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Programmet for

Herlufsholms 400 års jubilæum
den 23.

Det er vist ganske enestående, at en skole tager sine 
gamle elever så nært og afgørende med i planlægningen 
af en jubilæumsfest, som Herlufsholm har gjort det. 
Resultatet er blevet, at festlighederne den 23. maj i aller
højeste grad påkalder sig gamle herlovianeres interesse - 
for dagens program, som nu foreligger, er udarbejdet med 
det for øje, at jubilæet skal være en virkelig begivenhed 
for alle herlovianere — både de, der går på skolen nu, og 
de, der er udgået fra den.

Gennem en lang periode har et jubilæumsudvalg arbej
det med planerne for dagen, og nu er man nået så vidt, at 
tidspunkterne for programmets forskellige led offentlig
gøres (dog med mulighed for senere rettelser) — og man 
kan indbyde gamle herlovianere til at tilmelde sig.

Dagen vil forme sig på følgende måde:
KL 8,00: Flaghejsning. Gamle diple inden for marinen 

giver skolen et nyt splitflag.
Kl. 8,30: Andagt i kirken— i stil med »Trollemor- 

gen«. Gamle herlovianere kan disponere over cirka 350 
pladser — men det er ubetinget nødvendigt at tilmelde sig, 
da der vil blive krævet adgangskort — og så nytter det 
ikke, at f. eks. Faaborg-Ottosen kommer og siger, at han er 
suppleant for revisor! Han kommer ikke ind uden kort. 
Det er der ingen, der gør! Forstået? Om adgangskort: se i 
slutningen af artiklen her).

Efter morgenandagten vil antagelig et eller flere nyop
stillede mindesmærker på skolen blive afsløret.

I formiddagens løb modtager skolen forskellige deputa
tioner og gratulanter. (I den forbindelse kan det indskær
pes John Richter, at det ikke er her, han skal aflevere sit 
påtænkte referat af 14. januar-festen på Richmond, som 
vi savner stærkt i dette blad. Han skal snarest give det til 
red. pers.!)

Klokken 12,00 er der frokost i laden. Der dækkes til 
cirka 1000 personer — og gamle herlovianere kan regne 
med at disponere over ca. 550 pladser. Frokosten vil blive 
gratis! Også for Herlufsholm — idet det er lykkedes jubi
læumsudvalget at overtale en række større firmaer til at 
levere traktementet uden beregning. Det vil blive et 
overordentlig godt traktement, men også her er tilmelding

maj i år

og adgangskort nødvendig. Det er helt ud i det blå, hvis 
Mogens Andreassen tror, at han bare kan komme og sige, 
at han er sulten. Ingen kort — ingen mad! Der bliver en 
hel del taler, og Herlufsholm-Fondens gave vil blive over
rakt. (Den kan for øvrigt godt tåle at blive større uden at 
vælte laden! Send bidrag omgående! )

Kl. 16.00 bliver der atter en højtidelighed i kirken — 
med majestæternes deltagelse. Her bliver der kun adgang 
for særligt indbudte — bl. a. en del repræsentanter for de 
ældre studenter-årgange. Hvor mange kan ikke siges endnu 
-— men de vil få direkte meddelelse uden ansøgning! Vi 
beder Fournais om at lade være med at komme rendende 
ind og ud mellem kongeparret med sin fik-fak-kæp og 
kræve særbehandling, fordi han blev pave i fjor!

Ved højtideligheden i kirken vil en ny kantate blive 
afsunget — skrevet og komponeret til lejligheden af lektor 
Sv. Juel Møller og organist Andreas Larsen.

Kl. 18.30 bliver der middag på Festsalen for de særligt 
indbudte, den samme skare som til højtideligheden i 
kirken.

Kl. 21,30 vil der blive opført et spex i laden — det 
skal på en moderne måde fortælle om mageskiftet, og det 
vil blive opført af skolens elever. Adgangskortet til mor
gen andagten og frokosten vil være gyldigt også her — 
men det skal forevises! Ammentorp må ikke bare stå og 
mumle noget om, at han tabte sit i Stark. Det gælder ikke.

Dette var i korte træk de større arrangementer — men 
desuden vil der blive andre festlige indslag i form af f. eks. 
musiceren, fakkelallé og sanghæfte.

