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39. ÅRGANG

V

NUMMER 2

NOVEMBER 1961

Fra fik-fak-dysten i Charlottenlund Skov Kr. Himmelfartsdag. Sandstrygeren, Svend Aage Bruun Hansen (’29), proklamerer Eyvind Boserup (IV’26) som
vinder. Der kan således henvises til referatet fra tidligere år.
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FAABORG
OTTOSEN
GENVALGT
- SOM SUPPLEANT FOR REVISOR! ELLERS INGEN SENSATIONER VED

HERLOVIANERSAMFUNDETS ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING 1961

en 22. marts afholdtes Herlovianersamfundets
ordinære generalforsamling på Grand Café i
København.
Formanden, departementschef E. Dreyer (’10) bød
velkommen og foreslog som dirigent højesteretssag
fører V. E. Brammer (’20). Dette forslag vedtoges
enstemmigt.
Dirigenten takkede for valget og gav derefter ordet
til formanden, som aflagde beretning (dagsordenens
punkt 1). Formandens beretning gengives her efter
manuskript, mens de øvrige taler ved generalforsamlin
gen kun vil blive refereret i uddrag.
Formanden: I løbet af 1960 er følgende medlemmer
af Herlovianersamfundet afgået ved døden:
Overlæge Knud Lunn (’02) - død den 26. januar
1960,
rektor Olaf Friis-Hansen - død den 14. marts 1960,
afdelingsbibliotekar Kjeld Hasselbalch-Larsen (’12)
- død den 14. april 1960. - Flan var igennem 12 år fra
1937-48 redaktør af »Herlovianeren«,
overlæge Arne Lindholm (’04) - død den 20. april
1960,
civilingeniør Sv. Friis-Jespersen (’10) - død den 31.
december 1960.
Jeg havde på sidste generalforsamling lejlighed til
at omtale rektor Friis-Hansens død og at udtale min
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deord om ham. Men vi vil nu mindes de medlemmer,
som vi ved dødsfald har mistet i løbet af 1960.

Min beretning for det svundne år omfatter - ligesom
tidligere - tiden fra sidste generalforsamling den 24.
marts 1960.
Først nogle ord om bevægelserne i medlemstallet
siden sidste opgørelse: Vi begyndte året 1960 med et
medlemstal på 871. Hertil er i årets løb kommet 28 ind
meldte russer og 3 andre indmeldelser, hvilket skulle
bringe tallet op på 902.
Herfra går imidlertid de 5 omtalte medlemmer, der
er døde, endvidere 4, der er udmeldt, og 25, der er slet
tet på grund af kontingent-restance.
Dette tal giver i alt et minut på 34, Således at med
lemstallet pr. 1. januar 1961 opgøres til i alt 868 eller
en tilbagegang i årets løb på 34. Jeg skal lidt senere i
min beretning gøre nogle bemærkninger herom.
Forstanderen for Herlufsholm var Så elskværdig i
forbindelse med fugleskydningen på skolen i august
måned at invitere Herlovianersamfundets bestyrelse
og Herlovianerens redaktør til middag på Gavnø. Der
blev ved den lejlighed fra begge sider udtryk et varmt
ønske om fortsættelse af det gode forhold imellem sko
len og Herlovianersamfundet.
Samfundet afholdt den 21. november 1960 en fælles
aften på Grand Café, Kongens Nytorv hvor vi spiste
gule ærter med flæsk og æbleskiver, og hvor tidligere
lektor på Herlufsholm, nuværende rektor på Nørre
Gymnasium, dr. phil. Jørgen Andersen causerede om
sine indtryk fra en rejse, som han for nylig havde fore
taget til Sydamerika for at komme i forbindelse med
danske kredse dernede. Aftenen var vfelbesøgt.
Samfundets årsfest - Trollefesten og| rusmodtagelsen
- den 14. januar 1960 fandt som i de senere år sted
i Flotel Richmonds selskabslokaler og sar besøgt af
omkring 100. Festtaleren ved den lejlighed var forman
den for grosserer-societetet, Christian Saugmann (13).
På Herlufsholm repræsenteredes samfundet på Trolledagen af landsretssagfører Mogens SchaumburgMüller (’21).
Flerlovianerfrokosterne den første tirsdag i hver
måned kl. 12 har fortsat været afholdt på Grand Café
på Kongens Nytorv og har - ligesorp tidligere år været velbesøgt. Jeg finder anledning t i ved denne
lejlighed at gentage min opfordring til gamle Herlovianere, der bor uden for Københavp, men som af en
eller anden grund opholder sig her i ¡byen den første
tirsdag i måneden, til at deltage i frokosten, som i
almindelighed kun vil beslaglægge Deres tid fra kl. 12
til kl. 13,30.
Jeg omtalte ved sidste generalforsamling, at besty
relsen havde besluttet at få optaget enl ny grammofon
plade af Trollemorgen til afløsning af den gamle plade.
Organist Larsen, som vi naturligvis havde været i for
bindelse med, var villig til at stille sig til rådighed for
optagelsen, men mente ikke, at denne kunne finde
sted i det forløbne skoleår 1959/60, da stemmemate
rialet i det år efter hans mening ikke var tilstrækkelig
godt. I indeværende år har der derimod været et ud
mærket stemmemateriale, og optagelsen var fastsat at
skulle finde sted kort efter 14. januar 1961, men blev
desværre hindret ved, at organist Larsen blev ramt af
en langvarig sygdom. Vi håber imidlertid på, at orga
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nisten, der nu er vendt tilbage til sit arbejde på skolen,
vil kunne medvirke til, at vi får optagelsen gennemført
inden sommerferien.
Jeg har ved de senere års generalforsamlinger hvert
år omtalt det forestående 400 års jubilæum den 25.
maj 1965 på Herlufsholm og også skitseret vore tanker
om, hvorledes Herlovianersamfundet skulle fejre denne
sjældne mindedag. Overvejelserne heraf, der naturlig
vis må koordineres med de planer, som skolen har om
jubilæet, er ganske naturligt blevet sinket ved forstan
derskiftet og ved rektor Friis-Hansens død.
Planerne begynder imidlertid nu at tage form og har
senest været drøftet for en måneds tid siden ved et
møde mellem forstanderen og rektor på den ene side
og gamle Herlovianere på den anden side. Vi har end
videre derefter drøftet spørgsmålet i samfundets besty
relse, og jeg regner med, at i løbet af meget kort tid vil
den endelig beslutning blive truffet ved aftale mellem
skolen og Herlovianersamfundets bestyrelse.
Mens megen plads i min beretning på generalfor
samlingen i marts 1960 blev optaget af begivenheder på
Herlufsholm, kan jeg ved denne lejlighed gå hurtigt
hen over det. Den ny forstander og den ny rektor har
jo hver for sig været optaget af at sætte sig ind i det
arbejde, der påhviler dem, og det er bestyrelsens ind
tryk, at Herlufsholm, både hvad forstander og rektor
angår, er i de bedste hænder.
Jeg skal dernæst gøre et par bemærkninger om den
støtteaktion til fordel for Herlufsholm, som jeg allerede
omtalte sidste år. Den er trukket noget i langdrag,
fordi den selvbestaltede lille komité ønskede, at der
i henvendelsen om bidrag til en sådan støtteaktion
skulle optages så fyldige oplysninger som muligt om
stiftelsens økonomiske forhold. Forstanderen var helt
enig heri, men måtte naturligvis have nogen tid til selv
at sætte sig ind i stiftelsens økonomi, og et møde mel
lem forstanderen og den selvbestaltede komité trak
derfor ganske naturligt noget ud, men har nu fundet
sted, og vi skal herefter se at komme videre med arbej
det for støtteaktionen.
Endelig vil jeg som bebudet gerne gøre nogle be
mærkninger om bevægelserne i medlemstallet, og jeg
vil gerne gøre det ved at give en oversigt over bevæ
gelserne i de sidste 5 år, og jeg tager mit udgangs
punkt den 1. januar 1956, da medlemstallet ud
gjorde 862.
I de derefter forløbne 5 år - altså til udgangen af
1960 - har bevægelserne været følgende:
Døde:

1956
10
1957
10
1958
9
13
1959
1960
5
Til
sammen: 47

Udmeldte: Slettet på
grund af
restance

Ny
indmeldte :

Antal med
lemmer ved
årets udgang:

859
851
866
871
868

6
4
5
9
4

14
22
12
12
25

27
28
41
39
31

28

85

166

Det vil altså sige, at udgangstallet 862 pr. 1. januar
1956 er blevet forøget i denne 5 års periode med 166
nyindmeldte medlemmer, men er blevet formindsket
med i alt 160, nemlig 47 døde, 28 udmeldte og 85, der
er slettet på grund af restance.
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Medlemstallet ved udgangen af 1960 bliver herefter
det allerede nævnte antal 868, således at nettotilgangen
i løbet af disse 5 år har været det beskedne tal af 6.
Dette kunne nok give anledning til undren, og jeg
har derfor prøvet at dissekere disse tal lidt:
Antallet af døde råder vi jo desværre ikke over.
Antallet af udmeldte på 28 i løbet af 5 år, eller 5-6
årligt, forekommer mig heller ikke at være påfaldende.
Det er helt klart, at udmeldelser kan vi ikke undgå,
selv om vi nok så meget hævder, at enhver gammel
Herlovianer bør være medlem og forblive som sådan
af Herlovianersamfundet. Der kan være mange årsa
ger til, at et medlem udmelder sig af en forening, men
jeg vil i denne forbindelse her specielt fremhæve, at
det jo er et faktum, at et betydeligt antal Herlovianere
tager ophold i udlandet af kortere eller længere varig
hed, og selvom dette i sig selv ikke burde bryde for
bindelsen med Herlovianersamfundet, må vi se i øjne
ne, at det kan resultere i udmeldelser.
Antallet af kontingentrestanter, der er slettet på
grund af restancen, andrager for de 5 år 85, og dette
er jo et ikke ubetydeligt tal, eftersom det i gennemsnit
er 17 pr. år. I lovenes § 4, næstsidste stykke, fastsættes
det, at hvis et medlem ikke har betalt kontingent i 3
på hinanden følgende år, betragtes han som udtrådt af
samfundet. Denne bestemmelse har den nuværende
bestyrelse ment at måtte gennemføre, således at det
medlemstal, som vi opgiver på generalforsamlingen,
regner vi med er reelt.
Jeg har imidlertid prøvet på at finde ud af, hvorfor
så mange medlemmer har måttet slettes på grund af
kontingentrestance, og jeg har stillet mig selv det
spørgsmål, om det hænger sammen med, at vi i de se
nere år har gjort en energisk indsats for at søge alle
russer, der udgår fra Herlufsholm, indmeldt som med
lemmer af samundet - en indsats, der har givet udmær
kede resultater, men som man kunne befrygte ville
give bagslag i den form, at de unge ikke betaler deres
medlemskontingent til trods for, at medlemsbidraget
for de 8 yngste årgange kun ligger mellem 6 og 8 kr.
pr. år.
Jeg har imidlertid konstateret, at et sådant tilbage
slag ikke synes at foreligge, idet der af de 25 restanter,
som er blevet slettet ved udgangen af 1960, er 13, som
fordeler sig på årgangene 1921-48, og 12 på årgangene
49-54 med 2 for hver af disse årgange, dog 4 for årgan
gen 1949. Der er altså ikke nogen restanter fra årgan
gene -55, -56 og -57, som ville være modne til sletning
nu, hvis de ikke havde betalt deres medlemskontingent.
En tilsvarende undersøgelse, som jeg foretog og om
talte på generalforsamlingen i 1958, hvor der i det for
løbne år var slettet 22, gav i virkeligheden et tilsva
rende resultat. Jeg mener derfor at kunne fastslå, at det
ikke er de yngre årgange, der slettes for restance, men
derimod nogle mellem-årgange, i det foreliggende tih
fælde altså årgangene 49-54. Man tør vel ikke helt se
bort fra, at den omstændighed, at medlemsbidraget
efter 8 års forløb går op fra 6-8 kr. årlig til 15-20 kr.
årlig, kan øve en vis indflydelse på dette.
Jeg har også spurgt mig selv, om muligvis det for
hold, at et relativt stort antal - i modsætning til tid
ligere - optages i 1. G og derfor ikke når at få helt
den faste tilknytning til Herlufsholm som de, der har
gået der en længere årrække, muligvis kan have noget
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at betyde i denne forbindelse. Jeg er ikke nået til no
gen bestemt slutning herom.
Det er, hvad min nærmere undersøgelse af bevæ
gelserne i medlemsbestanden igennem de sidste 5 år
har givet som resultat, og jeg synes, det er naturligt
at slutte med at sige, at antallet af medlemmer, der
må slettes på grund af kontingentrestance, er for stort,
og at vi fra bestyrelsens side henstiller, at gamle Herlovianere ikke blot indmelder sig i Herlovianersamfundet, men også opretholder deres medlemsskab i
dette og i hvert fald fritager bestyrelsen for det ked
sommelige arbejde, som det er at skulle slette gamle
Herlovianere af samfundets rækker på grund af kon
tingentrestance, hvilket jo skal erindres den dag, de
slettede muligvis påny kunne ønske at blive medlem
mer af samfundet.
Svend-Tito Achen (’40): Måske burde man fremstille
en liste over gamle Herlovianere, der ikke er medlem
af samfundet. Hvis denne liste så bragtes i Herlovianeren, kunne man vel ved personlig kontakt få dem til at
melde sig.
Viggo Forchhammer (’95): Hvorfor vil man lade ind
spille en ny »Trollemorgen-plade«? Er det af tekniske
grunde?
Jørgen Damgaard (’34) støttede Achens forslag. Han
mente angående kontingentrestanterne, at mange vist
gled ud, når de blev færdige med studierne og flyttede
til provinsen.
Kristian Jensen (’17): Mange meldte sig måske ud
eller lod sig slette, fordi festerne i Herlovianersamfundet manglede festivitas! - Han ankede over, at man
lod 14. januar-festen afholde på Richmond i stedet for
på d’Angleterre - og fortsatte: For mange ældre er det
noget af et offer at komme til Trollefesten, fordi man
savner festlighed. I år var festen så åbenlyst kedelig,
at alle, inclusive bestyrelsen, forlod festen inden klok
ken 23. Måske burde bestyrelsen overveje, om ikke en
virkelig strålende fest kunne holde på medlemmerne,
en fest, hvor man fik nye kammerater, man gerne ville
se igen. - Elan frarådede at følge Achens forslag, idet
det i realiteten ville blive en liste over dem, der var ud
trådt på grund af gæld. (Tilråb fra Achen: »Det kan
der være noget om!«). - Kristian Jensen mente, at den
lovede medlemsfortegnelse ville give en tilstrækkelig
god oversigt.
Damgaard: Nogle medlemmer skriver og melder sig
ud. De angiver ikke festernes kvalitet som grund, men
snarere dette, at de i den kommende tid ikke får lejlig
hed til at komme i kontakt med Herlovianersamfundet.
Mange andre glider ud, simpelt hen fordi vi ikke ved,
hvor de er, når de ikke har meldt flytning. Det drejer
sig mest om de yngre medlemmer, der flytter ofte eller
rejser til udlandet.
Knud Lindberg (IV ’23): Da jeg er blevet udnævnt
i Herlovianeren til en art festarrangør, vil jeg svare
Kristian Jensen: Det at arrangere en fest i Herlovianer
samfundet har i høj grad også en økonomisk side.
Angående ønsket om festivitas kan jeg nævne, at de
fleste af os trækker i kjole og hvidt den aften - men
samtidig vil jeg for øvrigt foreslå, at man lemper dette
til blot at være smoking. Det er der mest stemning for.
Skulle man gøre festerne mere »kjoleagtige« og der
med dyrere, ville det betyde et stort frafald blandt de
unge. Nogle medlemmer foreslog i sin tid, at festerne
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skulle forenkles i retning af pølsegilder andre kræver
mere festivitas. Det er unægtelig svært at ramme alles
smag og ønsker, når man arrangerer enj fest!
Knud Gottlieb (’20): At sidste års fest sluttede så tid
ligt skyldes måske, at mange har en ukammeratlig ten
dens til at ville holde »eftergilde« over en Taske whisky
hjemme - og så bryder op straks efter kaffen. Det er
ukammeratligt, for når så mange kommer sammen, bør
man hjælpe bestyrelsen ved at blive og bidrage til fest
stemningen - og i hvert fald udsatte eventuelle »eftergilder« til efter klokken 24.
Lindberg kunne ikke give Gottlieb helt ret. Skulle
festen fortsætte stort længere end til klokken 23, måtte
man servere noget - og det havde man næppe råd til.
Skulle der arrangeres natmad, blev det for dyrt.
Poul Adam Tvede (’40): Jeg holdt op med at kom
me til festerne, da bestyrelsen ikke længere indbød da
merne også, som man gjorde i gamle dage til rusgil
det. Kunne man ikke overveje at tage damerne med
igen?
Lindberg: De gamle dages rusgilde med damer var
en selvstændig fest - som man imidlertid holdt op med,
fordi tilgangen til den var for lille. Måske bør man
dog prøve at genoplive denne tradition og bede damer
ne med her. Men ved Trollefesten - til en fest i Her
lovianersamfundet, hvor man i første række vil mødes
med gamle kammerater - er damerne ikke rigtig på
plads!
Niels Sommerfeldt (’38) gav Lindberg ret i, at kjole
burde afløses af smoking ved Trolléfesten - ikke
mindst fordi kjolesættet virkede noget] aparte i »Trocadero« senere på aftenen! Angånde rusfesten erklæ
rede han: Da vi studerede, var det vanvittigt morsomt
at holde fest med damer. Men nu, c a vi er blevet
ældre, vil konflikten ubønhørligt melde sig, om man
ved sådan en fest skal være høflig mod sin kone eller
hygge sig med sine kammerater.
Tvede: Ved hundredårsfesten for nogle år siden var
der damer med - og den fest var absolût vellykket.
Damgård foreslog et kompromis: At lade de yngre
årgange, men ikke de ældre tager damer med - ikke
mindst fordi mange hustruer slet ikke yillie med.
Achen: Damgaards forslag er næppe så vel gennem
tænkt, da der jo ikke er tale om »dametvang«! Vellyk
ket er tit selskaber med en fjerdedel damer, resten
herrer. Tvede og en del andre med ham mener, at det
ville være bedst at have damer med. Lad] os dog forsøge
dette - men lad det være frivilligt.
Forchhammer havde altid, sagde han, kæmpet for da
mernes adgang til festerne - men den sidste fest med
damer var direkte uhyggelig! Han mente, at man, hvis
man ville have damer med, måtte holde to årlige fester,
adskilt fra hinanden: en Trollefest uden damer (det
modsatte ville støde på stærk modstand) og en rus
fest med damer. Men gjorde man det, ipätte man være
forberedt på, at mange af de unge ville stryge Trollefesten og i stedet kun gå til rusfesten. Ajligevel var det
måske nok forsøget værd - ud fra den betragtning, at
kvinden jo var vor bedre halvdel, så når kammerater
nes hustruer var med, og man lærte disse hustruer at
kende, havde man lejlighed til at få et bedre indtryk
af kammeraterne. Han konkluderede i et forslag om
et ordentligt rusgilde med damer - selv om det ville
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betyde en nedgang i antallet af deltagere i Trollefesten.
Formanden: Der blev ikke så meget tilbage til mig
at svare på efter denne diskussion - men et par ting er
der dog. Til Forchammers spørgsmål om, hvorfor vi vil
lade optage en ny Trollemorgen-plade, kan jeg sige, at
den gamle er udsolgt, og at teknikken desuden er ble
vet bedre nu, så vi vil kunne få en bedre plade. - Til
Kristian Jensens spørgsmål, hvorfor vi flyttede til
Richmond, kan jeg kun svare, at vi ikke længere var så
velkomne på d’Angleterre, fordi vi ikke gav penge nok
ud. Hvad festivitas angår, så ligger det i selve sagens
natur, at festen let får en vis stivhed over sig, når den
både skal være rusmodtagelse, Trollefest, fest for jubi
larerne og desuden den eneste større sammenkomst i
Herlovianersamfundet. - Jeg var selv den sidste, der
forlod festen i år - og jeg konstaterede, at der var en
vis trang både hos ældre og yngre til at feste videre
andetsteds.
Trollefesten synes jeg ikke, at vi kan tage damer
med til, men naturligvis kan man igen rejse spørgs
målet om en rusfest med damer - også fordi vi ved,
at det ikke er helt godt at fejre rusmodtagelse og jubi
larer så sent som den 14. januar. En egentlig rusfest
belastede imidlertid økonomien betydeligt, og den var
heller ikke særlig velbesøgt. Vi vil dog overveje for
slaget i bestyrelsen, ligesom vi vil overveje forslaget
om at gå over fra kjole til smoking. - Forchhammer har
sikkert ret i, at deltagerantallet i Trollefesten vil gå
ned, hvis vi indfører rusfesten igen. Også dette syns
punkt vil indgå i bestyrelsens overvejelser.
Forchhammer takkede formanden for hans forstå
ende indstilling. Holdt man fremtidig en rusfest med
damer og en Trollefest uden damer, kunne medlem
merne jo selv vælge, om de ville til »damefest« eller ej.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere, som
ønskede ordet under punkt 1. Man gik derpå over til
dagsordenens punkt 2: »Kassereren aflægger regn
skab«.
Kassereren (Damgaard) gennemgik regnskaberne for
Herlovianersamfundet og legaterne på basis af Herlovianerens optryk af dem, der efter ønske fremsat på
generalforsamlingen 1960 var noget udførligere end
tidligere. I sine kommentarer til regnskaberne fremhæ
vede kassereren, at både kontingentindtægterne og ud
gifterne til fester var noget mindre end året forud og at man i 1960 havde oplevet det særsyn, at en be
vilget legatportion ikke var blevet afhentet.
Drigenten oplyste, at alle regnskaberne var revide
ret af Herlovianersamfundets revisor Børge Dan (T6),
og at alle bilag var til stede.
Kristian Jensen nævnte, at en gave fra Valdemar
Anthons dødsbo var indgået på driftsregnskabet, og
spurgte, om den ikke burde være indgået i gamle herlovianeres tilbagebetalingslegat.
Kassereren svarede, at gaven fra Valdemar Anthons
dødsbo var givet bestyrelsen til helt fri anvendelse.
Formanden: Vi ønskede, at det klart skulle fremgå
af regnskabet, at denne gave var givet.
Der var ikke flere bemærkninger til regnskabet decharge blev givet - og man gik over til punkt 3:
»Fastsættelse af medlemskontingentets størrelse for
kalenderåret 1962, jfr. lovenes § 4, stk. 2«.
Formanden oplyste, at kontingentopkrævningen for
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året 1961 havde været på 7 kr. for de otte yngste år
gange og 17 kroner for resten af medlemmerne. Det
var en forhøjelse i forhold til året før på henholdsvis
1 og 2 kroner - og beløbet, som denne forhøjelse havde
indbragt, var blevet indsat på en særlig konto som et
specielt fond til festligholdelse af det kommende 400
års jubilæum. Han foreslog uændret kontingentop
krævning for året 1962 - altså henholdsvis 7 og 17
kroner.
Dette forslag blev vedtaget, hvorefter man gik over
til punkt 4: »Valg til bestyrelsen«.
Lindberg og Klaus Aarup (’51) blev genvalgt. I ste
det for Lennart Konow (’54), der ikke mere opfyldte
aldersbetingelsen for at være juniormedlem, foreslog
bestyrelsen Jes Olesen (’60). Fra anden side blev Finn
Kirstein (’59) foreslået. Begge var villige til at mod
tage valg - og ved den påfølgende afstemning blev der
afgivet 12 stemmer for Jes Olesen og 9 for Finn Kir
stein. Jes Olesen er således indtrådt som juniormed
lem i bestyrelsen.
Under punkt 5: »Valg af øvrige embedsmænd« valg
tes følgende: Suppleanter for bestyrelsen: Kjeld Niko
laisen (’40) og Finn Kirstein. - Revisor: Børge Dan. Suppleant for revisor: Niels Faaborg Ottosen (’31).
Igen i år lykkedes det således generalforsamlingen at
få placeret denne hædersmand på den meget tyngende
post som revisorsuppleant, men referatet ville være
mangelfuldt, om det ikke blev nævnt, at generalfor
samlingens øvrige medlemmer en tid lang var i et
stærkt modsætningsforhold til Faaborg Ottosen, som
ikke mente, at hans tid tillod ham at påtage sig flere
hverv. Formandens og dirigentens resolutte optræden
afgjorde dog sagen til så godt som alle fulde tilfreds
hed. - Som decisor genvalgtes højesteretspræsident
Otto I. Kaarsberg (’12) og som decisorsuppleant direk
tør Leif Berg (’19).
Man gik derefter over til sidste punkt på dagsorde
nen: »Eventuelt«.
Achen takkede bestyrelsen for dens store og i mangt
og meget glædesløse slid. Han fremdrog ikke mindst
kassererens og revisorens store indsats.
Achens tale hilstes med stærk klappen.
Formanden takkede Achen for hans smukke ord og takede derpå Konow, der nu var udtrådt af besty
relsen, for hans arbejde gennem flere år. Formanden
understregede endelig Achens tak til revisoren, Børge
Dan, der igen i år havde gjort et stort og hurtigt ar
bejde for Herlovianersamfundet.
Igen klappede man - hvorpå dirigenten erklærede
generalforsamlingen for hævet.
Formanden takkede dirigenten for den elegante
måde, han nok en gang havde løst sit hverv på.
Efter generalforsamlingen var der tvangfri fælles
aften for deltagerne, hvor man hyggede sig en god
times tid ved et par stykker smørrebrød.
Red.

