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STATENS PÆDAGOGISKE 
STUDIESAMLING
Frederiksberg alle 22 
364

41. ÅRGANG NUMMER 4 DECEMBER 1963

TROLLEFESTEN 1964
14. januar 1964, kl. 18,30 (obs: det er en halv time tidligere end i fjor!) 

i Hotel Richmonds selskabslokaler, Vester Farimagsgade 33, København. 
Pris: 45,00 kr. - dog kun 20,00 for årgangene 54-61 inkl. 

Jubilarerne fra årgangene 93, 98, 03 og 13 er indbudt som gæster — 
ligesom rusholdet ’63 og de fra realistholdet, som er udgået fra Herlufsholm. 

Der serveres middag med drikkvarer, kaffe og natmad. 
Trolletaler: forlagschef Adam Helms (’23).
Tilmelding senest fredag den 10. januar til 

1rs. Jørgen Damgaard, Købmagergade 55, København K 
tlf. : CEntral 1830 og 4483. 

Påklædning: festdragt.

Trollefrokost
på Vinhuset i Næstved 14. januar kl. 12. Koner, eller Faaborg Ottosen, tlf. CE 4280, senest 13. januar 
kærester og større børn kan deltage. Tilmelding hos inden kl. 12.
1rs. Byskov-Ottosen, Næstved, tlf. (03) 72 25 55,

Herlovianersamfundets embedsmænd og funktioner
Bestyrelsen :

Formand: professor Flemming Tolstrup, Strand
vej 132, Hellerup HE 4898.
Næstformand: fabrikant Knud Lindberg, Kilde- 
gaardsvej 33, Hellerup, kontor: 94 38 00.
Kasserer: landsretssagfører Jørgen Damgaard, 
Købmagergade 54, K, CE 1830.
Sekretær: stud. med. Jes Olesen, Nørre Alle 75 0. 
Civilingeniør Klaus Aarup, kontor: 94 38 00.
Redaktør cand. theol. Kaj Dorph-Petersen, Ha- 
vartivej 3, Holte, HO 2025, kontor: CE 1925. 
Revisor: prokurist Børge Dan.
Decisor: højesteretspræsident Otto Kaarsberg.

Arkivet:
Overretssagfører Viggo Loft, Kronprinsessegade 
18, K, CE 3093.

Herlovianeren :
Redaktør Kaj Dorph-Petersen og for personalia: 
lektor V. Borelli-Møller, Herlufsholm, Næstved. 
Distribution: Avispostkontoret, Tietgensgade, V. 
Forsendelse til udlandet: 1rs. Jørgen Damgaard. 
Annoncering: civilingeniør Klaus Aarup.

Kartotek over medlemmer:
1rs. Jørgen Damgaard.

Adresseforandringer m. v. :
a. Indenlandske : Avispostkontoret.
b. Til og fra udland: 1rs. Jørgen Damgaard.

Legater:
ansøgningsskemaer udleveres hos 1rs. Jørgen 
Damgaard, men indleveres til civilingeniør Klaus 
Aarup.

Statens pc: . ' - Studiesamling
København
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Nyt 
fra 

Fonden

HERLUFSHOLM-FONDEN sover aldrig. Indsam
lingen foregår uden ophold, uafbrudt, hele tiden.

Fondens arbejdsudvalg: Leif Berg (’19), Knud Lind
berg (IV ’23) og Svend Tito Achen (’40) har møde 
mindst en gang om måneden: de ideer, fra Fondens be
styrelse eller udefra, som allerede er iværksat, følges 
op, og nye sættes i gang.

Klasseindsamlingen: For hver årgang findes en klas
serepræsentant, som animerer sine klassekammerater 
til at støtte Fonden. Nogle kan afse meget, andre har 
ikke de samme muligheder. Det er ikke det afgørende. 
Det afgørende er, at alle bidrager med noget. Ethvert 
bidrag har betydning, økonomisk og ideelt. Med »alle« 
menes også herlovianere, som ikke er medlemmer af 
Herlovianersamfundet, som bor i udlandet, som er gået 
ud før studentereksamen ...

Og det absolverer jo på ingen måde fra at lade være 
med at give, at man måske ikke har hørt fra sin klasse
repræsentant!

Forældreindsamlingen: Også denne indsamling, 
blandt nuværende og tidligere diples forældre, foregår 
stadig. For nylig modtog Fonden en obligation på 
1000 kr. fra faderen til en herlovianer, i anledning af 
at denne lige var blevet søløjtnant. Et andet rundt bi
drag kom fra en dame »som er datter af en herlovianer 
og moder til én og har set, hvor meget deres skoletid 
på Herlufsholm har betydet for dem begge«.

Det er blevet foreslået, at Egmont H. Petersens 
Fonds herlige 300.000’s fordoblingsgave muligvis kun
ne inspirere andre af de store fonds til at lade nogle af 
deres midler komme samfundet til gavn via Herlufs- 
holm-Fonden. Bestyrelsen undersøger for tiden mulig
hederne i den retning.