Selve dagen — og det bliver en heldagsudflugt! — vil 
forme sig således: morgenandagt, frokost, fri rotation på 
stedet til musikledsagelse i eftermiddagens løb, middag 
på eget initiativ og sluttelig fakkelallé og spex i laden 
kl. 20,30.

Men husk: hele skolens terræn vil blive afspærret, og 
der vil kun blive adgang for indehavere af adgangskort!

Angående transport til skolen opfordrer Herlovianer- 
samfundet alle dem, der selv kører, til at tage ikke 
kørende kammerater med i vognen. Skulle der blive behov 
for det, vil Herlovianersamfundet arrangere bustransport
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fra København — med afgang fra Rådhuspladsen kl. 6,30 
— til Herlufsholm — og retur fra Herlufsholm ca. kl. 23,00. 
De, der er interesseret i, at samfundet arrangerer en sådan 
transportmulighed, bedes meddele dette ved tilmeldelsen. 
Så vil Herlovianersamfundet senere meddele, under hvil
ken form den eventuelle transport bliver arrangeret.

Om tilmelding:
Tilmeldinger vil blive ekspederet uden persons anseelse 

i den rækkefølge, de indløber, så vi råder til hurtig reak
tion. Sidste frist for tilmelding: 1. maj!!

Skriv eller ring til: civilingeniør Klaus Aarup, Knud 
Lindberg A/S, Islevdalvej 200, Brønshøj — tlf. (01) 
94 38 00.

Man kan tilmelde sig alene eller med maksimalt én 
ægtefælle! Hvis intet er anført gælder tilmeldingen kun 
for tilmelderen selv! Oplys, om De vil deltage i morgen
andagten i Kirken og/eller frokosten i laden. Oplys fulde 
navn, titel og årgang. Og husk — tænk, at det virkelig 
skal siges! — tydelig adresse!

God fornøjelse!

Læge OVE HØEGH-GULDBERG (’24)s 
tale ved Trolleballet på Herlufsholm 

den 14. januar 1965
Hr. forstander, hr. rektor, mine damer og herrer.
I år er det blevet mig, der har fået den ære at repræsen

tere Herlovianersamfundet og dermed den glæde at blive 
inviteret med til Trollefest på den gamle skole. For min 
kone og mig er det en dobbelt glæde at være med til en 
fest efter så mange år, for hun er nemlig heiseunge; vi 
kom til at sværme for hinanden i 1923, da jeg gik i 6’te 
klasse. Jeg havde længe været betaget af hende, og hun 
opdagede mine fortrin, da hun lå syg af halsbetændelse i 
sydstuen i rektorboligen, og vi havde en dejlig glidebane 
på Stark den vinter. I diple være hermed opmuntret — 
eller advaret — af mit eksempel. Og selvom Heis og Mia 
kun har en datter, der ikke har halsbetændelse, kan man 
altid komme på glidebane, for livstid.

Bortset fra kirkens helligdage har vi vel kun Kongens 
og Dronningens fødselsdage, hvor vi fejrer et menneskes 
fødsel, og de datoer skifter jo med Kongen — hvem ken
der vel i dag Frederik d. 8’s fødselsdag?

Men vi herlovianere fejrer nu gennem mange, mange 
år den lille dreng, som idag for 449 år siden så dagens lys 
på Lillø i Skåne.

Der findes ikke den herlovianer, som ikke med datoen 
14. januar forbinder noget gammelt og højtideligt, noget 
festligt, noget herligt — og det er en mærkelig ting at 
vide, at tusinde herlovianere i Danmark og over den hele 
verden i denne stund tænker på ham og på Herlufsholm.

Vi tænker forresten ikke bare på Herluf Trolle, hvis 
træk vi kender fra skulpturer og billeder, og hvis skikkelse 
vi vurderer fra rustningen i kirken. Vi tænker ligeså meget 
på Birgitte Gøje, som førte retssagerne mod sine slægt
ninge igennem og satte skolen igang. Hendes fødselsdag er 
ukendt, men vi kan jo håbe, at den også er i dag; det ville 
være praktisk.

