os, der var hans patienter.

Nu, da han er død, vil han måske blive glemt — hans 
»ligevægt i temperament og mådehold i sindet« vil blive 
husket.

(Virum-Posten 22.2.67).

STUDENTERJUBILÆER 1967
Årgang '17:

Mødested på Herlufsholm den 27. maj. Henvendelse til K. B. Larsen, Rude 
Vang 85, Holte, tlf. (01) 42 32 06 eller FA 1072.

Årgang '27:
Mødested på Herlufsholm, fugleskydningsdagen den 26. august. Henvendel
se til Jørgen Helm Petersen, Strandvejen 349 C, Klampenborg, tlf. OR 3844.

Årgang ’42:
Mødested i Næstved lørdag aften den 20. maj. Søndag den 21. maj tilbringes 
på Herlufsholm. Henvendelse til Paul Ammentorp, Sdr. Jagtvej 6B, Hørs
holm, tlf. (01) 86 17 71 eller (01) 80 33 11.
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Peter Riemann (’27):

O

40 AR EFTER
Et stemningsbillede

Jeg lod vognen stå ved hotellet, da jeg gik kl. 6.45. 
Skulle det være en pilgrimsfærd til barndommens minder, 
måtte den foregå til fods. Vejret var let frost og stjerne
klart; mørkt , endnu, med lygtelys over de morgenstille ga
der. En enkelt oplyst bagerbutik på Ringstedvej tiltrak sig 
opmærksomhed; jeg drog jo af på fastende hjerte.

Først søgte jeg at komme ind i skoven over det gamle 
jernbaneterræn, men blev opskræmt af en oplyst fem
etagers bygning, som ikke lå der i gamle dage. Skilte med 
»Ambulance« røbede, at det var en udvidelse af sygehuset. 
Men længere fremme ad gaden, omtrent hvor »Stine« i 
sin tid havde slikbutik, valgte jeg en tilfældig vej i ret
ningen, som heldigt viste sig at føre ud i »Sorte Vej«, 
hvorfra jeg kort efter bøjede gennem stenten ind i Råd
mandshaven med kurs mod gangbroen. Jeg huskede nok, 
at den var væk, og at jeg måtte over Hvælvingebroen; 
men stierne var gammelkendte at følge; trærødderne bug
tede sig som den gang, og åen gled klukkende ind under 
nøgne bøgegrene. Og lige for mig lå Nyhave og kirken 
med dunkelt oplyste ruder.

Et kvarter over 7 gled jeg ind under den røde snor, som 
reserverede nogle kirkebænke for »Gamle herlovianere«, 
og fandt plads ved en pille. Endnu var der kun få men
nesker i det store rum, som udelukkende var oplyst af le
vende lys.

Så sad man her atter en Trollemorgen. Mærkværdigt 
som sådan et kirkerum kan forekomme en velkendt. Som 

vel opdraget præstesøn gik jeg i min skoletid adskilligt 
hyppigere i kirke end min herlovianske samtid. Men allige
vel er det de dybe indtryk fra Trollemorgenerne og hele 
det traditionsrige arrangement, som nu gør, at jeg efter 40 
års fravær synes, at alt er dybt fortroligt.

De samme røde snore, de samme kerter, de samme pro
grammer i stolene. Og dørene åbne på begge sider af alte
ret, mens elfenbenskrucifixet lyser i halvmørket.

Diplene er ved at samle sig på pulpituret med samme 
uro og småsnak som den gang. Da jeg ser derop, øjner jeg 
nogle lyse pigehoveder: Syngende Birgittinere! Så har 
tiden alligevel ikke stået stille; en stor ¡forandring er sket. 
Siden, under processionen, tæller jeg 15 af dem. »Herlov- 
ianeren« har vist oplyst, at det er dem alle. En ung frue, 
som har fulgt sin mand ind på bænken ved siden af mig, 
hvisker: Der er piger med! — og jeg smjler ad hendes iver.

Så bliver der pludseligt stille. Vi rejser os alle: fanen 
føres ind. Og da så fanevagten har tåget opstilling ved 
alterets sydvestre hjørne, og vi har sat os, kommer det fra 
orglet: O, Gud dig love vi, / dig en herre bekender vi...