En speciel herloviansk sparegris er på vej. Forbere- 
redelserne har taget længere end ventet, fordi ordinære 
sparegrise, efter bestyrelsens mening, ikke kunne rum
me nær nok. Men nu er den rette Fondsgris fundet!

På skolen er ved at blive rejst en træfigur, som skal 
dækkes af søm - à 5 kr. (eller 10, hvis det kræver 
mere end ét slag at slå det i). Ingen gamle herloviane
re vil herefter besøge Herlufsholm uden at slå et slag 
for deres Fond.

Disse sidste spøgefulde bidragsformer bør naturlig
vis for de glade givere være noget aldeles ekstra. De 
lægges til, oven i, men træder aldrig i stedet for, det 
velovervejede, seriøse, substantielle bidrag: den store 
sum én gang for alle, det faste månedlige bidrag, den 
årlige mindegave, eller hvordan man nu har valgt at 
udforme sin støtte til Fonden. Sådanne gaver kan jo 
tilmed trækkes fra i selvangivelsen, medens alle former 
for bidrag store, små og pjankede bliver fordoblet af 
Egmont H. Petersen-gaven.

Fondens giro: 37 75 ved Knud Lindberg, Islevdalvej 
200, Brønshøj. Fondens bank: Handelsbanken, Gam
meltorv Afdeling, Frederiksberggade 1, København K, 
(giro 354). Bestyrelsen.

HERLUJ
En s<

Herlovianerens redaktør har henvendt sig til sko
lens forstander og rektor Kierkegaard for at 

høre nærmere om, på hvilken måde man tænker sig at 
virkeliggøre de forskellige bygge- og moderniserings
planer på skolen.

Gamle herlovianere er jo levende interesseret i alt 
dette, og de, der hørte forstanderens foredrag ved fæl
lesaftenen i Herlovianersamfundet i efteråret 1962, 
syntes, at der var meget tiltalende ved planerne. For
standerens foredrag er senere blevet gengivet i »Her- 
lovianeren«, ledsaget af kongelig bygningsinspektør 
Stærmoses skitser. Yderligere har Herlovianersam- 
fundets medlemmer haft lejlighed til at høre nærmere 
ved det møde, der blev holdt i Kæremåilssalen, hvor 
både forstanderen og rektor kom med eh redegørelse 
og svarede på forskellige spørgsmål.

Forstanderen: De omtalte planer har været baseret 
på en helhedsløsning. Vi lagde afgørende vægt på at 
få en samlet plan ud fra ønsket om ikke om få år at 
skulle lave om på noget af det, som vi nu vil søge at 
forbedre. Forskellige forhold, bl. a. de stramme stats
finanser, har medført, at Herlufsholms låneandragen
der foreløbig ikke er imødekommet. Alligevel har vi 
besluttet at søge nogle af de mest påtrængende opga
ver løst med de midler, som skolen har fået i hænde 
gennem tidligere gaver fra gamle herlovianere, i særlig 
grad kaptajn Lassen og bankier Sonne, bg i forventning 
om den gave, som gamle herlovianere vil overrække 
skolen til 400 års jubilæet. i

Rektor: I mine øjne er det i denne forbindelse vigtigt 
at få gennemført en reduktion af antallet af diple på 
sovesalene. Fire af skolens sovesale har over fyrre 
diple, og det er for meget til, at én lærer kan magte 
det.

Forstanderen: Ja, i hvert fald på tilfredsstillende vis.

Rektor: Desuden er forholdene på »Vuen« lidet 
tidssvarende.

Forstanderen: Jeg ved, at de gamle ¡herlovianere er 
meget interesseret i, om Herlufsholm vil nævne en be
stemt opgave, som de med deres gaye kan løse helt 
eller delvis.

Rektor: Det er også blevet nævnt over for mig. Vi vil 
meget gerne have opført en bygning med to soveafde- 
linger à ca. 30 diple og to lærerlejligheder. Bygningen 
tænkes anvendt til »Vue« og til en ny sovesal.

Forstanderen: Derved bliver vi i stand til at udvide 
dipeltallet med henved 25-30 samtidig med, at vi får ny
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»HOLMS planer idag
e mellem skolens forstander og rektor.

»Vue« nede på jorden. Vi ved endnu ikke præcist, 
hvad en sådan bygning vil koste, for vi har ikke noget 
endeligt overslag fra arkitekt Stærmose, men det bliver 
nok et sted mellem 1 og 1% mill. kr. Jeg gør opmærk
som på, at vi ønsker at holde fast ved, at diplene sover 
på sovesale.

Rektor: Et naturligt spørgsmål er det så, om gamle 
herlovianere kan indsamle så mange penge. Men der 
synes i hvert fald at være mange, som både er stærkt 
interesserede, og som også er rede til at yde betydelige 
bidrag.