Man siger tit om os gamle herlovianere, at vi bliver så 
ulideligt sentimentale, når vi taler om vor gamle skole. 
Og det er da også rigtigt; det bliver vi. Andet ville også 
være helt unaturligt. For dette er jo det sted, den ånd og 
de mennesker, som prægede os i måske den mest føl
somme periode i vort liv. Og vi føler Herlufs og Birgittes 
ånd som noget næsten håndgribeligt nærværende, når vi 
samles i kirken Trollemorgen.

Vi kan ikke undgå, når vi spadserer herud fra Næstved 

og nærmer os Grønne plads og vylen, at få hele den følelse 
af spænding, af frygt og forventning, som vi følte den før
ste gang, da vi for mange år siden som små unger alle
vegne fra stillede til optagelsesprøve, en dejlig varm som
merdag, da syren og guldregn stod i flor. Den atmosfære 
af gammel historie og tradition og strenge sæder, man vej
rede midt i skønheden.

Eller de minder, der vælder frem, når vi mærker lugten 
på klasserne og på humrene —- der er jo intet som dufte 
og lugte, der udløser gamle associationer.1 Eller den helt 
særegne duft, ældgammel og mystisk, i fprstanderlejlig- 
heden og her i festsalen, hvor vi har oplevet så meget 
skønt og festligt; den burde analyseres. Der er derimod 
intet at analysere ved duften på sovesalene — der er altid 
gennemtræk.

Så vi ville være nogle træmænd, hvis vi ikke blev senti
mentale; og hvis nogen dipel eller småhørér håner os for 
føleri, så værsågod — I vil selv få det ligesådan engang.

Man siger også om gamle herlovianere, at de er så 
forbenet konservative, at intet må forandre^ hernede. Men 
det er ikke rigtigt; det gælder ihvertfald ikke for os alle. 
Selvfølgelig skal Herlufsholm følge med udviklingen, 
ihvertfald når denne går i god retning. Og de forandrin
ger, som den gamle herlovianer, forstanderen, og den 
gamle hører, rektor, har foretaget, er så glitrende, at man 
må undre sig over, at ingen før har gjort det — jeg tænker 
på Nyhave, og Gangbroens fjernelse. Og de' planer, der nu 
er ved at tage form, om at bygge en meget større skole på 
Avlsgårdens plads, er så indlysende gode, og rigtige, at 
Herlovianersamfundet må ønske, at de må blive realise
rede. I dag glæder vi os over kaptajn Emil Lassens nye 
store gave, men vi må håbe, at Herloviånersamfundets 
øvrige medlemmer ikke bare glæder sig og ønsker, men 
også gør noget. For som præsten sagde, da konen håbede, 
at kaffen var god: »Her hjælper ikke håb, men kun bøn
ner«. I vort tilfælde er bønner ikke engang nok — der skal 
grunker til.

Med ønsket om, at realiserringen af disse (planer må ske, 
og at skolen må gå en sikker og lykkelig fremtid imøde, 
bringer jeg Herlovianersamfundets hilsen, tak og hyldest, 
og jeg vil bede Dem alle med mig råbe et Ijeve den gamle 
skole. Herlufsholm leve!
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Herlovianerknapper i 14 karat guld
Vesteknap pr. stk. kr. 50,00
Manchetknapper pr. sæt kr. 200,00 Oansk Stoker 8 Varmekedel Komp. ñ/S

Landgreven 4 . Kobenhavn K . Minerva 270

JOH S. H. PAULSEN, Guldsmed

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

TORBEN V. KLEIN (R’35)
Intern transportmateriale 

Lager- og fabriksrationalisering

HOLBERGSGADE 26, K. - BY. 5058

RAMLÖSA
MINERALVAND

GEORG CHRISTENSENS 
BOGHANDEL

AXELTORVET 10
TELF. NÆSTVED 4 - 2024 - NÆSTVED

LEVERANDØR TIL HERLUFSHOLM KOSTSKOLE

Eventyrslottet 
på blomsterøen

GAVN 10^
tned historiske værelser og nordens 

største private malerisamling. 
DRONNING MARGRETHES KLOSTERKIRKE 

Danmarks skønneste have, tulipanudstilling, rosenhave

Visit the beautiful park and the largest collection of 
paintings in Scandinavia...