Jeg har hørt ædlere korsang af drenge: Wienersänger
knaben og Thomanerkoret fra Leipzig kunne sikkert synge 
de jublende toner bedre. Men hvor lyder de kendte og 
hjemlige, båret frem som i min tid af friske, af og til lidt 
hæse, drengestemmer. Jeg behøver ikke at x i teksten; jeg 
husker hvert ord og hver tone. Min stemme blev i sin tid 
værdsat af organist Gade mere for sin [styrke end for sin 
velklang. Men trollemorgen sang jeg med af fuldt bryst.

Orglet tier. Tolstrup står på prædikestolen, lidt mere 
duknakket og grå end i min skoletid, træn ellers sig selv. 
Hans tale er på én gang værdig og ægte herloviansk. Han 
fremhæver Trollemorgenens minder, soin sætter dybe spor 
i gamle herlovianeres sind og nævner yisse ting, som var 
ejendommelige for »min, generation af herlovianere« i for
hold til nu: Vi vidste den gang intet Om den historie, vi 
gik midt i (hvor sandt og hvor mærkeligt! jg vi hørte intet 
af præstens prædiken (den, som den gang brugtes Trolle
morgen); ordene gik over hovedet på os. Af gode grunde: 
vi var børn, og dagen — fridagen — lå foran os, og afte
nens Trollebal ventede.

Han steg ned, og så myldrede diplene ud af stolesta
derne. Et par små alvorlige unger gik i spidsen, og de 
andre sluttede op. Det syntes ingen ende at ville tage.
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Hvor mange mon der dog er — med de 15 Birgittinere? 
Vi var 120 i alt, og vi fyldte dog godt op både i kirken 
og skolens bygninger.

Omsider kommer turen til de gamle. Vi lægger over
frakken og går den kendte vej ind til højre for alteret og 
ud til venstre. Og der ligger de som før i deres stive, gule 
marmorklæder på det sorte monument. De to rustninger 
står i skabene, og alt er det samme. Årene glider til side, 
og jeg er en dreng i knæbenklæder og stiv flip, som går 
på skolen for at suge visdom til sig og blive student og 
siden embedsmand i den danske folkekirke, men som nu 
kun er en af Herlufs og Birgittes sønner.

Jeg kendes kun ganske få ansigter, men hilser ikke på 
nogen. Jeg aner ikke, hvem jeg gik efter, eller hvem jeg 
gik foran. Det var bare med at holde minderne fast og glæ
des ved at være her igen.

Bagefter var det helt befriende at nynne med på Edv. 
Lembckes ord: »... her har, o Gud, du hørt hans bønner 
/ her bede den henfarnes sønner: / Lær os at vorde mænd 
som han / til hæder for vort fædreland«; de løste én fri 
af stemningen, så man atter blev sig selv og nøgternt gav 
sig til at overveje, om bønnen var gået i opfyldelse. Tol- 
strup sagde det vist rigtigt i talen før: Man behøver ikke 
at være omtalt i avisen for at være Herlufs og Birgittes 
værdige sønner.

Efter Hee Andersens sang, som ikke var med i min tid, 
tømtes kirken. Det var lyst nu, og vandringen tilbage langs 
åen til hotellets morgenbord blev skøn. Fuglene pippede 
i solskinnet trods januar, og bækkene klukkede som i 
1920’rne. Og jeg passerede den store bøg, ved hvis fod 
jeg engang gemte børen under løv og grene. Jeg ville uden 
lov liste mig til Næstved og stak børen op under uniforms
jakken til gaderne begyndte; men skimtede pludseligt 
Svups lange skikkelse mellem træerne. Så puttede jeg bø
ren ned ved den store bøg og ville passere ham med mit 
fineste buk; men han gav sig i snak med mig, og vi gik en 
lang tur, som jeg den dag i dag er ham taknemlig for.

Først i skumringen listede jeg tilbage og trak hoved- 
beklædningen med egeløv og ibskal i guld frem af skjule
stedet.

Gerne var jeg blevet på Herlufsholm dagen igennem 
eller havde meldt mig til frokosten på Vinhuset. Men 
hjemme i Jylland lå et par hedekirker, hvor der skulle 
prædikes dagen efter. Og snart bredte halsskovfærgen Store 
Bælts bølger ud mellem Herlufsholm og mig som hastede 
hjem til pligterne, mens de minderige røde bygninger lå 
lysende efter mellem de bladløse skove i Trolledagens vin
tersolskin. Peter Riemann (’27).