Forstanderen: Desuden har der i den seneste tid 
blandt forældre til nuværende og tidligere diple vist 
sig interesse for at støtte Herlufsholmfonden. - Jeg 
kan tilføje, at den nye bygning skal ligge på grænsen 
mellem skolehaven og den østlige længe af avlsgården. 
Mon ikke at dette er en passende konkret opgave for 
de gamle herlovianere?

Rektor: Også spørgsmålet om sovesalenes udtynding 
skulle meget gerne løses hurtigt, men den mener vi, at 
skolen selv må se at klare for museumsbygningens og 
skolebygningens vedkommende. Det er vor tanke at 
opdele museumsbygningen i to afdelinger, hver på sin 
etage, og med 23-25 diple til hver sovesal. Det forud
sætter en lærerlejlighed på anden sal i museumsbyg
ningen. Disse problemer håber vi at få løst i den kom
mende sommerferie. Derefter var det tanken det føl
gende år at tage fat på skolebygningen med indretning 
af en sovesal på 2. sal, så at der på skolebygningen blev 
tre sovesale i stedet for som nu to.

Forstanderen: Nu til sommer vil vi også prøve at 
indrette en ny mindre spisesal i klosterbygningens 
portfløj ud mod klostergården. Den er beregnet til de 
to yngste klasser og giver os mulighed for en hårdt 
tiltrængt udtynding på den nuværende spisesal. Vi sid
der meget tæt i øjeblikket, og en lille spisesal vil be
virke, at vi kan placere ca. 30 diple mindre i den store 
spisesal og desuden få plads til de ca. 30 diple mere, 
skolen vil få med den nye bygning, som er vort jubi
læumsønske.

Rektor: Hvad undervisningslokaler angår, har vi i 
sommer fået indrettet et sproglaloratorium i det gamle 
kemikum og et historielokale i selve skolebygningen. 
Den nye gymnasielov vil også gøre det påkrævet, at vi 
får flere andre og bedre lokaler til rådighed, men disse 
planer må ganske naturligt virkeliggøres i takt med 
den udvidelse af dipeltallet, vi stiler mod.

Forstanderen: Det vil altså sige, at vi kan klare os 
med de nuværende skolelokaler selv efter en udvidelse 
på ca. 30 diple?

Rektor: Klare og klare, men vi kan næppe tilbyde 
skolens diple de muligheder for den deling i linier i 
de to sidste gymnasieår, som den nye ordning giver 
muligheder for, før vi får flere diple og et særligt bio
logilokale. Det vil undervisningsministeriet antagelig 
ikke godkende.

Forstanderen: Derfor er vor ønskeseddel heller ikke 
slut med »jubilæumsbygningen«. Vi ønsker os prin
cipielt én bygning til af samme størrelse, altså med 
plads til 60 diple, således at vi kan komme op på de 
planlagte 280 diple. Det forekommer mig ikke alene 
nødvendigt af hensyn til det, som rektor lige nævnte, 
men også rigtigt ud fra Herlufsholms ganske naturlige 
ønske om at bevare sin forholdsmæssige stilling i det 
danske skolevæsen. Da jeg blev student, dimitterede 
Herlufsholm årligt mellem 15 og 20 studenter. Hvis vi 
skal holde vor plads, bør dette nu være 40-45, og det 
kræver en skole af den omtalte størrelse. - Det er også 
væsentligt for os at have disciplene her et rimeligt 
antal år, og derfor er det vor tanke, som jeg før har 
nævnt, at dublere 1. og 2. realklasse. Derved leverer vi 
selv flere diple til gymnasiet, og der bliver også et rime
ligt antal til 3. real.

Rektor: Da vi talte med ministeriet i sin tid, var man 
der især interesseret i, at vi kunne tage flere disciple 
i gymnasieklasserne. Erfaringerne fra de sidste år pe
ger i retning af, at der er et betydeligt kostskolebehöv 
på et tidligere alderstrin. Der bygges i disse år nye 
gymnasier rundt om i landet, og det bevirker, at til
gangen til skolens første gymnasieklasse af diple ude
fra ikke stiger særlig stærkt, hvorimod der er et stærkt 
pres på skolen til 1. real. Det tyder på, at tanken om 
at dublere 1. og 2. real ikke er så tosset.

Forstanderen: Nu er der nok mange gamle herlovia
nere, der vil være interesseret i at høre, om arkitekt 
Stærmoses plan med en firkantet indre gård, hvorom 
de nye bygninger samler sig, er opgivet. Og hertil vil 
jeg svare: Nej, ingenlunde. Vi forestiller os stadig et 
Herlufsholm, hvor det traditionelle billede møder den 
ankommende ad Nyvej, mens de moderne komplekser 
ligger syd for skolebygningen omkring den indre fir
kantede gård, hvortil man kommer gennem porten på 
Vylens nuværende plads. Men det er naturligvis i dag 
kun fremtidsmusik, tempoet vil ikke mindst afhænge 
af gamle herlovianeres indsats for at skaffe skolen de 
nødvendige midler.
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Dernede fra
Som vanligt ønskede skolen igen i år at give disciple

ne i II gm + s lejlighed til at stifte bekendtskab 
med en del af stoffet i naturfag, som det forekommer i 

den fri natur. Det var derfor en ekstra glædelig med
delelse, rektor Kierkegaard gav om, at man agtede at 
genindføre flerdagesekskursionerne her på skolen. Og 
snart efter rygtedes det, at turen skulle gå til Born
holm og skulle vare fra den første til den tredie ok
tober.