Restaurant Fri parkering
Åben 10 -17 undt. fredag

Tegn Deres forsikringer hos:

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

Telf.: *C. 404

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

Brdr. Schur Als
HESTEMØLLESTRÆDE 6

K
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formue den 1. jan. 1965 kr. 85.896,41

H ERLOVIAN ERSAMFU N DETS ÅRSREGNSKAB 1964

INDTÆGTER:
Kontingent .............................................................
Renter ....................................................................
Renter, jubilæumsfonden ....................................
Kursavancer ...........................................................

14.296,41
3.084,59

516,68
564,19

UDGIFTER: 
Herlovianeren .....................................................5.501,48

453,60 
4.219,13 
2.312,32

10,00 
2.318,75 
1.000,00

764,00
77,00 

1.805,59

Repræsentation .......................................................
Fester og sammenkomster ..................................
Administration .......................................................
Underskud, arkivet .................................................
Udlagt for jubilæumsfonden ................................
Gaver (Herlufsholm Fonden) ...........................
Afskrevet kontingent ..........................................
Afskrevet inventar .................................................
Årets overskud .....................................................

18.461,87 18.461,87

STATUS PR. 1. JANUAR 1 965

Beholdninger m. v.:

Obligationer og aktier ..........................................  
Brdr. Trier .............................................................  
Kjøbenhavns Handelsbank .................................. 
Postgirokonto .........................................................  
Arkivet ....................................................................  
Inventar .................................................................  
Kontingentrestancer ..............................................  
Tilgode hos Leths Stiftelse ..................................

Urørlig kapital:
Obligationer ........................................ 8.000,00
Bikuben ............................................... 2.525,97

Jubilæumsfonden:
Obligationer ........................................ 7.868,75
Bikuben ............................................... 1.565,73

55.600,00
2.813,19
3.860,95

612,82
100,00
368,00

1.581,00
1.000,00

10.525,97

9.434,48

85.896,41

Formue pr. 1. januar 1964 .............................. '

Årets overskud .......................................................

84.090,82

1.805,59

85.896,41

København, den 11. februar 1965 
Jørgen Damgaard (kasserer)

LEGATREGNSKABER

Overlærer Albert Leths 
stiftelse

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

Formue d. 1. jan. 1964 . . 
Renteindtægter ............... 
Kursavance v. udtr m. v. 
Tilskud til legatet........... 
Tilgang, værdipapirer . . 
Andre indtægter .............

120.829,18
1.894,33

14.195,43
607,25

6.325,08
249,75

8.780,39
335,88
166,59

IALT:

Legatportioner .................
Administration, porto m.v. 
Køb af værdipapirer .... 
Udgifter vedrørende fast 

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

122.723,51

69,40

1.196,54

14.802,68

425,00
20,30

6.574,83

200,00
9,00

250
13,

)0
10

9.282,86

IALT: 1.265,94 445,30 209,00 263,20

Formue den 31. dec. 1964 121.457,57 14.357,38 6.365,83 9.019,66
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Apoteker Johan Sanders 
studielegat

GI. Herlovianeres 
tilbagebetalingslegat

Legatet for afdøde 
herlovianeres 

trængende efterladte
Bryggeriejer Vilh. Valløes 

legat

Formue d. 1. jan. 1964 . .
Renteindtægter ...............

54.142,72
2.151,53

19.624,35
880,28

39.009,10
1.579,11

98,49

11.619,54
566,73

Kursavance v. udtr. m. v. 
Tilgang, værdipapirer . . . 
Andre indtægter .............

IALT:

Legatportioner .................

56.294,25

1.750,00
125,76

20.504,63

26,55

40.686,70

1.600,00
52,10

12.186,27

400,00
18,50Administration, porto m.v. 

Køb af værdipapirer .... 
Andre udgifter ...............

IALT:

Formue d. 31. dec. 1964

1.875,76 26,55 1.652,10 418,50

54.418,49 20.478,08 39-034,60 11.767,77

Læge Kristian Johnsens 
legat

Knud Høgsberg Petersens 
mindelegat

Kammerherre Sophus 
Hennings 
boglegat

Den gamle overlærers 
legat

Formue d. 1. januar 1964 
Renteindtægter ............... 
Kursavance v. udtr. m. v. 
Tilgang, værdipapirer . . . 
Andre indtægter .............

