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44. ÅRGANG NUMMER 5 DECEMBER 1966

Sven Tito Achen (’40) skriver om

Skovklosters Abbedsegl og Næstved Byvåben side 97

HUSK ARRANGEMENTERNE I FORBINDELSE 
MED TROLLEDAG LØRDAG DEN 14. JANUAR 1967 

- se nærmere side 90

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING
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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 (’16), 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 (flyt
ninger til og fra udlandet dog til Damgaard).

Forsidebilledet
forestiller Næstveds våben i dag: i blåt felt to 
krydsede guldnøgler med kammene opad og udad 
mellem foroven en guld krone og forneden to sølv 
bølgelinier (figur 1 til Achens artikel side 97).

CH R. RAHBEK

aut. forhandler

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

TROLLEDAG
lordag den 14. januar 1967

Morgen:
Trollemorgen i kirken kl. 0730 præcis.
Taler i kirken: Flemming Tolstrup (’24).
HERLOVIANERSAMFUNDET repræsenteres af Jens 
Just Jermiin (’26).

Middag:
Den efterhånden traditionelle trollefrokost på Vin
huset starter kl. 1200. Koner, kærester og større 
børn kan deltage. Tilmelding senest fredag den 13. 
januar til Knud Byskov-Ottosen (’31), Næstved, tlf. 
(03) 72 25 55, eller til Niels Faaborg Ottosen (’31), 
København, tlf. (01) 12 42 80.

Aften:
A. Kobenhavn
HERLOVIANERSAMFUNDETS Trolle- og rusfest af
holdes denne gang et nyt sted, neml g på hotel 
Mercur, Vester Farimagsgade 17, kl. 1830. Pris: kr. 
90,00, årgangene '58—-'65 dog kun kr. 45,00.
Jubilarer fra årgangene '96, '01, '06 og '16 samt rus
ser og realister fra årgang '66 er indbudt som gæ
ster. Der serveres den traditionelle middag med 
drikkevarer, kaffe og natmad. Trolle- og rustaler: 
Paul Ammentorp (’42).
Tilmelding senest tirsdag den 10. januar ti Jørgen 
Damgaard (’34), Købmagergade 55, København K., 
tlf. (01) 14 44 83. Påklædning: festdragt.

B. Regionale trollefester
1. Lolland
Der afholdes som sædvanlig Trollefest for gamle 
herlovianere, bosiddende på Lolland. Nçerrnere op
lysninger og tilmelding hos Preben Krarup (’35), 
Maribo, tlf. (03) 885 Maribo 237, senest lordag den 
7. januar.

2. Fyn med omliggende øer
Den fynske Trollefest, der har været afholdt (næ
sten) hvert år siden 1944, fejres i år for første gang 
ikke på Fyn, men hos den eneste ikke-fynske del
tager, Erik Lassen (’19), Skovridergården, Stende- 
rupstrand. Festen påbegyndes allerede kl. 1430 med 
travetur, efterfølges af tedrikning og nålt sit højde
punkt ved middagen (vildtsuppe, sneppe, ost, des
sert) kl. 1800 i kjole og hvidt. Pris kr. 40,00. Til
melding senest lørdag den 7. januar til Ama Grum- 
Schwensen (’36), Hannerupgårdsvej 56, Qdense, tlf. 
(09) 11 16 00.

3. Jylland
Oplysninger savnes. Med henblik på forvarsel om 
Trolledag 1968 efterlyser redatkionen en eller flere 
initiativtagere til en jysk Trollefest.
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Focus på komedieballet 1966
Der var tre skelsætttende ting ved årets komedie og det 

efterfølgende bal. For det første har man aldrig før så vidt 
vides, haft en kvindelig instruktør; for det andet var det 
sidste år man havde mandlig besætning på begge rollekøn; 
for det tredie havde selve ballet gennemgået en omfattende 
forandring.

Men for at starte med det essentielle: Komedien i år 
var »Romulus den Store« af Friederich Dürrenmatt. Styk
ket, som aldrig har været opført på den danske national
scene, omhandler det romerske imperiums forfald. På 
grund af dette stykkes alvorlige tilsnit var vi i begyndelsen 
en kende nervøse, men takket være vor fremragende in- 
struktrice, fru D. Riis *),  en af hørerkonerne, lykkedes det 
efterhånden at få hold på stykket. Man må indrømme efter 
at være blevet instrueret af fru Riis at det andet køn har 
en særdeles inspirerende og beroligende virkning.

*) Gift med John Riis (’40) (red.anm.)

Det andet skelsættende punkt var som før nævnt dren
genes sidste æra i kvinderoller. De to medvirkende »kvin
der« var udstyret med barme som enhver Sophia Loren 
og Brigitte Bardot ville have misundt. Der var god grund 
for de to 2. g’ere til at rette ryggen og vise hvad de havde 
at være stolte af.

Selve ballet var lavet om på mange måder. Mellemskolen 
var sendt hjem, smoking indført i stedet for kjole og hvidt, 
der var stående souper i spisesalen og VI. førte indmar
chen an i deres kostumer. Der var lavet hyggestue med øl
bar i store spisesal, og hele gymnasiet måtte invitere piger. 
Ballet var et eksperiment som jeg synes fik et vellykket 
forløb selv om visse ting skal laves om.

Jonquières (VI)

Redaktionen skal normalt ikke blande sig i »dernedefra«, 
men kan dog ikke dy sig for at viderebringe følgende kom
mentar, som Berlingske Tidende den 3. december gav til 
årets skolekomedie:

Skuespillet fik en værdig opførelse af de unge elever, der spil
lede med en naturlig alvor og værdighed i de store roller som 
kejsere, krigsherrer og tjenende ånder, og der er jo indhold i fore
stillingen. Mange rammende replikker, som man kunne tage med 
hjem. Elevernes diktion var der god grund til at glæde sig over.

Redaktionen.

p.s.: Dipel Jonquières er identisk med den værdigt udse
ende kejserinde til venstre i nedenstående billede!
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Herlovianerliv i svundne Ticer
Af Alfred Andersen (’69)

Da Hilmar Ødum (’17) efter Knud Hee Andersens (’04) 
død i 1964 hjalp til med at gennemgå dennes arkivalier, 
fandt han et manuskript, som Hee Andersens fader, Alfred 
Hannibal Andersen (’69) har nedskrevet, da han i årene 
omkring 1930 nød sit otium i Lille Næstved. Ødum gav 
manuskriptet — til brug efter omstændighederne — til Helge 
Finsen (’15), som nu har stillet det til rådighed for HER- 
LOVIANEREN.

Til læsernes orientering skal her gives nogle oplysninger 
om forfatteren og nogle bemærkninger som supplement til 
erindringerne.

Alfred Hannibal Andersen blev født den 7. november 1851 
i Korsør. Efter som sin klasses duks at være blevet student 
fra Herlufsholm i 1869 gennemgik han det teologiske stu
dium. Han kom til i en menneskealder at virke som sogne
præst til Stadager og Nørre Kirkeby i Lolland-Falsters stift.

I 1922 tog han sin afsked og bosatte sig i Lille Næstved, 
hvor han døde den 16. marts 1933. Han bevarede hele livet 
en levende interesse for Herlufsholm og skænkede, da han 
blev emeritus, Dek 400 bind af sin store bogsamling; så 
sent som i 1924 vikarierede han i et halvt år som græsk
og latinhører på skolen. Hosstående fotografi, der er taget 
omkring 1930 i Lille Næstved præstegårsdhave, er velvilligst 
udlånt til HERLOVIANEREN af fru Asta Hee Andersen.

Geheimeråd Poul Christian Stemann, detj var det danske 
cancellis sidste præsident, var »directeur« fot Herlufsholm 
fra 1827 til 1851, hvor han afløstes af kamrrlerherre Frederik 
Marcus lensgreve Knuth, der fik titel af forstander for Her
lufsholm Skole og Gods«. Efter dennes død den 8. januar 
1856, kun 43 år gammel, nedlagde kammerherre, amtmand 
baron Rosenkrantz for regeringen påstand' om, at slægten 
Rosenkrantz måtte kendes berettiget til at overtage for
standerskabet. Rosenkrantz støttede sin pastand på, at Bir
gitte Gøye, da hun den 22. marts 1567 overdrog skolens 
øverste bestyrelse til rigens råd, bestemte, at forstanderen 
skulle være af hendes eller Herluf Trolles slægt. Efter en 
nøjere undersøgelse erklærede regeringen, at den ikke 
kunne anerkende den af familien påståfede ret. Rosen- 
krantz'erne opgav at lade spørgsmålet afgøre af domstolene, 
og den 4. december 1856 udnævntes Hans Excellence, ge
heimeråd Carl Christian Hall til skolens forstander, en stil
ling, han beklædte til den 1. september 1387.

Christian Richard Steen Listov, der dengang var subrek- 
tor ved Slesvig domskole, blev den 10. september 1852 
udnævnt til overlærer (dvs. lektor) på Herlufsholm skole 
og samtidig konstitueret som rektor. Udnævnelsen til Heis 
fulgte den 6. oktober 1854. Han forblev som rektor på Her
lufsholm, indtil han i 1872 overtog rektoratet for Nykøbing 
Katedralskole.

Sigurd Thorvald Kielsen blev adjunkt på Herlufsholm i 
1851 og overlærer (lektor) i 1856. Han tog sin afsked i 
1889. Bemærkningerne i erindringernes sidste afsnit om 
Kielsen som »badeledsager« har sammenhasng med, at det 
i de dagældende skolelove var fastsat, at »Badning maa ikke 
finde Sted, naar ikke Inspecteuren eller en anden af Sko
lens Lærere er tilstede og fører Tilsyn«.

Endelig skal redaktionen oplyse, at de ledsagende billeder 
oprindelig blev benyttet som illustrationer til en artikel om 
Herlufsholm i »Hver 14. Dag« i året 1896.

Da jeg i 1862 blev optagen paa Herlufsholm, stod Skolen 
høit i den offentlige Mening. Stemanns strænge Cancelli- 
regimente, som vistnok havde den Fortjeneste at bringe 
Stiftelsens Oeconomi paa fast Fod men savnede Blik for 
dens egentlige Opgaver, var blevet afløst af Grev Knuths 
Forstanderskab, der havde fuld Forstaaelse af, hvad Skolen 
Bestemmelse var, og af, hvad de forandrede Tider med 
Rette kunde kræve af den. Destoværre døde denne udmær
kede Mand allerede efter faa Aars Forløb 1854. Hans poli
tiske Arvtager blev nærmest Hall, og med det øvrige Bo 

overtog han ogsaa Forstanderskabet paa Herlufsholm. De 
conservative Elementer i Folket havde begyndt at vænne 
sig til de nye politiske Forhold, hvis meest acceptable Re
præsentant Hall var, og et ikke ubetydeligt Contingent 
af mine Samtidige paa Herlufsholm vare Sønner af Gods- 
eiere og Maj oratsbesiddere.

Her skal ikke tales om Hall som Politiker, men som 
Administrator, og saa kan Dommen ikke blive gunstig. At 
han Intet kjendte til Landboforhold og Godsbestyrelse, 
gjorde forsaavidt ikke meget, som Stiftelsen fra hans 
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Forgjængers Tid stod paa god oeconomisk Fod og Tiderne 
vare opadgaande. Men de »Forbedringer« han skal have 
udført på Herlufsholm, fortjene paa ingen Maade dette 
Navn. Kirkens Restauration vedkommer jo ikke Skolen; 
men at han lod Herholdt nedrive de betydelige Rester af 
den gamle Klosterbygning, som fandtes i dens søndre og 
vestre Længer lige til Grunden, var en Vandalisme*).  Og- 
saa Dimittendernes Udflytning af Skolebygningen var et 
stort Misgreb. — Ved Ansættelse af Lærere tog han kun 
Hensyn til, om Ansøgeren havde sin Embedsexamen; det 
var Adkomst nok, og der var ikke Tale om at prøve andre 
Qualificationer, skjøndt en Opdragelsesanstalt dog krævede 
særlige saadanne. Man saa ham sjeldent paa Herlufsholm 
og med Disciplene gav han sig kun lidt af. Hans skabag
tige Hustrue betragtede Herlufsholm som et Landsted, 
der kun havde den Skavank, at det var belemret med en 
Hob Disciple; men saasnart Sommerferien stod for, fik 
Oldfruen (der jo ikke var ansat til hendes private Tjeneste) 
Ordre til at tage mod hendes Hunde, og naar Luften var 
reen for Disciple, fulgte hun selv efter. (Jeg har det af Old
fruen i egen Mund).

*j Jeg spurgte engang Prof. Martin Borch, om det var Kjætteri 
at sige, at den nye Klosterbygnings Facade var kjedelig. »Paa 
ingen Maade,« svarede han; »Herholdt var Tømrersvend og 
blev aldrig Andet.« Naa, en Tømrersvend kan jo nok tegne 
kjønne Copier, f. Ex. den indre Klostergaard, men hvad Her
holdt formaaede paa egen Haand, har han viist i den skræk
kelige Lærerbolig ved Indkjørslen.

**) »Herrer i mængde er ej noget godt: kun én være herre« — et 
citat fra Iliadens anden sang. (Red. anm.)

Fru Heiberg gav i sin Tid i sine »Erindringer« et Bil
lede af Hall som en Bourgeois-Type, der helst gik uden om 
en Vanskelighed med et Bon mot, og som i Nødsfald kun
de gribe til en lille Usandhed. »Erindringerne« gav Anled
ning til en Avisfeide mellem Halls svorne Vaabendrager 
Bille og deres Udgiver A. D. Jørgensen, i hvilken den 
første absolut trak det korteste Straa. — Tydeligst viste sig 
Halls Mangel paa Forstaaelse af Stillingens Krav, da han 
under sin langvarige Svækkelse opgav sine øvrige Hverv, 
men beholdt Forstanderskabet for Herlufsholm, som han 
selvfølgelig ikke kunde bestride; han overlod det til sin 
ældste Søn, der vistnok var en brav og hæderlig Mand, 
man aldrig havde drevet det til videre end at blive cand. 
phil. og sin Faders Søn. Følgen blev naturligvis et Anarchi. 
Den af Hall ansatte Godsforvalter eftergav f. Ex. paa egen 
Haand Restancer til Stiftelsen, f. Ex. paa Betaling for en 
Søns Ophold der. Leth fortalte mig engang i de Aar, at 
der i 3 Aar ikke var blevet aflagt noget Regnskab fra 
Godscomptoiret.

Skolens Rector var dengang Chr. Listov, en kyndig, 
smagfuld og bereist Philolog, bag hvis noget pompeuse 
Optræden der slog et Hjerte, som var varmtfølende for Alt, 
hvad der var skjønt og sandt og godt, ogsaa for Skolen og 
dens Disciple. Hans blide, yndefulde Hustrue holdt sig i 
Skyggen, saa han selv var Herre i sit Huus. Et homerisk 
Citat, han anvendte:

ovn ayaOov Tro^vKoipavir]' eis Kotpavos eoræ *),  
gav ham blandt Disciplene Navnet Heis, og hans Hustrue 
hed følgelig Mia. Han maa have været en anseet Skole
mand, siden han, kun 32 Aar gammel, blev kaldet til en saa 
betydelig Stilling. Naar hans Liv paa Herlufsholm alligevel 
ikke blev den Seirsgang, der var ventet, laa det tildels i 
særlige Forhold.

Paa enhver Kostskole, særlig de ældre, som have en 
Tradition, vil der hos Disciplene være en Tendens til at 

slutte sig sammen i et Slags Fagforbund under uskrevne, 
men ubrydelige Love. Paa Herlufsholm bestod en saadan 
Sammenslutning, et Kammeratskab, der omfattede Alle, 
lige fra den ældste til den yngste, fra den meest høibaarne 
til den jævneste. Enhver, der blev optagen i Skolen var 
dermed selvskrevet Medlem, og ved Skoleaarets Begyndel
se saa man de »store« Disciple fuldt saa optagne af at lære 
de Nyankomne at kjende, som omvendt; det første, en ny 
Discipel lærte var: »Du maa ikke sige »De« til Nogen,men 
kun »Du««. Den sammenholdende Kraft udgik fra VII 
Classe, som væsentlig bar Traditionen. Naturligviis kunde 
der indenfor Kammeratskabet finde Rivninger Sted. Var 
det mellem to af samme Classe, var det en Privatsag, som 
Ingen blandede sig i; men hvis En af en lavere Classe for
nærmede En fra en høiere, var det en Fornærmelse mod 
hele Classen, som lod Afstraffelsen besørge af et dertil 
egnet Medlem. Noget Plageri øvedes ogsaa af de Større 
mod de Mindre; men det var ikke meget, og det var kun 
de opløbne Lømler i V og VI Classe, der gjorde sig skyl
dige deri; VII Classe holdt sig for god dertil og beskyttede 
leilighedsviis de Smaa. Den »fag« (?), som VII Classe 
havde Ret til at kræve af de 4 nederste Classer (»Sinker
ne«), var alt Andet end trykkende og ydedes villig som 
en kammeratlig Tjeneste. Den bestod meest i Smaaærin- 
der men aldrig udenfor Skolegaarden og de den umiddel
bart omgivende Bygninger.

For Rector, der aldrig havde havt med en Kostskole 
at gjøre, stod dette Kammeratskab vist nærmest som en 
»Bande«, hvis Sammenhold kunde neutralisere den opdra
gende Paavirkning, der udgik fra Lærerne. Selv holdt han 
sig heelt udenfor Opdragelsens Detailler (vi saae ham 
yderst sjeldent paa Skolebygningen); den overlod han til de 
andre Lærere, særlig de 4, der havde Inspection, skifteviis 
hver i en Uge, og greb kun ind, naar der blev appelleret 
til ham, og saa gjorde han det med Fynd og Klem. Som en 
Følge af denne kloge Tilbegeholdenhed stod han for os 
klædt i Autoritet, og vi havde en mægtig Respect for ham. 
Men adskillige af de unge inspectionshavende Læreres Au
toritet kunde ikke taale den nærmere Berørelse og fik 
nogle slemme Rifter. Der matte jo til den Bestilling tages, 
hvad Hall bød Skolen, og det var som sagt, ikke altid ud
søgte Personer. Deres Hverv var at paasee (1) Orden og 
god Opførsel paa Kamrene og Legepladsen og (2) Over
holdelsen af de foreskrevne Klokkeslet. Den første Deel 
varetoges overhovedet meget slapt, den sidste skrappere; 
thi der havde man kun at dictere Straf, enten corporlig, 
eller oftere Stuearrest i en Fritime. Det første saae vi helst; 
thi saa var Sagen dermed ude af Verden. Der prygledes i 
det Hele i stort Omfang paa Herlufsholm; men vi vare en 
haardhudet Generation, som tog Pryglene som Tilskikkel
ser, der ikke skulde frygtes særlig, og for hvilke der ikke 
blev baaret Nag. En bevidst Forseelse var et Hazardspil med 
Skjæbnen; tabte man, var det i sin Orden, at Ens Rygstyk
ker betalte Tabet. Hermed skal dog ikke være sagt at en 
grundig Dragt Prygl (ikke) stundom kunde virke gavnlig, 
fornye Respecten for den krænkende Disciplin og virke 
afskrækkende for Fremtiden. Hjalp disse Tugtemidler ikke 
eller fandt Læreren dem for smaa, kunde han melde Sagen 
til Rector, hvad der var Disciplene meget forhadt. Thi en
hver til Rector meldt Forseelse kom i Characteerbogen med 
Nedsættelse i den maanedlige Opførelsescharateer, og da 
Bogen skulde foreviises hjemme, kom Sagen saaledes til 
Hjemmets Kundskab, hvilket medførte et alt Andet end 
behageligt Efterspil. Den Lærer, der ikke selv kunde holde



94 HERLOVIANEREN 44. årg.

Disciplin, men indskjød ofte rene Bagateller for Rector, 
kom derved til at staae i Disciplenes Øjne som en forag
telig Sladdrer.