Herlovianersamfundets studielegater.
Ansøgningsskemaer udleveres hos kassereren, 1rs.
Jørgen Damgaard, Købmagergade 55, København K —
og bedes indleveret i udfyldt stand sammesteds inden
udgangen af december 1961.
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Døde :
Oberstløjtnant, kammerherre Torben Hage (IV ’97).
Overretssagfører Frank Wilde (’02).
Civilingeniør Svend Friis Jespersen (’10).
Overlæge, dr. tned., greve Otto Moltke (’13), den 1. juli.
Politimester Torben Engelsted (’27).

Kaptajn P. C. Florian-Larsen (’23) er pr. 1. november 1960
blevet udnævnt til oberstløjtnant af reserven og ansat i gene
ralinspektøren for Telegraftroppernes stab.

Forstkandidat Jørgen Bruun (’43) er blevet udnævnt til
skovrider på Sorø Skovdistrikt.
Professor, dr. phil. Paul Diderichsen (’23) er blevet ud
nævnt til det Filosofiske Fakultets repræsentant i repræsen
tantskabet for Dansk Sprognævn. Og har i Modermålsselskabet holdt foredrag om »Sprogrigtighed«.

Den hidtidige chef for Kystflåden, kontreadmiral Aage
Linde (’22) er blevet chef for Søværnets nye Operative Kom
mando.
Den hidtidige chef for Kattegats og Nordsøens Marinekom
mando, kommandør J. T. B. Munter (IV ’20), er blevet chef
for Kattegats Marinedistrikt.

Fabrikant Knud Lindberg (IV ’23) fejrede 10. marts sit 25
års forretningsjubilæum.
Cand. jur. Gregers Richter (’41) er blevet ansat i Forenede
Nationers kontor for udbetaling af erstatninger til personer,
der er forfulgt af nazisterne på grund af deres nationalitet,
med tjeneste i Geneve.

Ved Årgang 1959 20 års studenterjubilæum samledes årgan
gen. Så godt som alle var blevet gift — heri er der næppe
noget mærkeligt — men ingen af disse var skilt.

Redaktør ]. P. Junggreen Lunn (TO) er af helbredsgrunde
trådt tilbage som landssekretær for Komitéen for Slesvigske
Feriebørn.
Arkitekt Bjørn Bindslev (’41) er blevet docent i byggeriets
administration ved Kunstakademiet i København. Og fik
27/12—60 en datter, Charlotte, nr. 3.
Civilingeniør Ebbe Christeiisen (’43) er udnævnt til admi
nistrerende direktør for Sunlight Fabrikkerne A/S.

Gert Einar Olsen (’53) har bestået skole-embedseksamen
med 1. karakter, januar 1961.

Leo Ranek (’53) har bestået lægevidenskabelig embeds
eksamen med 1. karakter, januar 1961.
Direktør for Arbejdstilsynet G. Drachmann (’28) er blevet
udnævnt til forligsmand.

Landsdommer Erik Hastrup (’28) er af Arbejdsministeriet
udpeget til mæglingsmand.
Ekspeditionssekretær Kaare Schmit (’36) og læge Lorenz
Ferdinand (’40) er medlemmer af bestyrelsen af den nyopret
tede forening »Natur og Ungdom« under Danmarks Natur
fredningsforening.

Redaktør Sven Munkebo (’31) er blevet chef for Radio
Nordjylland.

Filminstruktør Jens Flenriksen (’26) har ved Den 7. Festival
for Reklame- og Televisionsfilm i Venezia fået Grand Prix
for sin film »Philips Lys« i konkurrence med 1040 andre
film.
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Grosserer Christian Saugmann (T3) er blevet formand for
bestyrelsen i Kraks Legat.
Højesteretssagfører Poul Hjermind (’29) ej b.evet medlem
af bestyrelsen af det nyoprettede Aktieselskabet Rex-ShipPing.
Kontorchef i Udenrigsministeriet Janus P^iludan (’38) er
blevet udnævnt til generalkonsul i Leopoldville og Brazza
ville.
Bankier Hans Chr. Sonne (’09), New York, der i sin tid
begyndte den ædle kappestrid blandt Herlufsholms velgørere,
markerede sin 70-års dag, 19. juni, ved at skænke skolen yder
ligere 50.000 kr.
Civilingeniør Christen Grum-Schwensen (’28) er pr. 1. ja
nuar 1961 blevet udnævnt til overingeniør og chef for Bur
meister A Wains prøveafdeling.
Rektor Fochhammers datter, Emmy Vilstrup, enke efter
læge Harald Vilstrup (’89) fyldte den 18. november 90 år i
bedste velgående.

Penne m.m.:
Professor, dr. jur. Sven Clausen (TI) skrev Politiken 4.
juli om »Dagen, der fik betydning for »held den menneske
lige æt««.
Baron Carl Haxthausen (T9) skrev 4. feblruar i Politikens
kronik om »Svensk jagt«.
I Politikens kronik 15. februar skrev kontorchef Per Kir
stein (’29) »Har vi balance i uddannelsen?«!
Professor, dr. phil. F. ]. Billeskov Jansen (’26) har udgivet
et højt berømmet, ikke udvalg, men lyrisk bibliotek: »Den
danske Lyrik 1800—1870« 1—2, Hans Reitzels Forlag, hæftet
56,50, indb. 82,50 kr. Og er blevet udnævnt til ridder af Dan
nebrog af 1. grad.
Overlæge, dr. med. Mogens Andreassen (19) har på Gads
Forlag udgivet en førstehjælp, »Når Ulykken er sket«, kr.
9,75.
Ambassadør Eyvind Barteis (’34), Paris, har i Figaro Litté
raire skrevet om »Kierkegaard, vor danske Ifascal«.

I august udsendtes 2. oplag af »Hvad skal barnet hedde?«
af Mogens Brandt-Caspersen (’43) og Sven Tito Achen (’40).
Civilingeniør Carl Lind (’97) har i Mælkcritrlende Nr. 50
og 51, 1960, skrevet »Studier over clostridierne«, og i nr. 10
og 11, 1961, »En metode til adskillelse af Sei låctis, Sc. cremoris og Sc. thermophilus fra enterokokker og Sc. diaeeti1 actis«.
Skovrider Svend Bang (’26) har i Dansk Skovforenings
Tidsskrift februar 1961 skrevet »Angående »En skovejers
synspunkter«« og i »Hjemmeværnet« nr. 1 1961 om »Hverv
ning«.
Etnografen Klaus Ferdinand (’44) omtaltes, i en stor artikel
i Politiken 28. april: »Hjem til Århus med sære ting fra
Afghanistan«.
Forpagter E. Friderichsen (IV ’20), Hesede Flovedgård,
omtaltes i Berlingske Aftenavis 13. maj: »Påfuglefarm på
dansk bondegård«.
I et interview med læge Helge Palm Præsi (’29) »Fri? Ja
tak! Men helst ikke på kommando« i Berlingske Tidende
9. april faldt talen også på Herlufsholm.
Ekspeditionssekretær P. A. Tvede (’40) skrev i Berlingske
Tidendes kronik 3. januar om »Skilsmissebarnet og sam
kvemsretten«, i Berlingske Aftenavis 25. maj om »Ambassa
dører som handelsrejsende«, i Politikens kronik 26. maj »Brev
til en lejer«, i »Ballosophen« juni 1961 »Qp og ned med
elevatoren« (om fodbold), og i Østsjællands Folkeblad 17.
juni »Med Dybdahl i paradis« (om jordbær).

59. årg.
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1965
Som bekendt vil Herlufsholm i maj 1965 kunne fejre
sit 400 års juiblæum, og skolen og Herlovianersamfundet har drøftet, hvorledes denne eneståedne, ja mira
kuløse begivenhed burde markeres udadtil. Det blev
besluttet at fordele opgaverne, således at skolen vil
lade udarbejde en Herlufsholms Historie 1915-1965 (en
fortsættelse af A. K. Hasselagers »Herlufsholm 18651915«, der igen var en fortsættelse af Melchiors og
Leths Historiske Efterretninger om Herlufsholm Stif
telse), medens Herlovianersamfundet vil stå for en
billedkavalkade af Herlufsholm 1565-1965.
Biliedkavalkaden skal omfatte gengivelser af Herlufsholms bygninger og omgivende natur fra skolens
oprettelse til jubilæumsåret. Fra den ældre tid (træsnit,
kobberstik m. m.) vil kavalkaden måske komme til at
udgøre en komplet samling; fra begyndelsen af 1800tallet (litografi, xylografi, og senere også fotografi)
kan der kun blive tale om at vælge det bedste: det mest
belysende og det smukkeste.
Ved siden af ovennævnte kategorier af reproduce
rede billeder (og fotografier) var det tanken også at
lade kavalkaden omfatte egnede original-arbejder,
f. eks. håndtegnede planer, opmålinger eller arkitektur
tegninger; ikke mindst ligger det redaktionen på sinde
at finde frem til tegninger, akvareller, malerier og lig
nende, jo ældre des bedre, og helst ting som ikke har
været offentliggjort før.
Opsporingen og udvælgningen af billederne er over
ladt til redaktør »Sven Tito Achen (’40) og arkitekt
Helge Finsen (’15), hvilken sidste har studeret Her
lufsholm bygningshistorie og specielt vil tage sig af de
tekster, som skal ledsage billederne. Professor Frederik
Billeskov Jansen (’26) vil bistå hermed ud fra sit kend
skab til litteraturen om Herlufsholm og af herlovianere
(f. eks. Rahbek og Sibbem).

