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44. ÅRGANG NUMMER 2 MARTS 1966

Herluf Trolles 450 års dag 14. januar 1966

— OGSÅ BIRGITTE GØYE BLEV FEJRET — SE INDE I BLADET

Husk generalforsamlingen den 23. marts 1966
— se annoncen på bagsiden
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Trolledag 1966 på Herlufsholm

NYT TE DEUM- 
NYE FRIPLADSER

Herlufsholm og traditioner hører sammen — det er sagt 
mange gange. Og kun få begivenheder er til den grad 
knyttet til en fast tradition som Trolledag — troede man.

Alligevel viste det sig, at Trolledag 1966 afveg fra de 
mange tidligere års Trolledage:

For det første kunne kun få af de fremmødte gamle 
diple nikke genkendende til Te Deum. Dette blev nem
lig fremført i den nye form, der havde premiere ved høj
tideligheden i kirken om eftermiddagen på jubilæumsda
gen den 23. maj 1965. En sammenligning mellem de to 
Te Deum-versioner lader sig vel næppe foretage: begge 
versioner er smukke, og organist Andreas Larsens nye 
komposition, der synes inspireret af gammel romansk 
kirkemusik, kan nok siges, at »stå« bedre til omgivelserne 
end det gamle Te Deum, hvis musik blev skabt af orga
nist Sophus Wiig. Til gengæld savner det nye Te Deum 
de smukke sopranpartier, der er karakteristiske for det 
hidtil anvendte. Rygtet vil vide, at der i fremtiden skal 
veksles mellem de to Te Deum-versioner, således at der 
skulle blive mulighed for at lære »det nye« at kende uden 
at glemme »det gamle«. Måske kan man også håbe, at der 
på et eller andet tidspunkt vil blive udsendt yderligere en 
grammofonplade med Herlufsholm-musik.

For det andet var der foretaget en ændring af diplenes 
placering i kirken. Ungerne var flyttet fra hovedskibet til 

den ene korsarm. Man må gå ud fra, at formålet hermed 
har været at fremskynde gennemførelsen af processionen. 
Det må erkendes, at det lykkedes — men til gengæld sav
nede de gamle diple, der sad på kirkestolene i hovedski
bet, det kendte syn af de små, der — synligt1 betaget — ven
der tilbage til deres pladser efter for første gang at have 
deltaget i den tavse hyldest til stifterne.

For det tredie var de traditionelle Trollbdagsbegivenhe- 
der — gudstjenesten i kirken, korpsparaden, ballet — ble
vet suppleret med en særlig højtidelighed: For på festlig 
vis at markere Herluf Trolles 450 års dag overrakte Her- 
lufsholm-Fondens bestyrelse om formiddagen skolen et an- 
tale hele og halve fripladser.

For det fjerde vat antallet af fremmødte gamle diple 
usædvanlig lavt — et forhold, der utvivlsomt skal ses i 
sammenhæng med, at Trolledags vejmelding for Præstø 
amt lød på »sne- og isglatte veje — udkørsel frarådes«. Og 
— som en af dem, der alligevel kom, sagde — der var kun 
få, der havde fundet ud af, at togforbindelserne mellem 
København og Næstved fungerede ganske hormalt.

I øvrigt forløb Trolledagen efter det kendte skema. I 
kirken talte sognepræst Thomas Hee Andersen (’46), Vor
dingborg, og de gamle diples hilsen om aftenen blev over
bragt af direktør, konsul Sven E. Smith ('23 i, Næstved. Vi 
henviser til siderne 24 og 29, hvor de to taler er refereret.

NÆSTVED TIDENDE, 13. januar 1966:

Glæde i sognerådet 
over gymnasietilbud

Optagelsen af dagelever på Herlufsholm Kostskoles 
gymnasielinie hilst med stor tilfredshed i sognerådet.

Herlufsholm sogneråd behandlede ved sit møde i aftes 
Herlufsholm skoles tilbud om optagelse af elever, drenge 
og piger, som dagskoleelver i skolens gymnasium.

Der blev fra såvel sognerådsformand Th. Hansens side 
som fra redaktør Henning Jessens udtrykt megen glæde 
over, at skolen havde besluttet sig for denne ordning, som 
begge fandt ville være til gavn for såvel kommune som 
skole.

Th. Hansen udtalte, at man nok måtte se i øjnene, at 
den dag ikke var fjern, hvor Næstved Gymnasium med 
sin nuværende kapacitet måtte melde optaget for flere ele
ver i gymnasiet. Derfor var han glad over den nye ord
ning, idet han fandt det naturligt, at kommunens elever 
også fik muligheden for at søge »deres egen skole«.

Redaktør Henning Jessen var overbevist om, at tilbud- 
det fra kostskolen ville blive godt modtaget i forældre
kredse, ligesom han fandt det nyttigt at de to samfund, 

skolen og kommunen, ad denne vej blev 'knyttet tættere 
sammen i en vekselvirkning til gavn og glæde for begge 
parter.
Vi henviser til forstanderens redegørelse på side 15 i »Herloviane- 
ren« nr. 1/1966.

HERLUFSHOLM- 
FONDEN 

modtager fortsat bidrag på følgende) måder: 

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

b. på fondens bankkonto nr. 66 85 51 i A/S Kjø
benhavns Handelsbank, Gammeltorv afdeling 
(indbetaling kan foretages i alle Handelsban
kens afdelinger og filialer).

c. i checks til Klaus Aarup, Islevdalvej 200, Kø
benhavn Brønshøj.
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TROLLEDAG 1966 PÅ HOTEL 
RICHMOND I KØBENHAVN

Trolle- og rusfesten 1966 i København var — ligesom 
Trollemorgengudstjenesten på Herlufsholm — præget af 
et noget mindre fremmøde end normalt. Også her må 
vejrguderne nok bære den væsentligste del af skylden — 
den del af riget, der ligger vest for Valby bakke, var des
værre slet repræsenteret.