En af dem, der meest brugte denne Straffemethode, var 
Adjunct D., en i Grunden god og from Mand, men som i 
sin lille, spinkle, skjævmundede Figur gjemte overdrevne 
Forestillinger om sine Evner som Pædagog. Han greb 
strax til Spanskrøret; men hans svage Arm kunde ikke føre 
det med nogensomhelst Virkning; Slagene faldt som umær
kelige Klaps, og naar han saa blev ved, saalænge han or
kede, var det en Festforestilling for Classen og ikke mindst 
for Delinqventen. (Jeg har engang for lidt Uro paa Clas
sen faaet 69 Tjat af ham, og det var blevet flere, hvis ikke 
den næste Classetime var bleven ringet ind). Saa tog han 
til Anmeldelse og forværrede yderligere sit Forhold til 
Disciplene. Han havde kun havt med de mindre Classer 
at gjøre, inden han efter 5—6 Aars Forløb, altsaa da han 
maatte antages at have faaet Fingrene i Jorden, blev in- 
spectionshavende Lærer. Foruden de i Skolelovene bebre- 
vede Friheder (f. Ex. Tobaksrygning paa Kamrene i Friti
den), havde VII Classe ifølge mange Aars Hævd nogle 
uskrevne Rettigheder, som respecteredes af Alle. Dertil 
hørte Fritagelse for corporlig Straf (gjaldt ogsaa for VI) 
og Fritagelse for Inspection paa Kamrene. Kom En af 
VIIA for seent, betragtedes det som et Uheld og blev ikke 
straffet. Ikke destomindre begyndte D. sin Inspection med 
at visitere paa VII Classes Kamre, tilmed paa en ualmindelig 
tactløs, brøsig og anstødelig Maade, og da han Dagen efter 
dikterede En af VII A, der kom forsent i Morgenlovsang, 
Stuearrest 11—12 (hvad Vedkommende selvfølgelig ikke 
reflecterede paa), følte vi, at Noget maatte der gjøres for 
at bremse ham. Der gik Sagn om, at en Tausheds Demon
stration tidligere skulde være anvendt med Held og det 
besluttedes da, at der næste Dag ved Aftensbordet, hvor 
Passiaren ellers gik meget livlig, ikke maatte mæles et Ord,

Badeanstalten, om hvilken det i artiklen fra 7896 hedder: »Det 
er en lille fix Bygning i gammeltydsk Stil .. . \Alt\ er renligt og 
nydeligt, og Anstalten synes at være en Mønster-Indretning i sit 
Slags. Hver Discipel faaer, i Tiden fra Sommerbadningens Ophør 

til den igjen begynder, hver Uge et sondant Bad«.

hverken mellem Disciplene eller til de to tilstedeværende 
Lærere (foruden D. den lidet regnede Viceinspecteur). Det 
var os den letteste Sag uden Spor af Tvang at faae 
alle Disciplene med, deels af Had til D., deels fordi det var 
»Sjou« og Demonstrationen blev gjennemført med Glands 
uden Spor af Uorden og Optøier, og den haaede sin Hen
sigt. De 15—20 Minutters Taushed havde virket saadan 
på D., at han for Fremtiden holdt sig' indenfor rette 
Grændser. I mit sidste Skoleaar var han udenlands, og det 
har glædet mig af en yngre Kammerat ^t erfare, at han 
ved Tilbagekomsten var som forvandlet.' Hån optraadte 
med Tact og søgte at vinde Disciplenes Hjerter, hvad der 
ogsaa i ikke ringe Grad lykkedes ham. Han blev siden en 
god Landsbypræst.

En anden Adjunct, H., en dygtig Philolpg (siden en an- 
seet Videnskabsmand) og i Grunden en god Mand, øde
lagde Alt ved sin ubændige Hidsighed, der fremkaldtes ved 
enhver Bagatel og saa skaffede sig Luft i de groveste Eder 
og de vanvittigste Trudsler. En Dag hørte vi i V Classe 
gjennem Glasdøren (der vel har staaet |Iidt paa Klem) 
en ¡øvrigt særdeles skikkelig Discipel i IV Cl., der næppe 
kunde have begaaet noget særlig Oprørende, blive tracteret 
med et rungende: »H., din Gadedreng! Haaner du mig? 
Jeg slaar dig, F........lyne mig, heelt ihjel! « Den slags Ud
brud hørte næsten til Dagens Orden, omend det anførte 
i Vanvid bærer Prisen fremfor de øvrige.

Et Par Aar efter min Afgang fra Skolenj kom en ny 
Adjunct dertil, en kundskabsrig og velsindet Person, men i 
det practiske Liv, ogsaa i Skolen, saa uerfaren, at han gjorde 
et underligt ufærdigt Indtryk. I den Cathedralskole, hvorfra 
han kom til Herlufsholm, havde en Discipel en Dag reist 
sig og spurgt: »Hr. B.! hvad vil De være, naar De bliver 
stor?«, et Spørgsmaal, der fandt fuld Gjenklang paa Her
lufsholm.

Saadanne Medhjælpere sendte den ladd og ligegyldige 
Hall til Rector. Men naturligviis vare de likke alle af den 
Slags. Der kunde være dygtige, modne Mænd, som med 
Samvittighedsfuldhed og practiske Evner arbeidede med 
paa Opdragelsen. Jeg mindes f. Ex. Adj. H., som vistnok 
havde den ubehagelige Vane at knibe en Synder i Øre
flippen med sine lange, haarde og skarpe Negle, stundom 
saa Blodet flød, men ¡øvrigt var en gentleman. Jeg husker, 
at han en Dag sagde til en af mine Classekammerater, der 
havde snydt i tydsk Stiil: »Jeg kan ikke fcrstaae, at du vil 
gjøre dig til en Hund for er Beens Skyld! » Det slog mig, 
at der var Noget i den Betragtningsmaade,
En eiendommelig Lærertype maa jeg omtale nærmere; det 

var Overlærer Kiels en, som Stemann i 1041 havde kaldet 
fra en Lærervirksomhed i Kjøbenhavn, hvor han maa have 
viist sig særlig duelig, siden han, der ikke çngang havde 
Embedsexamen og kun var 33 Aar gammel, kunde betinge 
sig at blive Overlærer i løbet af en halv Snees Aar. Han var 
en udpræget Commandeersergeantstype, hvis hele Tanke
gang bevægede sig i rette Vinkler og rette Linier, fuldkom
men respectfuld overfor sine »Overordnede« (i Gramma
tikken Madvig, i Politiken Carl Ploug) og Jigesaa ivrig i 
Tjenesten og streng mod sine Underordnede. Hans Fag var 
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Latin i V—VI, og Græsk i VII. Hans Underviisning var 
udelukkende Grammatikterperi; Madvigs Grammatik lær- 
tes paa Ramse uden at tage Hensyn til Anvendelsen; blev 
der ved Leilighed Brug for en Regel, var det Ens Pligt at 
have den i sin Tid udenadlærte paa rede Haand. For Spro
gets eller Indholdets Skjønhed havde han ikke Spor af 
Sands. En Vandring med ham i Classicernes Have var der
for ingen Fornøielse; hver Blomst mistænktes for at skjule 
en eller anden grammatikalsk Faldgrube eller Rævesax. 
Oversættelsen skulde være bogstavelig uden Hensyn til, 
hvor rædselsfuldt den tog sig ud i Dansk (f. Ex.: »at end 
Fader og Moder er Fædrelandet kjærere«). Hver Morgen, 
naar han kom ind i V Classe (den sidste, hvori der maatte 
bruges corporlig Straf og den første, hvori vi fik med ham 
at gjøre) begyndte han med at tage en tynd Hasselkjæp ud 
af Cathederet; med den i Haanden gik han saa op og ned 
i Classen, og hvis En stoppede i en Ramse for at lede om 
det næste Ord, vankede der en Haandtage. Ellers var hans 
hyppig anvendte Straffemethode Strambux med et Spansk
rør. Gav man sig for de første 3 Slag, slap man dermed; 
men vilde man agere »Spartaner«, fik man et velment 
fjerde. Men Noget kunde der læres af ham, og naar jeg nu 
i min høie Alderdom bevæger mig nogenlunde let i Lati
nen, skyldes det for en meget stor Deel det Grundlag, han 
bibragte mig.

Hver 4’ Uge havde han Inspection, og saa kan det nok 

være, at der kom Orden i Tingene. Alt Sløseri var som 
blæst bort; der var Ingen, der sov over sig om Morgenen 
eller tog det letsindigt med Klokkeslettet, thi Kielsen saa 
man op til med Frygt og Bæven; foruden det omtalte 
Spanskrør — stundom i Forbindelse dermed — brugte han 
at tilsige Syndere til Møde hos ham næste Søndag Kl. 3,35; 
saa var den Frief term iddag grundig spoleret. Det var klart, 
at denne energiske Hævdelse af Skolelovene hver 4’ Uge 
ogsaa virkede i de andre Uger. Uden den var Disciplinen 
let gaaet ad undas. Man maa nu ikke troe, at Kielsen ikke 
var Andet end en saadan Orbilius plagorus (pryglende 
Pedant). Han var en retsindig Mand, som kunde see en 
Sag fra mere end een Side: Kom en Discipel efter et Besøg 
(med Orlov) i Næstved for seent til Middagsbordet, gik 
Kielsen, uden at forhøre ham, strax ud fra, at han kunde 
være bleven opholdt i en Forretning, hvor han skulde 
gjøre Indkøb, og dimitterede ham uden Straf. — Det skete 
ofte, at en anden Lærer ikke ville offre en Fritime paa at 
ledsage os i Bad eller en Frieftermiddag paa en Fodtur 
med os til Kalbiriis; men Kielsen var altid villig (han saa 
det som en Pligt). Selv kan jeg aldrig glemme, at da jeg 
15 Aar gammel havde en Depressionsperiode, hvor jeg 
var fristet til heelt at opgive Ævret, var det Kielsen, der 
tog sig af mig og ved en næsten moderlig Ømhed fik mig 
bragt paa Fode igjen. Ære og Tak være hans Minde! Blom
ster elskede han og Lærerhaven holdt han i ypperlig Orden.

1 forbindelse med en omtale af spisesalen skrev den anonyme forfatter af artiklen i »Hver 14. Dag»: De store bedækkede Fade, der 
bæres ind af Tjenerne, gjemme en mere end almindelig solid Kost... Som Exempel kunde maaske nævnes: en Gaas til 6, en And 
til 3, en Høne til 2; for de Yngstes vedkommende noget mindre. Man har en tryg Fornemmelse af, at Drengene blive mætte».
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Skovklosters Abbedsegl og 
Næstved Byvåben

Af Sven Tito Achen (’40)

»Så siger jeg også til dig, at du er Petrus, og på den 
klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal 
ikke få magt over den. Og jeg vil give dig Himmerigets 
nøgler, og hvad du binder på Jorden, det skal være bundet 
i Himlene, og hvad du løser på Jorden, det skal være løst 
i Himlene«.

Således talte ifølge Matthæus Evangeliets 16. kapitel, 18. 
—19. vers, Jesus til apostlen Peter. Fra Peter fik de følgende 
biskopper af Rom deres myndighed og deres magt »til at 
binde og løse«, og det citerede skriftsted er derfor et af de 
allervigtigste for den Katolske Kirke.

De pavelige nøgler
Når et så centralt bibelord indeholder et så konkret bil

lede, er det ikke mærkeligt, at »Nøglen til Himmerige« (én 
eller somme tider to) blev Sankt Peters attribut. I den kir
kelige kunst afbildedes Sankt Peter så at sige aldrig uden 
sin store nøgle; det var simpelthen nøglen man kunne 
kende ham på (figur 2). De ældste bevarede eksempler på 
fremstillinger af Peter med nøglen er fra 400-tallet.

Men nøglen var ikke blot den døde apostels. Den tilhørte 
også hans til enhver tid levende efterfølger på »Sankt Pe
ters stol«, som havde overtaget hans magt til at lukke ind 
eller lukke ude, altså paverne.

Som paveligt mærke brugtes næsten altid to nøgler, og 
fra slutningen af 1200-tallet afbildedes disse to nøgler i 
reglen med den ene lagt over den anden i et skråt kors. 
Den skotsk-schweiziske heraldiker D. L. Galbreath har med 
stor lærdom skrevet herom i »Papal Heraldry«, Cambridge 
1930 (som jeg i vidt omfang bygger på); ifølge ham er det 
ældste bevarede eksempel på korslagte pavelige nøgler fra 
1267 og findes i det tidligere pavelige, nu biskoppelige 
palæ i Viterbo, nord for Rom. Anbragt i et skjold, altså 
som egentligt våben, er de ældste kendte eksempler fra be
gyndelsen af 1300-tallet.

Efter at have været først Sankt Peters, siden pavernes 
mærke udviklede de to, oftest korslagte nøgler sig i løbet 
af 1300- og 1400-tallet til at blive pavestolens, den Katol
ske Kirkes og de kirkelige besiddelsers våben; i reglen af
bildedes nøglerne sammen med den pavelige krone. Til 
forskel herfra bestod (og består) de enkelte pavers våben 
af deres slægtsvåben, eller nydannede personlige våben, 
plus nøgler og krone (se figur 3 og 7).

Nøgler i forskellige kombinationer og positioner 
(men oftest korslagte) sidder i dag i våbnerne for et uover
skueligt antal tidligere og nuværende pavelige besiddelser, 
og kirkelige (ikke nødvendigvis katolske) embeder, institu
tioner m. m. I Danmark sidder der — foruden i Næstved 
byvåben — f. eks. en eller to nøgler i våbenerne for Børg

lum Stift, Viborg Stift, Slesvig Stift og Roskilde Stift.
Nøglerne var oprindeligt oftest af sølv, senere af guld. 

Iblandt en af hver, hvilket er den Katolske Kirkes officielle 
farvelægning i dag. I den senere middelalder var der en 
tendens til at nøglerne stod i et rødt skjold, når de repræ
senterede pavedømmet, i blåt når de repræsenterede Sankt 
Peter, men dette har aldrig været en regel.

Næstved St. Peders Kloster
I 1135 skænkede som bekendt Peder Bodils en og hans 

brødre en kirke i Næstved til oprettelse af et benediktiner
kloster, »Næstved Kloster«. Kirken var indviet til Sankt 
Peter (som sikkert var Peder Bodilsens egen skytshelgen, 
se figur 2), og klostret kaldtes senere »Næstved Sankt 
Peders Kloster«. Senere igen, efter at være flyttet ud i sko
vene nord for byen, blev det kaldt »Skovkloster«.

Fra dette kloster er der bevaret tre, ret sene sigiller: et 
ældre konventssegl og et abbedsegl, begge kendt fra 1378 
og i brug til 1532, og begge bl. a. visende Peter med nøg
len; samt et yngre konventssegl (anvendt 1541—57) også 
med Peter nøgle som central figur. Se herom H. J. 
Helms »Næstved St. Peders Kloster«, 1940, side 255.

På klokken »Katerina« i Herlufsholm Kirke findes imid
lertid på tre steder gengivelse af et tidligere, nu forsvundet 
segl, som ikke kendes andre steder fra (figur 4). Dette segl 
viser ingen Sankt Peter, men derimod to korslagte nøgler. 
Ifølge Helms (side 265) dateres klokken »løseligt til efter 
klosterbranden 1261, måske 1280—90. Det er derfor mu
ligt, at (abbed) »Niels III« er identisk med (abbed) Niels 
Pink, død 1265«.

Da Helms skrev dette, kendte man ikke noget eksempel 
på brug af Næstveds byvåben ældre end 1421, fra hvilket 
år der var bevaret et eksemplar af Næstved borgeres segl, 
»Sigillum Sivium(!) de Nestweth«, med de to krydsede 
nøgler i (se figur 6). For et par år siden er der imidlertid 
dukket et helt nyt vidnesbyrd frem: lederen af Næstved 
Museum, lektor P. Michelsen meddelte mig, at der i 
Historisches Archiv der Stadt Köln var fundet eksemplarer 
af et Næstved-sigil fra 1280, siddende på et brev fra foged, 
rådmænd og menighed i Næstved til foged og rådmænd i 
Köln (se figur 5). Opdagelsen var gjort af Archivrat, Dr. 
Hugo Stehkämper i Köln, som siden har skrevet en artikel 
herom i »Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt«.

Det er hinsides enhver tvivl, at Næstved byvåben er afle
det af klostrets abbedsegl, og når et bysegl med nøgler 
kendes fra 1280, må abbedseglets nøgler altså være ældre. 
Det er derfor næsten givet, at Helms har ret, når han me
ner, at den »abbed Niels« der omtales på klokkens ab
bedsegl, er hin Niels Pink, som døde 1265. Hermed bliver 
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abbedseglet på klokken i Herlufsholm Kirke imidlertid af 
overordentlig stor heraldisk interesse. Det er nemlig i så 
fald et af de ældste bevarede eksempler i verden på brug 
af de to korslagte nøgler som Sankt Peters eller Pavesto
lens mærke! Det ældste eksempel som kendtes af fornævnte 
heraldiske forsker Galbreath, uhyre kyndig selv og med 
hele Vatikanets viden til sin rådighed, var som nævnt fra 
1267. Tidligere krydslagte nøgler kendes dog bl. a. fra 
mønter slået af den danske konge og Roskildebispen i 
fællesskab i årene 1252—59.

Næstved byvåben
At de to korslagte nøgler fra klostrets abbedsegl (fra før 

1265) senest fra 1280 genfindes i Næstved-borgernes segl, 
var en helt naturlig udvikling. Byen ejedes af klostret, og 
lige til Reformationen blev alle byens øvrighedspersoner 
indsat og afsat af klostrets abbed. Stadens øvrighed repræ
senterede abbeden og har derfor anvendt dennes våben
mærke.

De to bølgelinier under nøglerne er kanske blot orna
mentale, kanske skal de anskueliggøre Susåen, der muliggør 
sejlads på Næstved både sydfra og nordfra.

Ved en omhyggelig sammenligning mellem by seglet fra 
1421 og det nyfundne bysegl fra 1280, bliver man overty
det om, at de to seglaftryk er foretaget med samme signet. 
Overarkivar, dr. Henry Bruun på Rigsarkivet (til hvem 
Dr. Stehkämper havde henvendt sig) og jeg selv er kom
met til denne konklusion uafhængigt af hverandre. Der
med er ikke blot Næstveds våben, men selve sigilstampen 
gjort 141 år ældre end man hidtil havde antaget.

Mellem 1280 og 1421 er der imidlertid foretaget en me
get væsentlig ændring i stampen, idet man har ladet ind
gravere en krone mellem nøglerne. Hvad er meningen 
med denne krone? Der er tre teorier.

Abbedkrone?
Nogle heraldikere mener, at Næstved byvåbens krone er 

overtaget fra et nu forsvundet abbedsegl med krone, og at 
kronen var føjet til nøglerne heri, fordi abbeden for Næst
ved Sankt Peders Kloster »faktisk var det man i katolske 
lande kalder for en fyrsteabbed, idet han — hvad der var 
ganske enestående her i landet — herskede over klostergod
set og dets beboere med de beføjelser, der ellers tilkom en 
konge. Kronen i Næstved byvåben hentyder formentlig 
til abbedens fyrstelige stilling«.

En krone kendes ganske rigtigt i udlandet som attribut 
for abbeder ved verdslig jurisdiktion, men Helms mener 
ikke (side 252), at Næstved Klosters abbed har indtaget 
en særstilling blandt danske abbeder, i hvert fald ikke 
i retning af at være mere end de. Han var ganske vist »en 
overmåde rig og mægtig herre ... Han udøvede retspleje, 
rådede over liv og død, udslyngede bandstråler . ..«, men 
»så højt som til kongens råd når han dog aldrig, medens 
vi derimod ser abbeder ... af Sorø, Antvorskov, Ringsted, 
Børglum og Dalum som medlemmer af Rigsrådet«.

Efter min mening er denne teori den mindst sandsyn
lige af de tre.

Pavekrone?
Fra 700-tallet kendes en særlig pavelig hovedbeklæd

ning, en høj, spids hue, som paverne bar i deres egenskab 
af verdslige suveræner. Måske for at understrege denne ho
vedbeklædnings ikke-sakrale karakter kombinerede man 

den fra 1100-tallet med en krone. Samtidig afbildedes pul- 
den ofte så flad og uanselig, at denne pavelige kronehue 
kunne tage sig sig ud som en almindelig, åben fyrstekrone 
(figur 7).

Vistnok uden nogen anden hensigt end det rent deko
rative satte man efterhånden yderligere en krone til, oven 
over den første, og fra 1300-tallet endnu én, således at man 
dermed havde skabt den tredobbelte pavelige krone, ti- 
ara’en, som nutiden kender (figur 3). Fra 1353 kendes den 
kombineret med nøglerne, både i og uden skjold.

For mig at se, er det meget sandsynligt, at kronen i 
Næstved byvåben er den pavelige krone, sort den formo
dentlig har været gengivet i et nu forsvundet klostersegl. 
Se også figur 8.

Kongekrone?
Men kronen kan også tænkes at have ¡en tredje årsag. 

Igennem 1300- og 1400-tallet søgte de danske konger at 
ophjælpe købstæderne og optræde som deres beskyttere; en 
af de ivrigste hertil var Erik af Pommern (1396—1439). 
Samtidig søgte både købstæder og konger at begrænse 
klostrenes magt. Specielt vides det, at Næstved by ofte har 
været i opposition til klostret. Det kan tænkes at kronen 
er blevet indsat i den gamle stampe som en demonstration 
af, at Næstved-borgerne anså kongen for ¡deres forbunds
fælle over for klostret og stillede sig under hans beskyttelse.