Det er klart, at redaktionen har en plan om, hvad
den skal igennem: Herlufsholms godsarkiv og bibliotek,
Herlovianersamfundets arkiv, Det kgl. Biblioteks Kort
og Billedsamling, Kobberstiksamlingen, Kunstakade
miets samlinger af billeder og arkitekturtegninger,
Nationalmuseets billedsamlinger, Næstved Museums
billedsamling, Hasselbalch-Larsens bibliografi, de store
billedværker: Resen, Frederik IV’s Atlas, Pontoppidans
Danske Atlas, Den danske Vitruvius, Trap osv., osv.
Formålet med denne lille orientering er imidlertid at
appellere til alle interesserede herlovianere:
Den, der kender nogen original gengivelse af Her
lufsholm (gammel eller ny) eller nogen reproduktion,
som han ikke tror, at redaktionen selv vil opdage, lad
ham komme frem med sin viden! Vi er specielt inter
esseret i gamle tegninger, malerier, gouacher og lig
nende, i privat eller offentligt eje; i udenlandske repro
duktioner eller reproduktioner i danske værker, hvor
man ikke skulle have ventet det; og i gode fotografier,
både ældre og nyere. Ethvert bidrag, enhver oplysning,
ethvert forslag, enhver idé modtages med taknemme
lighed af undertegnede. Adresse: Politikens Forlag,
Vestergade 26, København K.
Sven Tito Achen (’40).

TORBEN V. KLEIN (R’35)
Intern transportmateriale

Lager- og fabriksrationalisering

HOLBERGSGADE 26, K. - BY. 5058

IBSSKALLEN
P. C. Florian-Larsen (’23) har gjort opmærksom på et inter
essant fund ved udgravninger i Viborg for nylig. Under af
dækningen af nogle voldrester, der menes at være den syd
lige ende af byens ældste fæstning, en halvkredsvold, der blev
anlagt af Svend Grathe o. 1150, har man fundet to komplette
skeletter. På brystet af den ene af de døde lå en ibsskal. Gra
ven ligger ikke langt fra Hærvejen, og den døde er formentlig
en mand, som er blevet indhentet af døden på pilgrimsvan
dring, rimeligvis på vej tilbage fra Compostela.
I denne forbindelse kan nævnes, hvad A. Fabricius i sin
grundige, meget fængslende bog, »Forbindelsen mellem Nor
den og den Spanske Halvø«, 1882, skriver om Sankt Ibs
grav. »Fra det 10. århundrede begyndte fremmede pilgrimme
at komme derhen, og især i det 13. og 14. strømmede de der
til i stor mængde, især fra Norden . . . «. Den første af de
talrige nordiske valfartende hertil, som omtales i kilderne,
var en klerk hos ærkebisp Eskil; han drog til Compostela mel
lem 1179 og 1182, men nævnes desværre ikke ved navn. Hellig
Anders fra Slagelse var i Compostela 1206, og så mange dan
ske pilgrimme drog derned, at der blev udarbejdet en vejled
ning i rejsen, et såkaldt itinerarium, skrevet i Ribe, vistnok i
begyndelsen af 1200-tallet.
Dette beviser jo ikke, at Gøyerne har deres våben fra en
tilsvarende pilgrimsfærd, men det bidrager til sandsynlig
heden herfor.
Pilgrimsstrømmen fra Danmark til Sankts Ibs grav varede
lige til Reformationen. I 1516 foretog således feltherren Johan
Rantzau færden, og Christian 2. havde engang i havsnød aflagt
løfte om at valfarte dertil. Da han var kommet frelst i havn,
nøjedes han dog med at sende en stedfortræder.
Sven Tito Achen (’40).

Dansk Stoker & Varmekedel Koinp. A/S
Landgreven 4 .

København K . Minerva 270

Østsjællands Folkeblad
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Bygningsartikler . Gips . Terrazzo . Sfenmel . Væg- og Gulvlliser

Tegn Deres forsikringer hos:

Chr. Rasch
C. C. Burmeister (’43)

Vs Knud Gottlieb ( 20)

Malmøgade 5, Kbh. 0.

Etableret 19C2

Telf.: *C. 404
Vi tegner alle arter forsikringer — og vi er specialister i
brand-, automobil-, heste- og kreatur- samt fjernsynsforsikring

Rådhuspladsen 4, København V.

Telefoner:

O'HÅRÅ SCHULTZ
(V '19)

’Minerva 7383 - Byon 25 40

Brøndboring
udføres af

KOLONIAL

K. B. Larsen (’ 17)

VIN

DELIKATESSE
Holbergsgade 6 •

K.

Frederiksgårds Alle 4
lasan 1072

Telefon Central 5679

GEORG CHRISTENSENS
BOGHANDEL
AXELTORVET 10
TELE. NÆSTVED 4 - 2024 - NÆSTVED

7r

LARSENS EFTF

(Peter Andersen^)

LEVERANDØR TIL HERLUFSHOLM KOSTSKOLE

NÆSTVED

Schaumburg-Müller & Co. Vs
BRÆNDSEL OG BRÆNDSELSOLIER

AF ENHVER ART LEVERES OVERALT
TLF. C. * 3978
VED GODSBANEGAARDEN 2
KØBENHAVN V.

ERNST SCHAUMBURS-MÜLLER

C29)

Parfumerie Lichtenberg
M. Cruse (’22)

REGLEMENTERET SKOLESLIPS

Trevira kr. 17,50 - Nylon kr. 9,50
TLF. NÆSTVED 721717 . GIRO 35007

Værnedamsvej 17 . Vester 4685
Østerbroøade 150 . Tlf. Øbro 6156
6I. Kongevej 140 Central 12476
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HERLOVIANERSAMFUNDET
Medlemsfortegnelse — pr. 1. juli 1961

Eventuelle rettelser, tilføjelser og ajourføringer bedes sendt til 1rs. Jørgen Damgaard, Købmagergade 55, Kbh. K.
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Aabling-Thomsen, Hans Henrik (’45) apoteker,
Brogade 1, Køge.
Aarup, Erik (’17) bankdirektør, Frederikslundsvej 10, Holte.
I — Klaus (’51) civilingeniør, Mariendalsvej 24, F.
— Knud (’19) sognepræst, Kerte pr. Aarup.
— Niels (’51) stud, theol., Humlehaven 57, Valby.
Achen, Svend-Tito (’40) forlagssekretær, Kong Georgsvej 52, F.
Agger, Hans Jørgen (’45) cand. jur., Frederiksborggade 39, K.
Ahlefeldt-Laurvig, Bent (T4) greve, cand. polit.,
14, East 90th Street, Apt. 5-D, NewYork 28, N.Y.
— Kai (TO) greve, cand. jur., Hofjægermester,
Eriksholm pr. Vipperød.
— Preben (’55) Tranekær slot, Tranekær.
— Ulrik B. (’57) landvæsenselev, Tranekær slot, Tranekær.
Ahnfeldt-Mollerup, Claus (’55) løjtnant, Sandholmlejren.
— Ib (’60) 4. Maj Kollegiet, Aarhus.
Ahrentecht, Kay (’21) læge, Randers.
Aller, Axel Bjørn (’54), premierløjtnant,
Nr. Felding, Holstebro.
Ammendrup, Hans (’55), Fjordtoften 6, Frederikssund.
— Jens Chr. (’57) Fjordtoften 6, Frederikssund.
Ammentorp, Paul (’42) arkitekt, Sdr. Jagtvej 6, B, Hørsholm.
Amnitzbøll, Lars (’33) cand. pharm., provisor,
Jyllandsgade 22, III, Fredericia.
Andersen, Allan (’44) ingeniør, Hummeltoftevej 105, Lyngby.
— Allan Wincent (’58) c/o Petersen, Jyllingevej 136, Rødovre.
— Anders Bøgh (’60) stud, jur., p.t. udlandet.
— Bent (IV’44) ingeniør, Mosevangen 5, Birkerød.
— Flans Chr. (’59) Kastanievej 14, V.
— Hans Chr. (’60) stud, jur., Nakskovvej 21, Valby.
— Henry adjunkt, Herlufsholm.
— Ib (’36) pastor, Bernstorffsvej 56, Hellerup.
— Ib (’47) cand. pharm., Bakkehegnet 75, Grenaa.
— Johannes (’51) stud, mere., Nordruplund pr. Farendløse.
— Jørgen Friis (’50) læge, Langenæs Allé 26, Aarhus.
— Knud Hee (’04), stiftsprovst, Kornagervej 63, Lyngby.
— Niels O. V. (’40) civilingeniør, Nærumvænge 114, Nærum.
— Niels Erik (’48) civilingeniør, Toftegade 9, Roskilde.
— Ove (’60) Borgergade 19, Grindsted.
— René la Cour (’04) hospitalsinspektør, cand. polit.
Jagtvej 200, III, 0.
— Søren Kaas (’55) Havebo 4, Valby.
— Tage (T7) general, Norge.
— Wohlfahrt, lektor, Herlufsholm.
Andreasen, Ole Svend (’54), cand. mag., Østerbrogade 115,
København.
Andreassen, Jens P. (IV’22) læge, Ringe.
— Mogens (’29) overlæge, dr. med.,
Hoick Winterfeldts Allé 4, A, Hellerup.
Anthon, Mogens (’32) arkitekt, Østersøgade 84, 0.
Appel, Jacob (’48) cand. mag., Mulvad 20, Lyngby.
Arends, Peter (’58) stud, pharm., Dæmningen 8, Vejle.
Arfeldt, Søren (’58) stud, polyt., Hagemanns Koll.
Kristianiagade 10, 0.
Arffmann, Harald (T2) politifuldmægtig, Odder.
— Svend (’08) civildommer, Roskilde.
Arnstedt, Niels (’39) advokat, Gamlehave Allé 18, Charl.
Arntzen, Erling (’34) kontorchef, Sortedamsdosseringen 87, 0.
Assing, Flans J. (’48) sekretær, cand. jur.,
Danske Generalkonsulat, Chicago, U.S.A.
— Niels Henrik (’58) Bakkedraget 29, Birkerød.
Baagøe, Johan (TO) overingeniør, Vendersgade 50, Fredericia.
— Kaj (’06) læge, dr. med., Kolding.
Bache, Ditlev G. M. (’98) overretssagfører, Wiehesvej 3, Hell.
Bagger, Poul (’50) civilingeniør, Præstekærsvej 20, Brønshøj.
Balslev, Erik (’24) sognepræst, Flerslev pr. Fredericia.
— Luja (T9) lektor, Storegade 9, Sorø.
Bang, Palle de (’38) salgschef, Margrethevej 3, Hellerup.
— Poul Boas (IV ’22) direktør, Flartmannsvej 9 A, Hellerup.
— Sven (’26) godsforvalter, skovrider,
Orupgaard pr. Nykøbing, F.
Bankov, Børge H. (’29) tandlæge, Lyngbyvej 155, 0.
Bargel, Erik Liebe (’53) stud, jur., Palæet, Roskilde.
Barfred, Arne (IV’21) overlæge, dr. med.,
Set. Kjeldsgade 7, Viborg.
Bavnhøj, Jørgen (’44) bibliotekar, Vald. Sejersvej 35, Holbæk.
Bay, Sten Tolie (’51), musiker, Buddingevej 38, B, Lyngby.
Bech, Edward J. (R’32) ingeniør. Strandboulevarden 112, 0.
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Bech, Tyge (’35) civilingeniør, Jyllands Allé 135, Viby, Jyll.
Beck, Niels (’40) dyrlæge, Tappernøje.
Beckett, Thomas (’21) politimester, Helsingør.]
Bencard, Ernst (TI) forpagter, Højstrup pr. Rødvig.
— Mogens (’48) stud, mag., Moltkesvej 36, F.
Bencke, Peter (’58) Trørødvej 19, Vedbæk.
Bender-Christensen, Bent (’50) civilingeniør,
Frederiksberg Allé 39, V.
Bentsen, Mogens (’49) civilingeniør,
Nordre Strandvej 111, Risskov.
— Jørgen (’55) Brogaard, Faarevejle.
Berg, Leif (T9) direktør, Overgaden o/vandet¡52, K.
— Poul Emil (’99) læge, Ammundsensvej 27, Kgs. Lyngby.
Berneke, Erik Søfelde (’57) stud, polyt., ubekendt adr.
Bernhoft, Henning (’31) civilingeniør,
Solvænget 16, Rungsted kyst.
Biering-Sørensen, Jens Erik (’44) sognepræst,] Avej 13, Ribe.
— Knud (’32) læge, 0. Farimagsgade 30, 0.
— Leif (’36) auditør, Østbanegade 29, 0.
— Uffe (III ’37) dyrlæge, Lathyrusvej 30, Odense.
Bille, Josias (’02) forfatter cand. phil., Sponn^cksvej 15,
Gentofte.
Bindslev, Bjørn (’41) arkitekt, Breudstrupvej |182, Aarhus.
— Erling (’40) edvokat. Gøgevang 19, Hørsholm.
Birn, Valdemar (’51) ingeniør, Måbjerg, Holstebro.
Bischoff, Hans V. (’50) journalist, Skipperstæde 12, Dragør.
Bjerg, Theo (V’53) stud. arch. Fredericiagade ¡8, K.
Bjørn, Eyvind Quistgaard (T9) civilingeniør,;
Dampfærgevej 3, 0.
Bjørnholm, Sven (’46) civilingeniør, Danmarjksgade 2, B, V.
Blauenfeldt, Henning (’49) sognepræst,
Bjørn Andersensvej 80, Birkerød.
Blechingberg, Einar (’14) cand. jur. København.
Blendstrup, Uffe (’45) stud, mag., Fyrrevejen 3, Nærum.
Blichert-Toft, Mogens (’56) stud, med., Søndervigvej 33,
Vanløse.
— Preben (’49) civilingeniør, Vårmånadsgatan 5, B, Gøteborg.
Blom, Bjarne (’59) Torvet 3, Nørresundby. |
Blume, Adzser (R’31) fabrikant, Skjoldsgade 9, 0.
Blume-Knuden, Niels (R ’31) major, U.S.A.
Blædel, Jens Ulrik (’45) advokat, Storegade ¡47, Rønne.
Boas Karen, frue, Skovgårdsvej 6, Charlottenlund.
Boelskov, Lisbeth (’46) cand. mag., Olufsvej 46, 0.
Boesen, Gerhard (VI ’23) direktør, I. H. Mundtsvej 10,
Lyngby.
Bogh, Jacob (’29) landsretssagfører, Rådhustorvet 4, Randers.
Bogstad, Hans (’55), Arn. Nielsens Boulevard 157, Flvidovre.
Bojsen, Finn Konow (’38) læge, Munkely 5,| A, Søborg.
Bojsen-Møller, Jørgen (’48) læge, Lillevangsvej 1, Farum.
— Tage (’58) stud, polyt., Holger Danskesvej ¡ 86, F.
Borberg, Sten (’53) stud, med., Rektorparkeri 22, SV.
Borch, Ole (’55) P. Skramsgade 26, K.
— Thorbjørn Dons (R’38) grosserer, Ellingervej 3, Odense.
Borelli-Møller, V., lektor, Herlufsholm.
— Erik (’45) prokurist, kaptajnløjtnant, Jægersborgvej 128,
Gentofte.
Boserup, Eyvind, (IV’26) forpagter, Smidstrupgaard pr. Vedbæk.
— Otto (’07) læge, Trondhjemsgade 13, 0.
Boysen, Knud Lausten (’50) forpagter, Haugåard
pr. Horslunde.
Brammer, Hans (’27), Ejgaardsvej 16 B, Gentofte.
— Tage (T8) amtsforvalter, Ingemannsvej 6, Slagelse.
— Vagn Erik (’20) højesteretssagfører, Løvsahgervej 14, Hell.
Brams, Aksel (’43) civilingeniør, Thulevej 15, Aarhus.
— Niels Ulrik (’35) overtandlæge, Rømersvej 3. Aalborg.
— Poul (’39) bibliotekar, Stockholmsgade 37, 0.
Brandt, Otto (’09) landsretssagfører. Birkevej 15, Nyborg.
Branner, Peter (’52) stud, jur., Olufsvej 15, 0.
Branth, Gustaf (IV ’26) fabrikant, Heslegaardsvej 9, Hell.
— Harald (VII’27) assurandør, Vordingborgvej 101, Køge.
Brenøe, Poul (’22) fabrikant, Jacob Knudsehsvy 7, Birkerød.
Bretting, Claus (’55) Jacob Knudsensvej 12,| Birkerød.
Brinck-Lund, Per (’59) stud, polyt.,
c/o Kierulff Østerbrogade 113, 0.
Brocks, Harry (’27) overkirurg, dr. med., Dronnrngensvej 14, F.
— Ole (’59) Dronningensvej 14, F.
Bruhn, Sten-Orla (IV ’24) translatør, Sjællandsgade 20, Lyngby.
Brun, Georg C. (’23) overlæge, dr. med., Helleiupvej 57,
Hellerup.
— Oluf (’58) stud, jur.. Gartnersvinget 9, Kgs. Lyngby.
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Bruun, Georg (’35) civilingeniør, Købmagergade 57, K.
— Chr. (’36) advokat, Vordingborgvej 42, Køge.
— Georg C. (’38) dommerfuldmægtig, Kalundborg.
— Knud (R ’34) købmand, Algade 24, Roskilde.
— Stig (’44) landsretssagfører, Kildegaardsvej 23, Hellerup.
Buch-Larsen, Flemming (’54) stud, med.,
Tuhorgvej 66, Hellerup.
Buchholtz-Nielsen, Torben (IV’46) kaptajnløjtnant,
Trepkasgade 17, 0.
Budtz, Jørgen (’29) landinspektør, Am. Boulevard 2, S.
Burmeister Carl Christian (’43) direktør, Aurehøjvej 22 B,
Hellerup.
Busck-Nielsen, Allan f60) Tokio, Japan.
Byskov-Ottosen, Knud (’31) landsretssagfører, Næstved.
Bækmark, Hans (’58) stud, jur., Hammerensgade 3, K.
Bærentsen, Christian (’53) cand. jur.,
Nordisk Kollegium, Strandboulevarden 32, 0.
— Olaf (T2) dommer, Holbæk.
Bærentzen, Poul (II ’97) Nairobi, Kenya