Af de ca. 80, der kom, var de, der havde forladt skolen 
i 1965 — nemlig rusholdet, R ’65, samt lektorerne V. Bo- 
relli-Møller og Sv. Juel Møller — samfundets gæster. Også 
årets jubilarer var indbudt; af disse havde fem kunnet 
komme: lektor Viggo Forchhammer (’95), forpagter Hart
vig Peter Christian Fabricius (’95), arkitekt Hilmar Fin
sen (T5), læge Johan Friderichsen (’15) og landsretssagfø
rer Gregers Daa Rosenstand (T5).

Aftenen startede som sædvanlig med, at man sang Nør- 
reslets kantate, hvorefter Formanden bød velkommen. Af
tenens hovedtaler var lektor Sv. Juel Møller, hvis tale fin
des refereret på side 25.

Da man var nået gennem hovedretten (dyreryg med den 
gamle redaktørs specialitet: waldorfsalat), tog stud, polit. 
Eivind Sveinbjørnsson (’65) ordet på rusholdets vegne. 
Idet han takkede Herlovianersamfundet for invitationen til 
festen, udtrykte han håbet om at få noget mere. Straks 
efter blev desserten båret ind; det Richmond-traditionelle 
raketfyrværkeri var i år blevet afløst af Eiffeltårne med 
indlagte blinklys (!).

Også lektor Forchhammer (’95) rettede en tak til Her
lovianersamfundet. I sin lange og morsomme tale gav han 
blandt andet — med overretssagfører Loft (’03) som suf
flør — rammende karakteristikker af de 6 forstandere og 
9 herlovianersamfundsformænd, som han havde levet un
der. Han sluttede med at udbringe et leve for Herlovianer- 
samfundets bestyrelse, idet han udtalte, at »det er ikke for- 
tjenstfuldt, men morsomt at blive gammel«.

Forpagter Fabricius (’05) beklagede i sin tale, at han var 
ene om at repræsentere sin årgang. Han kom — ligesom 
lektor Juel Møller — ind på de nye planer om optagelse 
af dagelever på Herlufsholm. Han måtte dog indrømme, 
at han ikke var beundrer af »sogneskole-planerne«.

Som afslutning på middagen takkede Formanden lektor 
Juel Møller og de øvrige talere.

I aftenens løb bemærkede man bl. a., at tre af de frem
mødte — Dan (T6) og brødrene Brammer (T8 og ’20) 
bar den sølvnål med Herluf Trolles navnetræk, der var 
blevet uddelt som kottillon ved Trolleballet i 1916.

Ved natmaden oplæste Formanden de traditionelle hil
sener, der var indløbet ved de »regionale« Trollefester, og 
derefter talte Rosenstand (T5), trods uro fra bl. a. visse 
’34-ere. Rosenstand var betænkelig ved det nye Te Deum, 
som han havde stiftet bekendtskab med i kirken om mor
genen. Han citerede i denne forbindelse Gangsted (’07) for 
følgende sætning: »Enhver forandring — selv til det bedre 
— på Herlufsholm er forkastelig«.

Derefter erklærede Formanden den officielle del af 
festen for afsluttet — hvilket dog ikke hindrede somme 
i at fortsætte med sjusser, inden de ved stærke droskers 
hjælp kæmpede sig vej hjem gennem de snemasser, der i 
aftenens løb var væltet ned over København.

»Herlovianeren«s 
redaktion

Med dette nummer af »Herlovianeren« indledes 

et nyt kapitel i bladets historie. Kaj Dorph-Peter- 

sen (’43) er fratrådt som redaktør, og redaktionen 

er overtaget af Ernst Schaumburg-Müller (’29) og 

Lennart Konow (’54) i forening.

Dorph har ofte slået på, at han gerne ville slippe 

fri. Når ens daglige arbejde går ud på at redigere 

et blad, er det ikke altid morsomt at skulle fort

sætte med også at gøre det i sin fritid.

Det er forståeligt, men bestyrelsen har gang på 

gang overtalt ham til at fortsætte, både fordi han 

gjorde det godt, når vi fik et nummer af bladet, 

og fordi det var vanskeligt at finde afløsningen. 

Men nu er det altså lykkedes at finde to modige 

mennesker, og selv om de er forsigtige og ønsker 

en prøvetid, vil jeg alligevel byde dem velkommen 

og håbe, at de selv får glæde af arbejdet, og at 

vi alle får den fornøjelse at se »Herlovianeren« i 

vor post med nogenlunde regelmæssige mellem

rum, gerne i mange år.

Lad os alle hjælpe de nye redaktører. Send dem 

Herloviana, meddelelser om jer selv og jeres op

levelser.

Og samtidig siger jeg en hjertelig tak til Dorph 

for det arbejde, han har gjort. Det har hver gang 

været en opmuntring at få bladet ind af døren. 

Det har altid været fyldt med morsomt og interes

sant stof, og det var ikke det ringeste, som kom 

fra redaktørens egen pen. Der har ligget et stort 

og personligt arbejde bag hvert nummer, det ved 

vi, det værdsætter vi, og det takker vi for.

Fl. Tolstrup (’24).
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Sognepræst Thomas Hee Andersen (’46) i Herlufsholm kirke Trollemorgen 1966:

sk LANGT BORTE I TID - ALLIGEVEL SÂ 
NÆRVÆRENDE MED DERES VIDNESBYRD 
ELerluf Trolles og Birgitte Gøyes bærende tanke lever med fire århundreders vægt og erfaring 

og modenhed, og deres eksempel taler djærv handlings tidløse universalsprog . . .

1 sin tale fra prædikestolen sagde Thomas Hee Andersen 
bl. a.:

Herluf Trolle og Birgitte Gøye ønskede, at det ene 
discipelkuld efter det andet skulle modtage hjælp og ud
gangspunkt for menneskelig opvækst og tidssvarende ud
dannelse — og med 4 århundreders vægt af erfaring og 
modning kommer deres tanke til os her på det Herlufs
holm, hvor alting (som i det Kaj Munk’ske Forår) er et 
minde og dog dejligt til endnu.