Hvis dette er rigtigt, kan det måske forklare, at borgerne 
fra o. 1500 helt udelod nøglerne af våbenet, men beholdt 
kronen. Netop i de sidste år af 1400-tallet var der flere 
gange spektakler mellem byens borgere og abbeden.

Kronen alene
Der kendes adskillige eksempler på, at danske købstæder 

har ændret deres gamle våben, og det er (lerfor ikke ene
stående, at Næstved ændrede sit, først veej. at indsætte en 
krone, og siden, formodentlig i begyndelsen af 1500-tallet, 
ved at lade sig skære et helt nyt signet med et nyt, eller 
i alle fald meget stærkt forenklet våben, nerrlig en krone 
alene. Det mærkelige var, at det gamle signet, med nøgler
ne og kronen, stadig eksisterede og, i hvert [fald en tid, blev 
brugt jævnsides med det nye.

Det er fristende at se nøglernes forsvinden af det nye 
signet som et udslag af Reformationen: de| er blever opfat
tet som ærke-papistiske symboler. En sådan forfølgelse af 
katolske manifestationer har man et eksempel på i klokken 
»Gertrud« i Herlufsholm Kirke. På denne klokke er ordene 
»Help Maria, Sancta Anna« meget utydelige og ifølge 
Helms (side 618) »sikkert ødelagt med forsæt, da klostret 
i I56O blev Herluf Trolles ejendom; det | gik ikke an, at 
en lutheransk kirke anråbte katolske helgener«.

Denne teori stemmer imidlertid ikke rigtigt med, at det 
nye bysegl, uden nøgler, i hvert fald kendes fra 1519. Det 
var først på rigsdagen i Worms 1521, at Martin Luther 
valgte åben kamp mod Romerkirken, og Reformationen 
blev ikke gennemført i Danmark før 1536. Men naturligvis 
var der anti-papisme før Luther, og hertil kom byens ani
mositet over for selve klostret.

Uanset hvad grunden har været til nøglernes udelukkel
se af våbenet, blev det gamle segl i alle fald brugt sidste 
gang 1556, og dermed forsvandt nøglerne af Næstved by
våben i ca. 350 år.

Krone-våbenet brugtes ifølge Rasmus Nielsens udmær
kede værk »Næstved Købstads Historie« 1—4, 1925—32, 
til »henimod 1700«. På dette tidspunkt hayde Næstved 
endnu engang lavet om på sit våben.
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tailla rentra €rm 
res Martini Äutberi 

erfequanunt.

2: Peder Bodilsen overrækker sin kirkebygning til Sankt Peter, kendetegnet ved sin store nøgle. Miniatur i Calendarium Nestvediense 
fra o. 1260. — 3: Pave Leo 10.s personlige våben (han var en Medici) med nøgler og tiara. Fra »Bandbulle mod Martin Luthers og 
hans Meningsfællers Vildfarelser" 1520. — 4: Aftryk af abbedens segl på klokke i Skovklosters kirke, nuværende Herlufsholm 
Kirke. Indskriften lyder: »Abbed Niels 3.r segl/Sigillum Abbatis Nicolai III“. Efter Helms.

5-6: Næstved by segl fra 1280 og fra 1421. Sigillet er det samme, og kronen må altså være indgraveret i det eksisterende sigil engang 
mellem disse år. Fot. Historisches Archiv der Stadt Köl/n. Tegningen efter Trap. — 7. Eksempler på tidlige, flade og enkelte pavelige kro
ner. Våbener for Innocent 6. (1352—62) og Clemens 6. (1342—52). Efter Galbreath.

8: Tegning af Søren Ahildgård fra 1756 efter nu forsvundet korslol i Herlufsholm Kirke. Den viser klostrets abbedvåben med tredobbelt 
pavekrone. Nationalmuseet. — 9: Næstved bysegl, »Sigillum Civitatis Nestvediensis*, fra o. 1692. Indskriftens »1622» er kopieret efter 
et tidligere signet. Dette våben brugtes indtil o. år 1900. — 10: Skelsten på Herlufsholm. »Skiel mellum Ladby Ore ok Holøse Bong'». 
Den første sten blev sat 1499, den nuværende er langt senere, men nøglen sidder der endnu! Efter Helms.
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Tre kroner
I 1692 havde staden atter ladet sig skære et nyt signet, 

denne gang med et skjold med tre kroner i (se figur 9). 
Omskriften var kopieret efter et foregående sigil, så sla
visk, at dettes »1622« var blevet overført til det nye sigil. 
Dette er imidlertid først fra århundredets slutning. Farver
ne kendes: guld kroner i blåt felt.

Hvorfor man ændrede den ene krone til tre, kan jeg 
ikke tilbyde nogen forklaring på. Ændringen er så meget 
mærkeligere, som Næstved kun godt 30 år tidligere var 
blevet grundigt plyndret og mishandlet af svenske tropper 
under krigen i Sydsjælland, hvorunder befolkningen ofte 
må have set de svenske tre kroner på fjendens faner, mate
riel, rekvisitioner m. m.

Trekroner-våbenet brugtes i ca. 200 år. Omkring 1900 
begyndte byrådet atter at bruge byens ældste våben; det 
blev indregistreret i marts 1938. Trekroner-våbenet kan 
dog stadig ses flere steder i byen.

Skelstenen
I stengærdet mellem Alleen og Nyhave — tidligere ne

den for biblioteksbygningen — sidder en gammel skelsten 
(figur 10), som illustrerer heraldikkens ma|gt og varighed.

Helms fortæller (side 505—506) om en skelstrid mellem 
indbyggerne i Ladby og Holløse (hvor Skpvkloster begge 
steder ejede jord), afgjort på Flakkebjerg Hetredsting 26. 
august 1499. Efter kendelse blev der hugget mærke i træ 
og rejst en sten. Stenen i gærdet langs Allelen kan imidler
tid ikke være fra 1499. Den må være en langt senere af
løser eller afløsers afløser, men nøglen sidder der endnu, 
trofast kopieret fra klostrets første skelsten, også efter at 
klostret for længst var nedlagt.

Da Nyhave blev lagt om og gærdet flyttet, d. 1964, blev 
ordene på stenen malet op. Man glemte imidlertid nøglen, 
og den er nu vanskelig at se. Vi må håbe; at Skolen ved 
første lejlighed lader den trække op, for denne nøgle an
skueliggør for enhver kontinuiteten i Herlufsholms liv, 
forbindelsen bagud til Skovkloster, Næstved Sankt Peders 
Klosters og Peder Bodilsen.

BREVE OG KLIP
Da vi forsøgte at starte (genoplive) denne rubrik i HER

LOVIANEREN nr. 3/1966, var vi en kende skeptiske: kunne 
det mon lykkes? At det ikke ville volde vanskeligheder at 
skaffe klip stod os ganske klart: Borelli-Møllers myreflittige 
gennemlæsning af dagblade og tidsskrifter måtte give re
sultater (som figura jo også har vist og viser). Men breve? 
Var der overhovedet nogen — udover de »tvangsindlagte« — 
der kunne formås til at skrive til dette blad? Nu er det for 
anden gang lykkedes: og vi er glade for denne gang at give 
spalteplads til både en 61-årig dansk-amerikaner og en 18- 
årig dipel. Hvad sidstnævnte angår, gætter vi på, at det er 
en løst henkastet bemærkning i sidste nummers fugleskyd
ningsreferat (»ihukommende de tidligere så almindeligt fo
rekommende tilfælde af mangelfuld flid blandt skolens 
diple ...«), der har fået dipel Riis til at fare i blækhuset. 
Vi er ikke ret enige med ham, men hører gerne læsernes 
mening om »flidens vilkår på Herlufsholm«. Vi vil dog gerne 
på dette sted minde om, at Heis i 1952 (da han netop var 
rejst fra Herlufsholm for at overtage hvervet som rektor 
for Svendborg statsskole) i et brev til DIPLEN bl. a. skrev: 
»Sløvheden er altså i hvert fald ikke større end på Her
lufsholm, og selvom jeg ikke ønsker at sige noget særlig 
ondt om diplene, har jeg dog lyst til at gøre opmærksom 
på, at glemsomhed og grovere former for manglende flid 
(mærk, hvorledes sæderne har mildnet min udtryksmåde) 
forekommer sjældnere end på Herlufsholm«. Men meget 
kan naturligvis ændre sig på 14 år ...

Også på anden måde har vi fået riis (undskyld!) for sid
ste nummer af bladet, og det er vi glade for. Det er jo den 
eneste måde, vi kan få mulighed for at redressere vore 
fejltagelser. Vi må derfor påny benytte dette sted til at 
give undskyldning for en trykfejl: det planlagte, men senere 
aflyste bal for gamle herlovianere skulle have fundet sted 
den 19. november, ikke den 19. september.

Redaktørerne håber fortsat på at modtage tilkendegivel
ser fra læserne — og vi vil specielt minde jubilarårgangene 
(’17, ’27, og ’42) om, at det allerede nu er rette tid at give 

besked om tid og sted for samt tilmelding! til de arrange
menter, som vil blive afholdt i løbet af 1967-

Redaktionen.

Diple ... — dovne???
Jaha, nu griner De: ja: vi lavede sgu ikke niere end vi lige 

var nødt til! Og De synes det er helt vidunderligt, at De var 
doven.

Deres hukommelse svigter Dem (— og De har nok læst for 
mange HERLOVIANEREN), De lavede sandsynligvis Deres lek
tier lige så flittigt som alle andre af landets elever på den tid.

Hvorfor nu det? siger De. Hvorfor render hat. med min gam- 
melherlovianerstolthed? Jeg vil ikke ha’ været flittig! Jeg siger: 
Find noget bedre at være stolt a’l !

Hvorfor skulle De ikke ha’ lavet Deres lektier ordentligt? De 
havde jo ikke meget andet at ta’ Dem til. Dyrkede De en hobby??

Nååh, hvor?? De var vel ikke på snolen hele døgnet. De var 
det meste af fritiden på Deres hummer. De kunne kun gå i 
biografen om lørdagen. Ellers gik De ikke i byen om aftenen. 
Havde De gjort det, var De blevet smidt ud af skolen. Havde 
De en pige? Men derhjemme, ikke sandt; altså så De hende ca. 
hver 3. uge (og De har nok været for stolt til at skrive mere end 
1 brev om ugen til hende).

Altså: Når udetimen var forbi stormede De hjem på humme
ret fra Nol*),  Kus eller hvad det nu hed dengang, og så blev 
De der resten af dagen.

*) vistnok = Ny Holsted (red. anm.)

Javel, der gik nogle aftener til gasgilder. Men de begyndte 
først henad kl. 20 (ellers havde De jo ædt det hele alt for tidligt) 
— forresten var De tæmli upopulær i klassen, jså De kom ikke 
med til ret mange.

På lal’erne var De tvunget til at læse. De var o forresten også 
enormt bange for dårlige karakterer; Deres forældre havde inve
steret en klækkelig sum i en forventet solid studentereksamen. 
Og skolen pressede på.

Jooh, lektierne skulle De nok få lavet, ka så være at De var 
nok så sløv en padde.
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(La hellere vær at gøre indvendinger — Deres fantasi snyder 
Dem!)

Skrevet i irritation over den evindelige råben op i HERLOVI
ANEREN om dovne diple

af Peter Riis (III g).

En dansk-amerikansk herlovianer 
i El Salvador

Nils Lou (V’21) udvandrede i 1924 til USA; efter en ud
dannelse på Chicago Technical College i Chicago blev han 
ansat hos The Glenn L. Martin Co., hvor han under krigen 
blev teknisk leder af fabrikken. Senere forlod han denne 
virksomhed for at gå ind i bestyrelsen for Oliverconcernen 
og er ved forskellige lejligheder nævnt i pressen herhjem
me som en af De store Danske i USA. I de senere år har 
det moret ham at købe en stor lystskonnert og sejle rundt 
med turister, eller som nævnt i brevet være i gang med et 
eller andet interessant arbejde.

November 12, 1966. 
Kære lector Borelli-Møller!

Nu bliver De sikkert lidt overrasket over brev fra mig fra 
San Salvador? Men her er jeg i øjeblikket i meget interessant 
arbejde. Jeg »retired« for ca. et år siden og nød livet i Florida, 
hvor vi stadig bor og er veltilfreds. Så kom der tilbud fra 
International Executive Service Corps i N.Y. til at tage til El 
Salvador to assist et company med fabriks problemer. IESC er 
non profit, og der er ingen løn for arbejdet; men all expenses 
er betalt, så det er ligesom at være på ferierejse uden udgifter.

Arbejdet er meget interessant og består i at give råd på, hvor
dan man best can drifte ret store fabrikker — fire på 21.000 
sq m total. Der er også et problem med at increase fabriksarealet. 
Vi har jern og stål støberi, aluminium og bronze støberi, vindu 
fabrik, lampe fabrik og stort structural steel (welding) fabrik.

Jeg har nu været her ca. 1 måned og bliver her til December 
9. Saa tager jeg hjem (2 timer med P.A.A.) til January 9. og 
det er saa meningen at jeg bliver her for ca. 2 maaneder. Jeg 
tror nok de gerne vil have, at jeg bliver ca. 1 aar; men maaske 
jeg kan ordne det med ca. 1 maaned her og 1 maaned hjemme. 
Nu faar vi se. Vi har stor (26’) travel trailer, og har planer for 
California og Mexico City i July. Jeg haaber også stadig paa 
en tur til Danmark i April-May, og g'æder mig til at besøge 
Dem.

De hjerteligste hilsener
Nils Lou (V’21).

Jørgen Knudsens (’44) 
tyske litteraturhistorie

I oktober 1966 udkom mag. art. Jorgen Knudsens (’44) 
»Tysk litteratur fra Thomas Mann til Bertold Brecht« (460 
sider, Gyldendal). Udgivelsen har givet anledning til betyde
lig presseomtale. Således skrev Niels Barfoed den 29. okto
ber i Politiken under overskriften »Fra Th. Mann til J. 
Goebbels — Jørgen Knudsens kloge, engagerede frejdige og 
uhildede tyske litteraturhistorie« bl. a.:

Skønt den ikke et øjeblik lægger skjul på sit subjektive præg 
og sit mere-end-litterære sigte, er Jørgen Knudsens nye bog om 
tysk litteratur fra Thomas Mann til Brecht en generøs gave til 
vor litterære håndbogslitteratur — og hvad mere er: en litteratur
historie af de læseligste, udbytterigeste og mest igangsættende, 
vi længe har set. Vidende, forstående, medlevende, stillingtagende 
og uprætentiøs er den fra først til sidst. Og det er en lang vej. 
Bogen er på 460 store sider.

Nyt land pløjer forfatteren i hele den afsluttende afdeling 
om litteraturens vilkår og væsen inden for nazismens lydtætte 
mure i årene 1933—45. Det er aldrig blevet fremstillet før på 
dansk, og det er det næppe gjort mere uhildet på tysk, om end 
i større stil. Det har været et hestearbejde og en ørkenvandring. 
Også her har Jørgen Knudsen valgt en dårlig, men typisk bog 
at komme ind i stoffet ved hjælp af. Det er ingen ringere end 
Joseph Goebbels’ ungdomsroman! Havde han turdet — hvad 
man godt forstår han ikke gjorde — havde Knudsen kunnet 
kalde sin bog »Fra Thomas Mann til Joseph Goebbels«.

Godt, at manden, der kunne skrive denne bog, også har skre
vet den.

Man har tillid til hans viden, respekt for hans sociale holdning, 
brede indfølingsevne, uhildede receptivitet og fine jugement. Man 
har sympati for hans sunde, udogmatiske fornuft (her er intet 
sværmeri, ingen patos eller idealistisk bragesnak), fornøjelse af 
hans friske, rappe stil (også hvor billedsproget kuldsejler). Der 
kan være noget rigeligt dikterende i det ivrigt pædagogiske for
hold til læseren, en smule anmasselse i angsten for at mase sig 
på. Der er forfattere, han svigter lidt. Aldeles ubetydelige for
fattere kunne have været undværet til fordel for en udvidet værk
gennemgang hist og her.

Men der er masse at gå i gang med i og ud fra denne bog. 
Den virkeliggør på animerende måde, hvad den med sin egen 
pudsige formulering har sat sig som opgave ikke »at servere 
fortidens dybfrosne mammut som senefri bøf«, men derimod at 
»åbne døren til en vis del af en nær fortid«.

Træd roligt og forevntningsfuldt ind!

Tage Taaning omtalte i Berlingske Tidende den 15. okto
ber bogen som et lykkeligt engagement og som en »levende 
og spændende fremstilling af tysk litteratur i første halv
del af vort århundrede«. Fra denne anmeldelse citerer vi:

I sine afsluttende noter skriver han åbenhjertigt, at »gængs 
litteraturhistorisk uengageret refererende holdning forekommer 
lige så naturstridig som Pasenows kønslige afholdenhed på bryl
lupsnatten. Og dog har jeg holdt mig i skindet adskillige gange 
—«. Litteraturhistorisk. Det er hans håb, at læseren ikke har 
tøjlet sine tanker i samme grad.

Til dette sidste har vi et svar, som måske vil støde Jørgen 
Knudsen noget. Det kan nemlig se ud, som om han ikke er 
meget for at være enig med nogen, et forhold i hvilket han ikke 
undgår at være enig med et af sine øjensynlige forbilleder, den 
polsk-tyske kritiker Marcel Reich-Ranicki. Vort svar på hans 
forhåbning er, at hans værk har været ualmindelig fornøjelig 
læsning. Bogen er også handy (vi er jo så britiske) som opslags
værk. Skulle vi give den en kort karakteristik, hvad vi nok burde 
undlade, men ikke kan nære os for, da vort skind vist sidder 
strammere end forfatterens, må det være, at Jørgen Knudsen 
har skrevet en fortræffelig folkebog for folk, der kan læse 
indenad.

Det kan være bagklogskab, men betragter man de sidste fem 
år før nazismens magtovertagelse, konstateres fremkomst af be
tydelige værker, der ligesom udtrykker en hektisk produktion 
af første rang. Det måtte ikke blive for sent. Dermed under
streges også, hvor væsentlig en periode i den vestlige verdens 
litteratur og kulturliv, Jørgen Knudsen har levendegjort for dan
ske læsere.

Gods- og hotelejer
Hotelbranchen er en ny og spændende branche for mig, men 

jeg tror ikke, den er vanskeligere end andet, jeg kender til. Jeg 
mener da, at der i realiteten er færre problemer med at drive et 
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hotel end med at sørge for, at alt går vel i forbindelse med en 
moderne dansk kostald.

Således siger baron Axel Reedtz-T hott (’39), der forleden sam
men med direktør Henning Karmark har erhvervet direktørerne 
Jørgen Tønnesens og Erik Østbirks andele i interessentselskabet 
Danhotel Kastrup og Rødby.

Baron Axel Reedtz-Thott er kendt for sin virksomhed som 
interessent inden for mange foretagender. Syv år gammel arvede 
han et af landets største godser, Gavnø, med 6.000 tønder land, 
flere gårde og en fornem malerisamling. Det hele overtog han, 
da han fyldte 25 år — og i mellemtiden havde han nået at få 
studentereksamen, blive løjtnant i livgarden og tage eksamen som 
HA ved Handelshøjskolen.

— En moderne landmand må kende til handel og økonomi, 
sagde den unge baron. Han kom ind i Udenrigsministeriets er
hvervskontor og blev sendt til New York og Ottawa, og hans 
ophold i Amerika sluttede med ferierejse i 40 af staterne.

Efter hjemkomsten blev han opstillet som konservativ folke
tingskandidat, blev valgt i 1953, og var blandt dem, der stærkt 
agiterede for borgelig samling. En halv snes år senere forlod han 
efter eget ønske atter Folketinget, men er stadig formand for 
Præstø Amts konservative.

Hotelbranchen er måske ikke så fjern for baron Reedtz-Thott, 
for han er meget intereseret i turismen og blev i 1958 valgt til 
formand for Turistforeningen for Danmark, en post, han dog 
forlod et par år senere, da han blev forstander for Herlufsholm.

Store virksomheder inden for industri og handel har baron 
Reedtz-Thott interesser i, han har udstykket gårde i Nordsjælland 
til sommerhusområder (og samtidig sørget for naturparker, som 
blev skænket den lokale kommune), og han sidder i bestyrelsen 
for banker og mejerier. Ind imellem tager han sig tid til at 
arbejde med et større bogværk, Gavnøs Historie.

Berlingske Aftenavis 15.11.66.