HERLUFSHOLM- 
FONDEN

modtager fortsat bidrag på 
følgende måder:

a. på girokonto nr. 37 75: Herlufsholm- 
Fonden, Islevdalvej 200, Rødovre.

b. på fondens bankkonto nr. 44 1171 i 
A/S Kjøbenhavns Handelsbank, Gam
meltorv afdeling (indbetaling kan fore
tages i alle Handelsbankens afdelinger 
og filialer).

c. i checks til Klaus Aarup, Islevdalvej 
200, Rødovre.

Dr. phil. Svend Bjørnholm (’46) deltog den 8. oktober 1966 
i et Internationalt Transplutonium Element Symposium i Oak 
Ridge National Laboratorium i USA.

I den femte EUSEC Education Conference, der havde Dansk 
Ingeniørforening som vært, deltog bl. a. direktør, civilingeniør 
Anker Lund (M’25), Irland. Anker Lund er formand for efter
uddannelsesrådet under den irske ingeniørforening og han har 
opholdt sig i den irske republik i næsten 30 år. I »Ugens sam
tale« i Ingeniørens Ugeblad den 4. november 1966 fortæller han 
bl. a. om Industriens udvikling i Irland.

Lektor, civilingeniør Ole Immanuel Franksen (’50) har i okto
ber-november holdt gæsteforelæsninger på amerikanske universi
teter, bl. a. New York, Boston og San Francisco. Ole Immanuel 
Franksen var meget tilfreds med sin rejse, hvor han fik et fagligt 
godt udbytte ved samvær med dygtige fagfæller.

I Ugeskrift for Læger skriver læge Anders Faartoft (’40), Ærøs
købing, om et tilfælde af Dissemineret Kryptokotose, behandlet 
med Amfotericin.

Ugebladet Femina nr. 23/1966 har et stort interview med 
direktør, civilingeniør Mogens Schlüter (’36) og hans familie. 
Mogens Schlüter er en meget stor samler af børnebøger og 
ABC’er. Samlingen består af 3.000 eksemplarer fra alverdens 
lande. En af bøgerne er førsteudgaven af »Peters Jul« fra 1866.
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Apoteker Holger Lykke Ewald (’49), Hobro, er på Le Chateau 
du Clos de Vougeot blevet optaget i den fornemme vinorden: 
La Confrérie des Chevaliers du Tastevin.

Plantepatologen, dr. agro. Paul de Neergaard (M’24) er af 
udenrigsministeriet sendt til Indien i december-januar måned som 
leder af en international institution for pleje af udsædens sund
hed og for at undersøge, hvilke afgrøder, der egner sig til dyrk
ning i de pågældende områder. Paul de Neergaard har tidligere 
haft tilsvarende opgaver i afrikanske lande, og har også været 
gæste-professor i Canada og i Libanon.

Overlæge, dr. med. Claus Jessen (’40) er fra 1. december 1966 
konstitueret som overlæge på Rigshospitalet. Claus Jessen har 
modtaget et stort Ewert Graham legat, med alle omkostninger 
dækket, til ophold i USA for at studere hjertekirurgi. Afrejsen 
finder sted omkring den 1. juni 1967.

Læge Jacob Visfeldt (’51) har modtaget 7.000 kroner af Eru 
Agnes Niebuhr Anderssons Mindelegat. Jacob Visfeldt’s forsk
ningsområde er stråleskader på kromosomerne i sunde celler og 
kræftvæv.

Civilingeniør Ole Engberg (’41) var blandt de 8 eksperter fra 
Regnecentralen, som Politiken havde samlet til et fælles inter
view for at belyse »dagens udfordring til det danske erhvervsliv«.

5 .-12.-66. Viceudenrigsråd Janus A. W. Paludan (’38) har del
taget i et møde på det svenske civilforsvars højskole Rosersberg 
slot til drøftelse af CF-personellets internationale retsstilling.

Apoteker N. Krumhardt (’42), Frederiksværk, aflagde den 
7. december 1966 besøg på det Svenske Forsvars Forskningsanstalt 
for at drøfte spørgsmål vedrørende beskyttelse mod krigsgas.