11.946,30
580,06

6.773,82
274,23

3.093,08
117,31

52.479,44
2.974,94

IALT:

Legatportioner .................

12.526,36

400,00
20,86

7.048,05

200,00
10,00

3.210,39

75,00
2,50

55.454,38

1.950,00
125,00

48,00

2.123,00

Administration, porto m.v. 
Køb af værdipapirer .... 
Andre udgifter ...............

IALT: 420,86 210,00 77,50

Formue d. 31. dec. 1964 12.105,50 6.838,05 3.132,89 53.331,38

København, den 4. januar 1965 
JØRGEN DAMGAARD

København, den 7. januar 1965 
VIGGO LOFT

HOTEL

NÆSTVED

SPAREKASSEN 
for Næstved 
og Omegn



HERLOVIANEREN 43. årg.

Personalia
redigeret af lektor V. Borelli-Møller, Herlufsholm pr. Næstved, tlf. 72 12 86

Forfatteren Poul Brams (’39) tiltrådte d. 1.-8. 64 som over
bibliotekar ved Værløse kommunes bibliotek og kunne fra 
12.-11. 64 glæde sig over at rykke ind i et meget smukt og 
moderne hovedbibliotek.

Skovrider Sv. Bang (’26) skriver i Forstlig Budstikke om 
Sålskåpet för ekodlingens fråmjandes besøg på Christianssæde 
og Orupgård.
7.-12. 64: Direktør for A/S Hedehus-Teglværket P. G. Hartmann 
(VI ’31) er blevet R. a. D.

Grosserer V. Klein (R. ’35) var en af de fire dommere som 
Ekstrabladet havde sat til at bedømme de 30 boligeksperters 
udsendelse i TVs Ekko. T. V. Klein har endvidere indledet en 
diskussionsaften i Københavns Handelsstands Klub af 1841 om 
Bolig og Byggepolitik.

20.-12.: I Berlingske Tidende skriver forfatteren Aage Hein- 
berg (VI TI) om to klassekammerater, der begge blev top
navne i New Yorks finansverden, Hans Christian Sonne (’09) 
og Binar Funch-Jørgensen (’09)-

Generallæge Mogens Winge (’26) indledte en diskussion i 
Foreningen af Sygehuslæger i provinsen om lægernes værne
pligtstjeneste. Formanden i Odense, Hans Jensenius (IV ’21), 
Odense, ledede mødet, og blandt diskussionsdeltagerne var over
læge Finn Konow Bojsen (’38), Frederikshavn, og dr. med. 
Jørgen Worm-Petersen (’49)-

Overingeniør Johan Hedemann Baagøe (TO) har i Årbog for 
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening 1964 skrevet en artikel 
om »Lampen«, hvori han, på grundlag af sin store samling af 
belysningslamper gør rede for lampens udvikling fra de tid
ligste tider, indtil petroleumslampen. — Endvidere har han i 
Antikvitetsårbogen for 1964 skrevet en artikel om orientalske 
tæpper, særlig med henblik på tegninger og mønstre i gamle 
tæpper.

Licentiat, civilingeniør Preben Blickert-Toft (’49) er taget til 
Dept, of Physics, University of Notre Dame, Indiana, U.S.A., 
på et toårigt ophold.

28.-12. døde Thilde.
30.-12.: Under overskriften: »En rig personlighed« an

melder Carl Johan Elmquist Gyldendals Julebog, der hædrer 
Paul Diderichsens minde. Den udmærkede anmeldelse slutter 
med: »Efter læsningen sidder man tilbage med indtrykket af 
en harmonisk personlighed, som forbandt et skarpt og klart 
intellekt med et varmt hjerte. Bogen er redigeret af broderen, 
folketingsmand, dr. theol. Børge Diderichsen (’24).

31.-12. er politiinspektør Bent Schlüter (’32) i Radioen i en 
samtale om trafikken i året, der gik.