Ungdom uden tårer
Sven Holm ('58) har tid til mere end at være radio-litte

rat. Her i dette efterår har han således udgivet en roman 
»Jomfrutur« (115 sider. Gyldendal). Under ovenstående 
overskrift betegner Bent Mohn i Politiken den 7. oktober 
1966 bogen som en virtuos- og charmepræstation, der bør 
vinde ham det store publikum«. Bent Mohn skriver videre:

Det er ikke let at hedde Sven Holm i vore dage, og når der 
nu udkommer en ny bog med dette forfatternavn på forsiden, 
bør man måske straks gøre opmærksom på, at det drejer sig om 
den rigtige Sven Holm, den unge digter, der er et af vor litteraturs 
meget store håb, allerede placeret med to novellesamlinger »Den 
store fjende« og »Nedstyrtningen« og romanen »Fra den nederste 
himmel«.

Hvis De alligevel ikke er med, kan det skyldes, at Sven Holm 
er blevet mere prist end læst. Skønt hans dybsindigheder altid 
er gået hånd i hånd med lethed og ynde, må der alligevel have 
været noget kryptisk over forfatterskabet, der har holdt de mange 
læsere borte. Men hans nye roman vil ændre dette forhold. Den 
lyser af charme og poesi, den sprudler af veloplagt munterhed 
og underfundig sjofelhed, den bør blive Sven Holms store publi
kumsgennembrud. Bogen rummer en lille hilsen til Frank Jæger: 
»Derinde bor en digter, der sikkert stadig væk slæber rundt på 
sin grønne hat; nu hvor alle er saglige og ingen begejstrede for 
ham«. Sven Holms »Jomfrutur« bør blive læst af ungdommen 
på samme måde som Frank Jægers ungdomsbedrifter.

»Jomfrutur« virker som skrevet med den ene, ufravigelige 
hensigt: at bedåre. Det lidt bagatelagtige ved bogen opvejes af 
den glimrende virtuositet, hvormed den er fortalt. Den beretter 
om ungdom uden tårer, den bærer glimt af Sven Holms gamle 

eventyrtone, men har også stærkt realistiske passager — det for
bløffende er, at de to ting går så fint sammen. Hemmeligheden 
er vel Sven Holms fortællerkneb. Det drejer sig om den gamle 
historie: to unge mennesker møder hinanden! og forelsker sig. 
Historien kan jo være god nok, men, må Sven Holm tænkt, det 
var nu rart, hvis man kunne præsentere dem 'set fra en helt ny 
synsvinkel.

Som et stolt monument
er overskriften på Carl Johan Elmquists omtale den 15. ok
tober 1966 af det netop udkomne fjerde bind af »Den dan
ske Lyrik«, professor, dr. phil. F. J. Billesköv Jansens (’26) 
store lyrik-antologi. Det nu afsluttede værk| er udkommet på 
Hans Reitzels forlag, og fjerde bind omhandler perioden 
efter 1870. Nedenfor bringer vi uddrag af Carl Johan Elm
quists anmeldelse i Politiken.

Som antologi-redaktør såvel som på anden vis er professor 
Billeskov Jansen en overraskelsernes mand. Dermed skal dog ikke 
være antydet, at man nogen sinde havde ventet noget ringe af 
ham, men måske nok en lidt tør, knirkende videnskabelighed — 
som han imidlertid gang på gang har dementieret Vist har han 
lærdom i overflod, men rigtignok også et levéndc, frodigt sind. 
I sin antologi »Den danske lyrik«, som nu er bragt til afslutning 
med endnu et bibelstort bind, det fjerde, røber han sig som en 
versekunstens fyrige elsker, en digternes medvider.

Endnu en gang overraskes man over at se, hvor lykkeligt han 
forener to egenskaber, som efter alle menneskelige beregninger 
skulle modarbejde hinanden: på den ene side en usvigelig sik
ker sans for kunstnerisk kvalitet, på den anden side en umådelig 
rummelighed, en favn, der åbner sig gæstfrit | også over for så
kaldte poeta minores og såkaldte lejlighedsdigtere.

Det nye bind omfatter den danske lyrik i perioden fra 1870 
til 1964, eller sagt med navne: fra J. P. Jacobsen til Jess Ørnsbo. 
Foruden disse to rummer det ikke færre end 105 digtere, så at 
man må spørge sig selv, hvor Billeskov Jansetk dog er gået hen 
og har fundet dem; kan han da stampe digtere op af jorden? 
Det mærkelige er, at ingen af dem synes at vajre kommet med i 
samlingen med urette.

De fire dejlige bind, der nu rummer blomsten af den danske 
lyrik fra folkevisen til vore dages unge poeter, |kan betragtes som 
en gave til det danske folk, som en kærlighedserklæring til den 
danske poesi og — med Holger Drachmanns ord:

Som et stolt Monument imod Hilmens Blaa 
over det, som skal evigt vare.

Midt i en pornotid
I det svenske »Biblioteksbladet« nr. 7/1^66 findes en ar

tikel af forlagsboghandler Adam Helms (’23) : »Forlag, bok- 
handel och bibliotek». Herfra har vi klippet følgende afsnit:

Jag har en dotter som arbetar i bokhandel i Stockholm. Hon 
kom hem håromdagen och berättade följande. Eleverna i en av 
Stockholmsskolorna hade haft avslutning och bokpremier hade 
delats ut. Oförsiktigt nog hade det gjorts i form av presentkort. 
Den förste som kom in bokhandeln var en pcljke på 10 år som 
lade upp sitt presentkort på disken och sade: -Kan jag inte få 
något annat for det hår än böcker? Jag avlskyr böcker! » En 
annan 10-åring, av den typ som år van att gå i bokhandeln, gick 
runt och gjorde sitt eget urval. Det tog lite tic innan han kom 
med den bok han hade valt. Men till sist starinade han vid EN 
HAREMSNATT MED NIO SLAVINNOR. Jag tror inte att 
han, som i gamla tider, dårefter gick upp till| skolan for att få 
inskription i boken!
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(IV’23)

KNUD LINDBERG
Statsaut. Elektro-Installât ør
FABRIK FOR K V I K S 0 L V A F B R V D E R E OG NEONANLÆG 
GLASBLÆSERI

LYS 
KRAFT 
VARME

TELEFON GOTHÂB *4617 — MARIENDALSVE) 24 - KØBENHAVN F.

DELFOL

GREYSTONE
GRAASTEN KONFEKTION A/S 
GRAASTEN

Ole Palsbøll (’51)

Parfumerie Lichtenberg
M. Cruse ('22)

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

Østsjællands Folkeblads 
Bogtrykkeri A/s

Telf. Køge 701

Stemmer ekkoer 
i det ny forum.

Stadig kommer 
flere tilhørere.

Men blikket finder kun få 
gamle herlovianere.

Ingen alderstyngende 
røster blander sig i koret.

Kom, lyt og sig noget!

Entré: 10 kr. for et år.
Billetsalg: Giro 11 27 52

HERLUFSHOLM SKOLE 
pr. NÆSTVED
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A propos Knud Aarups artikel om Set. Olai:

POLITIETS ARBEJDE FORTSÆTTER

Jeg har den nemmeste adgang til at overtyde mig om 
tilgangen til Set. Olai morgen og aften, al den stund jeg 
fra mit kontor har udsigt til begge kirkens indgange. Jeg 
tror at kunne fastslå, at den af stifterne instituerede kirke
gang endog allerede i nogen tid havde været indstillet, før 
en af deres sønner besatte stillingen som politimester i 
Helsingør.

I året 1839, da den lærde skole i Helsingør blev nedlagt, 
overdroges legatet til »Frederiksborg Statsskole«, har jeg 
fået oplyst, og dennes rektor H. W. Larsen har i et brev 
af 17. november 1966 meddelt, at

»Lektor Bernhard Andersen, som i mange år har 
været skolens regnskabsfører, har ikke kunnet løse pro
blemet om Herluf Trolles penge. Og jeg må desværre 
bedrøve Dem med, at det kan jeg heller ikke trods 
grundigt studium af det materiale, der er mig tilgæn
geligt. Herluf Trolles legat eksisterer ikke som legat ved 
denne skole. Kan det mon engang været blevet overført 
til Herlufskolen? jeg ved det ikke. Det er muligt, at 
skolen har ligget inde med oplysninger, som er gået 
tabt ved skolens brand i 1834, og at det er forklaringen 
på, at vi ikke kan finde noget.«
Man kunne fristes til at gætte på, at rektor i sin vånde 

har grebet en idé i Aarups artikel. Hvorom alting er: Læn
gere kommer jeg altså ikke — ihvertfald i denne omgang, 
men mine kammerater ved jo fra pressen, hvor langsomt 
politiet arbejder, og der er faktisk en lille chance endnu 
for at få opklaret sagen. Og den vil jeg forfølge.

Beckett (’21 )
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På modstående side er afbildet den såkaldte legattavle, som Herluf Trolle og Birgitte Gøye i 1658 lod opsætte på en af pillerne i 
Set. Olai Kirkes hovedskib. Det halvrunde hængestykke viser slægterne Skaves og Bydelsbachs (HTs og BGs mødrene slægters) 
våbener. På den skjoldformede plade under disse våbener har siddet et løvehovede, som nu findes på Nationalmuseet. På denne 
side ses de to nederlandske alabasttavler, som Herluf Trolle og Birgitte Gøye skænkede til Set. Olai Kirke, vistnok i 1560. Tavlen 
til venstre forestiller kongernes tilbedelse, medens man på den højre ser Golgatha med Kristus på korset mellem røverne. Fotogra
fierne findes i værket »Danmarks Kirker* og er af Nationalmuseet velvilligst stillet til rådighed for HERLOVIANEREN.

Svar på tiltale
I sidste nummer af Herlovianeren står der: »Retnings

linier for gamleherlovianeres besøg på skolen efterlyses«.
Må jeg først sige, at et meget stort antal gamle herlovia- 

nere med, og uden, familie, årligt besøger Herlufsholm, og 
det er de og vi glade for.

Når skolen er i gang, er der ingen problemer med så
danne besøg. Vi møder hinanden hernede, hilser på hinan
den, og de døre, der ønskes åbnet bliver åbnet.

I ferierne, hvor skolen er lukket, kan man ikke forvente, 
at en ung husassistent (idet vi går ud fra, at det er en sådan 

herlovianerudtrykket dækker, selv om udtrykket er stærkt 
antikveret) skal kunne skelne gamle herlovianere fra de 
hundreder af andre turister, der gæster Herlufsholm og tit 
på trods af skilte, færdes, hvor det passer dem. Det er langt 
sikrere og mere korrekt at bruge de sædvanlige regler, når 
man vil besøge hinanden: Enten melde sin ankomst eller 
i hvert fald »ringe på døren«, når man kommer til stedet 
(i dette tilfælde henvende sig på godskontoret) så glider 
alting af sig selv.

— så simpelt er det faktisk! —
Men venlig hilsen — og på gensyn

S'. Lund gr en Beck.
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NYVEJ - ENDNU EN GANG
En replik fra Helge Finsen (’15)

Helge Finsen markerer 25 års jubilæet for sit 
forste offentlige indlæg om vejforholdene på Her
lufsholm med et svar på Forstanderens indlæg i 
sidste nummer af HERLOVIANEREN (side 71). Fin- 
sens replik er fremkommet så sent, at det ikke har 
været muligt at indhente skolens eventuelle kom
mentarer. Det siger imidlertid sig selv, at en mulig 
duplik fra Forstanderen vil blive bragt i næste num
mer.

Redaktionen.

Når vi i min skoletid skulle ud i omverdenen brugte vi 
ikke bare Ny vej, men fuldt så meget indkørslen nord om 
Gods-Peters gavl, afløseren af den gamle gennem kloster
porten.

Hvornår dén er er blevet spærret med låge ved jeg ikke; 
men derved øgedes naturligvis fatalt Nyvejs hele betyd
ning.

Heller ikke husker jeg hvornår skavankerne ved Nyvej 
gik op for mig; det kan også være ligemeget. Eet ved jeg 
dog bestemt: dengang var der kun ét problem, det arkitek- 
tonisk-landskabelige, som jeg så ofre har præket om; først 
mødt med skuldertræk, efterhånden med stigende forståel
se af at det er en alvorlig sag. Noget trafikproblem havde 
endnu ikke givet sig tilkende; da jeg første gang fremlagde 
sagen for en herloviansk offentlighed: ved et foredrag i 
samfundet 3.11.41, var bilkørsel uden enhver aktualitet, og 
det vedblev den at være i 5—6 år. I 1939 var forholdet 
mellem biltal og indbyggertal 1:42, og det nåedes først 
igen 1950. Nu er forholdet 1:4,8, og trafikproblemet der
med dyster aktualitet.

På samme skueplads er der altså to helt væsensforskelli
ge opgaver at løse: en fællesløsning er det eftertragtelses
værdige, og det sigtede jeg på med forslaget.

Her må indskydes, at jeg på dets affattelsestidspunkt — 
maj 65 — ikke havde noget kendskab til rundvejs-planen, 
og at forstanderen naturligvis heller ikke var vidende om 
den lille personlige jubilæumshilsen jeg bragte ham om 
formiddagen 23. maj. Deraf den manglende koordinering. 
Hvad rundvejen angår kender jeg ikke projekters enkelt
heder, men som jeg har tegnet den på skitsen kan det ikke 
være meget galt.

Med 60 km fart flytter man sig 17 m i sekundet, med 
40 km 11 m.

Som det er nu, har man en venstre fra kommende bil 
over sig 114—2 sek. efter at man har stukket næsen frem 
forbi Musiklærerboligen. Højre-udsigten er — ganske som 
ved folketingsvalget 22.11 — ikke nær så god som man 
skulle tro; navnlig fordi Alléen falder 5—6 m ned til Hvæl- 
vingebroen. Rund vej en ændrer det første ret væsentligt, 
antagelig til 4—6 sekunder.

Jeg forstår forstanderens kommentar sådan, at man ved 
rundvejens anlæggelse har ønsket at få respit m.h.t. den 
samlede behandling af vej spørgsmålene — og deri kan en
hver der kender til den slags projektering aldeles samstem

me. Det er ikke til at arbejde ordentligt med døden lige 
rundt om hjørnet. Også minus Nyvej er den trafikale eli
minering af Alléknækket en fordel, ikke blot for den gen
nemgående kørsel — to andre veje munder ud dér.

Med rundvejen udgår af sig selv B-vejen . mit forslag.
Men forstanderen er i sin kommentar linde på, om en 

vejføring direkte mod vest kan tænkes. Og det er egentlig 
derfor jeg kommer frem igen. Skitsen gir svaret. Ført ud 
fra samme sted som b-vejen, men i lige linie tværsover, og 
meget nær vinkelret på både Ny vej s længderetning og 
Alléstykket ved Ladbyvejen, rammer C-vejen netop det 
sted, hvor rundvejen begynder og skråstykker viger af til
højre.

Stedet vil af sig selv vække de kørendes lopmærksomhed, 
det vil være naturligt at markere det — for eksempel med 
den halve runddel hvori C-vej en udmunder. Hvorved den
ne kommer til at fremtræde som mere end en blot og bar 
sidevej.

Trafikalt er denne udmunding den gunstigst opnåelige: 
Tilvenstre ca. 150 m overskuelighed, 9—14 sekunder; til
højre hele rundvejen, vel at mærke hvis man holder dens 
inderside fri. Derimod håber jeg der plantes aEétræer langs 
dens yderside. Selvfølgelig vil de ikke i nogen-å-os’s levetid 
nå højden af de gamle, men på temmelig få år vil de sam
men med dem alligevel danne er særpræget og smukt 
friluftsrum.

Skråstykket vil antagelig blive bevaret som spaserevej, 
genvejsfortov, så man fortsat, til fods, kan opleve hele den 
dejlige holsteinske allé-indkransning af Herlufsholm.

Fra C-vejen ser man — blot i en lidt ancjlen vinkel — det 
samme som fra B-vejen og i tilgift, ligefor, udsigten mel
lem kirken og biblioteket, over Nyhave pg åen, helt over 
til Rådmandshavens skovbryn.

Holsteins Herlufsholm. Gengivet efter »Herlufsholm i 400 år», 
side 39
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Disse udsigter til den omgivende natur, snart hist snart 
her, er noget af det der skaber Herlufsholms egenart; tænk 
på hvor mange herregårde der er helt indelukket i sig selv. 
Det er også med tanke på udblikket at jeg, langs det jeg 
levner af Ny vej, har foreslået træer, der holdes klippet i lav 
højde — ikke høje træer, der spærrer al udsigt mod Nord.

Jeg kender intet til befolkningsfordelingen i Herlufs
holm sogn, men gætter på, at kirkegængere, brudepar, samt 
turister m. fl. kommer mindst ligeså meget fra syd som 
fra øst — hvilket også taler til fordel for C-vejen ctr. Nyvej; 
begravelser fra kirke til kirkegård må selvfølgelig stadig 
foregå ad den traditionelle rute. Når jeg foreslog Nyvejs 
asfaltkørebane bevaret til denne brug var det kun af spar
sommelighed — det bør gøres smukkere, men heller ikke 
jeg vidste noget om den gyldne skylregn der skulle falde 
over Herlufsholm ved frokosten 23.5.65.

Andre ændringer har jeg ikke at foreslå. Men jeg hilser 
med fornøjelse forstanderens tanke om en mur — eller no
get andet lignende — fra Klosterbygningen over til rektor
boligen; den var der i sin tid, den ses bl. a. på Thurahs 
stik. Den er historisk fuldt forsvarlig, og hvad vigtigere 
er, den kompletterer rammen om den gamle, genoplivede 
ydre klostergård. Se den lille planskitse.

Mer har jeg ikke at bemærke. Når Skolen får sin egen 
indkørsel nede ved sportspladsen, og sognets beboere samt 
besøgende uden ærinde til skolen får deres ad C-vejen, så 
har vi orden i tabernaklet, trafikalt såvel som æstetisk.

Der er kun én ting vi kommer til at savne: Det lille 
vrede opslag på organist-musiklærerens gadedør.

29. november 1966.
Helge Finsen (’15)

Skitse over Herlufsholm, mål 1:2.500 (samme målestoksforhold 
som skitsen på side 89 i »Herlufsholm i 400 år«

Sag: J. Damgaard

50 år 19. oktober 1966

Det hører til sjældenhederne, at HERLOVIANEREN bringer 
et portræt i forbindelse med en 50-års dag, men mon ikke 
det var en god idé at præsentere de medlemmer, der ikke 
kender ham, for den mand, der inden for de sidste ca. 30 år 
har beklædt snart sagt samtlige embeder efter tur inden 
for bestyrelsen i HERLOVIANERSAMFUNDET — i mange år 
nu som forbilledlig kasserer, til hvem man bør betale sit 
kontingent med glæde og i tide. —

Vi bør alle være ham taknemmelige for hans indsats med 
at holde styr på HERLOVIANERSAMFUNDETS midler, om 
hvilke man i tørre tal kan læse én gang om året i det blad, 
Jørgen Damgaard ¡øvrigt også engang har redigeret, men 
disse tal siger kun lidt om den tid og det arbejde, kasserer
jobbet kræver.

Hans tålmodighed m.h.t. kontingentrestancer er legenda
risk, og hans selvbeherskelse har mange gange stået sin 
prøve, når medlemmerne har overskredet tidsfristen for an
meldelse til en eller anden fest.

Vi håber alle, han endnu i mange år vil være at finde ved 
kassen med alt, hvad dette medfører. Det er vist ikke for 
meget sagt, at det er på Damgaards plads, der kræves mest 
af et bestyrelsesmedlem i HERLOVIANERSAMFUNDET.

RIGTIG HJERTELIG TILLYKKE.
Redaktionen.

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.
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HUSK HERLOVIANERFROKOHERNE
- også aille 

Gammelherlovianere 

bør bære de nye 

skoleslips:

Gøyeslips................... . . .kr. 19,50

Trolleslips................. . . . 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

den første tirsdag i hver måned kl. 12 
på Grand Café, Kongens Nytorv, 
København.
Bordholderen har bedt HERLOVI ANEREN 
minde læserne om, at frokostdatoerne 
i 1967 bliver

3. januar
7. februar
7. marts

4. april (10 års jubilæum)
2. maj
6. juni
4. juli

1. august
5. september

3. oktober
7. november
5. december

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

Vs Knud Gottlieb
Etableret 1902

(’20) DISKONTOBANKEIH %
NÆSTVED

Rådhuspladsen 4 København V.

Telefon: *12 73 83
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KØB HERLOVIANERKORT 
- og støt Herluf sholrnf onden

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 15 X 10,5 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.

Intet bal i Den Herlovianske
Det i sidste nummer af HERLOVIANEREN indvars

lede bal på Herlufsholm for gamle diple måtte aflyses 
på grund af manglende tilslutning.