Tiden er blandt mange andre ting en styrkeprøve, og 
deres tanke blev virkeliggjort under skiftende tiders mål
sætning. Med berettiget glæde fremdrog en gammel Her- 
lovianer nylig skolens stiftelse som et eksempel på vidt
skuende dansk medleven i den europæiske sammenhæng: 
få år efter, at Luthers nære ven Melanchton havde grundet 
dengang banebrydende skoler, slog hans ideer rod på dansk 
grund. Lige fra den klassiske latinske dannelses dage og til 
nutidens meget krævende og alsidige normer for, hvad man 
kalder grundig skoleuddannelse, har Herlufsholm gjort en 
broget og ofte brydsom udvikling med — og i dag vil vi 
ønske vor skole al lykke med stadigt at virkeliggøre tan
ken i levende vekselvirkning med enhver nutid og dens 
tarv, og med samtidigt på mærkbar vis at være sig selv, 
med den egenart, der holder os fast i noget fælles, al for
skel i minder og baggrund til trods.

Ja, intet er mere rimeligt, end at nuværende og gamle 
disciple i Trollemorgens faste gænge besinder os på, hvad 
vi modtager og modtog! Oftest går tankerne sagtens til 
forpligtelsen, der følger med en sådan gave, så vi hver 
især tager den til os under den ansvarlighed og de krav 
til os selv, som fremfor noget kan hindre en arv i smuldre 
hen i egennytte.

Men lad os tillige tænke på gaven selv og især på det 
menneskelige og varme budskab, den rummer. Måske det 
alligevel fremfor noget er dét, Trollemorgen tværs gennem 
tidernes gang gør levende og nutidigt for os. Jeg tænker 
på det stærke og i ordets egentligste betydning opløftende 
menneskelige dokument, som er at finde dér, hvor et 
menneskes tro, dets inderste standpunkt overfor Gud og 
sin samvittighed, vender sig udad og handler bort fra 
sig selv for i praksis at give dét udtryk og form, som 
lever i sindet.

Vi lever i en tid, der har svært ved at finde ståsted i en 
klart formuleret, forpligtende Sandhed; den enkle, stærke 
lutherske fortrøstning og tillid, der ledte dem til at tage 
armod og rigdom fra livets skaber og grund, så de der
igennem fandt deres bestemmelse — den står for vore 
slægtled under mange modsigelser og indre brydninger. 
Måske har så netop vor nutid noget at hente i den bærende 
tanke, som kommer levende og stærk til os gennem tidens 
malstrøm, fordi den taler djærv handlings tidløse universal

sprog. Hver med vore forudsætninger og [ ran kebaner kal
des vi som mennesker til ærbødig åbenhed! foi det liv, som 
helt og holdent er gave fra en gavmild skaber; og som 
Herlovianere kaldes vi i samvittighed og livsudfoldelse til 
at besinde os på, hvad vi fik gennem de ro vidtskuende 
og trosvarme mennesker, der krydsede vot vej med den 
rigdom, den bestemmelse, de havde fået af Gud — så langt 
borte i tid og alligevel så nærværende på det sted, hvor 
det skete, og hvor vi er kommet for at mindes og være 
glade sammen.

GREYSTONE
GRAASTEN KONFEKTION A/S 
GRAASTEN

Ole Palsbøll ('51)

KNUD LINDBERG
Statsaut. Elektro-histallatør
FABRIK FOR K V I KS0LVAFBR YDERE OG NEONANLÆG 
GLASBLÆSEK1

LYS 
K RAFT 
VARME

TELEFON GOTHÂB *4617 — MARIENDALSVEJ 24-¡KØBENHAVN F.

Vi har modtaget:

SKAKMATCH
Lørdag den 29. januar 1966 blev der for tredie gang i træk 

afholdt en skakmatch mellem Gammelherlovianere og skolen. 
Matchen var arrangeret i samarbejde med lektor G. Ilium, og 
skolen havde efter eget udsagn et meget stærkt hold. Dog lyk
kedes det efter sej kamp Gammelherlovianerné at tilkæmpe sig 
sejren på 6—1.

Efter en lynturnering alle mod alle, som H. Kann-Rasmussen 
(’62) vandt, inviterede skolen på aftensmad og øl. Alle var enige 
om, at denne skolematch var ved at blive en g¿d tradition, og at 
man skulle mødes til næste år. En præmie rjdsat af Gammel- 
herlovianerne til den bedst spillende Herlov aner blev tildelt 
Cortzen (VI).

Bino (’57).
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Lektor Sv. Juel Møller på Hotel Richmond den 14. januar 1966:

„TRO MIG, MIN HJERTE 
HUSBOND, DET KOMMER!” 

sagde Birgitte Gøye til Herluf Trolle om piger på Herlufsholm

Aftenens hovedtale faldt som sædvanlig i to afsnit, hvoraf det første — helliget de høje stiftere — bringes nedenfor. 
Resten af talen — en versificeret hyldest til rusholdet — vil blive bragt i bladets næste nummer.

Kære gamle diple har givet mig det hverv i aften at 
holde to taler: én som har Trolledagen til emne, og én, 
som hilser det nye studenterhold, russerne.

Som mange af jer indtil ulidelighed har erfaret og for
håbentlig med fryd vil erindre, bør den gode stilist straks 
orientere sine tilhørere, evt. læsere, om sit emne og den 
begrænsning, han vil give det.

Vid da, at jeg ikke agter at tale om Herluf Trolle, men 
om Birgitte Gøye, samt at henvendelsen til studenterne, 
årets russer, nok vil indeholde en hymne til disse, men 
også — og det beder jeg mine tilhørere akceptere med vel
vilje — en lang lærergernings slutningsreplik til alle gamle 
diple, som jeg har haft forbindelse med.