Dog ville man helt i skolens ånd slå tre fluer med ét 
smæk: en plan for historieforskning (kirker, Ham
mershus) blev lagt, og samtidig ønskede man fra vores 
side at sætte punktum for atlektiksæsonen med en 
match mellem ekskursionsdeltagerne og Rønne Stats
skoles H’g’ere; man fik også stjålet en fodboldkamp 
med ind i programmet. Det skal for øvrigt i sandhe
dens og retfærdighedens navn siges, at vi (efter gængs 
tradition) tabte i fodbold og vandt i atletik. Hele sid
ste dag var helliget sporten.

Alt i alt må man sige, at turen fik et succesrigt for
løb, og at man håber, at spøgen bliver gentaget næste 
år. Så vil de gode Gudhjem-borgere også være forbe
redt på herlovianerinvasionen og vide, hvordan de skal 
tage den - ud fra det uudslettelige indtryk forsøgs
kaninerne gjorde på dem. - Som sædvanlig var det én 
af den slags begivenheder, som altid vil være velkom
men i en diples grå hverdag: et dejligt afbræk i den 
daglige trummerum, udsigten til bare et kort øjeblik at 
komme væk fra det hele. Selv en lille begivenhed som 
Mortensaften ser man hen til med udelt glæde: tanken 
om den gode mad, om den underholdning af III g, som 
følger efter middagen, bare det er nok til at bringe 
humørtermometret et par grader i vejret.

I år erstattede en film den agerende underholdning, 
men det ser man gerne, når hovedrollen i filmen er 
besat af en Gesamtkünstler som Peter Ustinov, hvis 
spil gjorde: »En engel går gennem Brooklyn« til en 
seværdig filmstrimmel.

I øvrigt er der i år ved at komme rigtig godt fart i 
filmunderholdningen på lal. Der har nemlig derefter 
været vist en fransk kriminalfilm, som desværre blev 
kørt på samme dag, som der blev afholdt en skakturnering 
mellem diple og gammelherlovianere på hr. Iliums ini
tiativ. Uheldigvis blev meddelelsen givet med så kort 
varsel, at skolen kun nåede at stille et udvalgt hold 
fra II og III g på benene, og »de gamle« et hold, der i 
hast var sammentrommet, begge på seks mand. Vi her 
på skolen havde ventet nederlag over hele linjen, men 
det viste sig, at havde en af vore spillere i en rus af 
forventet sejr og nervøsitet ikke sat sin modspiller mat, 
havde skolen vundet med et halvt point. Derefter var 
der »session« i Herlufsholm-hallens cafeteria, og her 
var alle deltagere enige om, at denne sammenkomst 
måtte blive en tilbagevendende begivenhed, og at den 
de efterfølgende gange måtte foregå på et meget brede
re grundlag. Vi hernede har i hvert fald i sinde at af
holde en skoleturnering og derudaf trække et hold, som 
vi så håber, at de gamle diple vil stille et mesterhold 
op imod.

En uge efter denne interessante begivenhed nåede vi 
endelig til den dag, hvor årets nysgerrighedsbombe 

springer: komedien! I modsætning til sidste år havde 
II g i tide sikret sig en instruktør, og ¡valget var faldet 
på lektor Mogens Jensen. Det viste pig snart, at her 
havde vi set rigtigt: der var flugt over! feltet til prøver
ne, der var humør i dem, og samtidig udviklede diple- 
ne al det talent, som til daglig er mere eller mindre 
skjult i dem. Vi nåede alt til tiden, og over for det 
mest kritiske publikum, man kan have, resten af sko
len, gjorde kriminallystspillet »Arsenik og gamle knip
linger« stor lykke.

Men på selv samme fredag aften, hvor generalprø
ven fandt sted - kom meddelelsen om præsident Ken
nedy’s død - og på premiereaftenen lagde denne tra
gedie en dæmper på stemningen. Det kunne skuespil
lerne mærke. Dog blev stykket alligevel ført frem til 
sejr.

Inden jeg går over til sporten, vil jeg lige gøre op
mærksom på, at der på Herlufsholm er blevet oprettet 
et elevråd - på 111 g’s initiativ!! Det er en reformplan, 
som i flere år har været i rektor Kierkegaards tanker, 
og nu er den endelig blevet til virkelighed. Opbygnin
gen af rådet er som følger: 3 repræsentanter for III g, 
2 for II og 1 for I g + realen og endelig 2 for den 
samlede mellemskole. Noget positivt afgørende resul
tat af rådets virksomhed er endnu ikke fremkommet. 
Men i hvert fald sørger det i samarbejde med III g for, 
at skolen besøges af foredragsholdere og for, at der 
vises film om søndagen.