Bestyrelsen for HERLOVIANERSAMFUNDET håber 
ved en senere lejlighed at få mulighed for i samarbejde 
med skolen at arrangere et lige så festligt bal som de to 
foregående — på et tidspunkt, hvor den gigantiske jubi
læumsfest er kommet lidt mere på afstand.

Medlemslisten
— den længe ventede og hyppigt efterspurgte — følger 

som bilag til dette nummer. Det er selvsagt ikke muligt at 
producere en fejlfri, helt ajourført medlemsliste — og en 
del fejl kan kun korrigeres ved. medlemmernes aktive bi
stand. Meddelelser om mangler af enhver art ved medlems
listen bedes givet til Jørgen Damgaard (’34), Købmager- 
gade 55, København K.

Personalia
redigeret af lektor V. Borelli-Møller, Madvigs Allé6\ København V. Telefon Vester 3347

Politifuldmægtig, cand. jur. Ebbe Steen Hansen (’57) gør fra 
1. juni 1966 tjeneste i Odense politikreds i stedet for som hidtil 
i Odense herred; endvidere gør han tjeneste i Bogense efter 
nærmere aftale mellem de respektive politimestre.

Den Holger Heinet Knudsen (’38) ved Justitsministeriets skri
velse af 10. februar 1966 meddelte konstitution som dommer i 
Østre Landsret er tilbagekaldt med udgangen af juli 1966.

Amtsfuldmægtig, cand jur. Verner Kroager Jensen ('M) har 
fået slettet efternavnet Jensen. I henhold til Aalborg Stiftsamts 
navnebevis af 12. september 1966 er hans fulde navn herefter 
Verner Kroager.

29.-9.-66: I anledning af diskussionerne om nyresygdomme 
har dr. med. Ib Steiness (’46) skrevet en kronik i Politiken med 
overskriften; »Der kan gøres mere« og foreslår heri dannelsen 
af en landsforening til deres bekæmpelse. Ib Steiness var i TV 
den 10.-10. om nyretransplantationer.

Ambassadør Birger Dons Møller (T6) i Prag og Budapest har 
taget sin afsked med udgangen af oktober måned 1966.

Professor, dr. theol. Børge Diderichsen (’24) indledte en 
diskussion hos Liberale Studenter: Skal de politiske partier være 
evighedsmaskiner?

5 .-10.-66: Civilingeniør Niels O. V. Andersen (’40) skriver 
i et læserbrev i Politiken om, hvorledes fritidsundervisningen kan 
forbedres, nemlig ved at ansætte et højere kontingent, som an
vendes til bedre undervisningsmateriel.

6 .-10.-66: Højesteretssagfører Poul Hjermind (’29) bød vel
kommen ved Foreningen Nordnes festaften på Frederiksberg 
Rådhus.

Billedhuggeren Peder Linnet (’36) er inviteret til som gæst at 
udstille på Charlottenberg fra den 1.-10.-66.

Den danske jurist Niels Groth vendte i dag hjem fra Guinea 
sammen med ambassadør Janus Paludan (’38) og sin broder, læge 
Anders Grotb (’53).

Generalsekretær Frantz Wendt (’23) talte på Nordens Dag 
den 6. oktober 1966 ved middagstid i Odense, dels i Rotary, dels 
for de to ældste klasser i byens kommunale skolevæsen, og om 
aftenen på Folkehjem i Åbenrå i den stedlige afdeling af For
eningen Norden. I det cirkulære, Undervisningsministeriet i da
gens anledning havde udsendt til samtlige skoler og skolekom
missioner, tryktes en af ham skrevet redegørelse for det nordiske 
samarbejdes nuværende stilling.

I det engelsk-sprogede tidsskrift Sweden Illustrated, hvis se
neste nummer særligt beskæftiger sig med nordisk samarbejde, 
har Frantz Wendt (’23) bidraget med en indgående skildring af 
»Background and History of Scandinavian Co-operation « samt 
med en kortere artikel om »The »Norden« Association and 
the Union of the »Norden« associations«.

Det 14. og sidste bind af »Politikens Danmarkshistorie« ud
sendtes 17. november 1966. Det bærer titlen »Besættelse og atom
tid. 1939—1965« og er skrevet af Frandtz Wendt (’23). Redtktør 
for hele værket er Sven Tito Achen (’40), som også har forestået 
redaktionen af Politikens Forlags udgave af »Grimbergs verdens
historie«.

Advokat Axel Kierkegaard (II '52) er genansat som universi
tetsmanuduktør i ejendomsret for et tidsrum af et år fra den 
1. september 1966. Undervisningsministeriet har den 27.-9. 1966 
også beskikket A. K. som lektor i retsvidenskab for et tidsrum 
af 3 år fra den 1.-9.-66.

Til erhvervsrådet i Århus er indleveret arkivet efter overrets
sagfører H. Billeskov Jansen (’80), Thisted. H. B. J. er fader 
til professor F. J. B. J. (’26).

10 .-10.-66: Inspektør ved Danmarks Nationalmuseum George 
Nellemann (’48) er særlig glad, fordi han har modtaget en tæk
kelig gave, bestående af gamle tækkeredskaber m. m., skriver 
Politiken.

Forpagter, cand. jur. Kaj R. Dahl (’09) har i et læserbrev til 
Politiken udtrykt ønsket om at lade fredede bygninger og jorder 
få en klækkelig favør ved ejendomsvurderingerne.
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Professor, dr. med. Mogens Andreassen (’29) har ved et møde 
den 10.-10.-66 i Civilforsvarsstyrelsens planlægningsudvalg, sam
men med overlæge Meldahl, Sundhedsstyrelsen, redegjort for pro
blemerne omkring arbejdet på lægestationer og ventepladser samt 
ved behandling af letsårede. Den 30.-10.-66 deltog M. A. i lør
dagsdiskussionen i Radioen: »Helbredelse ved bøn, illusion eller 
realitet? « Desuden har M. A. været officiel opponent ved en 
disputats om transplantationsproblemer.

3.-10.-66: I Radioen læste Bodil Kjer en fortælling, »Bjørne
kopperne«, af Knud Lyhne Rahhek (’1775).

Direktør Henning Friis (’30), Socialforskningsinstituttet, er i 
Radioen blevet interviewet om arbejdskraftreserven blandt de 
ældre, og har ifølge Vanførebladet (oktober 1966) haldt et fore
drag: »Kan socialforskningen bruges i revalideringspolitikken«.

Den 1.-12-66 rejste H. F. til Indien, hvor han i 4 måneder 
skal bistå det indiske råd for social udvikling med at udarbejde 
et langsigtet socialforskningsprogram. Det sker efter opfordring 
fra den indiske regering. H. F. har tidligere været rådgiver for 
den ægyptiske og senest for den irske regering.

Ved partiet De Uafhængiges offentlige møde i KB-Hallen i 
København talte partiets skatteekspert, oberstløjtnant, cand. mag. 
Preben Kühl (’38) om partiets skattereform.

P. K. var en af De Uafhængiges kandidater ved Folketings
valget den 22.-11.-66.

13-10.-66. I en TV-udsendelse »Fred eller kamp på arbejds
markedet« gav fhv. forligsmand Erik Dreyer (’10) en klar og 
enkel orientering forud for overenskomstforhandlingerne i for
året 1967.

Magister Mogens Bencard (’48) blev i en TV-udsendelse inter
viewet om antikke og gamle fade m. m.

Arkitekterne Theo Bjerg (V’53) og Palle Dyreborg vandt anden 
præmie på 17.500,00 kr. i konkurrencen om Dansk Folkeferies 
ferieby i Vigsø.

Museumsinspektør, dr. phil. Knud Paludan (’27), Jagt- og 
Skovbrugsmuseet i Hørsholm, repræsenterede Naturfredningsrå
det ved den »høring«, Nordisk Råds juridiske udvalg afholdt 
den 14.-10.-66 i Bergen om ensartede regler for fredning af 
vildt i de nordiske lande.

16.-10.-66. Driftsbestyrer, civilingeniør Mogens Schlüter (’37), 
Holmegårds Glasværk, sender i et læserbrev en tak til Lena Vedel- 
Petersen for hendes omtale af folks tænkemåde i Tina- og Basse
sagerne.

Adjunkt Jens Axel Andersen (’51) er fra Esbjerg Statsskole 
flyttet til Odense Katedralskole.

Undervisningsministeriet har den 11.-10.-66 — efter ansøgning 
— fritaget kontorchef, cand. polit. Per Kirstein (’29) for hvervet 
som lektor i dansk-økonomisk socialsamfudsbeskrivelse ved Kø
behavns Unversitet fra den 31-7.-66.

Civilingeniør Tage Rasmussen (’44), Instituttet for Elektronik
materialers pålidelighed, har givet tilsagn om ved et symposium 
på Risø over omnet »Accelereret Prøvning« at redegøre for kon
krete prøvemetodikker.

Lektor Luja Balslev (T9), Sorø Akademi, er forfatter til en af 
Nationalmuseet udgivet bog om Sorø Kirke.

Specialist i børnesygdomme Knud Wilken-Jensen (’29) har i 
Månedsskrift for praktisk Lægegerning skrevet om de problemer, 
man stilles overfor i behandling af børneastma.

28.-10.-66. Dagspressen har været til debat i Studentersamfun
det i København. Emnet »Pressen og de farvede briller« fik et 
oplæg af pressehistorikeren, cand. mag. Niels Thomsen (’49).

30.-10.66. Forfatteren Carl Haxthausen (T9) skriver i et jagt
brev »Alle de sensommerdage« bl. a. om glæden ved at have 
heldet med sig på jagten.

Danmarks ambassadør i Rom, der tillige er akkrediteret i 
Nicosia, V. Steensen-Leth ’(14), der 2. juledag blev 70 år, har 
søgt og fået sin afsked med udgangen af december måned 1966.

Professor, dr. phil. Jesper Rosenmeier (’52), Harvard universi
tet, har fået Bell litteraturprisen.

Rigshospitalet har fra den l.-l 1.-66 ansat læge Flemming Ras
mussen (’48) som reservelæge ved hospitalets ortopædisk-kirur- 
giske afdeling på Tagensvej.

Arkitekt Eivind Lorenzen (11’31) har talt i! Akademisk Arki
tektforening om grækernes proportioneringssystemer, som går ud 
på, at man har arbejdet med en forstørrelse og formindskelse af 
en fast måleenhed efter forholdet 4:5.

Gymnasielærer John Riis (’40) og lektor Bjarne Normann 
Jørgensen, begge Herlufsholm Skole, har af tipstjenestens over
skud modtaget stipendier til studierejser.

2.-11.-66. Gunnar Sehested-Larsen (’60) er blevet udnævnt til 
søløjtnant af 1. grad og Henrik Muusjeldt (’65 ) ar begyndt som 
kadet i klasse C på Søofficersskolen.

Direktør Torben Schur (V’44) er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til direktør for Brdr. Schur, Holding A/Sj hvis formål er at 
drive virksomhed ved finansiering, handel og marketing samt 
ved udvikling af nye produkter og maskiner inden for emballa
gebranchen. T. S. er desuden indtrådt i bestyfelsen for »Wiggo 
Kongstad A/S«, Esbjerg.

15.-11.-66. Sammen med fuldmægtig Nialls Larsen skriver 
fuldmægtig, cand. jur. Niels Erik Pontoppidan\ (’49) i »Juristen« 
om lovene om Overformynderiet og om anbringelse af umyndiges 
midler.

15.-11.-66. Sekretær, cand. jur. Lennart Konow (’54) anmelder 
i »Advokatbladet« en guldmedaljeafhandling af Jens Feilberg 
Jørgensen: »Omgåelse af retsregler«.

16.-11.-66. Redaktør Hans Bischoff (’50) talte i Radioens 
»Familiespejlet« om »Kildeskat og sambeskatning*.

Redaktør Sven Tito Achen (’40) roser i et laserbrev i Politiken 
profesor Ross i anledning af sidstnævntes kronik om Korea, 
Vietnam og antiamerikanisme.

Fabrikant Per Thygesen Poulsen (’47) var en af Liberalt 
Centrums folketingskandidater ved valget den 22.-11.-66.

Amtmand Knud Glente (’20), Svendborg, talte ved indvielsen 
af Svendborgsundbroen for at byde tronfølgeren, prinsesse Mar
grethe velkommen og for også at takke alle, dér havde medvirket 
til broens fremkomst og for endelig at mindef de mange færge
folk, der gennem århundreder havde gjort et solidt arbejde på 
Svendborgsund. Ved audiensen den 28.-11.-66 rakkede K. G. for 
Tronfølgerens nærværelse ved broindvielsen.

Direktør, civilingeniør Chr. Arnstedt (’42) er med i bestyrel
sen af et leasing-selskab, som Handelsbanken gammen med F. L. 
Smith & Co. og Hambro’s Bank har stiftet.

Redaktionschef Bent Thordahl (’47) annjielder i Politiken 
Julius Symons spændende bog: »Crime«, der1 handler om halv
andet århundredes forbrydelser og deres opklaring

22.-11.-66. Professor, dr. theol. Børge Diderichsen (’24), Libe
ralt Centrum, blev genvalgt til Folketinget, irjedens landsretssag
fører Per Gudme (’45), Det radikale Venstre, i<ke blev valgt, 
men blev slået ved fintællingen med nogle få stemmer.

Baron Axel Reedtz-Thott (’39) har sammen med direktør 
Karmark erhvervet en stor andel i Danhotellerne.

Filminstruktørerne Tue Ritzaus (’50) og Schacke-Møllers 
kortfilm er af Filmfonden præmieret med en pris på 6.666 kr.

Sven Clausen’s (TI) »Kivfug'en« er i sommeren 66 spillet på 
tourné i Sverige. Den 28.-11.-66 opførte Radjoæatret hans skue
spil »Eumeniderne«.

24.-11.-66. Ved torsdagskoncerten i Radiohusets koncertsal di
rigerede kgl. kapelmester John Frandsen (M’34) radioens symfo
niorkester. Kritikken skrev, at der blev spillet storartet af symfo
niorkestret og dirigenten; begge parter mødtes, hvor velklang 
også kunne forene en rig nuancering af former og farver i spillet.

Læge Lorenz Ferdinand (’40), Ballerup, son af lektor Johs. 
Ferdinand (’98), ønsker i Berlingske Aftenavis den 18.-11. en 
naturfredningslov mod lossepladser som ødelægger naturfredede 
områder og det fugleliv, som rører sig deromkring.

24.-11.-66. I Berlingske Tidendes kronik skrev fhv. amtmand 
Knud Friis Jespersen (TO) med anledning i de nye forslag til 
kommunalinddelingslov og kommunestyrelseslov om amtmæn- 
denes fremtidige stilling. Han udtrykte skepsis ved tanken om at 
forlade den nuværende ordning, hvorefter amtmændene er for- 
mænd for amtsrådene.
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Forlagschef Adam Helms (’23) har som anförande ved en 
middag i Hälsingborg for forlæggere og boghandlere holdt fore
drag om forholdet mellem forlag, boghandel og biblioteker. — 
Den 21.-11.-66 deltog A. H. i Göteborg i en rundbordsdiskussion 
om, hvorvidt kultur kan spredes ved hjælp af de samme metoder, 
som et industriforetagende benytter for at afsætte sine produkter. 
— Da Adam Helms lancerede Björn Landströms nye bog Colum
bus, der udsendes af Forum-forlaget, kom han i svensk presse 
ved sin opfindsomme reklame. Dagens Nyheter beskriver den så
ledes: »Han sande 15.000 brev med svenska adresser i paket 
till Spanien. Dår låt han forlagets ombud klistra på frimarken 
for flygpost till et pris av kronor 1:93 per brev. Vem öppnar 
inte ett kuvert som har Franco och Guernica på frimårkena? «

Magister Jørgen Knudsen (’44) leverede optakten i TV-teatret 
til stykkerne »Stoppested«, »I aften bønnemøde« og »Kat og 
kvinde«. I Radioens bogkronik har J. K. talt om Heinrich Mann 
og hans romaner.

Den dansk-amerikanske eskimolog, professor Svend Frederik
sen (11’21) talte den 13.-11.-66 i Studenterforeningen og gav her 
en brændende appel om dansk forståelse og respekt for grøn
lændernes kulturelle egenart og sprog. Apellen er baseret på en 
hjertevarm optagethed af og et dybtgående kendskab til eskimo
ernes problemer i Alaska og Canada og et inderligt engagement 
i grønlændernes udviklingsspørgsmål.

Formanden for Dansk Badminton Forbund, advokat Kuri Møl
ler (’38) siger i en diskussion med Simon i Politiken: »Jeg be
tragter ikke reklame, sædvanligvis knyttet til firmastøtte til idræts
arrangementer, som et »uartigt« ord, men derimod som et af 
dansk idræts største aktuelle problemer, ikke alene anbragt i 
søgelyset, men også i brændpunktet.«

Forfatteren Sven Holm (’58) er blevet medredaktør af Radio
ens »Mosaik«, han har fået oplæst nogle af sine noveller i ra
dioen, har leveret bidrag til almanakhåndbogen »Dagligdag 67« 
og fortalte den 14.-11. om sig selv og sine bøger i Gladsaxe 
kommunes hovedbibliotek.

Komponisten, amanuensis, mag. art. Jan Maegaards (’44) bog 
»Musikalsk Modernisme« udkommer i vinter på svensk hos 
Wahlström og Widstrand i Stockholm, og til foråret på finsk hos 
Werner Soderstrøm, Helsinki. J. M. har tidligere i Dansk Årbog 
for Musikforskning skrevet: »Some Formal Devices in Express- 
ionistic Works« og samme sted »A Study in the Chromology of 
op. 23—26 by Arnold Schoenberg«; endvidere har J. M. skrevet 
en kronik i Berlingske Tidende: »Drømmen om en opera«.

Profesor, dr. phil. F. J. Billeskov Jensen (’26) oplæste i Ra
dioen den 16.-10.-66 sit essay om taknemmelighedens psykologi. 
I en kronik i Berlingske Aftenavis den 2.-12.-65 med overskrif
ten »Udkigsmænd« nævner B. J. Herluf Trolles og Birgittes 
Gøyes besøg hos Melanchton i Wittenberg, hvor tanken om at 
oprette en dansk kostskole opstod.

Desuden har B. J. i anledning af Foreningen til Dyrenes Be
skyttelses 90-årsdag udsendt et skrift om Lauritz Smith, »Dyre- 
rettighedernes Filosof«.

Den af B. J. redigerede billigbog »Tværsnit« med undertitlen 
»europæisk modernisme efter krigen«, karakteriseres i Dagbla
det, Oslo, af den norske kritiker Philip Houm, som en af de 
ypperste dansk fremstillinger af modernistisk litteratur. Særligt 
fremhæves B. J.s eget bidrag »Vejen til absurdismen«.

HERLUFSHOLM- 
FONDEN

modtager fortsat bidrag på følgende måder:

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

b. på fondens bankkonto nr. 441171 i A/S Kjøben
havns Handelsbank, Gammeltorv afdeling (indbeta
ling kan foretages i alle Handelsbankens afdelinger 
og filialer).

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

BRYLLUPPER
7.-1O.-66. Frøken Lise Briiel, datter af reklamechef B. A. Brüel, 

Hjortekær, viet til civilingeniør Jens Due (’59).

12.-11.-66. Frøken Elisabeth Thisted, datter af kasserer G. 
Thisted, København, viet til kaptajn af forsyningstropperne Palle 
Marcher (’50).

26.-11.-66. Beskæftigelsesterapeut Hanne Holm Madsen viet i 
Besser kirke på Samsø til politifuldmægtig, cand. jur. Ebbe Steen 
Hansen (’57).

NYFØDTE
29.-10.-66. Fru Kamma Faartoft, f. Juhl, gift med læge Anders 

Faartoft (’40), har fået en datter, Lise.

RUNDE FØDSELSDAGE
5.-1O.-66: Overingeniør J. H. Baagøe (TO), Fredericia, 75 år.
13.-10.-66: Professor Georg Bruun (’35) 50 år.
19.-10.-66: Landsretssagfører Jørgen Damgaard (’34) 50 år.
30.-10.-66: Civilingeniør Aksel Elgaard (TO) 75 år.
5.-11.-66: Turistchef Olaf Gylding (’25), Svendborg, 60 år.
13.-11.-66: Professor, dr. theol. Børge Diderichsen (’24), M.F., 

60 år.
21.-11.-66: Kammerherre Erik lensgreve Holstein-Holsteinborg 

(IIT1) 70 år.
26.-11.-66: Lektor Viggo Forchhammer (’95) 90 år.
3.-12.-66: Købmand Dan Clausen (’25), Sorø, 60 år.

DØDE
Direktør Knud Valløe (R’36) døde den 28.-9.-66.