Bliver pater Ib Andersen (’36) den nye katolske biskop i 
Danmark? spørger Ekstrabladet.

l.-l. 65: Redaktionschef Sven V. Munkebo udnævntes til 
førsteredaktør i Aalborg Stiftstidende og skriver i bladets kro
nik 10.-1. om »Avisen set indefra« og 4.-2. om vinens forhistorie.

Redaktør H. V. Bischoff (’50) tog ved T.V.s Ekko skatte
problemer, herunder merværdiafgift, op til behandling.

Direktør Torben Schur (V ’44) indtræder i bestyrelsen for 
A. C. Reitzels Boghandel.

Direktør Flemming John Olsen og atelierchef, instruktør Poul 
Bang (IV ’22) indlader sig på at drikke chokolade i anledning 
af, at Saga rykker ind i Palladiums studier.

Grev Niels Danneskjold-Samsøe (III ’32) er blevet hofjæger
mester.

Carlsbergfondet bevilger 16.000 kr. til overinspektør J. Troels- 
Smith (34) til mosegeologiske undersøgelser i Schweiz.

7.-1. 65: Nytårsskyderiet burde forbydes, siger udskrivnings
chefen, cand. jur. Kaare Schmit (’36) i Aalborg Stiftstidende, 
mange øreskader, forårsaget af nytårsknald, afsløres på sessionen-

Ambassadør E. Barteis (’34), Paris, er forflyttet til New Delhi, 
ambassadør J. Paludan (’38), Leopoldville forflyttes tilbage til 
Udenrigsministeriet, muligvis som souschef i ministeriets politisk
juridiske afdeling, ambassadør Vintens de Steensen-Leth (T4), 
Rom, falder for aldersgrænsen, vicekonsul ved generalkonsulatet 
i Chicago H. J. Assing (’48) forflyttes fra 1. juni 65 tilbage 
som sekretær i udenrigsministeriet.

Skovrider Bent Engberg (’41) er udnævnt til skovrider for 
Bornholms skovdistrikt fra 1. februar.

14.-1. 65 talte fhv. højesteretspræsident O. I. Kaarsberg (T2) 
ved morgengudstjenesten i Herlufsholm kirke, medens læge O. 
Høegh-Guldberg (’24), som Herlovianersamfundets repræsen
tant, talte ved aftenfesten, og vicekontorchef P. A. Tvede (’40) 
i Berlingske Tidendes kronik skrev om Trolleiji i kirken.

Læge Poul Hage (’23) Rønne, tidligere1 danmarksmester i 
skak, har vundet et vesteuropæisk skakmesterskab for læger. 
Turneringen havde 250 deltagere og finalisterne mødtes i Am
sterdam, og her blev Poul Hage nr. 1.

Presseforskeren, cand. mag. Niels Thomsen (’49) forlader til 
foråret Dansk Pressemuseum for at tiltræde en amanuensis-stil
ling ved Københavns Universitet.

Dr. theol. Børge Diderichsen (’24) er fra 1. april udnævnt 
til professor i Det ny Testamente ved Københavns Universitet.

Fhv. departementschef Erik Dreyer (TO) I rejser i midten af 
januar til Japan, som formand for en 3-mands komité, som den 
internationale arbejdsorganisation har udpeget; formålet med 
rejsen er at forhandle med den japanske regering og undersøge 
de klager, der i de sidste fem år er fremkommet over arbejder
nes organisationsforhold. Hjemrejsen går over Hawaii, hvor det 
fremtidige arbejde skal planlægges, og derfra over U.S.A, hjem, 
hjem.

I Gutenberghus’ årsskrift 1964 sidder K. D.orph-Petersen (’43) 
og Chr. Sekjær (V30) i redaktionen. Skriftet! er som sædvanligt 
meget fornemt udstyret og en række af tidens markante emner 
og begivenheder er omtalt.

Blandt de mange danske frihedskæmpere, | de:' fra Whitehall 
overværede processionen i forbindelse med Sir Winston Chur
chills bisættelse, sås også Ove Høegh-Guldberg (’24) og Lars 
Toft (’33).

22.-1.: Skolelæge Knud Erik Sørensen (’30), Ålborg, der har 
undersøgt 1000 drenge før og efter nytårsskyderiet, mener, at 
propagandaen mod skyderiet har haft en god virkning.