Nu til sporten.
Indtil redaktionens slutning har der i kostskolernes 

pokalturnering været spillet tre kampe. De er alle tre 
vundet, og resultaterne ser sådan ud:

1. Herlufsholm-Stenhus: 2-1.
2. Herlufsholm-Rungsted: 4-2.
3. Herlufsholm-Sorø: 4-2.
Af kendere siges det, at Rungsted-kampen var bedst, 

og generelt, at der altid i begyndelsen spilles godt. Men 
derefter har skoleholdet en tendens til at gå i stå, og 
herefter er det småt med målscoringen. På trods af den 
gode begyndelse ligger det tungt med chancerne for 
pokalen, for Birkerød har i turneringen foreløbig en 
målkvotient på 19-1. Desuden spiller skolen under 
SBU. Men hvad - en trøst er det dog, at alle skole
holdsspillere får trolleskjold, hvis der vindes en kamp 
til. Under alle omstændigheder trænes der flittigt, og 
formen holdes ved lige! N.-E.Ceplitis VI.

Ny H'erlovianerordbog under redaktion
En ny ordbog over sproget på Herlufsholm er ved 

at blive udarbejdet. Salget vil muligvis komme til at 
foregå til fordel for Herlufsholmfonden, og bogen vil 
blive udgivet i forbindelse med jubilæet i 1965. Alle, 
der ligger inde med oplysninger om og ord, vendinger 
etc. fra herlovianersproget, bedes såfremt disse ikke 
allerede står anført i Sven Tito Achjens udgave fra 
1940, meddele undertegnede det. Især savnes bidrag 
fra perioden 1940-1955 (ting med speciel tilknytning til 
besættelsestiden). Det er dog absolut ingen betingelse, 
at bidragene har tilknytning til denne periode.

Oplysninger bedes sendt til: stud, scient. Søren Malte 
Nielsen (’63), Østbanetorvet 6,4, Arbus C.
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Peïsonalia

31.8.63 blev stud. med. Jens Malte Nielsen (’58) gift med 
sygeplejerske Anne Mette Pedersen i Tirstrup Kirke.

12.9. skriver Hans Chr. Bogstad (’55), at han er udnævnt 
til eksportstipendiat i Manchester og håber, at der findes her- 
lovianere i nærheden, således at han ikke skal sidde og feste 
alene den 14. januar. Adressen er:: c/o Royal Danish Consu
late, Ship Canal House, King Street, Manchester 2. — Hvad 
siger ambassadesekretær N. J. Lassen (’49) i London hertil?

27.9. skriver Næstved Tidende (redaktør Asger Olsen ’22), 
at kaptajn Emil Lassen (V’09) og frue har lejet Tybjerggård 
af skolen. Kaptajn Lassen vil istandsætte den gamle herregård, 
der har stået ledig i nogle år, og den vil derpå danne rammen 
om ægteparrets Danmarksophold i fremtiden. Rygtet siger, at 
Tybjerggaard vil blive alle tiders bolig.

28.9. Preben Ahlefeldt-Laurvig (’55) bliver gift med frk. 
Brita Klingenberg, datter af bankchef E. O. Klingenberg i 
Oslo. Preben Ahlefeldt-Laurvig er ansat som godsforvalter 
på Tranekær.

2.10. Københavns Handelsstands Klub indledte sin møde
sæson med et foredrag af formanden for Grosserersocietetets 
Komité, grosserer Chr. Saugmann (T3), der bl. a. vendte sig 
kritisk mod helhedsløsningen.

22.10. Godsejer Chr. Lüttichau (IV ’ll), Tjele, død efter 
vådeskud.

24.10. Konst, professor Schultz-Larsen (’39), Arvebiologisk 
Institut, var opponent ved en doktordisputats om spørgsmå
let, om den stadig øgede røntgenundersøgelse på hospitalerne 
rummer en fare for befolkningen.

30.10. skriver professor, dr. jur. Alan Philip i Politikens kro
nik om professor, dr. jur. Sven Clausens ('ll) vidtspændende 
forfatterskab, der rakte fra poesi og dramatik over sprog
videnskab, sociologi og jura til filosofi og statslære. Sven 
Clausen betegnedes her som den danske parlamentarismes fi
losof. __

2.11 Chefen for det eksklusive bogforlag Forum i Stock
holm, Adam Helms (’23) bliver interviewet til Næstved Ti
dende af Hakon Mielche. Adam Helms, der besidder en dyb 
menneskelig forståelse, siger mange gode ting om svenskere, 
danskere og forholdet dem imellem. Desuden retter han en 
del af de fejltagelser, som vi ofte gør os skyld i, når vi ud
taler os om svenskerne.