Brøndboring
udføres af

K. B. Larsen (’17)
Civilingeniør

Frederiksgårds Alle 4
Fasan 1072

Schaumburg-Miiller 8 Co. #/s
BRÆNDSEL 06 BRÆNDSELSOLIER 
AF ENHVER ART LEVERES OVERALT

TLF. BELLEVUE *780
TÅRBÆK STRANDVEJ 113 
KLAMFENBORG

ERNST SCHAUMBURG-MÜLLER 
C29)
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HERLOVIANERENs nytårskonkurrence

Tre flasker rødvin på højkant
Nu har vi fået:
nye dipelgrupper (Birgittinere m. fl.),
nye skolebygninger (Lassengården, Fysikum),
ny facade på skolebygningen,
nye slips og uniformer,
nyt Te Deum,
nyt elevråd,
nyt skoleblad (Forum Omnibus),
ny Nyhave,
nye sanitære foranstaltninger (varmt vand, indendørs vus), 
nyt HERLOVIANEREN-trykkeri,
nyt HERLOVIANEREN-format,
nye HERLO VI ANEREN-redaktører,
men HERLOVIANERENs »hovede« ser som bekendt sta
dig sådan ud:

HELOVIANERENs redaktion har stillet hinanden det 
spørgsmål, om der på dette punkt tiltrænges en fornyelse.

Det nuværende »hovede« er næsten lige så gammelt 
som bladet, idet det blev lanceret så tidligt som i 1925 
i Robert Frasers (’88) første redaktionsperiode. Hovedet 
er tegnet af den nu forlængst afdøde, kendte maler Aage 
Bertelsen, der færdedes meget på Herlufsholm, som han 
var knyttet til gennem slægtskabet med lektor Mørch.

Det kan naturligvis diskuteres, om bladet i sin nuvæ
rende form — med moderne typografi og mange billeder 
— bør udstyres med et nyt »hovede«, eller om det også 
her gælder, at »enhver forandring — selv til det bedre — 
på Herlufsholm er forkastelig« (ref.: Gangsted (’07)).

Vi overlader det til bladets læsere — herunder naturlig
vis de nuværende diple af alle køn — at1 hjælpe os til en 
afklaring.

Hvis »hovedet« skal fornyes, må følgende betingelser 
opfyldes:
1. »Hovedet«s format må være nogenlunde uændret.
2. »Hovedet« skal indeholde ordet HERLOVIANEREN.
3. »Hovedet« skal udformes således at der i (eller i forbin

delse med) dette er mulighed for angivelse af årgangs
betegnelse og datering.
Herudover er der absolut frit slag for fantasien: tegnin

ger og/eller fotografier, kan således indgå i »hovedet« — 
og det er naturligvis også tilladt at lade HTs og BGs 
våbener indgå i forslagene.

Altså: må vi bede om læsernes reaktion. Enten forslag 
til nyt »hovede« eller motivering for bibeholdelse af det 
gamle.

Redaktionen har — uden smålig skelen til omkostninger
ne — besluttet at udsætte en præmie på tre flasker rødvin 
til den, der forelægger det bedste forslag' til nyt »hovede« 
— eller til den, der giver den bedste begrundelse for 
»status quo«.

Forslag må være en af redaktørerne i hænde senest 
onsdag den 15. februar 1967. Redaktionen alene vil her
efter træffe den vanskelige afgørelse, om hvilken læserne 
vil blive orienteret i bladets næste nummer.

Redaktionen.

GRENÅ DAMPVÆVERI

Redaktion: Ernst Schaumburg-Müller (’29) (ansvarshavende). Tårbæk Strandvej 113, Klampenborg. Telf. Bellevue 780.
Lennart Konow (’54), Bredesvinget 11, Virum. Telf. 85 25 40. Kl. 0830—1630. Tria 6545.
For personalia: Lektor V. Borelli-Møller, Madvigs Allé 61, København V. Telf. Vester 3347.

Bladets ekspedition: Jørgen Damgaard (’34). Købmagergade 55, København K. Telf. 14 44 83.
Tryk: Dagbladets Bogtrykkeri A/S, Køge.
Klicheer: De to illustrationer til Finsens artikel: Robert W. Peyraths Clichéanstalt, København. Øvrige klicheer: Søren

A. Petersen (’55), Dagbladet Aktuelt, København.
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HERLOVIANERSAMFUNDET

Medlemsfortegnelse pr. 1. december 1966

MEDDELELSER OM FEJL OG MANGLER AF ENHVER ART VED MEDLEMSFORTEGNELSEN 

BEDES SENDT TIL JØRGEN DAMGAARD ('34), KØBMAGERGADE 55, 

KØBENHAVN K.

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING





ACHEN Sven Tito (T4o), redaktør, Kong Georgsvej, 52, 5°, F.
AGDAL Niels (’63), stud.med., Beringsvej 7, F.
AGGER Hans Jørgen (’45), politiadvokat, cand.jur., Elmekrogen 15 

Hare skov.-
AHLEFELDT-LAURVIG Bent (’14), cand.polit., 14 East 9oth Street, 

Apt. 5-D, New York 2Ô, N.Y., USA.
AHLEFELDT-LAURVIG Kai (’lo), hofjægermester, cand.jur», 

Eriksholm,, pr. Vipperød.
AHLEFELDT-LAURVIG Preben (’55), Tranekær. .
AHLEFELDT-LAURVIG Ulrik Benedict ( ’ 57 ), ■ Nordenbr.ogård, Nordenbro
AHNFELDT-MOLLERUP Claus (’55), kaptajn, Amaliegade 26, K.
AHNFELDT-MOLLERUP Ib (’6ó), stud.med., Gustav Wiedsvej 31, 

Århus C. ; ~ •* . ■ " ■ • --
AHRENDT Leif (’61), stud.med., Mejlgade 2, Århus C.
AHRENTECHT Kay (’21), læge, Højgade 25, Randers.
ALLER Axel Bjørn (’54), kaptajn, Nr. Felding, Holstebro.
AMMENDRUP Hans (’55), civilingeniør, Baunestedet 39, Værløse.
AMMENDRUP Jens Christian (’57), stud.jur., c/o Elbo, 

Ha.rdangergade 4, 3°, 0.
AMMENTORP Paul Anker (’42), arkitekt, m.a.a., Sdr. Jagtvej 6 B, 

Hørsholm.
AMMITZBØLL Lars (’33), apoteker, Fjerritslev.
ANDERSEN Kaj Allan (’44), ingeniør, Hummeltoftevej lo5, Virum.
ANDERSEN Allan Wincent (’58), stud.ing., Aldershvilevej 73, 

Bagsværd. ’
ANDERSEN ßent Bøgh (’64), stud.soc., Rungsted Strandvej 16, 

Vedbæk.
ANDERSEN Bent Ebbensgaard (’65), Grønsgade % Hbletebro.
ANDERSEN Bent I.B. (IV’44), ingeniør, Mosevangen 5, Birkerød.
ANDERSEN'Hans Christian (’59) , Kristianiagade lo, 4., 0»
ANDERSEN Henry, lektor, Gelsted, pr. Herlufmagle.
ANDERSEN Ib (’36), pastor, Strandvejen 91, 0.
ANDERSEN Jens Bruun (’52), sekretær, cand.jur., Dommerkontoret, 

Grenå.
ANDERSEN Johannes (’51), B.A,, Nordruplund, pr. Farendløse.
ANDERSEN Niels Erik (’48), civilingeniør, Haraidsborgvej 128, 

Roskilde.
ANDERSEN Niels O.V. (’4o), civilingeniør, Olgasvej 22, Vedbæk.
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ANDERSEN René la Cour (’o4), hospitalsdirektør, cand.polit., 
Jagtvej 2oo, 3«, 0«

ANDERSEN Niels Schreiner (’61), stud.polyt., Høje Gladsaxe 28, 1.. 
Søborg.

ANDERSEN Ove (’6o), afdelingsleder, Kronprinsesse Sofiesvej 13, F.
ANDERSEN Helge Wohlfahrt, lektor, Herlufsholm, pr.. Næstved.
ANDREASEN Ole Svend (’54), adjunkt, cand.mag., Kildegårdsvej 29 B, 

Hellerup.
ANDREASSEN Jens Peter (’22), læge. Vestergade 24, Ringe.
ANDREASSEN Mogens (’29)# professor, dr.med., Hoick Winterfeldts 

Allé 4 A, Hellerup.
ANTHON Mogens (’32), arkitekt, Østersøgade 84, 0.
APPEL Jacob (’48), cand.mag., Mulvad 2o, Lyngby.
ARENDS Peter (’58), cand.pharm.,Mosebyvej 4o, Herlev.
ARFELDT Søren (’5$), stud.polyt., Hagemanns kollegium, 

Kristianiagade lo, 0.
ARFMANN Svend (’08), civildommer, Algade 65 C, Roskilde.
ARNTZEN Erling Frode-(’34), kontorchef, cand.jur., Sortedam 

Dossering 87, 4.» 0.
AiNSTEDT Niels P. (’39), cand.jur., Gamlehave Allé 18, 

Charlottenlund.
AßMUSSEN Johan' (’62), Frederiksgade 19, K.
ASSING Hans Jacob (*48), fuldmægtig, cand.jur., Helgasvej 4, Holte.

BAGGER Poul (’5o), civilingeniør, Stenhøjgårdsvej 23, Birkerød.
BALSLEV Erik (’24), sognepræst, Herslev, pr. Fredericia.
BALSLEV Lu ja (’19), lektor., Storegade 9, Sorø.
de BANG Oluf (’38), salgschef, Møllevej 16, Høng.
BANG Poul Boas (IV’22), direktør, Hartmannsvej 9 A, Hellerup.
BANG Sven (’26), skovrider, Orupgård, pr. Nykøbing F.
BARFRED Arne (IV’21), overlæge, dr.med., Set. Kjeldsgade 7, 

Viborg.
BARNER-RASMUSSEN K. ( »62),stud.med., Jensløvsvej 8, 4., 

Charlottenlund.
BAUNHØJ Jørgen (’44), bibliotekar, Kalundborgvej 4o, Holbæk.
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HEDEGAARD Erik (’56), stud.jur,, Adelgade 83, Skanderborg.
HEDEGAARD Flemming (’52), fuldmægtig, cand.jur.,Classensgade 19, 0«
HEDEMANN Erik (’2o), cand.polit., Høyrups Allé 3, Hellerup.
HEIDEMANN Poul Zeidler (’45), cánd.psych., Sirgræsvej 36, 1., 

Kastrup.
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HEINEKE Svend Jørgen (’65), Bregnegårdsvej 9,. Charlottenlund.
HELMS Adam (’23), forlagschef, Bokförlaget Forum, Kaptensgatan 13, 

Stockholm, Sverige.
HELMS Anne Marie, frue, Jens Munksgade 5, l.tv., 0.
HEMPEL Søren (’47), læge, Lyngvej 4, Jyderup.
HENNING-JENSEN Lars (’62), Maglekildevej 1, V.
HENNINGSEN Erik (’22), landsdommer, Vespervej 2, Hellerup.
HENNINGSEN Karen, oldfrue, frøken. Gudrunsvej 19, Charlottenlund.
HENRIKSEN Jens (’26), produktionschef, Tikøbsvej 11, Espergærde.
HERTIG Henrik (’33), rektor, Vestergade 28, Maribo.
HESSE Bjarne (’57), Vodroffsvej 39, 2., V.
HJERMIND Poul (’29), højesteretssagfører, Chr. Winthersvej 19, V.
HJORTSØ Finn (’55), Vesterport, Svebølle.
HJORTSØ Poul (’42), civilingeniør, Høstvej 26, Charlottenlund.
HOLM Jens Jacob (’53), 144o Barrington Ave lo5, Los Angeles 25, 

California, USA.
HOLM Peter (’54), læge, Engelstedsgade 2, 1., 0.
HOLM Richard (V’27), afdelingschef, GI. Hellebækvej 61 B,

Helsingør.
HOLM Thomas.Rørdam (’66), Kochsvej 18, V.
HOLMBLAD Søren (’61), stud.oecon., Kristianiagade lo, 0.
HOLST Svend Aage (IV’14), grosserer, Skovvej 69 B, Charlottenlund.
HOLSTEIN Erik . (11’11), hofjægermester, Holsteinborg, Rude.
HOLSTEIN Ib (’43), Fuirendal, Sandved.
HOLT Mogens (’45), civilingeniør, Ny Frederiksborgvej 177, 

Ny Himmelev, pr. Roskilde.
HOLTVED Knud (’1C), civilingeniør, Ordrupvej 75, 4«, 

Charlottenlund.
HOLTVED Aage (’24), lektor, Birkehøj, Østerbakken, Vodskov.
HOMMELGAARD Peter (’61), stud.med., Dybdedalen 1, Århus V.
HONEMANN Jens (’59), Solbakkevej 24, Næstved.
HORNEMAN Erik.(R’35), revisor, Kristiansdals Allé 2o, Fruens Bøge.
HORNEMAN John (’54), Skovvej 84, Charlottenlund.
HOVMAND Hans Chr. (R’29), dyrlæge, Peter Bangsvej 211, F.
HULGAARD Johannes (’5o), læge, Katrinebjergvej 2 B, 3 •, N.
HUSUM Carl Oscar (’33), cand.jur., Montes Claros, Avenida Alfonso 

Henriques, Estoril, Portugal.
HVENE Hans H. (’45), civilingeniør, c/o Natal Oil & Soap 

Industries Ltd., P.O.Box 8, Jacobs,Natal, Republic 
of South Africa.

HVIDT Christian (’11), overlæge, Østerled 26, 0.
HYLLESTED Claus (’.57), stud.polyt., Skodsborg Strandvej lo2 C, 

Skodsborg.
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HUTTEMEIER Jens (’6o), Søbredden lo, Gentofte«
: HØEG Erik (’27), læge. Jægerspris«
HØEG Just (’97), direktør, Kongeleddet 2o, Charlottenlund.
HØEGH-GULDBERG Ové'(’24), læge, ”Det gule Hus”, Tønballegård, 

Snaptun, pr« Horsens.
HØGEL Jens Christian (’52), civilingeniør, Universidad Nacional 

de San Christobal de Huamanga, Ayacuche, Peru«
HØJBERG Mogens (’56), civilingeniør, Kierulffsvej 19,. Slagelse.
HAAGENSEN Niels (’39), overlæge, dr.med.,.Lærkevej 34, Holbæk.

ILLUM Gudmund, lektor, Herlufsholm, pr. Næstved.
ILSØE.Harald (.’51), Kongebakken 6o, 2«, Roskilde.
ILSØE Lars (’66), stud.mag«, Rådvadvej 17, Brønshøj.
ILSØE Niels Halvor (’.52), civilingeniør, Nørre Nissum Seminarieby.
INGERSLEV Leif (’22), overlærer, Valnæsvej 5, Nykøbing F.
IUEL Gregers (’54), gårdejer, Billund Overgård, pr. Vojens.
IUEL Gregers Rudolf (’64), landvæsenselev, Billund Overgård, 

pr. Vojens»
IUEL-BROCKDORFF Christian Carl (’59), Valdemars Slot, Troense.
IUEL-BROCKDORFF Niels Krabbe (’57), Mariendalsvej 23 A, F.
IVERSEN Torben (’41), overlæge, dr.med., Skovbrynet 2o, Næstved.

JACOBSEN Finn’(’53), læge, dr.med., GI. Landevej 49, Herning«
JACOBSEN Hans Henrik (’63), -stud.med., Trustrup St., Djursland.
JACOBSEN Kjeld (’55), tandlæge, Ellevej 3, Korsør.
JANSEN Frederik Julius Billeskov (’26), professor, dr.phil«, 

Frydendalsvej 2o, V«
JANTZEN Erling Johannes (’19), redaktør, Fasanhaven 38, Gentofte.
JARNUM Niels Carl Mads (’54), læge, Skovvejen 34, Slagelse.
JENSEN Allan (’56), Strandmarksvej lo, st.tv., Hvidovre.
JENSEN Anders (’66), Sognevej 47, Gentofte.
JENSEN Gorm Næsholt (’62), c/o Malmstrøm, Amagerbrogade 7, 4», S.
JENSEN Hans Jørn (’44), civilingeniør, Regnecentralen, 

GI. Carlsbergvej 2, Valby.
JENSEN Håns Møller (’62), Kystvej, Grenå.
JENSEN Henning Slot (’64), stud.med., Holsteinsgade 32, 0.
JENSEN Karl Østerskov (’32).
JENSEN Kristian (’17), dommer, Maribo.
JENSEN Mogens, lektor, Herlufsholm, pr. Næstved.
JENSEN Mogens Brabrand (’64), stud.scient.pol., Huelsbjerg, Tølløse.
JENSEN Nils Bbwall (’64), Søllerød Park 6, 3., Holte.
JENSEN Per Bollerup (’61), Grenåvej 325, Risskov.
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JENSEN Poul Wachmann (’62), stud.polyt., Rosenkilde, pr. Fakse.
JENSENIUS Hans C. (IV’21), overkirurg, dr.med., Odense amts og 

bys sygehus, Odense.
JEPSEN Flemming Tougaard ( ’ 55), Gudenåvej 7? 3.th., Vanløse.
JEPSEN Helge (’65), stud.polit., Exnersvej 31, Klampenborg.
JEPSEN Henrik (’65), Havnevej 24, Roskilde.
JEPSEN Holger (’12), landsretssagfører, kreditforeningsdirektør, 

Strandalleen, Helsingør.
JEPSEN Peter (’o9), overlæge, dr.med., Vestergade 76, Tønder.
JERICHOW Georg (’18), direktør, Rymarksvej 2o, Hellerup.
JERICHOW Peter (IV’17), ingeniør, Vallerød Banevej lo, 

Rungsted Kyst.
JERMIIN Jens Just Sommer (’26), hofjægermester, landsretssagfører, 

Seinhuus, pr. Klippinge.
JERMIIN Thomas Ehnhuus (’59), reklamekonsulent, Rammetoften lo, 

Vedbæk.
JESPERSEN Carsten Friis (’2o), civilingeniør, ’’Agerhønehuset”, 

Hjermind Skov, Bjerringbro.
JESPERSEN Helge Friis (’14), dommer, Nybølgård, pr. Gram.
JESPERSEN Jan (’59), Damhus Boulevard 83, Valby.
JESPERSEN Knud Friis (’lo), amtmand, Vitus Berings Allé 3, 

Klampenborg.
JESPERSEN Ove (’62), Damhus Boulevard 83, Valby.
JESPERSEN Preben Friis (’49), jägmästare, Wrams Gunnarstorp, 

Norra Wram, Sverige.
JESSEN Claus (’4o), læge, dr.med., Rigshospitalet, Blegdamsvej 7,0»
JOHANSEN Bjørn Christian (’52), læge, Adelgade 99, Bogense.
JOHANSEN Gustav (’06), bankdirektør. Teglværksvej 1, Slagelse.
JOHANSEN Hans Jørgen Hatting" (’63), kadet, Hærens Officersskole, 

Frederiksberg Slot, F.
JOHNSEN Jørgen Cramer (R’3o), grosserer, Skovs’hovedvej 18, 

Charlottenlund.
JUNGERSEN Knud Fugl (’2o), læge, Vildrosevej 9, Hareskov.
JUNGERSEN Aage-Grundtvig (’14), bankbestyrer, Fuglebakkevej 23, F.
JUST Jean José (’58), cand.mag., ’’Prøvelyst”, Karlebo, 

pr. Hillerød.
JUUL Michael (’61), stud.odont., Tagensvej 16, N.
JØRGENSEN Anders Børge (’33), leege, Allested.
JØRGENSEN.. Bjarne Normann, lektor, Herlufsholm, pr. Næstved.
JØRGENSEN Christian Carl (’18), proprietær.
JØRGENSEN Halfdan Gjedde (’45), overlæge, Hovedgaden 39, Farum.
JØRGENSEN Hans Otto (’64), c/o Zangger, C.F. Richsvej 35, st., F.
JØRGENSEN Harold Sihm (’4o), læge, Gruvvägen 1, Hakkas, Sverige.
JØRGENSEN Jesper Skaadstrup (’62), Longsvej 9, Kerteminde.
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JØRGENSEN Johannes (’16), amtslæge, Banevej 23, Sorø«
JØRGENSEN Kasper (’66), Rathlousgade 19, Odder«
JØRGENSEN Peter Aage (’57), tandlæge, c/o tandlæge Clausen, Odder«
JØRGENSEN Poul Balslev (’53), Postbox 145Ô, Teheran, Iran«
JØRGENSEN Søren Kjærsgaard (’64), stud.polit.. Haraidslundsvej 3$, 

Lyngby,

KAMMAN Erik (’61), akademiingeniør, Kirsebærvænget 1 S, Hørsholm.
KAMP Poul (’32), prokurist, Nørrebrogade 14o, N.
KAPEL Finn Outzen (’52), cand.mag.
KASTBERG Peter (’6o), stud.odont., Hans Schourupsgade 3, 5°,