Herlufsholm Skole agter til sommer at åbne gymnasiet 
— og kun gymnasiet — for dagelever, både mandlige og 
kvindelige, eller som ordet går: både for Herlovianere og 
Birgittinere. Og baggrunden er den, som mange vil vide, 
at den årlige tilgang til I G på Herlufsholm udefra nu ud
gør ca. en fjerdedel af I Gs diple — imod for ti år siden 
mere end halvdelen. Dengang kom flertallet af de nye 
fra landdistrikter og småbyer uden gymnasium, og de 
var gennemgående velkvalificerede. Nu kommer flertal
let fra byerne, navnlig København incl. det nordlige Stor
københavn — og de er gennemgående ikke fuldt gymnasie- 
modne. Bemærk: jeg sagde intet om begavelse eller evner.

Spørgsmålet er: hvordan får Herlufsholm, når landets 
gymnasiedækning er så god som den er, nye og flere dyg
tige diple i gymnasiet, når samtidig den økonomiske for
skel mellem gymnasieuddannelse i hjemkommunen og 
Herlufsholm gør sig kraftigt gældende?

Svaret er blevet: 1. og 2. realklasse bør have to spor, og 
gymnasiet bør åbnes for skolesøgende udefra.

Dette er baggrunden for, hvad jeg nu vil sige.
I de europæiske samfund har det jo fra arilds tid været 

manden, der i alt fald udadtil traf bestemmelser, vedtog 
love, skrev under på dokumenter. Bl. a. derfor har Her
lufs navn været det fremherskende i forbindelse med vor 
gamle skole. Og vi kan nok være enige om, at hans 
navn stadig står med ærens og taknemlighederis glorie 
om sig. Inden jeg fortsætter, vil jeg foreslå, at vi rejser 
os og drikker på, at det til alle tider må være sådan. For 
Herluf Trolle!

Men hans ægteviv Birgitte blev i Ring Kloster oplært

således, at hun ifølge kilderne »kunne møde i de højeste 
kredse i landet og værdigen indtage sin plads«. Dog — 
som kilderne også beretter — »alene i skrivning bragte 
hun det ikke vidt«.

Men altså: hun var i dannelse og kundskaber sin hus
bonds ligemand. Hun var vældig godt inde i det praktiske 
livs forhold (breve fra HT og BG), også i enkeltheder. Og 
vi skal ikke glemme, at da hun og Herluf oprettede skolen, 
var hendes part i gaven, altså jordegods m. m. — betyde
lig større end hans, idet hun var langt den rigeste af de 
to.

For så vidt kunne der være al mulig grund til at fejre 
også Birgittes fødselsdag. Vi kender den blot ikke. Men 
når man kan give dronningen af England en officiel fød
selsdag, kunne man vel også give Birgitte en, f. eks. om 
foråret.

Nu beder jeg Dem alle betænke følgende: Dersom det 
i 1500-tallet havde været skik, og ¡øvrigt samfundsmæs
sigt muligt, at også jævne folks pigebørn kunne få en ud
dannelse, som Birgitte fik, og som den besiddende stands 
unge jomfruer havde mulighed for at få i nogle af lan
dets nonneklostre, så kan vel ingen af os være i tvivl om, 
at den praktiske og handledygtige Birgitte også havde op
rettet en pigeskole. Hun opdrog og uddannede jo i sit 
hjem adskillige unge jomfruer og siges at have været dyg
tig til det.

Og nu aner De konklusionen: når Herlufsholm i år åb
ner skolen også for piger, virkeliggør man blot en latent 
tanke hos Birgitte Gøye. Man drager Birgitte-linjen frem 
af fortiden og knytter den praktisk og fornuftigt til nu
tiden — simpelthen fordi nu er tiden inde.

Det skulle ikke undre mig, om de to gæve ægtefæller 
har ladet falde ord om, at det kunne have været dej
ligt, om også pigebørn fik en skoleuddannelse. Og jeg er 
helt sikker på, at Birgitte har sagt til sin mand: tro mig, 
min hjerte husbond, det kommer! Derfor ser jeg hende 
også i tankerne række sin mand hånden dernede i hvæl
vingerne og hviske de evige kvindeord: hvad sagde jeg!

På den baggrund vil jeg bede Dem alle løfte Deres 
glas og drikke en skål i mindet om den dygtige unge Bir
gitte, den praktiske godsejerske, den trofaste hustru »Hr. 
Herluf Trolles« — og vor skoles moder. For Birgitte!



26 HERLOVIANEREN 44. årg.

HERLOVIANERSAMFUNDETS ÅRSREGNSKAB 1965

INDTÆGTER
Kontingent................................................................
Renteindtægter.........................................................
Kursavance................................................................

13
3

404,00
451,14
210,50

UDGIFTER
Herlovianeren .....................................................
Repræsentation.....................................................
Fester og sammenkomster..................................
Administration.......................................................
Underskud — arkivet............................................
Afskrevet kontingent..........................................
Afskrevet på inventar ........................................
Arets overskud.....................................................

3.832,18
1.306,75
5.470,18
2.350,75

313,47
905,00

77,00
2.810,31

I alt...........17 065,64 I alt......... 17.065,64

Tab ved salg af jubilæumsbog................................ 
(dækket ved forbrug af jubilæumskontoens midler) 
Tab ved salg af jubilæumskontoens midler...........

8

1

551,96

158,87

Overført normalt driftsoverskud....................... .

Underskud herefter .............................................

2.810,31

6.900,52

I alt...........9 710,83 I alt........ 9.710,83

Formue pr. 1. januar 1966: kr. 78.995,89

FORMU E PR. 1 . JANUAR 1966

Beholdninger m. v.: Formue pr. 1. januar 1965 . . . ....................... 1 85.896,41
Obligationer og aktier............  
Kjøbenhavns Handelsbank .... 
Postgirokonto .........................  
Arkivet......................................  
Inventar ....................................  
Kontingentrestancer.................

55
6
1

3

600,00 
786,72 
916,46 
100,00 
291,00 
125,00

Underskud ................................ 6.900,52

Urørlig kapital 
Obligationer.............................. 
Bikuben ....................................