24.-1. I Nordisk Medicin skriver professor M- Andreassen (’29) 
om stoffet Trasylotet, der hindrer blodpropper og organismens 
selvfortæring; på overlæge Harry Brocks’ (’27) afdeling på Dia
konissestiftelsen er der foretaget en række kliniske forsøg med 
et gunstigt forløb.

Godsejer E. Tillisch (’44), Rosenfeldt, der jer formand for Ny 
Nitrogen selskabet har givet ideen til 2 cigarformede tankbåde 
på 120 tons; bådene, der ligner undervandsbåde, skal trans
portere ammoniak i indre danske farvande.

Civilingeniør Anker Lund (M25), Drogheda, er som medlem 
af bestyrelsen for den Irske Stats Kunstgødningsindustri, rejst 
til Japan for at følge opførelsen af en fosforsyrefabrik (ammo
niaksyntese).

Forfatteren Sven Holm (’59) har af Statens Kunstfond mod
taget et stipendium, der strækker sig over 3 ar; stipendiet er på 
20.000 kr. årligt.

2.-2.: International Social Science Council hat udpeget direk
tør Henning Friis (’30) til medlem af styrelsen i forsknings
centret i Wien, der formidler socialvidenskabel igt arbejde mellem 
de vest- og østeuropæiske lande.

3.-2.: Henning Friis taler i Socialpolitisk Forening og rejser 
derefter til Irland, hvor han i sammenlagt 3 måneder er FNs 
rådgiver for regeringen om samfundsvidenskabernes anvendelse 
i den administrative forvaltning.

9.-2.: Henning Friis fortæller i Radioen og TV om de første 
resultater af undersøgelsen af den danske befolknings fritids
vaner, specielt i forhold til Radio og TV.

Ved sukkerroedyrkerforeningens generalforsamling forbereder 
formanden, hofjægermester C. C. Scavenius (R32) landmændene 
på, at de vil få en betydelig mindre pris for deres varer i den 
kommende tid.

Chefen for Grønlandskommandoen, kontreadmiral Jørgen 
Münter (M20), fratræder sin stilling den 1. april.

Kontreadmiral Aage Linde (’22) er fra 1. april udnævnt til 
viceadmiral og chef for NATO-flåden i Østersøen; samtidig ud
træder ekscellensen af den danske marine.
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Torsdag den 25. marts 1965, kl. 19.30 afholdes

Herlovianersamfundets ordinære generalforsamling
i Grand Cafés selskabslokaler, Kongens Nytorv, København.

Dagsorden:

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

kalenderåret 1966, jfr. lovenes § 4, stk. 2.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og andre embedsmænd.
5. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen tvangfri fællesaften for 
deltagerne.

Generalforsamlingen har i overensstemmelse med lo
vene været indvarslet i Berlingske Tidende den 19. f.m.

OBS: Medlemsbidragets størrelse er i øjeblikket kr. 
7 pr. år for de 8 yngste årgange - kr. 20 for resten. 
OBS: På valg er i år civilingeniør Klaus Aarup og 
stud. med. Jes Olesen - som begge er villige til at 
modtage genvalg. Til besættelse af den plads i besty
relsen, som blev ledig ved Lindbergs død, foreslår 
bestyrelsen valgt direktør P. Seidenfaden, der siden 
januar 1965 har fungeret som suppleant.

Dr. med. Torben Iversen (’41) fra børnehospitalet på Fugle
bakken er udnævnt til overlæge på det ny centralsygehus i 
Næstved.

12 .-2.: Advokat Knud H. C. Thale (’22), Risskov, er blevet 
R. a. D.

14 .-2.: Læge Sven Fogh (’46), Figge, har fået tilbudt og ac
cepteret en stilling i Yemen som cheflæge for et nyoprettet 
Svensk Red Barnet børnehospital, desuden skal han lede en 
T.B.-kampagne.

Nils J. Ledertoug (’51) er blevet vicesalgschef i American 
Motors Corporation, U.S.A.

16-2.: Afdelingsleder, civilingeniør Jørgen Thale (’20) fejrer 
sit 40 års jubilæum hos F. L. Smidth og Co.

Billedhuggeren Y an Kai Nielsen (1’32) har købt en gård på 
42 tønder land i Vissenbjerg, Tim ved Silkeborg.