¿i?■;Vr ' Århus C. '
KIER Christian (11’16), direktør, Vejle«
KIER Lars (*61), Højgård, pr« Løgten.
KIERKEGAARD Axel (11’52), advokat, universitetslektor, 

Ericaparken 5, st«, Gentofte.
KIERKEGAARD Hans (’66), stud.mag., Herlufsholm, pr. Næstved
KIERKEGAARD Poul, rektor, Herlufsholm, pr. Næstved.
KIRCHHEINER Lars (-’62), Skovvej 14, Ryomgård.
KIRKEBJERG Frode (*o6), oberstløjtnant, kammerjunker, 

Rådhusvej 57, Charlottenlund.
KIRSTEIN.Finn (’59), cand.polyt«, Ved Lindvangen 16, F.
KIRSTEIN Jørgen (’27), landsretssagfører, Ordrupvej 25, 2., 

Charlottenlund.
KIRSTEIN.Olaf (’26), læge, Pile Allé 19, F.
KIRSTEIN Otto (*2o), læge, Rædersgade 9, Horsens.«
KIRSTEIN Per (’29), kontorchef, cand.polit., Rømersgade 7, l.L 0.
KIRSTEIN Torben (’62), stud.jur., Ordrupvej 25, Charlottenlund.
KJØLHEDE Henning (’47), assistent, Østergade 3, Grenå.
KLEIN Torben (R’35), grosserer, Holbergsgade 26, 4«, K.
KLEM Hans Emil (’17), direktør, Bakkekammen 37, Holbæk.
KNUDSEN Holger Heinet (’3Ô), cand.jur., Højvangs Tværvej 1, 

Esbjerg. ...
KNUDSEN Holger Nyvang (*4o), cand.jur., Postbox 21, Padborg.
KNUDSEN Johan Frederik (’59), søløjtnant, Immerkjær 9, Hvidovre.'
KNUDSEN Jørgen (’44), mag.art«, "Granly”, Outrup, pr. Egtved.
KNUDSEN Knud Aksel (*62), stud.jur., Egmont H. Petersens 

kollegium, værelse 26o, Nørre Allé 75, 0.'
KNUDSEN Lars Hans (’61), Bag Klostret 4, Slagelse¿
KNØCHEL Mogens (’49), Buskager 46, st., Vanløse.
KOCH Frederik (’15), læge, Gefionsvej 66, Helsingør.
KONOW Lennart (’54), sekretær, cand.jur., Bredesvinget 11, Virum.
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KRABBE Jon Henrik (’54), Frederiksdal, Harpelunde.
KRABBE Leif (’56), Frederiksdal, Harpelunde.
KRABBE Steen (’6o), Frederiksdal, Harpelunde.
KRAFT Gorm (’47), brofoged, Randager 47, Albertslund.
KRAGH Erling (’59), kaptajn, Nr. Uttrup kaserne, Nørresundby.
KRAGH Henrik (’6o), cand.mag., Vesterbrogade 2o6, 2., V.
KRARUP Preben (’35), sagfører, cand.jur., Maribo.
KRARUP Thure (’31), landsretssagfører, Nørregade lo, Vejle.
KRASILNIKOFF Arthur (’6o), stud.med., Østerbrogade 46, 0.
KRING Asger(’o6), Amagerfælledvej 27, S.
KRISTENSEN Erik Dahl (’45), civilingeniør, Rugvangen, Nykøbing M.
KRISTIANSEN Johannes Møller (’37), ingeniør, Borbjerg Holmgård, 

Borbjerg, pr. Holstebro.
KROAGER Verner .(’47)j amtsfuldmægtig, cand.jur., Corfitzvej 5, 

Hasseris, Alborg.
KROGH f. Brasen Karen, oldfrue, frue, Jens Juelsgade 26, 0.
KRONHOLM Andreas (’32), ørelæge, Stensballe Strandvej, Horsens.
KRUMHARDT Nils (’42), apoteker, Apoteket, Frederiksværk.
KRUSE Jørgen (’43), civiløkonom, Tjørnegårdsvej S, Gentofte.
KRUGER Niels (’65), stud.jur., Kongebakken 2o, Roskilde.
KRUGER Otto Quist (’41), kaptajn, Piniehøj S, Rungsted Kyst.
KRUGER Poul Quist (’33), landsretssagfører. Algade 18, Roskilde.

’KUHL Preben de Fine (’38), oberstløjtnant, cand.mag., 
Frugthegnet 12, Virum.

KÄHLER Claus (’37), civilingeniør, Hummeltoften 23, Virum.
KÄHLER Erik (111'36), ingeniør, Helenevej 37, Korsør.
KAHLER Ivar (11’37), prokurist, Hummeltoften 25, Virum.
KÄHLER Valdemar (’35), civilingeniør, Gyldenlundsvej 27, 

Charlottenlund.
KAALUND Otto Vilhelm (’66), stud.jur., Gavnø, pr. Næstved.
KAARSBERG Otto Irminger (’12), fhv. højesteretspræsident, 

Strandvejen 61, 0.

LAMBRETHSEN Eiler (’42), overlæge, Åbakken 27, Korup Fyn.
LANDAU Finn ('56), Østersøgade 96, 4., 0.
LANGHORN William (’63), Nørrebro 49, Rudkøbing.
LANGKILDE Jørgen (’4o), civilingeniør, H.D. Hoffmannsvej 12, 

Fredericia.
LARSEN Andreas, organist, Herlufsholm, pr. Næstved.
LARSEN Gunnar Sehested (’61), Overgaden neden Vandet 15, 3», K.
LARSEN f. Møller Hanne Juel (’43), frue, Hedevænget 27, Lyngby.
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LARSEN Hans (’25), overingeniør, Birkholmsvej lo A, Lyngby«
LARSEN Hans Vedel (’3o), læge, Adelgade 2, K.
LARSEN Henrik Andreas (’64), stud.theol., Herlufsholm, pr. Næstved.
LARSEN Kai Birger (’17), civilingeniør, Rude Vang Ö5, Holte.
LARSEN Peter Werner (’42), ingeniør, 1255 6th Avenue, 

San Francisco, California, USA.
LARSEN Vagn Ditlev (’39), ekspeditionssekretær, cand.jur., 

Holmekrogen 39, Virum.
LASSEN Emil (V’o9), fhv. kaptajn, kommitteret, Quinchimala, 

Las Condes, Santiago, Chile.
LASSEN Erik (’66), stud.polyt., Louen Ryvang, Mommark.
LASSEN Erik (’19), skovrider, Stenderupstrand, pr. Varmark.
LASSEN Frants A. (111'36), hofjægermester, Holmegård, 

Holme-Olstrup.
LASSEN Jørgen (’37), skovrider, Vemmetofte, Fakse.
LASSEN Niels Julius (’49), fuldmægtig, cand.polit., 

Reersøgade 2, 0.
LASSEN Torben (’65), Kvædevej loo, Virum.
LAUBST Torben (’54), civilingeniør, lic.techn., 

.Kirchenfeldstrasse 2, 5432 Neuenhof, Schweiz.
LAURIDSEN Ulrich Birk (’5Ö), Frederiksberg Allé 9o, 3«, V.
LAYBOURN Richard (’55), Birkagervej Ö, Vanløse.
LEDERTOUG Mogens (’46), civilingeniør, Skovsvinget 24, Lyngby.
LEDERTOUG Nils Jørgen ('51), civiløkonom, Tschernings Allé S, 1., 

Valby.
LEHMANN Jan (’66), Mantziusvej 1, Hellerup.
LEHMANN Jørgen (IV’14), dr.med., Sahlgrenska Sjukhuset, 

Göteborg, Sverige.
LEHMANN Ulrik (’64), stud.polyt. Mantziusvej 1, Hellerup.
LENNHOLM Peter (’52), Lundegård, Tune, pr. Roskilde.
LERCHE Christian (’64), forpagter, Lerchenborg, pr. Kalundborg.
LERCHE Flemming (’65), Kvædevej 76, Virum.
LESCHLY Erik (’6o), Clarasvej 13, Charlottenlund.
LESCHLY Hans Henrik (’5Ö), cand.jur., Hotel Skandia, Vretgatan 14, 

Ske.llefteå, Sverige.
LESCHLY Kai (’25), brygmester, Østbanetorvet 1, Århus C.
LESCHLY Kim (’65), Clarasvej 13, Charlottenlund.
LESCHLY Lennart (’62), kadet, Frederiksberg slot, F.
LESCHLY Niels Erik (IV’25), generalmajor, Huldrevejen 4, 

Vettakollen, Oslo, Norge.
LEVINSEN Carsten, lektor, Herlufsholm, pr. Næstved.
LEVINSKY Viggo (’41), tømmerhandler, Slotsgade 25, Hillerød.
LEVRING Helge (’31), direktør, civilingeniør, C.F. Richsvej 4$, F.
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LILLEØR Arne (’59).
LIND Holger (’14), Stockflethsvej 4, Fo
LIND Johannes (’14), læge, Ordrup, pr. Fårevejle St»
LINDBERG Else, frue, Soløsevej 6, Gentofte«
LINDE Erik (’54), cand.pharm., ’’Toftegården”, Skovgade 15, Vejle.
LINDE Jørgen (’61), stud.med., Gernersgade 43, 5«, K.
LINDE Svend Aage (’57), reklamechef, H.D., Bjelkes Allé 22, 1. N.
LINDE Aage (’22), kontreadmiral, Postbox 394, Århus C.
LINDEGAARD Gustav (’08), fuldmægtig, Frederiksdalsvej 188, Virum.
LINDHOLST Kai (’61), stud.mere«, Dronningens Tværgade 41, K.
LINNET Kristian (’34), læge, Bogø.
LOFT Viggo (’o3), overretssagfører, Kronprinsessegade 18, K.
LOHSE Christian (’59), amanuensis, cand.scient., Skelgårdsvej 3 A, 

Tommerup.
LOU Nils Hemming (V’21), executive, 7oo Layne, Hallandale, 

Florida 33oo9, .USA.
LUND Morten (’54), prokurist, Solkrogen 14, Rungsted Kyst.
LUND Ole (’38), afdelingschef, cand.polit., H.C. Ørstedsvej 38.3,F.
LUNDBÆK Morten (’61), stud.jur., Bratskovvej 5, 1., Vanløse.
LUNDSTEIN Boye (’96), overlæge, Langø, pr. Langebæk.
LUNN Chr. Ditlev -S. (IV’38), Lillevangsvej 18, Farum.
LUNN Villars (’o3), assurandør, Puggårdsgade 5, 2., V.
LYKKE Jørn (’64), Høeghsmindevej 91, Gentofte.
LUNEBORG Preben (’27), læge, Mellerupvej 42, Århus N.
LUTTICHAU Flemming (VII’54), godsejer, Møllerup, Feldballe.

Mc. DOUGAL James (IV’37), Amager Boulevard 129, S.
MADSEN Holger Kierkegaard (’41), advokat, Traneholmen 32, 

Birkerød.
MADSEN Jens. Gehl (’64), stud. jur., Møllebakken 17, Hillerød-.
MADSEN Otto (’ 53 ), tandlæge, Engbakkevej 18, Charlottenlund.
MADVIG Peter R. ( ’65 ), • Vallerødgade 6, Rungsted Kyst.
MAEGAARD Jan (’44), mag.art., Duevej lo3, F.
'MÄES Johan Rønnenkamp (’lo), overnotar, Godsforvalterboligen, 

Næsbyholm, ■ pr. Glumsø.
MAGNUSSEN Per (’37), læge, Gudumholm.
MALLING Wilhelm Mule (’64), Eivindsvej 17, Charlottenlund.
MALVER Lars Friis (’65), Åbrinken 123, Virum.
MANDRUP Klaus (’58), Nøddevænget 15, Lyngby.
MANDRUP Ole (’57), Gardehusarkasernen, Næstved.
MANGOR Poul (’37), arkitekt, m.a.a., Slåenbakken, Frederikssund.
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MARCHER Palle (’5o), kaptajn, Knudsvej 3, Nivå.
MARKVARDSEN Per (’66), Stevns Ungdomsskole, Store Heddinge«
MARX-NIELSEN Knut (11’33), sekretær«
MATTHIESEN Lars (’49), cand.polit., Edsängsvägen 14 C, 

Sollentuna, Sverige«
MATZEN Poul Krogh (IV'44), Virumvej 28 a, Virum«
MAZANTI-ANDERSEN Jørgen (’45), landsretssagfører, L.L.M., 

Vermehrensvej 5, Klampenborg.
MEEDOM Steen Wrist (’65), Søvejen lo, Lemvig.
MEISNER Poul (’o3), grosserer, Livjægergade 14, 0«
MELBYE Olav (IV’15), grosserer, Rysensteensgade 6, 1«, V.
MELCHIOR Ole (’5o), P.O.Box 173, Bar es Salaam, Tanzania.
MELGAARD Bjørn (’62), stud.med«, Sæbyholmsvej 5o, Valby«
MICHAELSEN Hans (’37), assistent, Gjerdesager 8, Uggerløse, 

pr. Lynge.
MICHAELSEN Louis (’4o), dyrlæge, Syrenvej 13, Grenå.
MICHAELSEN Peter Meyer (’42), kontorchef, cand.jur., 

Søllerød Terrasse 12, Holte.
MIDTGAARD Jacob Høyer (’48,).
MIKKELSEN Erik (’2o), sognepræst, Karlslunde.
MILO A.F. (’17), Tordenskjoldsgade 2o, K.
MILO Herman (’18), fabrikbestyrer, civilingeniør, Engvej 64, 

Nørresundby.
MOGENSEN Peter (’58), læge, Boulevarden 12, Lyngby.
MOLTKE Erik (’41), civilingeniør, Peter Willemoesvej 3, 

Frederikshavn.
MOLTKE Ernst (^o3), fhv. forstander for Herlufsholm Skole og Gods, 

Frederiksberg Allé 36, F.
MOLTKE Peter (’42), læge, Mariendalsvej 89, F.
MOLTKE Norman (’63), Lystrup, Fakse.
MOLTKE-LETH Jørgen (’57), cand.polyt., Furesøvej 81, Virum«
MOLTKE-LETH. Otto (’56), cand.mag., Furesøvej 81, Virum.
MONBERG Torben (’48), forlagskonsulent, Veksebo, pr. Fredensborg.
MONRAD-FRANTZEN Asger (’32), skoleinspektør, Bregnerødvej 24, 

Birkerød.
MOURIER Louis (’26), kontorchef, cand.jur., Frederiksberg Allé 12,F.
MOURITZEN Ole Bjørn (’59), Næsbyholmsvej 4, 1«, Brønshøj.
MUNCH-PETERSEN Sten (’62), Prins Valdemarsvej 26, Gentofte.
MUNKEBO Sven (’31), chefredaktør, Kornblomstvej 73, Ålborg.
MUUS Kai Peter (’65), Lindersvold Skovdistrikt, pr. Fakse.
MUUS Steen (’66), stud.med., Lindersvold Skovdistrikt, pr. Fakse.
MUUSFELDT Henrik (’65), kadet, Marinestationen, Térshavn.
MYGIND Aksel (’44), civilingeniør, Blommevej 8, Næstved.
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MYGIND Jørgen (’1S)} vicebrandchef, Frederiksberg Brandstation, 
Howitzvej 2Ö, Fo

MULLER Axel (’60), Egmont Studentergård, Risskov«
MULLER Oluf (’3o), rektor, Hunderupvej 44, Odense«
MUNSTER Rudolf (’24), fhv. sognepræst, Elvedgård, Veflinge«
MUNTER Jørgen (IV’2o), fhv« kontreadmiral, Frydenlundsvej 53, 

Vedbæk«
MØLLER Birger Dons (’16), fhv« ambassadør«
MØLLER Edward tVI’21), overingeniør, The Lodge, Clonevin Park, 

Lisburn, Northern Ireland«
MØLLER Harald (’o2), overlæge, Ålborg«
MØLLER J.A« (’45), læge, Egtved«
MØLLER Jørgen (’63), stud«polyt«, Vosborgvej 39, Kastrup.
MØLLER Knud Jürgen Alling (’47), læge. Paradisbakken 26, Holte.
MØLLER Martin (’64), stud.polyt«, Chr. Richardsvej 15, 

Vordingborg.
MØLLER Niels Erik (’41), oberstløjtnant, Kongens Fogedregiment, 

Fredericia.
MØLLER Rasmus (’66), Hovedgaden lo, Borup St.
MØLLER Sten Hellstrøm (’59), Strandvejen 33o A, Klampenborg..
MØLLER Svend Juel, fhv. lektor, Dr. Priemesvej lo, V.
MØRCH Anders G.W. (’63), stud.med«, Vesterbrogade 17$, 3», V.
MØRCH Flemming (’56), ambassadesekretær, cand.jur«, Kgl. danske 

Ambassade, Bonn, Vesttyskland.
MØRCH Mogens (VII’3o), lærer. Karrebækstorp skole, 

Karrebæksminde.
MØRCH Svend (R’3o), Kobbelvænget 59, 1., Brønshøj.
MØRDRUP Erik (’65)., stud.polyt«, Fodby, pr. Næstved.
MØRKEBERG Carsten (’4Ö), læge, Strandgade lo, K.
MØRKEBERG Helge (’39), læge, Centralsygehuset, Vordingborg.

NAEGELI Marcus J. (’37), civilingeniør.
de NEERGAARD Johan Rottbøll (’64), Johannevej S A, Charlottenlund.
NEERGAARD Paul (IV’24), afdelingsbestyrer, dr.agro., 

Gothersgade 158, K.
NELLEMANN George (’48), museumsinspektør, mag.art., Islandsvej 7 A 

Lyngby.
NEUMANN Mads-Peter (’58), skuespiller, St. Kongensgade 54, 3», K.
NIELSEN Arthur (’14), toldkontrollør, 1524 Bathurst Street, 

Apt. 3o6, Toronto lo, Ontario, Canada.
NIELSEN Helge (’26), afdelingslæge, dr.med., Lejre.
NIELSEN Jens Malte (’58), stud.med., Fyensgade 67 D, Fredericia.
NIELSEN Jørgen Ditlev (’49), civilingeniør, Søvang 26, Birkerød.
NIELSEN Jørgen Holme (’6o), stud.odont., Halmø, pr. Marstal.
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NIELSEN Mads, adjunkt, Herlufsholm, pr. Næstved.
NIELSEN Ole Finn (’61), stud.jur., Grønnevej 261, 14«, Virum.
NIELSEN Steen Erik Hald (’45), civilingeniør, Findelvej, Skagen.
NIELSEN Søren Malte (’63), stud.scient., Skovbakken 4, 

Rudkøbing.
NIELSEN Ton Holme (’55), Halmø, pr. Marstal.
NIELSEN Torkild (’52), skovrider, Svenstrup Gods, pr. Borup.
NIELSEN Vilhelm (’34), cand.theol., Kildehøjvej 26, Birkerød.
NIKOLAISEN Ib Steenberg (R’34), postmester, Roslev.
NIKOLAISEN Kjeld (’4o), landsretssagfører, Østergade 1Ö, Grenå.
NORDSTRAND Arne (’43), læge, Balling.
NYEGAARD Henrik (’59), civilingeniør, Amagerfælledvej 24, S.
NØRGAARD Jørgen (’54), læge, Hadsundvej 24 A, Randers.
NØRRESLET Jørgen (’3$), landsretssagfører, Præstø.
NØRRESLET Paul (’35), lektor, Nørrevoldgade 25, 4., K.

OLDENBURG Christian (’63), stud.scient.pol., Jacob Adelsborgs
Allé 52, Risskov.

OLESEN Immanuel (’47), sognepræst, Præstegården, Nors.
OLESEN Jes (’6o), stud.med., Egmont H. Petersens kollegium, 

Nørre Allé 75, 0»
OLRIK Jørgen (’51), Lazarettet, Arjäng, Sverige.
OLSEN Asger (’22), chefredaktør, cand.jur., Farimagsvej 13 B, 

Næstved.
OLSEN Gert Einer (’53), adjunkt, cand.mag., Herlufsholm, 

pr. Næstved.
OLSEN Helge Kastrup (’66), stud.scient., Havnegåde 55, K.
OLSEN Ole Møller (’61), stud.med., Grønnemose Allé 14, 1., NV.
OPSTRUP Ole (’25), fuldmægtig, Strandboulevarden 1Ö, 0.
OPSTRUP Poul (’lo), landsretssagfører, Haslev.
ORLAND Klaus (’65), Virumvej 69 A, Virum.
OTTOSEN Niels Faaborg (’31), kontorchef, cand.jur., 

Abildgårdsvej 24, Virum.
OTTESEN Svend Ploug (’29), assurandør, Havnevej 45, Roskilde.
OVE-PETERSEN Erik (’45), kaptajn, Sanskevej 9, Rungsted Kyst.
OVE-PETERSEN Jørgen (IV’IS), direktør, Magle Møllevej 3, Næstved.
OVESEN Bent (’35), dommer, Tendrup, pr. Hornslet.