Carstens, Axel (’00), Jørgensgaard 35, Aabenraa.
— Louis (’05) fhv. højesteretsdommer, Østersøgade 98, 0.
Carøe, Bjørn (R ’37), direktør, Præstø.
— Finn (’36) landsretssagfører, Havretoften 5, Sønderborg.
— Frank Chr. (IV ’27) direktør, Johannesburg, S. Africa
— Jørgen (’40) læge, Græskevej 3, Stege.
— Poul (’08) ingeniør, Box 27, New Liskeard, Ontario, Canada.
Castell-Castell, Carl (’59) Hindemae pr. Ullerslev.
Chabot, Jan (’56) Lønsgaard, Harløse.
Christens, Hakon (V’20) apoteker, Løveapoteket, Næstved.
— Vilhelm S. (T7) rejseinspektør, Baldervej 3, Viborg.
Christensen, Ebbe (’43) civilingeniør, direktør
Aamosebakken 14, Lyngby.
— Claus Herman (’58) stud, jur., Slotsvej 18, Charlottenlund.
— Hans Christian (’44) civilingeniør, Havarthivej 4, Holte.
— Jacob Ingemann (’58) stud, med., ubendt adr.
— Knud Skeel (’33) civilingeniør, Helenevej 2, Korsør.
— Per Engeli (’50) cand. mag., Strandboulevarden 30, 0.
— Preben (’42) dyrlæge, Askeby, Møen.
Christgau, Peter Valdemar (’59) løjtnant,
Gardehusarkasernen, Næstved.
Christiansen, Caspar (’21) New Zealand.
Oasen, Carl Jørgen (’51) advokatfuldmægtig, Solkær 37, Valby.
— Niels E. (’54) stug. mag., Agnetevej 12, Lyngby.
Clason, Rudolf (’30), Argentina.
Clausen, Dan (’25) købmand, fhv. borgmester, Sorø.
— Niels Henrik (’51) bankassistent, Nørrekær 52, Valby.
— Sven (TI) professor, dr. jur., Vilvordevej 35, Charlottenlund.
Collet, Bernt Johan (’60) landvæsenselev, Lundbygaard,
Lundby.
— Peter (’59) Katholm, Grenaa.
Cour, Finn Dornonville de la (’41) civilingeniør,
Ordrupyej 181, Charlottenlund.
Cruse, Mogens (’22) grosserer, Eriksensvej 9, Gentofte.
Criiger, Jørgen (’46) læge, Hovedgaden 96, Nærum.
Dahl, Kai R. (’09) forpagter, cand. jur., Østrupgaard pr. Viksø.
DalsgaardsHansen, Poul (’44) mag. art., St. Kongensgade 74, K.
Dam, Atli, (’52) stud, polyt.,Arn. Nielsens Boulev. 23, Hvidovre.
Damgaard, Erik (T7) landsretssagfører, Haslev.
— Jørgen (’34) landsretssagfører, Købmagergade 55, K.
Dan, Børge (T6) prokurist, Wienerbyen 8, Virum pr. Lyngby.
Degenkolv, Jan (’28) lektor, Herlufsholm.
Delholm-Arensborg, Carl Otto (IVTI) tandlæge,
Algade 34, Middelfart.
Devantier, Mogens (’49) læge. Højbjerg Vænge 25, Herlev.
Diderichsen, Børge (’24) lektor, cand. theol.
Trunnevangen 5, Charlottenlund.
— Herluf (R ’29) overingeniør, Vestermarksvej 16, Hasseris.
— Paul (’23) professor, dr. phik, Engbakken 28, Virum.
Didrichsen Leif (’54), ubekendt adresse.
Dinesen, Erik (V ’44) forpagter, GI. Wiffersholm, Solbjerg.
— Jørgen (T4) godsejer, hofjægermester, Kragerup,
pr. Ruds Vedby.
— Hans Vincent (’57) stud, agro., ubekendt adresse.
Ditlevsen, Peter (’37) landsretssagfører, Rådhuspladsen 59, V.
Dorph-Petersen, Kaj (’43) redaktør, cand. theol.,
Blidahpark I, Hellerup.
— Peter (’49) civilingeniør, Borgerdiget 75, A, Herlev.
Dresing, Viggo (’57) stud, jur., Edv. Giæselsvej 6, F.
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Dreyer, Erik (TO) departementschef, Ved Stranden 20, K.
Due, Jens Erik B. (’59) Karise.
Dybbro, Seier (’54) Skovvej 73, Korsør.
Dynesen, Ejlif (’40) mag.scient, Tjørnealle 4, Aabyhøj.
Dyrlund Ludvig (’08) politimester, Næstved.

Eickhoff, Hans (’52) cand. polyt., Østerbrogade 5, 0.
— Niels (’49) cand. polit., Østerbrogade 5, 0.
Ejlersen, Niels Juul (’55) c/o Lang, Strandvej 34, Hellerup.
Elgaard, Aksel (TO) civilingeniør, Godthåbsvej 123, F.
Enegren, Erik (’58) Svinninge.
Engberg, Bent (’41) skovrider, Feldborggaard, Skive.
— Jørgen (’28) landsretssagfører, Vesterskovvej 46,
Nykøbing F.
— Ole (’41) civilingeniør, Arnevangen 33, Holte.
Engel, Søren Kim (’57) stud, agro., Melinda Dr.,
N. E. Atlanta 6, Georgia, U.S.A.
Eskelund, Rolf (’38) direktør, ubekendt adresse.
Esmark-Olsen, Erik (’31) Civilingeniør, GI. Kongevej 163, V.
— Poul (’30) læge, Baggesensgade 21, Korsør.
Ewald, Holger Lykke (’49) apoteker, Adelgade 18, Hobro.
— Knud (TO) politimester, Skælskør.
— Valdemar (TO) politimester, Silkeborg.
Ewaldsen, Svend (’04) sognepræst, Svanholmvej 4, st. V.
Faartoft, Anders (’40) læge,
S.U.M., Numan, via Jos Nigeria, Br. West Africa.
— Niels (’35) læge, Otterup, Fyen.
Faber, Johs. (’37) cand. pharm., visitator, Hegnsvej 65,
Nærum.
Fabricius, Børge Fritz (’34) landsretssagfører, Havneg. 51, K.
— Hartvig (’05) forpagter, Grævlingebakken, Præstø.
— Jørgen Chr. (R ’30) Svanemøllevej 120, 0.
— Knud (’58) løjtnant, Ydunsvej 13, Aabybøj.
— Sven Jørgen (IV’40) forpagter. Nakkegården, Præstø.
Faye, Gerhard (R ’31) godsejer, Birkendegaard, pr. Værslev.
Feldthusen, Kay (IV ’34) ingeniør, Madvigs Allé 9, V.
— Svend Erik (IV ’38) ingeniør, Pr. Maries Allé 3, V.
Ferdinand, Johs. (’98) fhv. lektor, Broskov, Tappernøje.
— Lorentz (’40) læge, Mariegade 25, Skovlunde.
Fibigersjensen, Arne (’53) 5060. Romaine Los Angeles 29,
California, U.S.A.
Finsen, Helge (T5) arkitekt, direktør, Berlingsbakke 8,
Charlottenlund.
— Percy H. (’54) assistent, ubekendt adresse.
— Torben (R’32) kontorchef, Søndervej 15, Virum.
Flinch, Hans (V’30) direktør, Hunderupvej 121, Odense.
Florian-Larsen, Paul Chr. (’23) oberstløjtnant, civilingeniør,
Bernhard Bangs Alle 2, F.
Fogh, Hakon (’05) rektor, Valhalvej 41, Roskilde.
Fogh, Sven (’46) læge, Moltkesvej 31, F.
Foghsgaard, Lars (’60) Grindsted apotek, Grindsted.
Forchhammer, Eiler (’09) forstander,
Nordre Frihavnsgade 5, 0.
— Johannes (TI) overlærer, Vinkelager 58, III, Vanløse.
— Gunnar (’29) turistchef, Lyngvej 26, Lyngby.
— Jørgen (’92) Professor, Kaulbachstrasse 96, 136, München,
Tyskland.
— Olaf (’99) stadsingeniør, c/o Wengel,
Sortedamsdosseringen 81., 0.
— Viggo (’95) lektor, Rosen vængets Allé 50, 0.
Fossaberg, Eiler (’47) læge, Elbagade 26, S.
Fournais, Mogens (R ’34) direktør, Soldalen 13, 0.
— Peter (’53) arkitekt. Vinkelager 62, Vanløse.
— Svend (’26) arkitekt, Nybrovej 377, Lyngby.
Frandsen, John (IV ’34) kgl. Kapelmester, Bredgade 77, K.
— P. M. (’98) professor, Baunegaardsvej 22, Gentofte.
Franksen, Ole Imm. (’50) civilingeniør, lie. tech.
Uraniavej 18, V.
Friderichsen, Einar (IV’20) forpagter, Hesede pr. Braaby.
— Johan H. (T5) læge, Tranegaardsvej 5, Hellerup.
Friis, Carsten (IV ’42) forretningsfører, Østerled 3, 0.
— Henning (’32) direktør, cand. polit., Åbrinken 120, Virum.
Friis-Hansen, Margaret (’45) døvelærer, Olufsvej 46, 0.
— Tage (’31) postbox 102, K.
FriissNielsen, Emil (’28) apoteker, Borrelyngen 34, Kastrup.
Funch, Einar C. (’09) vicepræsident, 11123 Griffing Boulevard,
Miami 38, Florida, U.S.A.
Funder, A. Tronier (11’99) skuespiller, Cort Adelersgade 8, K.
— Jørgen (’48) læge, Dr. Tværgade 32, K.
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Gade, Else Margrethe, frue, Østerbrogade 11, 0.
Gasmann, Flemming (V’05) godsejer, Møllebakken, Fladså,
Næstved.
Geldorf, Ebbe (’43) kaptajn, Generalstok 8, Kastellet, 0.
Geleff, Aage (’59) Syrien.
Germundsson, Boje (’56) stud, odent., Vangedevej 224, Søborg.
Gjersing, Ib (IV ’43) løjtnant, Ordrupvej 132, E, Charl.
Gjørup Steffen (’43) læge, dr. med. Geelskovvej 7, Virum.
— Vilhelm (’08) klosterforvalter, Vemmetofte, Faxe.
Glad, Carl Frederik (’09) generalkonsul. Set. Annæ Plads 11, K.
Glahnson-Petersen, Preben (’55) Solgaardsvej 4, Skodsborg.
Glenert, Jørgen (’44) læge, Virum Stationsvej 205, Virum.
Glente, Aage (’23) prokurist, Strandgade 22, A, K.
— Knud (’20) kontorchef, Svendborg.
— Viggo (’22) politimester, Hobro.
Gliemann, Wilhelm (’22) læge. Sønderalle, 3, Aarhus.
Goddik, Gunnar (’52) prokurist, Granparken 5, Kgs. Lyngby.
Gotsche, Henning (’30) overinspektør, P. G. Ramms Allé 6, F.
Gottlieb, Knud (’20) direktør, Stoksbjerggaard, Braaby.
Gregersen, Eilif (’44) læge, Baldriansvej 6, Hellerup.
, — Hans (’53) stud, med., Urbakkevej 2, Hjammel.
— Helge (’44) civilingeniør, Solbærvænget 27, Bagsværd.
Greve, Jens (’59) Korsøgaard pr. Hvam.
— Jørgen (’54) forvalter, Korsøgaard pr. Hvam.
— Kjeld (’56) Landvæsenselev Korsøgaard pr. Hvam.
Groth-Petersen, Klaus (’55) Svanemøllevej 25, 0.
Grum-Schwensen, Arne (’36) redaktionschef,
Lisemindesvej 8, Odense.
— Christen (’28) civilingeniør, Ny Skelgaardsvej 5, Kastrup.
Grupe, Jørn (’44) civilingeniør, Konvalvej 1, Køge.
Grønnegaard, Andrei (’13) forpagter, Corselitze pr. Egebjerg.
— Geert (’52) stud, polyt., ubekendt adresse.
— Kurt (’55) Corselitze pr. Egebjerg.
Gudme, Per (’45) landsretssagfører, Vesterbro 125, Aalborg.
Gylding, Olaf (’25) turistchef, Kloster Plads 3, Svendborg.
Gyth, Klaus N. V. G. (’51) civilingeniør,
Toldbodgade 29, III, K.
Gøth, Preben (’20) advokat, Baggersgade 5, Nyborg.
Gøtzsche, Henrik (’56) stud, med., Blegdamsvej 102, N.
Haagensen, Niels (’39) læge, Centralsygehuset, Holbæk.
Hage, Chr. (’36) arkitekt, Sdr. Jagtvej 60, Hørsholm.
— Daniel Fr. (’57) stud, scient, pol. Klintegården I. 147, Aarh.
— Jens (’57) stud. silv. Kindhestegade 3, Næstved.
— Jens Philip (’91) overlæge, Kindhestegade 3, Næstved.
— Jørgen (’33) civilingeniør, P.O. box. 11. Teheran, Iran.
— Kjeld (’22) læge, Kindhestegade 3, Næstved.
— Poul (’23) læge, Store Torv 15, Rønne.
— Torben (IV’97) kammerherre, Fabritius Allé 11,
Klampenborg.
Hagemann, Ove (’98) cand. polyt., driftsbestyrer, Stege.
Halberg, Per (’57) c/o A. C. Nielsen & Co, 2101 Howard
Street, Chicago 45, Illinois, U.S.A.
— Peter (’39) direktør, Æblevænget 9, Lyngby.
Halskov, Folmer (’48) erhvervsøkonom, Arnevangen 54, Holte.
Hammerich, Frithjof (II T3) salgschef,
J. L. Heibergsvej 97, Odense.
Hansen, Aage Johs. (’57) stud. med. Koll. I. Universitetsparken,
Aarhus.
— Bent Åge (’53) distriktstandlæge, Sverige.
— Bent Møller (’47) kontorchef, Phistersvej 3, Hellerup.
— Ebbe Olivarius (’36) landinspektør, Algade 12, Vordingborg.
— Ebbe Steen (’58) stud, jur., Jens Munksgade 8, 0.
— Henning (’31) prokurist, Bynkevangen 33, Virum.
— J. Arne (’38) sognepræst, Kastrup pr. Vordingborg.
— Jan Olivarius (’40) advokat Valdemarsg. 9, Vordingborg.
— Jørgen Bruun (’56) stud, polyt., adr. ubekendt.
— Karl Ole (’22) landsretssagfører, Skelskør.
— Kjeld Ellehauge (’28) dommer, Bogense.
— Leif (’25) læge,
»Hyldegaarden«, Hyldegaard Tværvej 2, Charlottenlund.
— Leno Birch (’58) stud, pharm., c/o Alfr. Petersen,
Hjortholms Allé 13, N.V.
— Ole Zinglersen (’58), Flyvestation Aalborg pr. Nr.sundby.
— Per Sander (’51) arkitekt, Moseskrænten 6, Søborg.
— Svend Aage (’29) kiropraktor, H. C. Ørstedsvej 41 B, V.
— Thycho Tilius (’57) stud, polit., Skovvej 28, Gentofte.
— Valdemar Cl. (V’01) sekretariatschef, Carl Bernhardsv. 15, V.
— Vilhelm Abildgaard (’48), Granparken 37, Lyngby.
Hansfort, Lars Bagger (’59) Sdr. Strandvej 56, Á, Helsingør.
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HardhSchnicker, J. L. (VT5) forstander, Plantagevj 5, Lyngby.
Harhorn, Alexius (’98) fhv. politimester,
Klintevej 21, Kerteminde.
Harnung, Sven Egil (’58), Jægersborgvej 104, Gentofte.
Hastrup, Erik (’28) landsdommer, Bernstorffsyej 146, Hell.
Hauen, Leo Mac van (’50), Frederiksberggade A3, K.
Haugsted, Bent (’55), Overgaden o/vandet 60,! B, K.
Havsteen, Niels (’57) stud, polyt., Puggaardsgacie 14, V.
Haxthausen, Carl (T9) plantageejer, baron,
Skarridshus pr. Jyderup.
HaysSchmidt, Jørgen (’48) sekretær, H.D.,
Nærumvænge 16, Nærum.
Hedegaard, Erik (’56) stud.jur., Adelgade 83,1 Skanderborg.
— Flemming (’52) cand. jur., Østerbrogade 111, 0.
Hedemann, Erik (’20) ekspeditionssekretær cand. polit,
Høyrups Allé 3, Hellerup.
Heidemann, Poul Z. (’45) lærer, Sirgræsvej 36, Kastrup.
Heinberg, Aage (VI TI) forfatter, Filippavej 5,| V.
Heinike, Henrik Bjørn (’60) stud, polit.,
Bregnegårdsvej 9, Hellerup.
Helms, Adam (’23) forlagschef, Bokförlaget Fjorum,
Kaptensgatan 13, Stockholm.
— Anna Marie, frue, Jens Munksgade 5, IV, |0.
— Tage (T7) overlæge, dr. med.,
Nakkebølle Sanatorium pr. Faaborg.
Hempel, Søren (’47) læge, Langgade 57, Stega
Henningsen, Erik (’22) landsdommer, VesperVej 2, Hellerup.
— Karen frk., fhv. oldfrue, Gudrunsvej 19, Cphailottenlund.
Henriksen, Jens (’26) produktionschef,
Tikøbsvej 11, Espergærde.
Hertig, Henrik (’33) rektor, Maribo.
Hesse, Bjarne (’57), Vodroffsvej 39, V.
Hildebrandt, Mogens (’28), St. Kongensgade 42, K.
Hjarsø, John (’52) direktør, Grønnevej 247, Virum.
Hjermind, Peter (’59) stud.jur., Chr. Winthersvej 19, F.
— Poul (’29) højesteretssagfører, Chr. Winthersvej 19, F.
Hjortsø, Finn (’55), Vesterport, Svebølle.
— Poul (’42) civilingeniør, Høstvej 26, Charlottenlund.
Hoffmann, Kai (’21) civilingeniør,
Højskolehotellet, postbox 64, Viborg.
Hoffmeyer, Stig (’58), Det danske Generalkonsulat, Hamburg.
Holkenov, Steen (’56) stud, polyt., Nordborg^ade 12, 0.
Holm, Ejler (’05) Professor, overlæge, dr. med.,
Norgesmindevej 24, Hellerup.
— Jens Jacob (’53), Ordrupdalsvej 25, Charlottenlund.
— Peter (’54) stud, med., Vardøgade 3, Aarhus.
— Sven (’58) stud, mag., Enighedsvej 6 D, Charlottenlund.
Holmblad, Lars (’60) stud, techn.. Nordenhuse pr. Nyborg.
Holst, Svend Aage (T4) grosserer, Skovvej 69 B, Charl.
Holstein, Erik (II TI) lensgreve, Holsteinborgi pr. Rude.
— Ib (’43) greve, Fuirendal, Sandved.
Holt, Mogens (’45) civilingeniør, Ny Frederiksborgvej 177,
Ny Himmelev pr. Roskilde.
Holtved, Aage (’24) adjunkt, cand. mag.,
Kalundborgvej 135, Holbæk.
— Knud (T8) civilingeniør, Skovkrogen 1, Charlottenlund.
Hornemann, lens (’59), Solbakkevej 24, Næstved
— Erich (R’35) revisor, Kristiandals Allé 20,1 (Fruens Bøge.
— John (’54), Skovvej 84, Charlottenlund.
Hovmand, Hans Christian (R’ 29) dyrlæge,
Sundby, Nykøbing F.
Hulgaard, Børge (’54) stud, med., ubekendt adr,
— Erik (’51) civilingeniør, Parallelvej 47, Bagsværd.
— Johannes (’50) læge, Jens Baggesensgade 24, Aarhus.
Husum, Oscar (’33) Portugal.
Hvalkof, Per (’55), Odinsvej 8, Aalsgaarde.
Hvene, Hans Hartvig (’45) civilingeniør, Sydafrika.
Hvidt, Christian (TI) ørelæge, Gronnevej 25¡3. II, Virum.
Hyllested, Claus (’57) stud, polyt., Almevej 15, Hellerup.
Hüttemeier, Jens (60), Søbredden 10, Gentofte.
Høeg, Ejler (’98) læge, dr. med. Jægerspris.
- Erik (’27) læge, Jægerspris.
— Just (’97) direktør, civilingeniør, KongeleÜdet 20, Charl.
Høegh-Guldberg, Ove (’24) læge, Gjedved, Horsens.
Høgel, Jens Christian (’52) stud, polyt., Studentergården,
Tagensvej 15, N.
Højbjerg, Mogens (’56) stud, polyt., Møllervænget 9,
Kerteminde.
Ilium, Gudmund, lektor, Herlufsholm, Næstved.
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Ilsøe, Harald (’51) stud, mag., Kastrupvej 96, S.
— Niels Halvor (’52) Nr. Nissum seminarieby.
Ingerslev, Leif (’22) overlærer, Valnæsvej 5, Nykøbing F.
Iversen, Per (’55), Fuglevadsvej 9, Lyngby.
— Torben (’41) læge, Dr. Tværgade 54, K.
Jacobsen, Axel (’35) fuldmægtig, cand. polit.,
Bernersvænge 26, Valby.
— Finn (’53) læge, Janus la Coursgade 7, Aarhus.
— Kjeld, (’55), stud, odont., Lyngbyvej 1, 0.
Jansen, Frederik Billeskov (’26) professor, dr. phil.,
Frydendalsvej 20, V.
Jantzen, Erling (T9) redaktør, Fasanhaven 38, Gentofte.
Jarnum, Mads (’54) stud, med., Vågøgade 20, Aarhus.
Jensen, Allan (’56) stud, odent., Kastanie Allé 8, Aabyhøj.
— Hans Jørn (’44) civilingeniør, GI. Carlsbergvej 2, Valby.
— Karl Heine (’54) stud, med.,
Studentergaarden, Tagensvej 15, N.
— Karl Østerskov (’32) læge, ubekendt adr.
— Kristian (T7) dommer, Maribo.
— Mogens, lektor, Herlufsholm.
— Roger (’26), general Business Forms Co., 522 5th.
avenue, New York, U.S.A.
— Simon Louis Oxholm, (’57) stud, med.,
c/o direktør Madsen, Guldborg, Lolland.
— Verner Krogager (’47) advokat, Skive.
Jensen-Saltø, Johan F. (IV’06) proprietær,
Cathrinebjerg pr. Røjle.
Jensenius, Hans C. (IV’21) overkirurg, dr. med.,
Amts- og bysygehuset, Odense.
Jepsen, Flemming Tougaard (’55), Gudenåvej 7, F.
— Holger (T2) landsretssagfører, Kreditforeningsdirektør,
Herning.
— Peter (’09) overlæge, dr. med., Tønder.
Jerichow Georg (T8) direktør, Rymarksvej 20, Hellerup.
— Peter (IV T7) ingeniør, Vallerød Banevej 10,
Rungsted Kyst.
Jermiin, Jens Just (’26) landsretssagf., Seinhuus pr. Klippinge.
— Thomas (’59), Seinhuus pr. Klippinge.
Jespersen, Carsten Friis (’20) civilingeniør, Siam.
— Helge Friis (T4) landsdommer, Rødding.
— Knud Friis (TO) amtmand, Svendborg.
— Jan (’59), Damhus Boulevard 83, Valby.
— Preben Friis (’49) jägmästare,
Wrams Gunnarstorp, Norra Wrams, Sverige.
— Svend Friis (TO) civilingeniør, Bloksbjerget 24, Klampb.
Jessen, Claus (’40) læge, Gamlehave Allé 4 A, Charl.
Johansen, Bjørn Chr. (’52) stud, med.,
Jacob Adelbergs Allé 9, Risskov.
Johnsen, Jørgen Cramer (R ’30) salgschef,
Skovshovedvej 18, Charlottenlund.
Juel, Gregers (’54), forvalter, Holmegaard, Holme Olstrup.
Juel-Borckdorff, Chr. (’59), Valdemars slot, Taasinge.
— Nils Krabbe (’57) landvæsenselev, Valdemars slot, Taasinge.
Juhl, Victor E. (I ’83) grosserer, Kattesundet 4, K.
Jungersen, Aage (T4) hankbestyrer, Fuglebakkevej 23, F.
— Knud F. (’20) Kongensgade 60, Odense.
Just, Jean José (’58) stud, mag.,
»Prøvelyst« Karlebo pr. Kokkedal.
Jørgensen, Børge A. (’33) Allested, Fyen.
— Chr. C. (T8) proprietær, Færgelandsgaard, Nakskov.
— Halfdan Gjedde (’45) læge, Bistruplund 3, Birkerød.
— Harold Sihm (’40) læge, Hakkas, Sverige.
— Johannes (T6) læge, Banevej 23, Sorø.
— Jørgen (’55) Holstebrogade 10, 0.
— Normann, adjunkt, Herlufsholm.
— Peter Aage (’57) stud, odont, c/o Clausen, Odder.
— Poul Balslev (’53) Puggaardsgade 5, V.