............. 9.000,00

............. 2.176,71 11 176,71

I alt........... 78.995,89 I alt .... 78.995,89

København, den 7. februar 1966.
Jørgen Damgaard 

kasserer

LEGATREGNSKABER

Overlærer Albert Leths 
Stiftelse

□verlærer Albert Leths 
legat Oluf Halls legat R. C. .S shades legat

Formue den 1. januar 1965 
Renteindtægter .................  
Tilgang værdipapirer .... 
Stigning i ejendomsværdi 
Andre indtægter...............

121.457,57
1.895,94

75.000,00

14.357,38
621,85

3.000.00

6.365,83
252,14

9.019,66
433,66

1.000,00

I alt ....

Legatportioner .................
Giro- og depotgebyrer . . .
Køb af værdipapirer........
Udgifter vedrørende 

fast ejendom.............
Andre udgifter.................

198.353,51

23,00

1.626,90

17.979,23

500,00
22,64

2.316,77

6.617,97

250,00
3,00

300,1
3,f

789/

0
0
8

10.453,32

I alt ... . 1.649,90 2.839,41 253,00 1.093,38

Formue den 31. dec. 1965 196.703,61 15.139,82 6.364,97 9.359,94
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Apoteker Johan Sanders 
studielegat

GI. Herlovianeres 
tilbagebetalingslegat

Legater for afdøde 
herlovianeres trængende 

efterladte
Bryggeriejer 

Vilh. Valløes legat

Formue den 1. januar 1965 54.418,49 20.478,08 39.034,60 11.767,77
Renteindtægter ................. 2.163,95 915,38 1.583,88 573,78
Tilgang værdipapirer .... 1.000,00 2.000,00
Andre ingtægter...............

I alt ... . 57.582,44 23.393,46 40.618,48 12.341,55

Legatportioner ................. 2.000,00 1,700,00 500,00
Giro- og depotgebyrer . . . 26,50 8,85 15,55 5,50
Revision ............................ 35,00
Køb af værdipapirer........ 789,48 1.578,96
Andre udgifter .................

I alt ... . 2.850,98 1.587,81 1.715,55 505,50

Formue den 31. dec. 1965 54.731,46 21.805,65 38.902,93 11.836,05

Læge Kristian Johnsens 
legat

Knud Høgsberg 
Petersens legat

Kammerherre Sophus 
Hennings boglegat

Sekretariatschef 
V. Clausen Hansens 

legat

Formue den 1. januar 1965 12.105,50 6.838,05 3.132,89 63.271,28
Renteindtægter ................. 585,84 278,69 120,52 2.910,72
Tilgang værdipapirer .... 2.000,00
Andre ingtægter...............

I alt .... 12.691,34 7.116,74 3.253,41 68.182,00

Legatportioner ................. 550,00 100,00 50,00
Giro- og depotgebyrer . . . 15,82 3,00 1,20 30,00
Køb af værdipapirer........ 1.510,27
Andre udgifter .................
Arveafgift ......................... 5.285,94

I alt ... . 565,82 103,00 51,20 6.826,21

Formue den 31. dec. 1965 12.125,52 7.013,74 3.202,21 61.355,79

København, den 23. januar 1966. 
Jørgen Damgaard.

REGNSKAB OG STATUS FOR DEN GAMLE OVERLÆRERS LEGAT 1965

Beholdning 1/1 1965 53.331,38

B. Renter
Overformynderiet 
pr. 1/1 ........................................... 1.457,26

11/6 .......................................... 10,69
1/7 .......................................... 1.516,06

11/12.......................................... 10,69

Bil. 1-4 ............................................... 2.994,70
vedh. renter pr. købt obl.................. 4,33

Bil. II................................................. 2.990,37
Bikuben ............................................. 24,92 3.015,29

C. Indgået 6 pct. Kbhvns. Krdf. 
13/3 til pålydende...................................... 2.000,00

A. Udbetalte legater, bil. 5-10................................
B. Udgifter 

Porto, befordring m. v.................................
C. Købt 2.000 kr. 6 pct. Kbhvns Krdf. for, bil. 11
D. Beholdning 31/12 1965 ..................................

I Overformynderiet
6 pct. Kbhvns. Krdf. 13/3 ........... 24.400,00
6 pct. Øst. Krdf. 16/3 ................. 25.000,00
5 pct. Øst. Krdf. 16/3 ................. 2.600,00
Kontant ............................................. 545,45

I Bikuben 
Kontrabog 45163 ............................ 2.069,00

2.100,00

150,00
1.482,22

54.614,45

I alt........... 58.346,67 I alt........... 58.346,67

København, den 7. januar 1966. 
Viggo Loft.
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Personalia
redigeret af lektor V. Borelli-Møller, Madvigs Alle 6\ København V, Telefon Vester 3147

Civilingeniør Aksel Brams (’43) er i april 1965 blevet afde
lingsingeniør ved Statsbanernes laboratorium i Arhus; samtidig 
er A. B. gået af som formand for Aarhus Studentersangere.

Landsretssagfører Jan Olivarius Hansen (’40) er den 1.-10.-65, 
for en periode af 10 år, antaget til at deltage i udførelsen af of
fentlige og beneficerede sager ved retten i Vordingborg.

Cand. jur. Ebbe Steen Hansen (’58) er fra d. 15.-10.-65 ansat 
som politifuldmægtig i Odense herred m. v.

Jesper Rosenmeier (’52), der har taget sin doktorgrad ved Har
vard universitetet, er udnævnt til professor.

Justitsministeren har den 18.-11.-65 udpeget kontorchef, cand. 
jur. Poul Adam Tuede (’40) som medlem af det udvalg, der skal 
undersøge mulighederne for at hindre en strafbar udnyttelse af 
bolignøden.

Økonomi nisteren har den 22.-11.-65 udpeget kontorchef, cand. 
jur. Erling Arntzen (’34) som medlem af tjenestemandskommis
sionen.

Ved Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs generalforsam
ling den 3.-12.-65 talte direktør, cand. polit. Henning Friis (’30) 
om »Samfundsforskningen og landbruget«.