PAGH Nils Mogens (’57), Tårbæk Strandvej 12Ö, Klampenborg.
PALSBØLL Ole (’51), direktør, Gråsten Konfektion A/S, Gråsten.
PALUDAN.f. Warming Elise, frue, Gadstrup skole, Gadstrup.
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PALUDAN Knud (’27), dr «philo & cand.med., Jagt- og Skov
brugsmuseet, Hørsholm«

PALUDAN-MULLER Frits (’o2), fhv. rektor, Ole Bruunsvej 8, 
Charlottenlund «

PALUDAN-MULLER Kai (*ol), fhv« departementschef, Bülowsvej 3o,2,V.
PEDERSEN Agner (’53), økonomichef, cand.oecon«, Ingemannsvej 4o, 

Brønderslev«
PEDERSEN Gorm (’5b), sekretær, cand.jur«, Korsørgade 4, 6., 0.
PEDERSEN Jan Demuth (’5o), civilingeniør, Strandbakken 6, 

Sdr. Nyrup, Kalundborg«
PEDERSEN Kai Ove (’57), læge, Kløvervænget 12, Odense.
PEDERSEN Leif Lindskov (’66), Ryparken 74, 1«, 0.
PEDERSEN Poul Martin (’64), stud.med., Tirstrup.
PEDERSEN Vilhelm (’65), Østergade 2, Høng.
PETERSEN Axel Martin (’15), prokurist, Villavej lo, Roskilde.
PETERSEN Finn Konstantin (’63)? Præstøvej 26, Fakse«
PETERSEN Frode (’53)? læge. Karrebæk, pr. Karrebæksminde.
PETERSEN Iver Troels (’46), Skovsvinget 24? Lyngby«
PETERSEN Jacob Hansen (’61), Tesdorpfsvej 3$, F.
PETERSEN Johannes Busk (’51)? journalist, Mondrupvej, Stavtrup, 

pr. Viby J.
PETERSEN Jørgen Helm (’27), overingeniør, cand.polyt., 

Strandvejen 349 C, Klampenborg.
PETERSEN Paul Kjeldgaard (’44), Torvet 19, Køge.
PETERSEN Søren A. (’55), civilingeniør, Bøgevang 2, Virum.
PETERSEN-STUDNITZ Karl (’lo), kontorchef, cand.ji , 

Agersnapvej 18, Vejle.
PIND Torben (’61), Andelsmejeriet ’’Nordstevns”, Store Heddinge.
PLESNER Carl (’o3), grosserer, Anemonevej 6, Gentofte.
PONTOPPIDAN Niels E. (’49), fuldmægtig, cand.jur., 

Østbanegade lo3, 9«? nr. 114, 0.
POULSEN Erik (’47), læge, Ahlgade 33, Holbæk.
POULSEN Jens Ole (’54), læge, Katrinebjergvej 2 A, Århus N.
PRIP Johannes (fo7), viceskoleinspektør, Rødkildevej 6o, NV.
PRÆST Helge Palm (’29), læge, Nørrebrogade 176, N.

QUEDENS Philip.p(VI’45 ), grosserer, Frydendalsvej 27, V.

RABEN-LEVETZAU Frederik (’49), sekretær, Eigårdsvej 36, 
Charlottenlund.

RAHBEK Hans Henrik (’47), prokurist, Herlufsholmvej 19, Næstved.
RAHBEK Mogens (’54), læge, Gentoftegade 4, Gentofte.
RANEK Leo (’53), læge, Mågevej 34, Værløse.
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RASMUSEN Niels (’4o), forstkandidat, Herlufsholm, pr« Næstved«
RASMUSSEN Carl Thiess (’12), cand.pharm., Rødovrevej 1, Rødovre.
RASMUSSEN Erik (’59), Horsevænget 15, Hillerød.
RASMUSSEN Hans Hother Kann (’64), stud.polyt.. Sølystparken 6, 

Klampénborg.
RASMUSSEN Lars Erik Kann (’57), Sølystparken 6, Klampenborg.
RASMUSSEN Mogens (’65), Brønshøj Kirkevej 41, Brønshøj.
RATHSACK Otto (’16), grosserer, Ammentorpsvej 9, Hellerup.
RAVN Troels (’46), inspektør. Thorsminde, pr. Låsby.
RAVN-NIELSEN (’65), Rødstensvej lo, Hellerup.
REEDTZ-THOTT Axel (’39), hofjægermester, forstander for 

Herlufsholm Skole og Gods, Gavnø, pr. Næstved.
REEDTZ-THOTT Iver (’42), civilingeniør, Strandegård, Fakse.
REMVIG Ole (’2Ö), overlæge, Hornbæk.
REVENTLOW Frederik (’lo), stiftamtmand, Vindeholme, pr. Kappel.
RICH Carsten (’64), Puggårdsgade lo, 5., V.
RICHTER John (’47), advokat, cand.jur., Grønnehavegård, 

Grønnehavestræde, Nykøbing S.
RIEGELS Frederik (’47), landinspektør, Møllevej 1S, st., Hårby.
RIEMANN Peter (’27), sognepræst, Lindknud, pr. Brørup.
RIIS Christian (’22), sagfører, cand.jur., Høje Skodsborgvej 2o, 

Skodsborg.
RIIS John (’4o), gymnasielærer, cand.jur., Klostervej Ô, Næstved.
RINGBERG Hjalmar (’oS), civildommer, Rosengårdsvej 21, Odense.
RISCHEL Ejner (’1S), sognepræst, Kullerup, pr. Lamdrup.
RITZAU Lauritz (’q4), direktør, Tuborgvej 9o, Hellerup.
RITZAU Tue (’5o), filminstruktør, Carit Etlarsvej 9, 2., V.
RODINGS Ole Bjørn (’64), stud. scient ..pol., ’’Skovbrynet”, Hjallese.
ROLSTED Emil (’5o), journalist, Strandvejen 36, Århus C.
ROSE Henning Vaaben (’63), kadet, Kobbervænget 15, Brønshøj.
ROSENKRANTZ Oluf (’45), advokat, cand.jur., Degnebakken 6, Virum.
ROSENSTAND Gregers (’15), landsretssagfører, Åbenrå.
ROSENTHAL Leif K. (V’19), redaktør, Tårbækdalsvej 5, Klampenborg.
ROSENVINGE Hans Jørgen Christian (’46), civilingeniør, 

Islas Filipinas 32, Madrid, Spanien,.-
ROSENVINGE Henrik (’2o), direktør, ’’Bakkehuset”, Skødstrup.
ROSENØRN-LEHN Fritz (’66), stud.silv., Rössjöholm, Munkaljungby, 

Sverige.
ROSTING Peter Ulrik (’60), Klampenborgvej lo A, Klampenborg.
RØMELING Hans Henrik (’35), kirkegårdsinspektør, Elmevænget S, 

Køge.
RØNNE-LOTZ Michael (’54), Marievej 1, Vedbæk.
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RØNNOW Finn (’61), stud.odont », Parkvænget 21, Charlottenlund»
RØRDAM Peter Johannes (’46), dommerfuldmægtig, cand.jur., 

Skolebakken 23, Ålborg»

SAGER Axel Gutzon (’59), Strandvejen 65 B, 0«
SALICATH Knud (’33), landsretssagfører, Bornholmsgade 1, 4», K.
SALICATH René. (’6o), Vældegårds ve j 45, Gentofte.
SANDER Egon (’3o), lektor, Margrethevej 23, Holte.
SAUGMANN Christian (’13), landsretssagfører, Sølvgade 22, 1., K.,
SCAVENIUS Carl Chr. (R’32), godsejer, Klintholm, pr. Borre, Møn.
SCAVENIUS Jacob (’61), V. Ringgade 222, Århus C.
SCHACK Aksel Mårcussen (’41), landsretssagfører, Slotsgade 34,

• ’ . Hillerød.
SCHACK Eigil (’45), forpagter, Fuglebjerggård, Fuglebjerg.
SCHACK Einar (’39), landsretssagfører, Kobækvej 16, Skælskør.
SCHAUMBURG-MULLER Erik (Vs26),boghandler, Strandboulevarden llo,

3. th., 0.
SCHAUMBURG-MULLER Ernst (’29), direktør, Tårbæk Strandvej 113, 

■ Klampenborg.
SCHAUMBURG-MULLER Mogens (’21), landsretssagfører, Haslev.
SCHEEL Jørgen Ditlev (’36), generalkonsul, 346o, Simpson Street, 

Montreal 25, P.Q., Quebec, Canada.
SCHELLER Carl Erik Vibe (’47), civilingeniør, Skodsborgvej 122 B, 

Holte.
SCHELLER Erling Vibe (’48), direktør, Sandbjerg Østerskov, Vedbæk.
SCHLEISNER Axel Horn (’25), læge, Oslo Plads 14, 2., 0.
SCHLUTER Arne ( ’28)., landsretssagfører, Borgmester Jensens 

Allé 22, 0.
SCHLUTER Bent (’32), politikommissær, cand.jur., Borgmester

Jensens Allé 14, 0= -
SCHLUTER Mogens (’37), direktør, civilingeniør, Holmegårds 

Glasværk, pr. Holme-Olstrup.
SCHMIDT Jørgen Valentin (’63), stud.psych., Hestetorvet 6 A, 

Roskilde.
SCHMIDT Karsten (’58), Nordmarksvej 91, Kastrup.
SCHMIT Kaare (’36), udskrivningschef, cand.jur., Ved Sandene, 

Kongerslev.
SCHOUSBOE Frits (’o3), overlæge, Hobro.
SCHOUSBO Torkild (?o9), civilingeniør, Lystrupvej 3o, Risskov.
SCHRØDER Jørgen (R’37), 48o5 Coles Manor Apt. 1, Dallas, 

Texas, USA.
SCHULTZ Gustav O’Hara (V’19), købmand, Tietgensgade 66, 2., V.
SCHULTZ-LARSEN Jørgen (’39), læge, dr.med., Ermelundsvej 98,

Gentofte »
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SCHUR Torben (V’44), direktør, Hummeltoften 32, Virum.
SCHWARTZ Helge, adjunkt, Herlufsholm, pr. Næstved,.
SECHER Jørgen (’23), assurandør, Søndergade 66-68, 3., Århus C.
SEHESTED Christian (’33), Solvænget 4, 0.
SEHESTED Knud Gyldenstjerne (’35), civilingeniør, c/o Steen 

Sehested & Partners, P.O.Box 9ö4, Kuala Lumpur, 
Malaysia.

SEIDENFADEN Per (R’31), direktør, Norgesmindevej 11, Hellerup.
SELCHAU Jacob (’36), civilingeniør, Præstemarken 54, Ålborg.
SERRITZLEW-PETERSEN Axel Børge (’29), auditør, Blåbærvej 12, 

Haderslev.
SIMONSEN Jørgen (’59), Ordrupdalvej 9, Charlottenlund.
SIMONSEN Steen (’51), cand.polyt., Knudslundsvej 42, Glostrup.
SKALBERG Christian (’64), stud.polit., c/o Bangsfeldt, Toftevej 

Birkerød.
SKOUSEN. Otto (’24), arkitekt, c/o Blarcke, Buskager 32,2., 

Vanløse.
SKOV Orla (’23), repræsentant, Hostrups Have 19, V.
SKOVGAARD Jens (IV’59), Alstedgård, Fjenneslev.
SKOVGAARD-PETERSEN Jes (’35), civilingeniør, Lyskov, Kirkelte, 

pr. Allerød.
SKOVGAARD-PETERSEN Jørn (R’37), entreprenør, ’’Amberley", 

Davidson Rd., George, Cape Province, Union of South 
Africa.

SKOVGAARD-PETERSEN Kay (’65), Lyskov, Kirkelte, pr. Allerød.
SKOVSGAARD Erling (’48), kontorchef, cand.jur., Sortedam 

Dossering 65 B., 0.
SMITH Ib Hother (’5o), forstkandidat, Øby, pr. Vejrumbro.
SMITH Sven Erik (’25), direktør, konsul, Kildemarksvej 58, Næstved.
SOMMERFELT Jan Petter (’65), Huseby, Esbønderup, pr. Esrum.
SOMMERFELT Nils (’38), civilingeniør, Huseby, Esbønderup, 

pr. Esrum.
SONNE Hans Chr. (’o9), bankdirektør, c/o Amsinck, Sonne & Co., 

96 Wall Street, New York, USA.
SPRINGBORG Peter Secher (’55), cand.mag., Smutvej 12, 

Charlottenlund.
SPØHR Johannes (’15), læge, Stenstrup.
STAGE Georg (V’33), skovfoged, "Hjøllundshus", Hjøllund.
STAGE Kai (’2o), kontorchef, cand.jur., Parkvænget 31, 

Charlottenlund.
STAGE Lorenz Carl (’14), kredslæge, dr.med., Sakskøbing.
STAGE Niels Eigil (’17), skibsmægler, The Nook, 8 Rue de Beaume, 

Quartier Bourgogne, Casablanca, Marokko.
STEENBERG Henrik (’64), Attemosevej 26, Søllerød, Holte.
STEENSEÑ-LETH Vincens (’14), fhv. ambassadør.
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STEENSTRUP Hjejl Resen (V’57), Bregnegårdsvej 14, Charlottenlund» 
STEENSTRUP Peter Resen (’53), civilingeniør, Vendsysselvej 2, F. 
STEINER Steen (’64), stud.poïyt., Ravnsnæsvej 1 D, Birkerød» 
STEINESS Ib (’46), læge, dr.med., Lægebolig 3, kommunehospitalet, 

Arhus' C.
STELLFELD Knud (’13), civilingeniør, Markvej 6, NV.
STENBERDT Erik (’48), civilingeniør, c/o F.L. Schmidt,

Vigerslev Allé 77, Valby»
STENSLER Tage (’17), proprietær, "Vort Hus”, Lundgård, pr» Præstø« 
STIG-NIELSEN Peter (*4o), luftkaptajn, Karsemose, pr. Frederiksværk« 
STIG-NIELSEN Torkil (’lo), civilingeniør, Boulevarden 2, Lyngby.
STORM Per (’57), cand.pharm«, Virginiavej 2, 5», F.
STORM Robert (’5o), cand.polit.. Skovvænget 4, Køge.
STROBEL Jørgen Aage (’43), cand«jur., Almevej 15, Hellerup.
ÇTRUCKP4ANN Kai (’14), læge, Themstrupvej 7, Haslev.
SUHR Henrik (’6o), stud.odont., Berlings Bakke 5, Charlottenlund.
SVARRE Ejner (R’29), direktør, Nørregade 68, Køge.
SVARRE Torben Lauritz ( ), reklamechef, Skovvænget 16, Køge.
SVEINBJØRNSSON Eivind (’65), stud.jur«, "Egedal”, pr. Kokkedal.
SVENDSEN Per Hessel (’58), Godtgemt 7 B, Bagsværd.
SYNNESTVEDT Knut Peter (’48), civilingeniør, Stubbekøbingvej 24, 

Nykøbing F.
SØEBORG Kjeld (V’33), veksellerer, Dronning Olgasvej 47, F.
SØRENSEN Finn Hanberg (’54), læge, Bushøjvej 29, Højbjerg.
SØRENSEN Jørgen Philip (’57), c/o Bendix, Frederiksberg 

Allé 42 A, 3«, F.
SØRENSEN Jørn Ulrik (’61), stud.poïyt», Bukkeballevej 33, 

Rungsted Kyst.
SØRENSEN Kaj Lykke (’58), civilingeniør, GI. Kongevej 95, 1-, V.
SØRENSEN Knud (’3o), læge, Vesterågade 23, 3», Ålborg.
SØRENSEN Ove (’6o),. Høtoften 5, Virum.
SØRENSEN Tage G. (’37), landsretssagfører, Hulgårdsvej 7o, 1«, NV.
SÆMUNDSEN Steen (’66), stud«jur«, Lillevangsvej 3, Farum.

TARP Lauritz Christian (’11), stabslæge, Toftholm Allé 11, 
Hellerup.

TAUSON Hans Christian (’o3), statsautoriseret revisor, 
Vesterled 13= 5», Holbæk.

TESDORPF Iver (’6o), Gjorslev, Store Heddinge.
THALBITZER Kaj (’28), fuldmægtig, Byagervej 9, Virum.
THALE Jørgen (’2o), civilingeniør, Bukkeballevej 54, Rungsted 

Kyst.
THALE Knud (’22), landsretssagfører, Store Torv 1, Århus C.
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THOBO-CARLSEN John (’62), Chr« Winthersvej 38, Odense.
THOMSEN Jørn (’31), landsretssagfører. Badstuestræde 6, K.
THOMSEN Mogens Krause (’33), repræsentant, Biskop Svanesvej 33, 

Birkerød.
THORNDAHL Bent (’47), redaktionschef, Ahornvej 3o, Hørsholm.
THRANE Jørgen (’61), Børglum kollegiet, Risskov.
THUNER Jørn (’58), S.L.V.R. Østerbrogades kaserne, 0.
TIETZE Jens Vilhelm (’51), major, Fredericiagade 58, K.
TILLISCH Erik (’44), godsejer, Rosenfeldt, Vordingborg.
TILLISCH Holger (’4o), cand.jur. &mag., Strandboulevarden 14,st.,0.
TOFT Lars (’33), grosserer, Dantes Plads 3, V.
TOLSTRUP Flemming (’24), professor, Strandvejen 132, Hellerup.
TOMMERUP Knud (’3o),læge, Toreby, Flintinge.
TOUSSIENG Poul (’37), læge, Jægersborg Allé 9o, Charlottenlund.
TOXVÆRD Henrik Aage Kjølsen (’53), civilingeniør, Islandsvej 4 C, 

Lyngby.
TRAUSTEDT Erling (’lo), læge, Frederikshavn.
TRIER Jan (’58), cand.jur., Østerled 34, l.th., Vejle.
TROCK Jens Wilhelm (’48), direktør, cand.polit., Trongårdsvej 59, 

Lyngby.
TULSTRUP Niels (’41), kontorchef, Callisensvej 22, Hellerup.
TVEDE Poul Adam (’4o), kontorchef, cand.jur., Bülowsvej 44, 4., V.
TVEDEGAARD Frithjof (’13), læge, Jystrup Midtsjælland.
TØNNESEN Peter (’48), læge, Jens Juelsgade 48, 0.

VALENTINER Hans Otto (’61), stud.polyt., Overgaden oven
Vandet 94, K.

VALENTINER Herman (s5o), inspektør, Tværvej 73 A, Virum.
VALENTINER Jørgen (’60), Fiolstræde 28, 4«, K.
VALLØE Erik (’42), translatør, Cedervænget 33, Virum.
VARMING Peter (’59), cand.jur., Præstevangen 3, l.th,Skælskør.
VEDEL Jens (’63), stud.polit., Bagsværd Hovedgade 27, Bagsværd.
VELSCHOU Christian (V’18), overingeniør, Mariendalsvej 98, F.
VEST Nils Cleve (’61), stud.polyt., Dronningens Tværgade 38, K.
VESTBIRK Knud (’39), landsretssagfører, Vissingsgade 1, Vejle.
VILSTRUP Holger Krarup (’62), GI. Kongevej 47 A st.tv., V.
VOGEL Gert (’57), Nattergalevej 38, 2., NV.
VOGEL Gregers (’47), cand.jur., Vestergade 1, Varde.
VOGEL Leo (’49), tandlæge, Storegade 2, Grenå.
VUUST Jens (’58), læge, Nørreport lo, Ebeltoft.
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WAD Gustav (’51), civilingeniør, Sortemosen 62, st., Allerød.
WAGNER Preben62 ) j stud.med. , Borgergade 1, Skanderborg.
WANDEL-PETERSEN Eric ('65), Skjoldàgervej 23, Gentofte.
WASSARD Mogens (’46), godsejer, Marienlyst, Vordingborg.
WEDEL-HEINEN Mogens (’61), Lundegård, pr. Gamby.
WEDEL-LARSEN Haris (’3o), læge, Østervoldgade 56, Nyborg.
WEEKE Tom Arne (’56), c/o Haugsted, Overgaden oven Vandet 6o, 2., K.
WENDT Frantz (’23), generalsekretær, Ahlmanns Allé 11, 1., 

Hellerup.
WENDT Hans (’25), læge, Ottosgade 7, Kolding.
WENNERBERG Poul E. (R’63), c/o Chr. Christiansen, Grambyvej 60, 
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