Kaarsberg, Otto I (T2) højesteretspræsident, Strandvejen 61, 0.
Kamp, Poul (’32) prokurist, Nørrebrogade 140, N.
Kapel, Finn Outzen (’52) stud, mag., c/o Molin, Svinget 4, S.
Kastberg, Peter (’60) c/o dir. Runer, Carl Baggers Allé 69,
Fruens Bøge.
Keiser-Nielsen, Holger (’04) dommer, Nyborg.
Kier, Chr. (II T8) direktør, Vejle Jern- og Stålforretning,
Vejle.
Kierkegaard P., rektor, Herlufsholm.
Kirkebjerg, Frode (’06) oberstløjtnant, Rådhusvej 57, Charl.
Kirstein, Finn (’59) stud, polyt., 4. maj-kollegiet, Kbh., F.
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Kirstein, Jørgen (’27) landsretssagfører, Ordrupvej 25, Charl.
— Olaf (’26) læge, dr. med., Nørre Farimagsgade 41, K.
— Otto (’20) læge, Rædersgade 9, Horsens.
— Per (’29) kontorchef, cand. polit., Emdrup Banke 142, 0.
Kiær, Robert W. (’99) fhv. stabslæge, Ryvej 30, Virum.
Kjølhede, Henning (’47) assistent, Østergade 3, Grenaa.
Klein, Torben (R ’35) grosserer, Holbergsgade 26, K.
Klem, Hans Emil (T7) direktør, Bakkekammen 57, Holbæk.
Klitgaard, Valdemar (II TO) direktør, Nytorv 13, Aalborg.
Knudsen, Hans Ole (’58) stud. mere. Wesleyan University,
Middletown, Connecticut, U.S.A.
— Holger H. (’38) cand. jur., Højvangs Tværvej 1, Esbjerg.
— Holger Flans (’60) Peter Bangsvej 35, F.
— Holger N. (’40) postbox 21, Padborg.
— Johan (’59) Rønholm, Thors-Bakke, Frederiksværk.
— Lars Erik (’56), Egmont H. Petersens Koll. Nørre Allé 75 N.
Knöchel, Mogens (’49) stud, mag., Nedertoften 31, Vanløse.
Koch, Frederik (T5) læge, Tøxensvej 9, Køge.
Koefoed, Svend Munch (T2) civilingeniør,
170 Overlook Circle, New Rochelle, New York, U.S.A.
Kofod, Ole (’48) læge, Strandvejen 677, Klampenborg.
Konow, Lennart (’54) sekretær, cand. jur.,
Højeloftsvej 12, Værløse.
Krabbe, Leif (’56) Landvæsenselev, Frederiksdal, Harpelunde.
— Jon (’54) løjtnant, Frederiksdal, Harpelunde.
— Steen (’60), Frederiksdal, Flarpelunde.
Kraft, Gorm (’47) havneassistent, Solnavej 49, Søborg.
Krag, Erling (’59) Bakkegårdsallé 9, V.
— Henrik (’60) stud, mag., Bakkegårdsallé 9, V.
Krarup, Preben (’35) sagfører, cand. jur., Maribo.
— Thure (’31) landsretssagfører. Nørregade 10, Vejle.
Krasilnikoff, Arthur (’60), Østerbrogade 46, 0.
Kring, Asger (’06) civilingeniør, Amagerfælledvej 27, S.
Kristensen, Erik Dahl (’45) civilingeniør,
Florasvej 22, Nykøbing M.
— Hans Jørgen (’39) fuldmægtig, cand. polit.,
Brandtsvænge 6, Birkerød.
— Ole (’56) Brogade 16, Ringsted.
Kristiansen, John Wernberg (’57), V. Ringgade 162, Aarhus.
— Johs. Møller (’37) ingeniør,
Holstebro Garnspinderi, Holstebro.
— Niels Mogens Wernberg (’60) stud, med., Rold pr. Arden.
— Ole (’56) stud, polyt., Jens Baggesensvej 24, Aarhus.
— Karen, fhv. oldfrue, Jens Juelsgade 26, 0.
Kronholm, Andreas (’32) ørelæge,
Stensballe, Strandvej, Horsens.
Krumhardt, Nils (’42) apoteker, Nørregade 4, Frederiksværk.
Kruse, Johan C. W. (III ’95) gesandt, kammerherre,
Christians Brygge 24, V.
— Jørgen (’43) civiløkonom, Tjørnegårdsvej 8, Gentofte.
Krüger, Otto Quist (’41) kaptajn, Skovagervej 16, Charl.
— Poul (’33) landsretssagfører, Algade 18, Roskilde.
Krøigaard, Svend (T4) frimenighedspræst,
Øster Jølby, pr. Erslev, Mors.
Kühl, Preben de Fine (’38) kaptajn, Frugthegnet 12, Virum.
Kähler, Claus (’37) civilingeniør, Gartnersvinget 25, Lyngby.
— Erik (III ’36), Helenevej 37, Korsør.
— Ivar (11’37) disponent, Kongevejen 75 A, Lyngby.
— Valdemar (’35) civilingeniør, Haslevej 118, Rønne.
Lademann, Axel (’51) stud, med., Ellegårdsvænge 7, Gentofte.
Lambrethsen, Eiler (’42) læge, Kløvervænget 20 A, Odense.
Landau, Finn (’56) stud, polyt., Samsøgade 6, 0.
Langhorn, Peter (’60) stud. mag. Nørrebro 49, Rudkøbing.
Langkilde, Jørgen (’40) civilingeniør,
H. D. Hoffmannsvej 12, Fredericia.
Larsen, Andreas, organist, Herlufsholm.
— Hans (’25) overingeniør, Birkholmsvej 10 A, Lyngby.
— Kaj Birger (T7) civilingeniør, Frederiksgårdsallé 4, F.
— Peter Verner (’42) ingeniør, 1255-6th. avenue,
San Francisco, Calif., U.S.A.
— Vagn Ditlev (’39) fuldmægtig i udenrigsministeriet,
Holmekrogen 39, Virum.
Lassen, Emil (V’09) fhv. kaptajn, kommitteret.
— Erik (T9) skovrider, Stenderupstrand pr. Varmark.
— Jørgen (’37), skovrider, Vemmetofte Faxe.
— Niels (’49) cand. polit., Reersøgade 2, 0.
Lauritzen, Mogens Rahbek (’54) stud, med.,
Gentoftegade 4, Gentofte.
Lauridsen, Ulrich Birk (’58), Frederiksberg Allé 90, V.
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Laursen, Hanne (’43) frue. Hedevænget 27, Lyngby.
Laust, Torben (’54) cand. polyt., Falkoner Allé 26, F.
Laybourn, Richard (’55), Birkagervej 8, Vanløse.
Ledertoug, Mogens (’46) civilingeniør, Skovsvinget 24, Lyngby.
— Nils Jørgen (’51), Tschernings Allé 8, Valby.
Lehmann, Jørgen (IV ’14) dr. med.,
Sahlgrenska Sjukhuset, Gøteborg.
Lennholm, Peter (’52), Lundegaard pr. Tune.
Lerche, Henrik (’59) stud.jur. Skovgaardsvej 10, Charl.
Leschly, Erik (’60), Clarasvej 13, Charl.
— Hans Henrik )’58) stud, jur., Frederiksberg slot, F.
— Kaj (’25) brygmester, Østbanetorv 1, Aarhus.
— Niels Erik (IV ’25) generalmajor, U.S.A.
Levinsen, Carsten, adjunkt, Herlufsholm, Næstved.
Lewinsen, Viggo (’41) tømmerhandler,
Dyrehavevej 56, Hillerød.
Levring, Helge (’31) civilingeniør, C. F. Richsvej 48, F.
Lilleør, Arne (’59), Ny Tjørnegade 36, Aarhus.
Lind, Carl (’97) civilingeniør, Holmegaardsvej 41, Hillerød.
— Henry (’97) læge, Funkevej 42, Hillerød.
— Johannes (T4) læge, Nykøbing S.
— Theodor (’05) civilingeniør, Toftholms Allé 8, Hellerup.
Lindberg, Knud (IV ’23) fabrikant, Mariendalsvej 24, F.
Linde, Aage (’22) kontreadmiral, Set. Pauls Plads 1, K.
— Erik (’54), Set. Pauls Plads 1, K.
— Svend Aage (’57), Set. Pauls Plads 1, K.
Lindegaard, Gustav (’08) fuldmægtig,
Frederiksdalsvej 188, Virum.
Linnet Kristian (’34) læge, Bogø.
Loft, Viggo (’03) overretssagfører, Kronprinsessegade 18, K.
Lohse, Christian (’59) stud.jur., Livjægergade 21, 0.
Lou, Nils (’22) executive,
87 Portage Drive, Vermilion, Ohio, U.S.A.
Lund, Morten (’54) prokurist, Solkrogen 14, Rungsted kyst.
— Ole (’38) kontorchef, cand. polit., H. C. Ørstedsvej 38, V.
— Søren (V ’27) maskinmester, Koglevej 12, Gentofte.
Lunding, Niels Chr. (’86) lektor, cand. polyt., Edisonsv. 7,V.
Lundstein, Boye (’96) overlæge, Langø pr. Langebæk.
— Ove (IV ’17) kaptajn, Nellemose, Haarby, Fyen.
— Villars (’03) assurandør, Drosselvej 76, F.
Lunning, Just (’29), 667 Fifth Avenue, New York 22, U.S.A.
Lunn, J. P. Junggreen (TO) landssekretær,
Baunegårdsvej 72, Hellerup.
Lüneborg, Preben (’27) læge, Illerupvej 42, Aarhus.
Lüttichau, Chr. (IV'll) hofjægerm., Tjele, Ørum Sønderlyng.
— Flemming (’54) løjtnant, »Rohden« pr. Daugaard.