Frederik Raben-Levetzau (’49) skriver i et læserbrev i Berling- 
ske Tidende den 8. december 1966 imod grotesk udenrigsorien- 
tering i Radioen. Raben-Levetzau skriver bl. a.: »Radioen bør 
være objektiv-analytisk og ikke tendentiøst-fordømmende«.

5 .-12.-66. Amanuensis, magister Niels Jørgen Thomsen (’49) 
var diskussionsdeltager i TV-udsendelsen om »Avisen og Sam
fundet«.

Højskolelærer, magister Jørgen Knudsen (’44) har leveret op
takten til flere af TV-teatrets skuespil, såsom kostskolestykket 
»Klassekammerater«, »Genboerne«, »I sandhed en helt«. Han 
har desuden holdt foredrag i Radioen: »Hvad mente de i virke
ligheden om Hitler? « og han deltager desuden i Radioens ufor
melle søndagssamtaler, »Notabene«.

7 .-12.-66. I Radioens »Dramatisk Forum« talte professor, dr. 
phil. F. J. Billeskov Jansen (’26) om Det kgl. Teaters december
premiere, Holbergs »Hexeri eller blind Alarm«. Den 21. januar 
1967 blev Billeskov Jansen valgt til formand for Søren Kierke
gaard Selskabet.

8 .-12.-66. Godsejer E. Mourier (V’25), Brahetrolleborg, udtaler 
ved Tolvmandsforeningernes årsmøde bl. a., at storlandbruget er 
interesseret i gennemførelsen af jordlove, der ved tilslutning til 
Fællesmarkedet vil gøre det mindre fristende for fremmede at 
købe dansk jord.

Civilingeniør Niels O. V. Andersen (’40) skriver i et læser
brev i Politiken: »Det haster med at skabe en front mod SF— 
kommunisterne«, medens forpagter cand. jur. Kaj R. Dahl (’09), 
Østrupgaard pr. Veksø, samme sted skriver i to læserbreve, dels 
om kommunal voldtægt, pip og poppriser på landbrugsjord«, dels 
om, at »alle højspændingsledninger bør lægges i jorden«.

16 .-12.-66. Civilingeniør Claus Breiting (’55) har taget den tek
niske licentiatgrad.

Herlovianske forfattere i julekataloget: Billeskov Jansen (’26), 
Eivind Lorenzen (11'31), Dalsgaard Hansen (’44), Svend Holm 
(’58), Krasilnikoff (’60).

I begyndelsen af 1967 udkom redaktør Ole Boje’s (11’47) bog 
»Mord til højre og venstre«.

26 .-12.-66. Overlæge Stig Jarnum (’44) blev nterviewet i TV 
om »Julemaver«.

28 .-12.-66. Sekretær, cand. jur. Lennart Konyw (’54) skriver 
på grundlag af Ebbe Neergaards og Tito AcKens herlovianer-ord- 
bøger et læserindlæg i diskussionen om ordet «punte« og tilføjer: 
»Da brugen af de nævnte punter ophørte, blev idisse i vidt om
fang »lånt« af gamle herlovianere som souvjeniers; man har så
ledes flere gange set disse redskaber anvendt som blomstervaser 
på et middagsbord, og jeg tror, at selv ikke-herlovianere vil finde, 
at en punte anvendt på denne måde er ligefrem! dekorativ.«

Dr. med. Steffen Gjørup (’43) har modtaget anerkendelse som 
speciallæge i nefrologi.

Folketingsmand, professor Børge Diderichsen ( ’24) skriver den 
24. december 1966, at valgets overraskelse var Liberalt Centrums 
sejr, og den 9. januar 1967 skriver Børge 'Diderichsen den arti
kel i Berlingske Tidende, hvormed Liberalt Centum indleder sin 
deltagelse i bladets mandags-debat. I Radioens K.rkeligt Magasin, 
»1966 — kirkeligt set«, kommenterer han et tilbageblik.

I et interview i Politiken den 6. november 1966 udtaler for
fatteren Sven Holm (’58) sig om sin barndom; om samfundet, 
kærligheden og døden. Den 22. december 1966 skriver Sven 
Holm en kronik-novelle, der hedder »Familiejul«, og den 25- de
cember 1966 læste han op i Sorgenfri Bibliotek og fortalte om 
sit forfatterskab. Sven Holm er desuden redaktør af Radioens 
litterære udsendelse »Mosaik«.