6.-12. Jørgen Gertz (M50), der er amerikansk marineinfante- 
rist, blev hårdt såret under en træfning i Vietnam; han er nu efter 
at være blevet behandlet på et hospital på Philippinerne og have 
været på rekreation i USA p. t. hjemme på orlov i Nyborg.

Sven Holm (’58) læste et afsnit af sin bog »Fra den nederste 
himmel« i Radioen den 2.-12., og den 8.-12. blev den præsenteret 
i Radioens bogkronik; den 31.-12. anmeldte Sv. H. le Clezio’s de
butroman »Rapport om Adam«, og til Boldhusteaterets matiné
forestilling den 19. og 20. februar havde han oversat Strindbergs 
to enaktere »Kreditorer« og »Første advarsel«.

»En god jagtlov bliver til« er overskriften på en artikel, som 
Carl baron Haxthausen (’19) skrev i Politiken den 12.-2. Samme 
sted den 19.-2.-66 har forfatteren et indlæg: »Fodbold og fodbold 
det er flere ting, men det skulle gerne være en god ting«. C. H., 
der har været centerhalf på sin gamle skoles kamphold i 2 år, 
skriver bl. a. om flokmentalitet hos spillere og tilskuere.

18.-12. Professor Flemming Tolstrup (’24) har i Ugeskrift for 
Retsvæsen skrevet en artikel med titlen »Har anke til landvæsens
retter normalt opsættende virkning?«.

Hofjægermester Ib greve Holstein (’43), Fuirendal, har købt 
Holsteinborg gods af sin fader, kammerherre Erik greve Holstein 
(11’11).

Forpagter Erik luel (1’46) har købt Juelsberg gods af sin fa
der, kammerherre Gregers greve luel.

Proprietær Chr. Jørgensen (’18) har solgt sin gård, Færge
landsgården, til Nakskov kommune.

30.-12. Læge Leo Ranek (’53) er medarbejder i en artikel i 
Ugeskrift for Læger om »Et tilfælde af mangel på fibrinstabilise- 
rende faktor (FSF)«.

Cand. med. Johs. Åge Hansen (’57) er blevet ansat på syge
huset i Svendborg.

Gutenberghus’ årsskrift 1965 er som sine forgængere meget 
smukt og af højeste kvalitet; i redaktionen sidder K. Dorph-Peter- 
sen (’43) og Chr. Sekjær (V ’30).

8.-1. Steen Holkenovs (’56) kvartet spiller op til dans i Ra
dioen.

10.-1. Generalsekretær Frantz Wendt (’23) bød velkommen 
til Foreningen Nordens møde, hvor den svenske digter Eyvind 
Johnsson blev kåret som årets nordiske forfatter.

15.-1. I et interview i Frederiksberg-Bladet fortæller film
instruktøren Tue Ritzau (’50) om de kunstneriske krav contra de 
kommercielle.

19 .-1. Professor Børge Diderichsen (’24) har udsendt en ny 
bog: Den historiske Jesus (Folkeuniversitetet; Bibliotek) og des
uden talte professoren den 22.-1. på Krabbésholm Højskole om 
»Den udenrigspolitiske nyhedsformidling«.

Dyrlæge Atrup Nielsen (’42) fortæller i Radioen om sit arbejde 
under FAO i Iraq.

23 .-1. I en samtale med professor Billeskov Jansen (’26) i 
Politiken indleder Ninka med at skrive:

»Professoren drikker Dubonnet og langer flittigt ud til de søde 
pleskner, tynde, sprøde og tyst knasende, som han selv. Det 
kendes ikke umiddelbart på denne letvægteae, tyndhudede herre, 
at det skrøbelige ydre dækker et markant indre, sådan som det 
i øvrigt stedse var skik blandt litteraturforskningens store forgæn
gere — Andersen, Vedel, Brix og Rubows ædle æt. Som de er 
han viking i stuelærd forklædning, i besiddelse af alt det tempe
rament, vi så fejlagtigt placerer hos folkeslag syd for Alperne, 
men som heroppe i det kolde Nord, hvor gryden koger under låg, 
er langt mere spændende eksplosiv og ægte farligt.

Tag aldrig fejl af sletteboens fredsommeligt-blide hylster. Indeni 
kan dansken være stejl som den jyske brænding, skarp som flin
tens kant, glødende som en bilæggerovn, et register F. J. Bille
skov Jansen — og hvad skulle F. stå for, andet end Frederik? — 
for længst har blotlagt i sit heftige Enten-eller forhold til hans 
livs brændende kærlighed, dansk litteratur.«

25 .-1. Civilingeniør Torben Laubst (’54) tager sin licentiat
grad på DtH og har fra 1. april fået ansættelse hos Brown Bove
ri i Baden i Schweiz.

26 .-1. Civilingeniør Klaus Gyth (’51), Venezuela, er p. t. 
hjemme i Danmark på besøg; han agter sig tilbage til Venezuela, 
hvor man i de bedre restaurationer må aflevere sine våben og 
håndgranater i garderoben.

27 .-1. Generalsekretær Frantz Wendt (’23), interviewes i Ra
dioen i anledning af Nordisk Råds møde i Købe nhavn.

30 .-1. Arkitekt Ole Helweg (111'29) skal bygge storhotel ved 
Tripolis i Libyen for Architectural Planning Partnerships; bygge
summen anslås til 2 millioner dollars.

30 .-1. Fhv. direktør Lauritz Ritzau (’04) udnavnes til komman
dør af Dannebrog.

2 .-2. Dr. med Ib Steiness (’46) ansættes ra den 1. april som 
lektor i intern medicin ved Arhus universitet.

3 .-2. Dr. phil. Holger Brøndsted (’05) skriver kronik i Poli
tiken: »En u-landsopgave for os«, og fortæller i Radioen den 13.-2. 
om opfattelsen af de to begreber, »Ære og Tre gennem tiderne.

6 .-2. Museumsinspektør, mag. scient. George Nellemann (’48) 
leder Dansk Folkemuseums undersøgelse af 1000 polske indvan
dredes skæbne i Danmark.