Madsen, Holger Kierkegaard (’41) advokat, Tranebjerg, Samsø.
— Otto (’53) tandlæge, Gustav Adolfsgade 3, 0.
McDougal, James (IV’27), Amager Boulevard 129, S.
Maegaard, Jan (’44) mag. art.. Nordvangsvej 2, Værløse.
Maes, Johan Rønnenkamp (TO) overnotar,
Strandvejen 231, Charlottenlund.
Mandrup, Klaus (’58), c/o Bramsen, Hoffmeyersvej 65, F.
— Ole (’57) stud, polyt.. Gardehusarkasernen, Næstved.
Mangor, Poul (’37) arkitekt, m.a.a.,
Slåenbakken, Frederikssund.
Marcher, Palle (’50) premierløjtnant, Stockholmsgade 37, 0.
Marx-Nielsen, Knut (II ’33), Tagestorp 14, Gentofte.
Matzen, Poul Krogh (IV’44), Virumvej 28 A, Virum.
Mazanti-Andersen, J. (’45) landsretssagfører. Bredgade 30, K.
— N J. (’46) befragter, Ordrupgaardsvej 7, Charl.
Meisner, Poul (’03) grosserer, Livjægergade 14, 0.
Melbye, Mogens (’48) stud, mag., Kirkepladsen 9, Tønder.
— Olav (IV T5) grosserer, Rysensteensgade 6, V.
Melchior, Ole (’50), P.O.box 173. Dar es Salaam, Tanganyika.
Michaelsen, Hans (’37) assistent, Rungsted Have 11 B,
Hørsholm.
— Louis (’40) dyrlæge, Viuf.
— Peter (’42) fuldmægtig, Møntergade 22, K.
Midtgaard, Jacob (’48) tandlæge,
Folkstandvården, Malåtrask, Sverige.
Mikkelsen, Erik (’20) sognepræst, Karlslunde, Taastrup.
Milo, A. F. (T7), Tordenskjoldsgade 22, K.
— Herman (T8) fabriksbestyrer, civilingeniør, Nørresundby.
Mogensen, Peter (’58) stud, med., Gartnerhaven 6, Lyngby.
Moltke, Erik (’41) civilingeniør, Peter Willemoesvej 3, Fr.havn.
— Ernst (’03) greve, fhv. forstander for Herlufsholm,
Frederiksberg Allé 36, V.
— Otto (T3) greve, overlæge, dr. med., Tuborgvej 20, Hell.
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Moltke, Peter (’42) læge, Grundtvigsvej 27, V.
Moltke-Leth, Jørgen (’56) stud, polvt., Furesøvej 81, Virum.
— Otto (’56) stud, mag., Furesøvej 81, Virum.
Monberg, Torben (’48) forlagskonsulent, Veksebo, Fredensborg.
Monrad-Frantzen, Asger (’32) lærer,
Bregnerødvej 24, Birkerød.
Mortil, Bo (’54),
132 Golf View Avenue, Toronto 13, Ontario, Canada.
Mourier Louis (’26) kontorchef, Frederiksberg Allé 12, F.
Mouritzen, Ole Bjørn (’59), Pernillevej 12, fjJV.
Munk, Mogens (’57) ubekendt adr.
Munkebo, Sven (’31) redaktør, Kornblomstvcj 73, Aalborg.
Mygind, Aksel (’44) civilingeniør, Søbakken 12, Lemvig.
— Jørgen (T8) vicebrandchef, Howitzvej 28, Í.
Mynster, Jacob Peter (’55), c/o Gabriel,
Jyllandsgade 41, Fredericia.
Müller, Axel (’60), Sortebrødretorv 16, Odense.
— Oluf (’30) rektor, Sortebrødretorv 16, Odense.
Münster, Rudolf (’24) sognepræst, Hover præstegård, Vejle.
Münter, Jørgen (IV’20) kommandør, Stationsvej 31, Fr.havn.
Møller, Birger Dons (T6) ambassadør,
c/o udenrigsministeriet, K.
— Edward (VI ’21) overingeniør,
»The Lodge«, Clonevin Park, Lisburn, N|orth Ireland.
— Harald (’02) overkirurg, Aalborg.
— Johan Adolf (’45) læge, Egtved.
— Knud Jørgen Alling (’47) læge, amtssygehuset, Næstved.
— Knud Valdemar (’60), Tranebjerg Præstegård, Samsø.
— Niels Erik (’41) kaptajn, Rudevang 28, FJolte.
— Svend Juel, lektor, Herlufsholm, Næstved.
— Sten Hellstrøm (’59), Strandvej 330 A, KHmpenborg.
— Thorkild (IV ’03) direktør, Goldschmidtsjvej 21, F.
Mørch, Flemming (’56) stud.jur., Maltevangen 4, Gentofte.
— Helmer (’21) sognepræst, V. Skerninge pr. Svendborg.
— Mogens (VII’30) lærer,
Karrebækstorp Skole, Karresbæksminde.
— Svend (R ’30), Kobbelvænget 59. Brønshøj.
Mørkeberg, Bent (’41) cand. jur., Møllestræde 11, Hillerød.
— Carsten Schiøtt (’48) læge Nyelandsvej 73, F.
— Helge (’39) læge, Slotstorvet 4, Vordingborg.

Naegeli, Marcus J. (’37) civilingeniør, Brasilien.
— Paul (R’32) fuldmægtig, cand. polit., Amagerbrogade 20, S.
Neergaard, Paul (IV ’24) professor, dr. agro,, Beirut, Libanon.
Nellemann, George (’48) stud, mag., Smede^ade 21, N.
Neumann, Mads Peter (’58), ubekendt adr.
Nielsen, Arthur (T4) toldkontrollør, 1524 Bathurst Street,
305, Toronto 10, Ontario, Canada.
— Helge (’26) ass. overlæge., dr. med., Lejre,
— J. Atrup (’42) dyrlæge, Hjertebjerg, Stege
— Jens Malte (’58) stud, med.,
Koll. V nr. 225, Universitetet, Aarhus.
— John O. S. (III ’04) registrator, Willemoesgade 44, 0.
— - Jørgen Ditlev (’49) civilingeniør, Bellisbajcken 16, Birkerød.
— Jørgen Holme (’60) stud, odont., Halmø 1 pr. Marstal.
— Steen Erik Hald (’45) civilingeniør, Teheran, Iran.
— Thorkild (’52) forststuderende, Langesø. I
— Ton Holme (’55), Halmø pr. Marstal.
— Vilhelm (’34) cand. theol., Kildehøjvej 26, Birkerød.
Nikolaisen, îb Steenberg (R ’34) postmester,) Roslev.
— Kjeld (’40) landsretssagfører, Grenaa.
Nordsted, Arne (’43) læge, Balling St., Skive.
Nyegaard, Henrik (’59) stud, polyt., Amagerfælledvej 24, S.
Nørgaard, Jørgen (’54) stud, med., Jordbrovej 25, Aarhus.
Nørreslet, Jørgen (’38) landsretssagfører, Præstø.
— Paul (’35) lektor, Østervoldgade 14, K.
Olesen, Immanuel (’47) pastor, præstegården, Nors.
— Jes (’60) stud, med., Egmont H. Petersens Koli.
Nørre Allé 75, N.
Ollendorff, Wenzel (T7) godsejer,
Birkelunden, Dragerup, Holbæk.
Olrik, Jørgen (’51) stud, med., Lyngbygaarc|svej 97, Lyngby.
Olsen, Asger (’22) red., cand. jur., Ringstedg. 40, Næstved.
— Boe (’50), Brinkevej 8, Slagelse.
— Gert Einar (’53) cand. mag., Maglebyvejl 4, Skælskør.
Opstrup, Ole (’25) fuldmægtig, Strandboulevarden 18, 0.
— Paul (TO) landsretssagfører, Haslev.
Ottesen, Svend Ploug (’29) assurandør, Havneg. 45, Roskilde.
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Ottosen, Niels Faaborg (’31) fuldmægtig, cand. jur.,
Abildgaardsvej 24, Virum.
Ove-Petersen, Erik (IV ’45), premierløjtnant, Sanskevej 9,
Rungsted kyst.
— Jørgen (IV’18) direktør, Maglemøllevej 3, Næstved.
Ovesen, Bent (’35) dommerfuldmægtig, Ballesvej 17, Hornslet.
Pagh, Nils M. (’57) stud, mere., Bakkedal 15, Hellerup.
Palsbøll, Ole (’51), ubekendt adr.
Paludan, Elise, fhv. sygeplejerske, Parallelvej 3,
Hasseris, Aalborg.
— Knud (’27) dr. phil., cand. med., Fasanvej 18, Rønde.
Paludan-Miiller, Frits (’02) fhv. rektor, Ole Bruunsv. 8, Charl.
— K. (’01) fhv. departementschef, Bülowsvej 30, V.
Pedersen, Agner (’53) stud, økon., Nørre Allé 2, Vinderup.
— Gorm (’50) cand. jur.,
c/o Folketingets formandsbolig, Christiansborg, K.
— Jan Demuth (’50) civilingeniør, Hadstens Allé 34, Kastrup.
— Kaj Ove (’57) stud, med., Koll. IV. Universitetsparken,
Aarhus.
Petersen, Aksel (’15) prokurist, Villavej 10, Roskilde.
— Frode (’53) læge, Karrebæksminde.
— J. Busk (’51) journalist, Flensborg.
— Jørgen Helm (’27) civiling., Strandvejen 349 C, Klampb.
— Paul Kjeldgaard (’44), Torvet 19, Køge.
— Peter (’56) stud, polyt., ubekendt adr.
— Søren A. (’55) stud, polyt., Frimestervej 59, NV.
Petersen^Studnitz, Karl (TO) kontorchef. Vejle.
Pind, Henning (’56) stud, odent..
Arn. Nielsens Boulevard 8, Hvidovre.
Piesner, Carl (’03) grosserer, Anemonevej 6, Gentofte.
— Erling (’54) stud, silv., Strandvej 208, Charlottenlund.
Pontoppidan, Niels E. (49) advokatfuldmægtig,
Østergade 39, Rudkøbing.
Poulsen Erik (’47) læge, Ahlgade 33, Holbæk.
— Jens O, (’54) stud, med., Kathrinebjergvej 2, A, Aarhus.
— Per Thygesen (’47), grosserer, Langs Sletten 11, Lyngby.
Prip, Johs. (’07) viceinspektør, Rødkildevej 60, F.
Præst, Helge (’29) læge, Nørrebrogade 176, N.

Quedens, Philipp (VI ’45) grosserer, Frydendalsvej 27, V.
RabemLevetzau, Frederik (’49) sekretær, Ejgaardsvej 36,
Charlottenlund.
RabensLevetzau, Siegfried (IV’07) lensgreve, hofjægermester,
Danske Ambassade, London.
Rahbek, Flans Henrik (’47), prokurist,
Kindhestegade 10, Næstved.
Ranek, Leo (’53) læge, sygehuset, Kalundborg.
Rasmusen, Niels (’40) forstkand., Herlufsholm, Næstved.
Rasmussen, Carl Thiess (T2) cand. pharm., Ovrevej 1, Vank
— Erik (’59) stud, pharm., Horsevænget 15, Hillerød.
— Lars Erik Kann (’57) stud, polyt., Søbredden 20, Gentofte.
— Sten (’54) stud, mag., Svenstrup Skovridergaard, Borup.
Rathsack, Otto (T6) grosserer, Ammentorpsvej 9, Hellerup.
Ravn, Troels (’46) inspektør, Lyngballegård, Ladung.
Reedtz-Thott, Axel (’39) godsejer, baron, forstander for
Herlufsholm, Gaunø, Næstved.
— Iver (’42) civilingeniør, Strandegaard, Faxe.
Rem, Harald (’97) kredslæge, Store Heddinge.
Remvig, Ole (’28) overlæge, Hornbæk.
Reventlow, Frederik (TO) greve, stiftamtmand, Nykøbing F.
Richter, Gregers (’41) direktionssekretær, cand. jur.,
Mothsvej 30, Holte.
— John (’47) advokat, Grundtvigsvej 14 A, Nykøbing Sj.
Riegels, Frederik (’47) landinspektør, Hårby.
Riemann, Peter (’27) sognepræst, Lindknud pr. Brørup.
Riis, Christian (’22) cand. jur.,
Høje Skodsborgvej 20, Skodsborg.
Riishage, Harald L. (IV’23) maskinkonstruktør, Canada.
Ringberg, Hjalmar (’08) civildom., Rosengårdsvej 21, Odense.
Rischel, Ejner (T8) sognepræst, Kullerup pr. Lamdrup.
Ritzau, Lauritz (’04) direktør, Tuborgvej 90, Hellerup.
— Tobias (’26) arkitekt, Narvik, Norge.
— Tue (’50) filmsinstruktør, Kastelsvej 11, 0.
Rolsted, Emil (’50) Journalist, Aarhus Stifttidende, Aarhus.
Rosenkrantz, Oluf (’45) baron, Degnebakken 6, Virum.
Rosenmeier, Henrik (’50), Goodrich Avenue 952,
Set Paul 5, Minnesota, U.S.A.
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Rosenmeier, Jesper (’52) Prospect Club, Princeton University,
Princeton, New York, U.S.A.
— Steffen (’56), Olufsvej 46, 0.
Rosenstand, Gregers (T5) landsretssagfører, Aabenraa.
Rosenvinge, Hans J. Chr. (’46) civilingeniør, Madrid, Spanien.
— Henrik (’20) direktør, Grenaa.
Rosting, Peter Ulrik (’60)
Klampenborgvej 10, A, Klampenborg.
Rømeling, Hans Henrik (’35) inspektør, Vestergade 23, Køge.
RøndesAndersen, Fritz (’54) stud, med., Kastelsvej 1, 0.
Rønne^Lotz, Michael (’54) stud, mere., Strandvejen 415, Vedbæk.
Sager, Axel Gutzon (’59), Strandvejen 65 B, 0.
Salicath, Knud (’33) landsretssagfører, Næstved.
— René (’60), Vældegaardsvej 45, Gentofte.
Sander, Egon (’30) lektor, Margrethevej 23, Holte.
Saugmann, Christian (T3) direktør, Sølvgade 22, K.
Scavenius, Carl Chr. (R’32) godsejer, Klintholm, Borre.
Schack, Aksel (’41) landsretssagfører, Hillerød.
— Eigil (’45) forpagter, Fuglebjerggaard, Fuglebjerg.
— Einer (’39) landsretssagfører, Skælskør.
— Flenning (’52), Rude.
— Torben (’50) læge, sygehuset, Rønne.
Schaumburg-Müller, Erik (V’26) boghandler,
Strandboulevarden 110, 0.
— Ernst (’29) direktør, Taarbæk Strandvej 113, Klampenb.
— Mogens (’21) landsretssagfører, Haslev.
Scheel, Jørgen Ditlev (’36) generalkonsul,
Danske Generalkonsulat, Montreal, Canada.
Scheller, Carl Erik (’47) civilingeniør, Jægersborg Allé 247,
Gentofte.
— Erling (’48) disponent, Solbakkevej 11, Rungsted kyst.
Schleisner, Axel (’25) læge, Østerbrogade 112, 0.
Schlüter, Arne (’28) landsretssagfører, V. Voldgade 2 0, V.
— Bent (’32) politiinspektør, Borgmester Jensens Allé 14, 0.
— Mogens (’37) driftsbestyrer,
Holmegaards Glasværk, Flolme-Olstrup.
Schmidt, Hans Jørgen (’28) cand. pharm., Classensgade 31, 0.
— Karsten (’58) Jensløvs Tværvej 9, Charlottenlund.
Schmit, Kaare (’36) fuldmægtig,
Drachmannsvej 17, Klampenborg.
Schousboe, Frits (’03) overlæge, Hobro.
— T. f09) civilingeniør, Lystrupvej 30, Risskov.
Schrøder, Jørgen (R’37),
4805, Coles Manor, Apt. 1., Dallas, Texas, U.S.A.
Schultz, Gustav O’Hara (V T9) Købmand, Holbergsgade 6, K.
Schwarz H., adjunkt, Herlufsholm.
Schultz, Paul (’47) assistent i 0.K., Kastelvej 21 B, 0.
Schultz-Larsen, Jørgen (’39) læge, dr. med.,
Ermelundsvej 98, Gentofte.
Schur, Torben (V’44) direktør, Søllerød Park, blok 16, nr. 21,
Holte.
Secher, Jørgen (’23) assurandør, Sønderg. 66-68, III, Aarhus.
Sehested, Chr. (’33), Solvænget 4, 0.
— Knud G. (’35) civilingeniør,
c/o Steen Sehested & Partners, P.O. box. 4048, Singapore.
Seidenfaden, Per (R’31) direktør, Norgesmindevej 11, Hell.
Selchau, Jacob (’36) civiling., Præstemarken 54, Aalborg.
Selmer, Preben (T2) læge, Aaboulevarden 82, Aarhus.
SerritzlewsPetersen, B. (’29) auditør, Thrigesvej 26, Hadersl.
Simonsen, Jorgen (’59) Ordrupdalvej 9, Charlottenlund.
— Steen (’51) civilingeniør, Stenbakkevej 67, Fr.havn.
Skousen, Otto (’24) arkitekt, C. F. Richsvej 29, F.
Skov, Orla (’23) repræsentant, Hostrups Have 19, V.
Skovgaard-Petersen, Jes (’35) civiling., Enhøjvej 9, Allerød.
— Jørn (R’37) entreprenør, »Amberley«, Davidson Road,
George, Cape Province, Sydafrica.
Skovsgaard, Erling (’48) kontorchef, Hvidkildevej 13, F.
Smith, lb (’50), Fuglsang, Flintinge.
— Sven Erik (’25) direktør, Kildemarksvej 58, Næstved.
Sommerfelt, Niels (’38) civilingeniør,
Huseby, Esbønderup, Esrom.
Sonne, Lians Chr. (’09) direktør,
c/o Amsinck, Sonne S. Co., 96, Wall Street, New York.
Springborg, Søren Peter (’55) Høyrups Allé 30, Hellerup.
Spøhr, Johannes (T5) læge, Stenstrup, Fyn.
Stage, Georg (V’38) Hjøllundshus, Hjøllund.
— Kai (’20) kontorchef Parkvænget 31, Charlottenlund.
— Lorenz C. (T4) kredslæge, dr. med., Saxkøbing.
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Stage, Neil (’46) skibsmægler, The Nook, 8 rue de Beaume,
Quartier Bourgogne, Casablanca, Marokko.
— Niels E. (T7) skibsmægler, The Nook, 8 rue de Beaume,
Quartier Bourgogne, Casablanca, Marokko.
Steensen-Leth, Vincens (T4) ambassadør,
Pont Street 29, London S.W. 1.
Steenstrup, Peter Resen (’53) stud, polyt.,
Bregnegaardsvej 14, Charlottenlund.
Steiness, lb (’46) læge, Nygaards Plads 15,
Brøndbyøster pr. Valby.
Stellfeld, Knud (’13) civilingeniør, Markvej 6, F.
Stenberdt, Erik (’48) civilingeniør, Chr. Winthersvej 25 B, V.
Stensballe, Klaus (’57) stud, polit., Kristianiagade 16, 0.
Stensler, Tage (T7) proprietær, Flensborggård, Glumsø.
Stig-Nielsen, Per (’40), Skovtoftebakken 26, Lyngby.
— Torkil (TO) civilingeniør,
Chatswarth. Gardens apt. 408, Larchmonth, N.Y. 17, U.S.A.
Storm, Per (’57), stud, pharm., Virginiavej 2, F.
— Robert (’50) cand. polit., Iran.
Strobel, Aage (’43), landsretssagfører,
Phistersvej 2 D, Hellerup.
Struckmann, Kaj (T4) læge, Hvidovrevej 100, Hvidovre.
Suenson, Nicolas (R ’38) kaptajnløjtnant, ubekendt adr.
Suhr, Casper (’58), Berlings Bakke 5, Charlottenlund.
— Henrik (’60), Berlings Bakke 5, Charlottenlund.
Svarre, Ejner (R ’29) redaktør, Skovvænget 16, Køge.
Svendsen, Per Hessel (’58), Degnebakken 3, Virum.
Synnestvedt, Knut (’48) civilingeniør,
Toftegirdsvej 34, Farum.
Søeborg, Kjeld (V’33) veksellerer, Dr. Olgasvej 47, F.
Sørensen, Finn Hanberg (’54) stud, med.,
Harald Jensens Plads 21, Aarhus.
— Jørgen Philip (’57), Rathsacksvej 23, V.
— Kaj Lykke (’58) stud, polyt., Dyrlægeboligen, Bjært.
— Knud (’30) læge, Vesteraagade 23, Aalborg.
— Ove (’60) stud, mere., Høtoften 5, Virum.
— Tage (’37) landsretssagfører, Flulgaardsvej 70, F.