30 .-12.-66. Cand. jur. Stig Hoffmeyer (’58): var en af aktørerne 
i Fiol-Teatrets stykke »Publikumsudskældning«.

Professor Georg Bruun (’35) er en af initiativtagerne til opret
telse af et laboratorium for moderne mikroc-lektronik på Dan
marks tekniske Højskole. Det nye foretagende skal først og frem
mest tjene som undervisningslaboratorium.

Ved gaveskøde har kammerherre, hofjægermester, lensgreve 
Kai Ahlefeldt-Laurvig overdraget sin ældste søn, greve Preben 
(’55) halvparten af Tranekær Gods, som fremtidig vil blive dre
vet i fællesskab mellem dem. Samtidig har lensgreven til sin an
den søn, greve Ulrik (’57), overdraget Nordenbrogård og Bro
løkke, som grev Ulrik hidtil har haft i forpagtning.

Professor E. Ladevig Petersen, Odense, anmelder i Historisk 
Tidsskrift 12. række, bind II, hæfte 1, bogen pm Det ældste Her
lufsholm, skrevet af professor Flemming Tolstrup (’24) i anled
ning af Stiftelsens 400 års jubilæum i 1965.

1967
Gutenberghus’ årsskrift er som sædvanlig meget smukt udført 

med fremragende faglige artikler. I redaktionen sidder K. Dorph- 
Petersen (’43) og Chr. Sekjær (V’30).

Direktør, cand. polit. Leif Berg (T9) er den 1. januar 1967 
på grund af alder udtrådt af direktionen for virksomhederne 
under Egmont H. Petersens Fond. Samtidig er han blevet knyttet 
til Fondsbestyrelsen som kommitteret.

Rektor ved Københavns Universitet har tillagt mag. art. Jan 
Maegaard (’44) et universitetsadjunktur for et tidsrum af 3 år 
fra den 1. januar 1967.

Fhv. ambassadør Vincent de Steensen-Leth (T4) har fået tildelt 
Storkorset af Dannebrogsordenen.

Greve H. H. Moltke (V’43), Turebyholm, er udnævnt til hof
jægermester.

Prokurist Ib Gjersing (M’43) er indtrådt som direktør for og 
medindehaver af Handelsaktieselskabet Hans Madsen.
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Civilingeniør N. E. Andersen (’48) foreslår i et læserbrev den 
8. januar 1967 at benytte indekslån til at få en bedre boligløs
ning.

11.-1.-67. Dansk Sprognævn har udsendt bogen »Nordiske 
Sprogproblemer 1963—65«. Det vægtigste bidrag er en minde
artikel af professor Carl Ivar Ståhle om professor Paul Dide
richsen (’23), der ved sin død var formand for Dansk Sprog
nævn.

Amanuensis Niels Thomsen (’49) anmelder i Kristeligt Dag
blad den 19. januar 1967 Alex S. Edelstein: »Perspectives in 
Mass-communication «.

22.-1.-67. Forfatteren Carl Haxthausen (’19) skriver i Politiken 
et brev om jagten på fasanhanerne.

Generallæge Mogens Winge (’26) gik ved et møde om ud
vælgelsen af de unge til militærtjeneste ind for, at man ved ses
sionen ikke alene vurderede deres fysiske tilstand, men også fandt 
midler og veje til at vurdere deres psyke.

Generalkonsul J. D. Scheel (’36) skriver i Politiken den 21. ja
nuar 1967 om Canadas 100 års jubilæum, der fejres overalt i 
landet. Det største fødselsdagsselskab holdes i Montreal med 
»Expo 67«; i udstillingen, hvis tema er »Menneskehedens ver
den«, deltager over 70 lande. De 5 nordiske lande har fælles 
pavillon med temaet »Menneskers enhed«.

Frigast Larsen (IV'47) er blevet ansat som annoncechef ved 
dagbladet Aktuelt.

27.-l.-67. Bestyrelsen for Turistforeningen for Århus og om
egn har vedtaget at stillingen som turistchef besættes med turist
fuldmægtig Søren Hempel-Jørgensen (M’53), Esbjerg.