5.11. Ambassadør Eyvind Barteis (’34), Paris, skriver i Kri
steligt Dagblads kronik om Dag Hammerskjold.

15.11. Borgmester, landsretssagfører J. Nørreslef (’38) tog 
sig i særlig grad i et krydsildsmøde af spørgsmålet om kom
munesammenlægninger og de rent praktiske problemer i 
amtsstuebeskatningen.

17.11. døde Else Margrethe Gade, enke efter organist N. R. 
Gade, Herlufsholm.

18.11. skriver Politiken om tillægspensionen til folkepensio
nen for alle lønmodtagere, at initiativet til denne betryggelse 
er politisk, men hånden, der har udformet de praktiske reg
ler, tilhører direktør Gert Drachmann (’28).

23.11. Skolekomedien: »Arsenik og gamle kniplinger«. Ko
medien, der var fortræffeligt iscenesat af lektor Mogens Jen
sen, blev særdeles velspillet. Af herlovianersønner optrådte: 
Kim Leschly (som tante Martha), Erik Svarre (som Teddy), 
Niels Krüger (som Elaine), Jan Petter Sommerfeldt (som be
tjent Brophy), mens Kay Skovgaard Petersen var regissør og 
Torben Lassen sufflør. Lektor Jan Degenkolw (’28) var de
koratør.

28.11. der stiftedes et dansk handelskammer i Amerika, anta
gelig på 100 medlemmer fra danske og amerikanske firmaer. 
Ud over at befordre handelssamkvemmet mellem USA og 
Danmark skal handelskammeret bistå ved gennemførelsen af 
Danmarks deltagelse i verdensudstillingen i New York. Ar
bejdsgruppen har valgt Just Lunning (’29) til formand. Just 
Lunning stiller desuden sin forretning på Fifth Avenue til rå
dighed for 150 nordiske kunstnere under verdensudstillingen.

30.11. Forfatteren Sven Holm (’58) indledte TV’s nye lør
dagsserie »Har De læst det?« med at fortælle om den svenske 
forfatter Stig Dagermanns bog »Brændt barn«. Sven Holm 
har for øvrigt fortsat sin succes med en ny bog: »Nedstyrt
ningen«.

4.12. Godsejer Erik Mourier (’25), Brahetrolleborg, er valgt 
til formand for Tolvmandsforeningerne, og godsejer Erik Til- 
lish (’44) blev nyvalgt til forretningsudvalget.

10.12. Bankier Hans Christian Sonne (’09) udnævnes til 
kommandør af Vasaordenen som påskønnelse af hans mange
årige indsats til gavn for det svensk-danske forhold.

Kandidatstipendiat, cand. theol. Per Østerbye (’52) har fået 
forlænget sin ansættelsesperiode ved Århus Universitet til den 
31.12.64.

U-landsbestyrelsen har tildelt mag. art. Torben Monberg 
(’48) et beløb på 17.000 kr. til U-landsforskning. Torben Mon
berg er rejst til Salomonsøerne, hvor han skal fuldføre en 
sociologisk undersøgelse af årsagerne til, at et kooperativt 
eksperiment i et lille-samfund på øen Bellona delvis er slået 
fejl.

Forfatteren C. F. Sibbern (’1802) har fået sin berømte bog 
»Gabrielis breve« nyoptrykt på Hasselbalchs Forlag.

Bemærk: Dette var første udgave af »Perosnalia« redigeret 
af lektor V. Borelli-Møller, Herlufsholm. — Husk at sende 
ham bidrag til rubrikken, hver gang De støder på ting af in
teresse!

Else Margrethe Gade
Else Margrethe Gade, enke efter organist Niels Ru

dolph Gade døde på Skt. Lukasstiftelsen i Hellerup 
den 17. november 1963. Hun kom til Herlufsholm i 
1920, da hun blev gift med Gade, som året før havde 
tiltrådt stillingen som organist ved Herlufsholm kirke 
og skolens musiklærer. Sit hjem fik hun i den lille, 
idylliske organistbolig ved indkørslen til Flerlufsholm. 
Her levede hun i 17 år, indtil Gades alt for tidlige død 
gjorde ende på hendes liv og virke på og for Herlufs
holm. Hun vendte tilbage til København og levede si
den i huset Østerbrogade 11, hvor hun var født og 
vokset op.

Alle diple af årgangene 1920-37 vil mindes Gade som 
en personlighed, der i disse år prægede livet på skolen 
i langt større mål end hans stilling betingede det. Men 
for mange vil billedet af fru Gade stå i varme og 

muntre farver ved siden af hans. Med en sjælden gæst
frihed åbnede hun sit hjem for den store og stadig 
større skare af diple i alle størrelser, som ringede på 
hendes dør til alle dagens tider. Hun levede med i vore 
glæder og sorger, blev aldrig træt af at opmuntre eller 
vejlede. Hun spredte den hjemlige hygge om sig, som 
vi bevidst eller ubevidst længtes efter til afveksling fra 
humrenes støjende og ukomfortable atmosfære. Hun 
bevarede lige til det sidste en levende interesse for alt, 
hvad der angik Herlufsholm og herlovianere, et bevis 
på hvor intensivt hun dengang levede med i alt og på 
kvindelig måde øvede indflydelse på ånden og tonen 
blandt Herlufsholms beboere. Hun var et rigt udrustet 
menneske, og hun ågrede ikke med sin rigdom. Derom 
er vi idag blandt gamle herlovianere mange vidner.