Kgl. kapelmester John Frandsen (M’34) flyver efter sin suc
ces med Carl Nielsens opera Maskerade til Dublin, for søndag 
den 21.-2. at dirigere det irske radiosymfoniorkester i Gaiety 
Theatre.

18 .-2.: Formanden for Danske Landbrugeres Kreatursalgs
forening, forpagter H. Fabricius (’05), Præstø, tager på gene
ralforsamlingen i Odense sin afsked, efter at have været for
mand i 28 år.

Direktør Oluf Henrik, baron Rosenkrantz (’45), Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen for Dansk Smøreolie A/S, København.

24 .-2.: Kontorchef Erling Arntzen (’34) holder foredrag i 
Radioen om nye synspunkter indenfor invalidepensioneringen.

Bryllup:
Frk. Irene Dugdale er blevet viet til forpagter, premierløjt

nant Peter Collet, Ramskovgård.

Eksaminer:
Kaj Ove Petersen (’51), cand. med., Århus.
Jens Vruust (’58), cand. med., Århus.
Finn Kirstein (’59), cand. polyt., D.T.H.

Runde fødselsdage:
Overlæge Harald Møller (’02), Ålborg, 80 år.
Fhv. chef for Ritzaus Bureau, L. Ritzau (’04), 80 år.
Læge Frithjof Tvedegaard (T3), Jystrup, 70 år.
Skolens læge Kjeld Hage (’22), Næstved, 60 år.
Generalsekretær Frants Wendt, (’23), København, 60 år.
Læge Ove Høegs Guldberg (’24), Snaptun, 60 år.

Døde:
Einar Funch-Jørgensen (’09), New York.
13 .-2. 65: Godsejer Viggo de Neergaard (II ’96), Valde- 

marskilde.

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

HERLUFSHOLM- FONDEN
GIRO-NR.: 3775 

(Knud Lindberg A/S 
Islevdalvej 200, Brønshøj) 
Ethvert bidrag, 
stort eller lille, 
er velkomment!
Nu haster det, 
hvis vi skal nå et stort 
beløb — med helst 
alle gamle herlovianere 
som givere — før 
jubilæet i maj !
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STATENS PÆDAOOjISKê
S T UO IESAMLI NG
FREDERIKSBERG ALIE 22
364

HERLOVIANEREN

ADOLPH PETERSEN A/S
Lundager’s eftf. Næstved

Reglementeret herlovianerskjold........kr. 33,00

Reglementeret skoleslips....................... kr. 16.50
DELFOL

TELEFON (01)72 17 17 . GIRO 13 32 38

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

F K. GOTTLIEB T 
BYGNINGSARTIKLER

a\ Vs Knud Gofflieb ('20)
Parfumerie Lichtenberg

M. Cruse C22)

Etableret 1902

Værnedamsvej 17 . Vester 4685
Østerbrogade 150 . Tlf. Øbro 6156 GI. Kongevpj 140 . Central 12476

Rådhuspladsen 4, København V.

Telefoner: *Minerva 73 83 - Byen 25 40

Brøndborin«
udføres af

K. B. Larsen (’ 17)
Civilingeniør

DISKONTOBANKEn
NÆSTVED

Frederiksgårds Alle 4
Fasan 1072

Schaumburg-Müller £ Cu. Vs
H/

LARSENS EFTF.
(Peter Andersen A/s)
NÆSTVED

BRÆNDSEL 06 BRÆNDSELSOLIER
AF ENHVER ART LEVERES OVERALT

TLF. BELLEVUE * 780
TAARBÆK STRANDVEJ 113 ERNST SCn^UIV.BURO-MÜLLER

KLAMPENBORG C2S)

GREYSTONE ¿4L (IV’23)

GRAASTEN KONFEKTION A/S 
GRAASTEN

KNUD LINDBERG
Statsaut. Elektro-Ijistallatør
FABRIK FOR KVIKSØLVAFBRYDERE OG NEONANLÆG
GLASBLÆSERI

L
Ole Palsbøll (’51)

VARME
TELEFON GODTH. *4617 - MARIENDALSVEJ 24 L KØBENHAVN F.
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