11 .-2. Overkirurg K. H. Køster (’27) fortæller i TV om en 
udbredt folkesygdom: Mavesur — Mavesår.

13 .-2. Direktør Henning Friis (’30) interviewes i Radioens 
Aktuelt om ungdommens uddannelsesfond, cg holder den 17.-2. 
foredrag på Københavns Universitet ved Den europæiske konfe
rence om højere uddannelse.

13 .-2. Filminstruktør Jens Henriksen ('IS) havde instrueret 
udsendelsen i TV om telefoniens udvikling.

Komponisten, mag. art. Jan Maegaard (’44) har i Radioen fået 
opført egne værker, således Jævndøgns-elegier den 9.-1. og des
uden har J. M. i flere udsendelser gennemgået forskellige værker, 
bl. a. Arnold Schønbergs opera »Moses og Aron«.

Cand. jur. Viggo Dresing (’57) er udnævnt til advokatfuld
mægtig i Esbjerg.
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BRYLLUPPER
Den 27.-11.-65 viedes stud, odont., frøken Grete Nielsen, dat

ter af kontorchef Orla Nielsen, Nærum, til advokatfuldmægtig, 
cand. jur. Lars Erik Knudsen (’56).

1 .-12.-65 viedes frøken Annette Merete Friis, datter af direk
tør, civilingeniør P. U. Friis, til kadet Lennart Leschly (’62), søn 
af generalmajor N. E. Leschly (M25).

RUNDE FØDSELSDAGE
13.-1.-66. Ambassadør Eyvind Barteis (’34), New Delhi, 50 år.
27.-1.-66. Læge Kristian Linnet (’34), Bogø, 50 år.
15.-2.-66. Professor Flemming Tolstrup (’24), 60 år.

DØDE
3.-2.-66. Øjenlæge, professor, dr. med. Ejler Holm (’05).

EKSAMINER
Viggo Dresing (’57), Oluf Bruun (’58) og Stig Hoffmeyer 

('58) har bestået juridisk embedseksamen ved Københavns Uni
versitet.

Johs. Åge Hansen (’57) og Flemming Buch-Larsen (’54) har 
bestået medicinsk embedseksamen, henholdsvis ved Århus Univer
sitet og Københavns Universitet.

Husk Herlovianerfrokosterne 
den første tirsdag i hver måned kl. 12 på Grand 
Café, Kgs. Nytorv.

Direktør, konsul Sven Erik Smith (’25) ved Trolleballet 1966:

„VIGTIGERE END AL FORTID
ER FREMTIDEN”

Hr. Forstander, Hr. Rektor — mine damer og herrer!
Her bøje vi os stille ned 
ved Herluf Trolles hvilested 

— med disse linier indledes det enkle vers af Gotfred Rode, 
som — for mig — sammen med forbidefileringen ved stif
ternes sarkofager — udgør højdepunkterne i kirken Trolle- 
morgen.

»Her bøje vi os stille ned« — i mindet om Herluf 
Trolle, som kom til verden i dag for 450 år siden — og 
således går hver 14. januar gamle Herlovianeres tanker til
bage til deres skole — og til dens stiftere.

Netop i 400-året for skolens grundlæggelse under Bir
gitte Gøyes menneskekloge og gudfrygtige ledelse — ven
der vi også vore tanker til hende — skolens første forstan
der — den storsindede gave til Danmarks ungdom var Her
lufs og Birgittes fælles værk.

Det er med taknemmelighed, at jeg har taget imod op
fordringen fra Herlovianersamfundets styrelse til at bringe 
gamle Herlovianeres hilsen og hyldest på denne skolens 
mindedag — en personlig bemærkning får her lov at slippe 
ind — for 41 år siden sad jeg her — spændt afventende 
afsyngelsen af den sidste sang — kvadet til damerne — som 
jeg havde skrevet — med ubehjælpsom hånd.

Tradition er koncentrat af de erfaringer, der 
bæres videre fra generation til generation

— således står det også gamle Herlovianere klart, at tra
dition i sig selv — som helhed — ikke er noget uforander
ligt.

Tiden er nu inde, hvor udviklingen i det danske sam
fund kommer til at gribe afgørende ind i skolens liv, der
ved at Herlufsholm bliver åbnet for diple — af begge køn 
— med bopæl uden for skolens mure, noget, som det i før
ste omgang vil falde mangen gammel Herlovianer svært 
at forene med erindringen om det Herlufsholm, som var 
hans — men vi må indstille os på at slutte helhjertet op 
bag de banebrydende skridt, som skolens Forstander — selv 
gammel Herlovianer — og dens mangeårige lærer — nu 

dens Rektor — skønner nødvendige for at sikre skolens 
fremtidige liv og virke — i stifternes ånd.

Herlovianersamfundet, hvis fornemste opgave det er, at 
stå vagt om skolen ved at befordre og uddybe samfølelsen 
— såvel mellem gamle Herlovianere indbyrdes, som mel
lem disse og Herlufsholm — vil ubrydeligt følge sin mål
sætning — således som denne fik et så smukt — næsten 
overvældende — udtryk ved 400 års jubilæet i maj.

I sandhed en manifestation af samfølelse mellem tak
nemmelige gamle diple og skolens ledelse — under mot
toet:

Vigtigere end al fortid 
— er fremtiden.

Gamle Herlovianere bringer skolen en tak — også for 
gæstfrihed på jubilæumsdagen.

Uddannelse hør skabe righoldigt menneskeliv 
— dygtiggørelse er ikke nok,

således udtrykte seminarierektor Härtling sig for nylig 
i en tale — til ungdom.

Disse ord ligesom indrammer målet for Herlufsholms 
virke — det er netop her, at stifternes gave kommer et 
voksende udsnit af Danmarks ungdom til gode — for hele 
livet.