Børge Diderichsen (VII, 1924).
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Fra »Næstved Tidende«:

Nyhave-idyllen
ved Herlufsholm vil få ny form.

Stendiget langs bibliotekets have flyttes — stien nedlægges, og skrænterne jævnes for 
at blive udlagt til store nye plæner. — Botanisk have inddrages i Nyhave, og en ny 
vej lægges fra Buebroen til kirken. Intet skår i det gode naboskab — men tidens ud
vikling og skolens egen udvikling vil gøre ændrede regler nødvendige af hensyn til 
skolens eget liv og i forholdet til omverdenen — En redegørelse af forstander, b^ron 

Axel Reedtz-Thott.

Under overskriften »Nyhaveidyllen ved Herlufs
holm« beskæftiger en indsender sig i aftes, den 28. no
vember her i bladet med forlydender om visse foran
dringer i Nyhave på Herlufsholm. Brevskriveren - der 
åbenbart ikke rigtig vil være sig selv bekendt - under
skriver sig P. E. Uvilkårligt tænker man på Ingemanns 
ord, hvor han skriver: »Vil dansken i verden fægte, 
men dølger åsyn og navn, jeg ved hans ånd er ej ægte 
- jeg tager ham ej i favn«. Men jeg skal nu alligevel 
tage indlægget op til behandling.

For det første, havde P. E. blot ønsket at vide besked, 
kunne han jo have ringet her ud til Gavnø. Når han 
ved, jeg var væk sidste gang, han havde noget at bekla
ge sig over, ved han formentlig også, at jeg er hjemme 
nu. Så ville han have fået oplysninger om vore planer 
med Nyhave og motiveringerne derfor.

Men hensigten med artiklen - i hvert fald at dømme 
efter dens slebne ordlyd - har næppe været at søge op
lysninger og heller ikke at interessere sig for motiver. 
Det har simpelt hen været at prøve at vække en slags 
forargelse, en stemning på den følelsesmæssige bag
grund, at »nu var offentligheden ikke mere velkommen 
på Herlufsholm«.

Intet kunne være mere fejlagtigt.
Jeg skal derfor nu søge at ramme en pæl igennem 

den sentimentale snak, der har været sagt både her 
samt i forbindelse med gangbroens fjernelse i sin tid 
og i forbindelse med nogle gamle, udgåede, rådne ka
stanietræer i Nyhave sidste vinter.

De fleste, der kender Herlufsholm og interesserer 
sig for skolen, ved, at jeg har kendt denne intimt i 
over 30 år, nemlig fra jeg som dreng kom ind på skolen 
i 1932, hvorefter den var mit hjem i 7 år. Ingen kan 
derfor med nogen ret beskylde mig for ikke at kende til 
det, jeg beskæftiger mig med dér. I al den tid er der 
næppe sket nogen forandring i Nyhave trods det, at 
en have skal passes fra år til år for stadig at være 
smuk og opfylde sit formål. Når der derfor pludselig 
sker en del forandringer, er det altså 30 års undladel
sessynder, som nu sones. Desuden er arbejdskraften 
steget lidt i pris i de sidste 30 år. Derfor kan vi ikke 
have folk til at gå og klippe græskanter ved mange 
gange på kryds og tværs. Vi må have nogle store sam
menhængende plæner med enkelte træer og busketter, 
som vi nemt kan køre uden om med de store maskiner. 
Desuden må skråningen ikke være for stejl, så kan vi 
ikke køre op og ned ad den. Det er blandt andet et af 
motiverne for de påtænkte forandringer, som jeg 
nedenfor skal redegøre for.

Men først et par ord om den fjernede gangbro. I 
30 år har jeg set på det hæslige, hvidmalede jerngitter
værk og ofte sagt til mig selv:

Hvis en eller anden i dag ville finde på at anbringe 
en sådan rædsel på det naturskønne sted, ville han øje
blikkelig få Naturfredningsforeningen for ikke at sige 
-rådet efter sig og sit navn udskreget i aviserne som 
vandal. Den, der vil overbevise sig om, hvor smukt der 
er blevet, efter at broen er kommet væk, kan bare gå 
over i Rådmandshaven og kigge over mod kloster
bygningen. Eller endnu bedre, kigge ned ad åen fra 
buebroen.