Tarp, Lauritz (TI) stabslæge, Toftholm Allé 11, Hellerup.
Tauson, Hans Chr. (’03) statsautoriseret revisor, Haderslev.
Tesdorpf, Axel (’30) godsejer, Ny Kirstinebjerg Nykøbing F.
— Iver (’60) landvæsenselev, Gjorslev, St. Heddinge.
Thalbitzer, Kai (’28) fuldmægtig, i Overformynderiet,
Byagervej 9, Virum.
Thale, Jørgen (’20) civiling., Bukkeballevej 54, Rungsted kyst.
— Knud (’22) landsretssagfører, St. Torv 1, Aarhus.
Thomsen, Bent Louis (’52) ingeniør,
Thomas St., Harrisburg, P.A. U.S.A.
— Jørn (’31) landsretssagfører, Classensgade 60, 0.
— Mogens Krause (’33) repræsentant, Kongestien 11, Virum.
Thorndahl, Bent (’47) journalist, Randkløve Allé 7, Kastrup.
Thorsteinsson, Jan (’42) arkitekt,
Christiansholmsvej 26, Klampenborg.
Thuner, Jørn (’58) stud, med., Møllevangsallé 65, Aarhus.
Thygesen, Jan (IV’51), ubekendt adr.
Tietze, Jens Vilhelm (’51) premierløjtnant, Østervoldg. 2 B, K.
Tillisch, Erik (’44) skovrider, godsejer, Rosenfeldt,
Vordingborg.
— Holger (’40) cand. jur., Strandboulevarden 14, 0.
Toft, Lars (’33) grosserer, Dantes Plads 20, V.
Tolstrup, Flemming (’24) professor, Strandvejen 132, Hell.
Tommerup, Knud (’30) læge, Toreby, Flintinge.
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Toussieng, Poul (’37) læge, Jægersborg Allé Ö0, Charl.
Toxværd, Henrik (’53) cand. polyt., Maglemo'sevej 87, Charl.
Traustedt, Erling (TO) læge, Frederikshavn.
Trier, Jan (’58) stud, jur., Marskensgade 4, 0.
Trock, Jens W. (’48) civiløkonom, Jægersborgvei 76, Lyngby.
Tulstrup, Niels (’41) kontorchef, Callisensvej( 22 Hellerup.
Tvede, Poul Adam (’40) cand. jur., Biilowsvéj 44, V.
Tvedegaard, Frithjof (T3) læge, Jystrup.
Tyge, Niels Erik (’48) Øster Højst.
Tønnesen, Peter (’48) læge, sygehuset, Faaborg.

Valentiner, Herman (’50) assistent i Ø.K. P.O. box. 4620,
Johannesburg, South Africa.
— Jørgen (’60), Overgaden o/vandet nr. 15, K.
Valløe, Erik (’42) korrespondent, Hasselvej 14, Virum.
Varming, Peter (’59) stud, jur., Parallelvej 4, Klampenborg.
Velschou, Christian (V T8) overing., MariendaIsvej 98, F.
Vestbirk, Knud (’39) landsretssagfører, Vissingsgade 1, Vejle.
Vogel, Gert (’57) stud, polyt, Marstrandsgade 12, 0.
— Gregers (’47) cand. jur., Vestergade 1, Varde.
— Leo (’49) tandlæge, Storegade 2, Grenaa.
Voss, Wilhelm von (VT3) direktør, Dyrehavevej 10, Klampb.
Vraa-Jensen, Jørgen (TV’55) stud, med., L. E. Bruunsvej 23,
Charlottenlund.
Vuust, Jens (’58) stud, med., Klintegården, Aarhus.

Wad, Gustav (’51) civilingeniør, Søndersøvej 52, Gentofte.
Wassard, Mogens (’46) godsejer, Marienlyst, Vordingborg.
Wedel-Larsen, Hans (’30) læge, Kirkeg. 9 B, Frederiksværk.
Weeke, Tom (’56) stud, med., P. Bangsvej 15C st., F.
Wendt, Frantz (’23) generalsekretær, cand. mag.,
Ahlmanns Allé 11, Hellerup.
— Hans (’25) læge, Ottosgade 7, Kolding.
West-Nielsen, Bent (IV’49) revisor, Lillekæf 2, Valby.
Westrup, Morten (’55), Nord. Koll. Strandboulevarden 32, 0.
Widding, Agias (’41) landsretssagfører, Torsyang 26, Lyngby.
Wilde, Frank (’02) overretssagfører, Store Tjcrv 5, Aarhus.
Wilken-Jensen, Knud (’29) læge, Østerbrogalde 72, 0.
Winge, Mogens (’26) stabslæge i søværnet,
Kronprinsessegade 96, K.
Winther, Hans Jørgen (R’30) fabrikant,
Dronningholmsvej 48, Svendborg.
— Poul (’28) læge, Faaborgvej 19, Fruens Bbge.
Wodschow, Adam (’43) tandlæge, Alléen 10, Nærum.
Wolff-Sneedorff, Aage (’39) legationssekretæf,
Engelholm, Tappernøje.
Worm-Petersen, Jørgen (’49) læge, Sorgenfriyænget 45, Virum.
Wøller, Johan Chr. (’96) læge, Søvej 5, Holte.

Zahle, Knud (TO) landsretssagfører, Helsinge.
Zernichow, Christian D. (’34), ingeniør, M.N.I.F.,
Flesåvejen 13, Oslo, U.H.
Zwick, Adolph (’93) overretssagfører,
Sundbakken, Stensballesund, Horsens.
Ødum, Hilmar (T7) dr. phik, direktør, Borgevej 27, Lyngby.
Ørberg, Carl (’39), Sao Paolo, Brasilien.
— Gunnar (’37), Sao Paolo, Brasilien.
— Johannes (’01) læge. Grønnehave, Helsingør.
Østerbye, Per (’52) stud, theol., Koil. 2.,
Universitetsparken, Aarhus.
— Poul (’54), stud, med., Granholmen 24, Hblte.
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Aage Grum-Schwensen (født i Nysted 1873) blev op
taget på Herlufsholm i 1885 og udgik som student i
1892. — Han blev dommer i Ringkøbing og skrev et
par år før sin død i 1951 »Et jævnt og muntert
virksomt Liv paa Jord«. — Herfra aftrykker »Herlovianeren« følgende særdeles fornøjelige og realistiske
skildring af datidens liv på Herlufsholm.

e nyoptagne skulde møde paa Skolen den 15.
August 1885 Kl. 1, medens de ældre Elever først
skulde komme i Løbet af Dagen.
Der var dog allerede kommet en del af disse sidste
fra Formiddagen, og de betragtede det jo som den
væsentligste Opgave at dupere og narre de nye.
En staaende Spøg var det at faa de nye til at gaa op til
Oldfruen for at hente »Kvartalsost«. Hvor dette
løjerlige Udtryk havde sin Oprindelse fra, lykkedes det
mig aldrig at opspore, men hvert Øjeblik blev jeg over
halet af en ældre, der spurgte »har du hentet Kvartals
ost?«. Det lykkedes dog ikke at narre mig, men i øvrigt
var det ikke saa slemt at blive narret, for de, der gik
paa den, blev trakteret med Kager af Oldfruen.
Saa blev vi indkvarteret paa et Værelse på nederste
Gang i Skolebygningen. Der var 4 Værelser, Nr. 2, 4,
5 og 6. (Nr. 1 og 3 eksisterede ikke). Paa hvert Væ
relse skulde der logere 6 drenge, der hver fik Raadighed over sin Halvdel af et Dobbeltskab.
Foruden disse 3 Dobbeltskabe var der paa hvert Væ
relse et stort firkantet Bord med sortlakeret Plade,
6 Træstole, en Garderobe, kaldet »Gobe« - det var et
Hjørneskab nærmest beregnet til Opbevaring af Fod
tøj og en mægtig Brændekasse. Aaret efter min An
komst opstod der pludselig en frygtelig Stank paa et
af disse Værelser - kaldet Humre. Det viste sig, at en
af Beboerne gennem et Par Dage havde benyttet »Go
ben« som Aftrædelsesværelse, uagtet der hverken var
Træk eller Slip. Han hed senere aldrig andet end
»Gobeskideren«.
Ned fra Loftet rakte en Gasarm med to Blus. Intet
som helst der antydede Udsmykning fandtes. Disse
Værelser virkede som en Ørken paa Drenge, der var
vante til Stuer med Gardiner og Billeder samt bløde
Stole, og jeg tror, at den heftige Hjemve, som i den
første Tid voldtog os alle, mest skyldtes dette spartan
ske Udstyr.
Disse 24 nye Drenge, 5 fra 1. Klasse, 19 fra Forbere
delsesklassen - »Forberassen« - sov saa paa en fælles
Sovesal - lille Sovesal - og havde Adgang til et fælles
Vaskerum, hvor hver havde sit Vandfad med en
Skuffe til Sæbe og Tandbørste.
»Gobe« og »Forberasse« - ja, vi maatte straks igang
med at lære et helt nyt Sprog - Herlovianersproget der væsentligt bestod i Sammentrækning af lange Ord
til korte, men også havde en Del Særudtryk. Sproget
var højt udviklet og havde efterhaanden dannet saa
mange fra Rigssproget afvigende Ord, at det var me
get vanskeligt for udenforstaaende at følge med, naar
to Herlovianere talte sammen.
Jeg faar nok Brug for en del af disse Ord i det føl
gende.
Hver Dreng medbragte selv sin Jernseng og sit
Sengetøj, og Sengene varierede derfor fra flotte Stil
ladser med forgyldte Kugler og Løvefødder og Ge
svejsninger og til de allertarveligste Karlekammer
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senge (min hørte til sidstnævnte Art), men for Enden
af hver Seng havde Skolen stillet en Bær k, hvorpaa
Elevens Navn var malet. Disse Bænke lignede Lig
bærerskamler. Under hver Seng stod em Blybeholder,
der vejede 6 a 7 Pund, og var saa bulet, at man maatte
tro, at den stamede fra før Herlufs Tid Den hed en
»Punte«.
Jeg kender ikke dette Ords Etymologi, men det er
noget med Pis, vistnok »pis nu inte« i Sengen.
I et Hjørne af Sovesalen laa den inspektionshavende
Lærer bag et Skærmbrædt. Fra hans Seng var der di
rekte Adgang til hans to Værelsers Lejlighed ved
Siden af.
Ved Hovedindgangsdøren stod en mægtig Kakkel
ovn (der skulde fyres, naar det frøs mere end 4 Gra
der - man var vel Vikinger), og her stod ogsaa en
mægtig Malmklokke. Kl. 5% Morgen kom en »Gæve«
farende ind og rystede denne Klokke som en rasende,
hvorefter hun atter for ud, og saa begyhdte den første
Skoledag.
(»Gæve« afledt af Gangtæve = Gangkone).
Ja, den Klokke hører jeg endnu tit i Drømme. - Men
op lille Lians, op og gaa i Skole! Man skulde skynde sig,

HERLUI
— muntre gamle optegnelser al
hvis man vilde naa at gøre sig færdig I- man lærte jo
efterhaanden at pjække den. Et Kvarter senere ringedes der til Lovsang, og inden da skulde man være va
sket og paaklædt, helst ogsaa have børstet Støvler.
Lovsangen foregik i Lærersalen (Lalen), hvor der stod
et Stueorgel, der trakteredes af en ældrb Elev, dengang
Herlovianersamfundets nuværende grand old man,
Robert Fraser.
Straks efter at vi havde sunget en Salme, kom Tje
nerne og Gæverne ind med Morgenmaden. Hver Elev
maatte sørge for at have et Krus, og dette blev af en
Gæve fyldt med varm Mælk fra en stor Blikbeholder.
Tjenerne (Dienerne) bar store Bakker hvorfra hver
fik en Rundtenom Rugbrød med Smør. Disse Rund
tenommer var dog dobbelt saa store,! som dem man
almindeligvis kender.
Saa havde man fri til Kl. 6%, da ringedes der til
Læsesal. De tre mindste Klasser samledes i denne un
der Opsyn af en Lærer, og skulde saa læse i tre Kvar
ter. Derefter havde vi fri til KL 8, míen de, der ikke
var færdige, havde Lov at blive i Læsesalen, og alle de,
der ikke i forrige Maaned havde opnåaet rent »godt«
(Bissegodt) i Gennemsnit, skulde blive til KL 7%. De
øvrige Klasser læste paa deres Værelser.
Paa Læsesalen maatte dog også mødp de af 3. Klasse,
der ikke havde haft Bissegodt den foregaaende Maa
ned. Det hændte kun en eller to Gange aarligt. Første
Dag Kalorius skulde paa Læsesal, blev han af sine
Klassekammerater baaret i Optog fra sit Værelse paa 1.
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Sal og ned til Læsesalen. Det gik i Galop ned ad
Trapperne, og saa vel farligt ud, naar denne Bande
under Hyl og Skrig kom stormende.
Fra Kl. 8-11 havde vi tre Skoletimer med mellemlig
gende Frikvarterer. I det første fik vi Ni-Mad - en
halv Rundtenom Smørrebrød med Paalæg - det var
stillet frem paa Bakker i »Vylen« (Vestibulen).
Fra 11-12 havde vi fri og maatte bevæge os frit om
kring inden for Skolens Grænser - og disse var truk
ket meget liberalt - man kunde gaa ordentlige Ture i
de dejlige Skove, men med Friheden var det reelt saa
som saa. 2 eller 3 Gange ugentlig blev der, naar vi
strømmede ud af Klasserne, raabt, at der skulde være
»Si« (Sabelkompagni). Det var en tvungen Værne
pligt, der var paalagt alle i de 3 nederste Klasser, Forberassen, 1. og 2. Vi blev delt i to Kompagnier, de
røde« og de »grønne«. Under Ledelse af Officerer
fra 3. Klasse - hvert Kompagni havde en General, en
Oberst og en Løjtnant - drog vi ud og kæmpede svære
Kampe mod hinanden. Vaabnene var lange Hassel
kæppe, som vi selv skulde skaffe, men havde man
endelig faaet nogle rigtig gode, »laante« en af Office
rerne dem, og saa saa man dem aldrig mere.