Filminstruktør Tue Ritzau (’50) havde i TV-udsendelsen »Na
turens husholdning, stoffernes kredsløb« nogle smukke dyrebil
leder.

Overlæge, dr. med. Eilif Gregersen (’44) fra Rigshospitalets 
Skeleklinik, overtog den 1. februar 1967 chefstillingen på Frede
riksberg Hospitals øjenklinik. Den 29. januar 1967 havde Poli
tiken et stort interview med Eilif Gregersen om brugen af kon
taktlinser.

EKSAMINER
Niels Schreiner Andersen (’61) cand. polyt. E.
Søren Holmblad (’61) cand. polyt. M.
Steffen Zeuthen ('62) cand. polyt. B.
Niels Assing (’58) cand. jur.
Jes Olesen (’60) cand. med.
Tom Arne Weeke (’56) cand. med.

BRYLLUPPER
Sekretær, frøken Jytte Lizzie Schmidt viet til kontorchef i So

cialministeriet Erling Arntzen (’34).
Mannequin, frøken Irene Havelykke viet til greve Christian 

luel-Brockdorff (’59).
Lægesekretær, frøken Vibeke Amtrup, datter af oberst M. Am

trup, viet til salgskonsulent Jørgen Valentiner (’60).

RUNDE FØDSELSDAGE
18.-12.-66. Civilingeniør Hans Larsen (’25), København, 60 år.
22.-12.-66. Fhv. politimester Hans Ewald (TO), Kolding, 75 år.
22.-12.-66. Fhv. politimester Valdemar Ewald (TO), Silkeborg, 

75 år.
26.-I2.-66. Ambassadør Steensen-Leth (T4), Rom, 70 år.
11 .- I.-67. Læge Hans Wendt (’25), Kolding, 60 år.
31 .- I.-67. Filminstruktør Jens Henriksen (’26), Espergærde, 

60 år.
14 .- 2.-67. Apoteker Johannes Faber (’37), Glostrup, 50 år.
15 .- 2.-67. Overlæge H. C. Jensenius (M’24), Odense, 60 år.
16 .- 2.-67. Billedhuggeren Peder Linnet (’36), Bagsværd, 50 år.
17 .- 2.-67. Redaktionschef Arne Grum-Schwensen (’36), Oden

se, 50 år.
19 .- 2.-67. Afdelingsbestyrer, dr. agro. Paul de Neergaard 

(M’24), København, 60 år.
1 .- 3.-67. Arkitekt, direktør Helge Finsen (T5), København, 

70 år.

DØDE
27.-12.-66. Prokurist Frank Benedikt Selchau (R’37).
15.- 2.-67. Forfatteren, læge Johan Wøller (’96).

KØB H E R LO VI A N E R K O R T 
- og støt Herlufsholmfonden

I 1964 lod Herlufsholm-Fonden fremstille et sæt kort med mo
tiver fra gamle stik af sko’en; 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, Næstved. Overskuddet tilfalder ubeskåret Her
lufsholm-Fonden.

HUSK HERLOVIANERFROKOSTERNE

den første tirsdag i hver måned kl. 12 

på Grand Café, Kongens Nytorv, 

København.
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TORSDAG DEN 16. MARTS 1967 KL. 193C 

afholdes Herlovianersamfundets 

ordinære generalforsamling
i Grand Cafe's selskabslokaler, Kgs. Nytorv, København

DAGSORDEN:

1. Formanden aflægger beretning.
2. Kassereren aflægger regnskab.
3. Fastsættelse af medlemsbidragets størrelse 

for kalenderåret 1968, jfr. lovenes § 4, 
stk. 2.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og andre 
embedsmænd.

5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen tvangfri fællesaften for deltagerne.

Generalforsamlingen har i overensstemmelse med lovene været ind
varslet i Berlingske Tidende den 14. februar 1967.

ad pkt. 3: Kontingentet foreslås for 1968 opkrævet med 30 kr. (for de otte yngste årgange dog 
15 kr.) pr. medlem.

ad. pkt. 4: Efter tur afgår Per Seidenfaden (R’31), Klaus Aarup (’51) og Eivind Sveinbj^rnsson 
(’65). Bestyrelsen foreslår de afgående medlemmer genvalgt.
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