Skolens traditioner — stedets skønhed og værdighed — 
ledernes og hørernes dygtige, pietetsfulde virke — gamle 
Herlovianeres kærlighed til deres skole — smelter sammen 
i vor fælles bøn — udtrykt i slutningen af verset af Rode 
— således:

Lær os at vorde mænd, som han 
— til hæder for vort Fædreland.

Med ønsket om en lykkelig fremtid for Herlufsholm — 
og dens ungdom — og med håndslag fra gamle diple sam
let i Herlovianersamfundet — beder jeg Dem alle med 
mig udbringe et leve for vor gamle skole.
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Vi har overtaget 
forhandlingen 
af reglementeret 
herlovianerbeklædning

DELFOL

Herlovianerskjold ...................Kr. 33,00
Skoleslips i Trevira.............. Kr. 16,50

HAAGENSEN
Ring sted gade 2a- Næstved -Tlf. 720390-724390 

Girokonto 50484

Parfumerie Lichten
M. Cruse (’22)

□erg

Værnedamsvej 17 . Vester 4685
Østerbrogade 150 . Øbro 6156 GI. Kongevej ' 40 . 21 24 76

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

J K. GOTTLIEB 1
BYGNINGSARTIKLER

Vs Knud Gottlieb ('20)
Etableret 1902

DISKONTOBANKEFa
NÆSTVED

Rådhuspladsen 4 København V.

Telefon: *12 73 83

Brøndboring
udføres af

K. B. Larsen (’ 17)
Civilingeniør

Frederiksgårds Alle 4
Fasan 1072

Schairnibiirg-Miiller 8 Cu. ‘A
BRÆNDSEL OG BRÆNDSELSOLIER
AF ENHVER ART LEVERES OVERALT

TLF. BELLEVUE »780
TÂRBÆK STRANDVEJ 113 ERNST SCHALMBUR0-MÜLLER
KLAMPENBORG t 29)

LARSENS EFTF.
(Peter Andersen %) 
NÆSTVED

HOTEL

N ÆSTVE D
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SPAREKASSEN 
for Næstved 
og Omegn

Eventyrslottet 
på blomsterøen

GAVNørt
Herlovianerknapper i 14 karat guld

Vesteknap pr. stk. kr. 50,00
Manchetknapper pr. sæt kr. 200,00

JOH. H. PA ULSEN, Guldsmed

GL. MØNT 1, KBH. K. - TELF. CE 5913 - CE 11.113

med historiske værelser og nordens 
største private malerisamling. 

DRONNING MARGRETHES KLOSTERKIRKE 
Danmarks skønneste have, tulipanudstilling, rosenhave

Restaurant Fri parkering:
Aben 10 -17 undt. fredag

Visit the beautiful park and the largest collection of

GEORG CHRISTENSENS 
BOGHANDEL

AXELTORVET 10
TELF. (03) 72 20 24 & (03) 720004 NÆST VED

LEVERANDØR TIL HERLUFSHOLM KOSTSKOLE

Dansk Stoker & Varmekedel Komp. A/S
Landgreven 4 . Kobenhavn K . Minerva 270

Tegn Deres forsikringer hos:

Chr. Rasch
C. C. Burmeister (’43) 

Malmøgade 5, Kbh. 0. 

Telf.: *TR 6404

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

TORBEN V. KLEIN (R’35) 
Intern transportmateriale 

Lager- og fabriksrationalisering

HOLBERGSGADE 26, K. - BY. 5058

Brdr. Schur Als
H EST EM ØLLESTRÆDE 6

K
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Onsdag den 23. marts 1966 kl. 1930
afholdes Herlovianersamfundets

ordinære generalforsamling
med formandsvalg

i Grand Café’s selskabslokaler, Kongens Nytorv, København

1. Formanden aflægger beretning
2. Kassereren aflægger regnskab
3. Fastsættelse af medlemsbridragets størrelse for kalenderåret 1967, 

jfr. lovenes § 4, stk. 2.
4. Valg af formand
5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og andre embedsmænd
6. Forslag til ændring af lovenes § 4
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen tvangfri fællesaften for deltagerne 
Generalforsamlingen har i overensstemmelse med lovene været ind

varslet i Berlingske Tidende den 15. februar 1966

ad pkt. 3: Kontingentet foreslås for 1967 uændret opkrævet med 20 kr. (for de otte
yngste årgange dog 8 kr.) pr. medlem.

ad pkt. 4: Formanden er villig til at modtage genvalg og foreslås genvalgt.

ad pkt. 5: Efter tur afgår Poul Bang (IV’22), Jørgen Damgaard (’34) og Kaj Dorph
Pedersen (’43). Poul Bang og Damgaard er begge villige til at modtage 
genvalg og foreslås genvalgt. I stedet for Kaj Dorph-Petersen foreslås Ernst 
Schaumburg-Müller (’29) valgt. Jes Olesen (’60) har ønsket at trække) sig 
tilbage; som nyt juniormedlem foreslår bestyrelsen stud, polit. Eivind 
Sveinbjørnsson (’65).

ad pkt. 6: De for årskontingentet i lovenes § 4 fastsatte rammebeløb (mindst 15 kr.,
højst 20 kr. —• for de otte yngste årgange dog mindst 6 kr., højst 8 kr. i 
foreslås ændret til mindst 20 kr., højst 30 kr., for de otte yngste årgange 
dog mindst 10 kr., højst 15 kr. Endvidere foreslås det alternative kontin
gent én gang for alle forhøjet fra 300 kr. til 500 kr.

Redaktion: Ernst Schaumburg-Müller (’29) (ansvarshavende), Tårbæk Strandvej 113, Klampenborg.
Lennart Konow (’54), Bredesvinget 11, Virum. Telf. 85 25 40. Kl. 0830—1630: Tria 6543.
For personalia: Lektor V. Borelli-Møller, Madvigs allé 6', København V. Telf. Vester 334

Telf. Bellevue 780.

Bladets ekspedition: Jørgen Damgaard (’34), Købmagergade 55, København K. Telf. Central 1830.
T ryk: Dagbladets Bogtrykkeri A/S, Køge. Afleveret til postvæsenet den 8. marts 1966