Desuden var broen blevet en uønsket adgangsvej 
først og fremmest for ungdommelige cyklister, der 
trodsede enhver henstilling om ikke, at cykle i Råd
mandshaven, som Herlufsholm Stiftelse i parentes be
mærket jo også gæstfrit stiller til puplikums afbenyt
telse. ;

For at befri Nyhaves græsplæner for cykler og andre 
uvelkomne elementer, benyttede jeg lejligheden til at 
fjerne gangbroen i stedet for at ofre en ¡større repara
tion, som den stod overfor. I

Jeg ræsonnerede sådan, at legitime gågængere jo 
nok kunne tage turen op om buebroen, ' der lå 200 m 
længere oppe, men jeg beklager iøvrigt, at det har be
tydet, at enkelte kirkegængere har måttet de 5 min. 
tidligere op om søndagen for at nå frem til kl. 10.

Når indgangen til Nyhave ved stendiget nu nedlæg
ges, er det på samme måde såvel af trafikale som af 
æstetiske grunde. Også her cykler folk igennem helt 
ned forbi kirken. Det er ikke meningen, og det kan 
heller ikke være i de fredeligt spadserendes interesse.

Stendiget flyttes nu ud langs vejen omtrent fra hjør
net ved Nyvej og så langt ned, det kan nå. Inde bag 
jævnes hele skråningen, så den kommer til at falde 
blødt ned mod »pøgraven«, der oprepses. De smukke
ste træer bevares, og vi opnår, hvad <Jer efter min me
ning er Herlufsholms fineste beliggenhedsmæssige 
forbindelse over det grønne græstæppe fra den evigt 
strømmende å til de magtfulde, ældgamle røde byg
ninger helt forbi biblioteket, forbi kirken og kloster
bygningen til på den anden side af skolebygningen. 
Det er nemlig også meningen at flytte Botanisk Have 
og det bagved liggende krat med cykelskuret, således 
at den vandrende langs åen kan se helt op på Grønne 
Plads foran skolebygningen og vice verce. Elvis man 
ikke har fantasi nok til at forestille sig, hvordan det 
kommer til at se ud, bedes man venligst vente med 
kritikken til projektet er færdiggennemført, hvilket vil 
være ved jubilæet i 1965.
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Må jeg afslutningsvis sige nogle almindelige ord om 
forholdet mellem Herlufsholm skole og dets by og 
egn. Dette forhold er det allerbedste. Netop i går førte 
jeg hjertelige forhandlinger med Sorø amt og Herlufs
holm kommune om den mulige kommende vejføring 
gennem Rådmandshave. Næstveds borgmester, med 
hvem vi er på bedste fod, bliver løbende holdt under
rettet om vore tanker i forbindelse med byens hastige 
udvikling, en udvikling, der jo altid har berørt og også 
fremtidig vil berøre Herlufsholms jord og ejendom. Jeg 
erindrer blot om, at Herlufsholms kommunes sports
plads og den prægtige idrætshal, der skylder pastor 
Krarup-Hansens initiativ sin eksistens, er vokset op 
på gammel Herlufsholm jord. Det samme gælder det 
nye amtssygehus.

Men som byerne vokser uden om Herlufsholm, kom
mer også København nærmere. Vi må i tide træffe for
holdsregler for at forhindre, at Herlufsholms umiddel
bare omegn bliver en tumleplads for andre, så der 
knap er plads til os selv. Det er dog havernes og plad
sernes umiddelbare formål at give fritidsrum til discip
lene på skolen. Disses antal vil vokse i de kommende 
år. En planlagt udvidelse er omtalt tidligere her i bla

det. Om 25 år er vi måske dobbelt så mange elever og 
lærere som nu. Derfor vil trafikken ud og ind ad Her
lufsholm blive mere reguleret i fremtiden. Adgangen 
ad Nyvej står naturligvis åben for kirkesøgende og 
andre gæster, men parkering vil i fremtiden kun blive 
tilladt på det dertil udlagte område. Er dette for lille, 
må vi udvide det på marken nord for Nyvej. En sti 
langs åen vil foreløbig blive holdt åben i hvert fald i 
dagtimerne, lige som der vil blive anlagt en ny vej fra 
stentrappen ved buebroen op til kirken, men som vore 
byggeplaner efterhånden skrider frem, vil vi søge at 
begrænse antallet af indgange til Herlufsholm til højest 
to, ikke alene af hensyn til den indgående strøm af tu
rister, men også til den udgående strøm af disciple, 
hvis velfærd og færden vi som bekendt har ansvaret 
for.

For dem, der mener, at al forandring er til det værre, 
er dette selvfølgelig ikke noget opmuntrende budskab. 
Men lad være at tage det som en personlig fornærmel
se, at vi flytter om på digerne og hælder jord på skrå
ningerne. Jeg gentager, at folk stadig er velkomne på 
Herlufsholm, hvis de vil rette sig efter de regler for 
deres færden, som vi opstiller.

HUSK HERLOVIANER-FROKOSTERNE
den første tirsdag i hver måned kl. 12 på Grand Gafé, Kgs. Nytorv
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