SHOLM
lage Grum-Schwensen (’92)
Der var faste Regler for, hvor man maatte ramme.
Kampene var Angreb og Parade, altsaa en Slags be
gyndende Fægteskole. Naar een blev ramt, var han
død, og han maatte gaa ud af Slaget.
Snart kæmpede vi om Broerne over Aaen, snart om
»Fæstningen«, et lille Anlæg med Volde og Grave
ude i en af Skovene; og naar man først var ude over
Begyndelsesvanskelighederne, var det baade en yppperlig Motion og en stor Fornøjelse for alle raske Drenge.
Men selv om der ikke var »Si« en dag, var det ikke
sikkert, at man fik Lov til at nyde denne Dagens bed
ste Time i Frihed. Der blev altid kommanderet et An
tal smaa til at spille Kriket med de store - og det var
ikke særlig morsomt.
Men mange herlige Fritimer blev der dog, hvor man
spadserede og udforskede Terrænet med een eller to
Kammerater, trængte ind i Grantykningen, hvor der
blev gravet Huler, eller man deltog i en Leg paa Grøn
neplads. Flavde man Raad, gik Turen ud til »Tonen«
(Tykmælkskonen, hvis Mand hed »Tønden« = Tyk
mælksmanden). Her fik man en herlig stor Portion
Tykmælk med Brød og Sukker for 10 Øre, og det var
»Verdens bedste Tykmælk«. Uden for Sæsonen kunde
man købe Honning og piskede Æg.
Klokken 5 Minutter i 12 ringede Klokken i Taarnet
(et lille Taarn, der sad paa Klosterbygningen) for at
kalde de hjem, der var længst borte, og Klokken 12
præcis blev der ringet i »Vylen«, og saa gjaldt det om
at skynde sig til Middagsbordet; thi Dørene til »Spa-
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len« = Spisesalen blev kort efter lukket, hvorefter der
blev bedt Bordbøn. Hertil skiftedes Drengene i mind
ste Klasse. Medens saavel Hørere som Elever stod bag
hver sin Stol med krydslagte Flænder, lød det:

I Jesu Navn gaa vi til Bord,
at spise og drikke paa dit Ord,
dig Gud til Ære, os til Gavn,
saa faa vi Mad i Jesu Navn.

Derefter blev Dørene atter aabnet, saa de forsinkede
kunde komme ind. Disse maatte saa op og melde sig til
den inspektionshavende Lærer, hvor de blev idømt
Straf.
Til Middag fik vi altid to Retter udmærket god og
veltillavet Mad, serveret paa ret grove Fajancetallerkener, hvide med blaa Kant og i Bunden forsynet med
Initialerne H. T. - B. G. (Herluf Trolle - Birgitte
Gøje), hvilket udlagdes: »Fler trakteres, billigt godt«.
Ja, billigt var det i Sandhed, for Skolepengene var den
gang 480 Kroner aarligt for alt, undtagen Rejser og
Klæder.
Naar vi havde spist, stillede vi os atter bag vore
Stole, og der blev bedt fra Bord med:
Vi takker dig Herre, vor Gud og himmelske
Fader, for alle dine Gaver og Velgerninger,
du, som lever og regnerer fra Evighed
og til Evighed.
Amen!

Man skulde bare prøve paa at være Purist og sige
regerer i Stedet for regnerer, saa vankede der. Saadan
havde Birgitte forordnet det, og saledes skulde det være
til »Ævig« Tid.
Middagen varede ca. 20 Minutter, og derefter var
der igen Frihed til Kl. 1%, altsaa en god Time. Men
de fleste havde spist godt, og denne Frihed brugtes af
de fleste til at fordøje og »tyre«, d. v. s. læse Morskabs
læsning.
Undertiden blev man inviteret til Kaffe hos en af
Lærerne, idet disse alle fik bragt saa megen Kaffe over
til deres Lejlighed, at det kunne række til to eller tre.
Desuden var der altid en halv Snes Stykker til Kaffe
hos »Øhnen« (Oldfruen alias Oldhønen).
Fra 13% til 14% Middagslæsesal, derefter Frihed til
Kl. 15, og fra 15-18 atter 3 Timers Undervisning. I Fri
kvarteret Kl. 17 fik vi Fem-Mad, der bestod i et halvt
flækket Franskbrød med Smør. Til at begynde med
en stor Lækkerbidsken, men noget vi efterhaanden
blev så lede og kede af, at mange lod Fem-Maden staa.
Den serveredes ogsaa i Vylen.
Naar den hæslige højt skingrende Klokke i Vylen
Kl. 18 ringede ud fra Klasserne - alle Tidspunkter
pointeredes ved Klokkeringning - havde vi atter en
Time fri, der om Sommeren anvendtes til Sport eller
Leg.
Kl. 19 fik vi Aftensmad i Spisesalen under samme
Ceremoniel som om Middagen, blot var der nu kun
een Lærer tilstede, medens alle ugifte Lærere deltog i
Middagen. En halv Time efter ringedes til Aftenlæs
ning, der varede til Kl. 20%. Saa var der atter tre Kvar
ter til fri Disposition, hvis der da ikke fra oven (de
store) udsendtes Bulletin om, at der skulle være Ryt
terkamp paa Kirkepladsen, for saa maatte man stille
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der. Rytterkamp var en Leg, der var meget morsom
for de store, men til Gengæld meget ubehagelig for de
smaa. En stor Dreng tog en lille paa Ryggen, og saa
kæmpedes der Par mod Par. De smaa skulde saa søge
at trække hinanden af »Hesten«. Det kunde endda have
gaaet, hvis de smaa maatte kæmpe alene, men det var
de stores Ære det gjaldt, og disse tog derfor fat med.
Naar saa en stor Dreng havde faaet rigtig godt Tag i
een, og samtidig ens egen »Hest« holdt rigtig godt fast
om ens Laar for ikke at miste sin Rytter, saa var den
lille meget tit i en pinlig Situation og kom ud af Kam
pen med revet Tøj og ømme Lemmer.
Undertiden arrangeredes der Himmelspjæt. Alle de
store stillede sig op i to lange Rækker med Front mod
hinanden og holdt fast i hinandens Hænder. En lille
blev saa anbragt paa den ene Ende af dette Stillads og
blev saa kastet op i Luften, undertiden saa højt, at
han faldt ned bag ved en af Rækkerne. Da jeg havde
prøvet et Par Gange og var blevet øvet i holde Balan
cen, syntes jeg i øvrigt, at det var meget sjovt. Disse
»Lege bag Kirken« blev forbudt, netop som jeg selv
skulde til at være »stor«.
Klokken 21 var der Aftenlovsang. Derefter skulde
de alleryngste straks gaa i Seng. Resten maatte være
oppe til KL 22.
Og snart hvilede vi alle i Søvnens Arme. Medens
Dagen hakkedes i Smaabidder ved Klokkeklang, saa
skred Natten som en sammenhængende Bevidstløs
hedstilstand, saa man altid syntes, at man lige var fal
det i Søvn, naar Karen Gæve kom og rystede Morgen
klokke paa sin desperate Facon.
Saadan gik Døgnet for lille Aage!
I et af Frikvartererne besøgte man det lille bagved
Skolebygningen beliggende Træhus, der hed »Vus« =
Vandhus (eller: Velanstændighedshus). Fler var, med
Indgang fra begge Sider, 12 eller 14 Lokummer med
hver sin Indgangsdør, men angaaende disses Benyt
telse herskede der en streng aristokratisk Rangforord
ning. Først var der tre til Lærerne, dem var der Nøgle
til. Derefter havde hver Klasse, fra oven af, lagt Be
slag paa 1 eller 2, og saa blev der kun et Par Stykker
tilbage, hvor de yngste - »Sinkerne« - kunde komme
til. Rummene kunde ikke lukkes af indvendig, og skulde
man benytte et saadant, gav man først et kraftigt Spark
paa Døren. Var der optaget, raabte den besøgende
»HOV«, og saa prøvede man næste Dør, ofte med
samme Resultat.
For Enden af dette idylliske Hus var der en i Baase
af delt Rende, der hed »Pus« (Pishus). Her var der
altid fyldt i Frikvartererne af pladsøgende, og her
kunde man altid træffe »Moss« (Lærer Morsin), der
endnu brugte Bukser indrettet efter Klapsystemet, og
som altid stod og bankede sig højlydt paa Maven. Flan
led af Stensmerter og maatte lokke det frem. Det skete
ikke saa sjældent, at han glemte at faa Klapperne i
Orden, før han forlod Stedet.
Pus var det mest demokratiske Sted paa hele Skolen;
her mødtes høj og lav, stor og lille med samme Rettig
heder.

FUGLESKYDNING
Allerede den første eller anden Lørdag efter Som
merferien holdtes Skolens første Fest - Fugleskydnin
gen. Denne arrangeredes helt og holdent af Eleverne i
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ældste Klasse, og Forberedelserne til den fandt Sted
allerede i det foregaaende Skoleaar, hyor Fugleskyd
ningens højeste Embedsmænd blev valgt ved alminde
lig Stemmeflerhed. En af de sidste Dagé før Sommer
ferien blev der ved Middagsbordet delt Stemmesedler
ud til alle Eleverne, og de skulde nu skrive 3 Navne
paa den, idet de valgte blandt Medlerpmerne af den
fremtidige 6. Klasse. De tre, der fik flesjt Stemmer, var
saa valgt til Fugleskydningens 3 fineste Embedsmænd:
Overdommer, Dommer og Underdommer. Det blev
altid de 3 bedste Cricketspillere, thi disse var Skolens
Heroer.
Dommernes Opgaver bestod i at indkøbe Gevinster
til Fugleskydningen, og de fik Lov til samlet at foretage
en Rejse til København, saa Stillingerne var stærkt
eftertragtede. Desuden skulde de afgøfe Tvistemaal,
men da saadanne aldrig opstod, var dette et let
Embede.
I øvrigt var der en Masse andre Embeder, og naar
Topfigurerne var valgt, samledes hele den paagæl
dende Klasse og fordelte de øvrige Hvbtv imellem sig;
undertiden maatte den supplere sig hied nogle fra
næste Klasse. Der blev nemlig valgt: Overkanoner,
Kanoner og Underkanoner, Overdekorbtør, Dekoratør
og Underdekoratør, Overpil, Pil og Underpil samt
endelig Sekretær og Sandstryger.
Kanonerernes Opgave var at afgive Salut, hvergang
der var skudt en Gevinst ned.
Dekoratørerne skulde sørge for Udsmykningen af
Gymnastiksalen, hvori der skulde danses om Aftenen,
samt af den Vogn, der skulde bruges ¡til Hyldesttoget
for Fuglekongen.
Pilene skulde sørge for at indhegne Skydeteltet, saa
deres Opgave var næsten lig Nul. De fleste Skytter la
vede selv deres Asketræsbuer, og Pilene, der blev
brugt, var standardiserede og blev leveret; af Skolen.
Sekretær og Sandstryger havde ubetinget det værste
Job, idet de skulde udfærdige Skydelister og nøje paase,
at alle Lærere og Elever og andre, der¡ havde købt Bil
let, fik deres tre Skud i hver Omgang,' og at Pladserne
var nogenlunde regelmæssigt fordelt. Desuden skulde
de ved selve Fugleskydningen paase, at den fastlagte
Orden blev fulgt.
Det var kun de fire øverste Klaskérs Elever, der
maatte skyde. Disse skulde saa ogsaa skyde for de min
dre og for Lærerne, og de skulde hejst have nogen
lunde lige mange Skud. Det var en hel matematisk Op
gave, og i Virkeligheden var Sekretær og Sandstryger
de vigtigste og mest bebyrdede Embedsmænd. Navnet
»Sandstryger« var et Oldtidslevn fra ¡den Tid, da den
ene skrev, og den anden stod ved Siden af og hældte
Sand paa - men paa Traditionernes Herlufsholm beva
rede man længe dette Navn.
Tidligere havde der yderligere værbt én Overtørve
triller, en Tørvetriller og en Undeijtørvetriller, men
dette var afskaffet nu, og der var ingen1, der vidste, hvad
de havde bestilt, udover at de var en Slags Assistenter
for Kanonererne.
Fugleskydningsdagen oprandt alticjl med straalende
Sol. Det var vel nok en Festdag.
Straks efter Morgenmaden samledes alle Eleverne i
Vylen. Her var allerede mødt Bjørdps Hornorkester
fra Næstved (vistnok en Del af Regimentsmusikken i
civil). Alle Embedsmændene var prydede med grønne
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Knaphulssløjfer, i hvilke var anbragt Metalinsignier
paa deres Værdighed - kun Dekoratørerne havde i
Stedet levende Blomster - og forrige Aars Fuglekonge
bar et bredt grønt Skærf med en Masse Sølvplader paa.
Med Musikken i Spidsen gik nu alle Eleverne i Pro
cession over til Rektorboligen, idet Gevinsterne blev
baaret lige efter Musikken. De skulde forevises for
Rektor. Han kom saa ud og besaa dem, hvorefter Pro
cessionen gik tilbage til Vylen, og saa begyndte Skyd
ningen.
Lige uden for Skolebygningen paa Plænen tilvenstre
for Indgangen var Fuglen blevet rejst Aftenen før
under Hurraraab. Det var en plan grønmalet Fugl af
Træ af omtrent en Tommes Tykkelse med Krone paa
Hovedet og en Ring i Næbbet. Der var Gevinster for
Krone, Ringen, Hovedet, højre og venstre Vinge, højre
og venstre Ben og Kroppen og vistnok ogsaa for Scep
teret og Halen. Hovedgevinsten var altid et Egetræs
skrivebord, og de øvrige Gevinster var ogsaa ret ens
artede, i hvert Fald var der altid en Teaterkikkert og
en Rejsetaske.
Saa begyndte Skydningen. Sekretæren læste op af
sin Fortegnelse højt og tydeligt: »Overdommeren sky
der - Dommeren holder sig færdig«. Et Plaf! »Domme
ren skyder, Underdommeren holder sig færdig«.
Plaf! o. s. V. De tre Embedsmænd havde altid første
Skud. Til at begynde med gik det helt stilfuldt til, men
efterhaanden blev alle overflødige Ord kastet over
Bord, og saa lød det længere nede i Rækken: »Jørgen
Jensen skyder Vallø« - Plaf! - Vallø skyder Egede« og saa fremdeles, saa man havde fornemmelsen af at
overvære en vældig Eksekutionsforretning.
Flere smaa havde et Job som Pileskoks! (Skoks var
ellers Betegnelsen for vore Fjender, Drengene fra Næs
tved Kommuneskole, og kom af Skindbukser, altsaa
ogsaa et Levn fra ældre Tider, da fattige Drenge gik
med saadanne).
Pileskoksene maatte samle de udskudte Pile op og
bringe dem tilbage til Skydepladsen. Det var ikke helt
ufarligt Arbejde, men det kunde indbringe en »Smasse« (Smørbasse = 1 Stk. Wienerbrød) eller flere i
Dagens Løb.
Saa faldt første Gevinst - Kronen. Den Dreng, der
af Overkanonereren havde faaet det ærefulde Flverv
at være »Plebs« uden for Snoren, løb i strakt Galop
hen til Kanonpladsen ved Keglebanen, og straks efter
drønede 3 Kanonslag. Musikken, der havde taget Plads
under Hængeasken, vaagnede op og satte i med en Fan
fare, og Folk strømmede til for at faa at vide, hvem der
var den heldige.
En af de tre Kanonerer havde altid en tændt Cigar
i Munden, parat til Aktion, og derfor var det godt at
høre til denne begunstigede Klasse.
Og saadan gik det saa hele Dagen. Ved Middagstid
indfandt der sig altid en Skare tidligere Elever, som
fik Lov til at vise deres Færdighed. Til Middag fik vi
altid Hyldebærsuppe.
Medens Eftermiddagen forløb paa samme Maade,
havde Dekoratørerne travlt i Gymnastiksalen. Ja, det
vil sige, de bestilte jo ikke selv noget, men overvaagede,
at en hel Flok Slaver sled og asede for faa pyntet Salen
og Vognen til Hyldesttoget. Men selv for dem, der var
udskrevet som Slaver, var det en herlig Dag.
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Klokken 16 oprandt det store Øjeblik. Musikken var
lidt før forsvundet over til Klosterbygningen, og herfra
lød pludselig »Chocolademarchen«s betagende Toner.
Et Optog svingede ud af Porten, først Musikken, saa
fire gallaklædte Dienere (Tjenere) i blaa Uniformer
med blanke Knapper og røde Striber paa Bukserne, og
fire Gæver ogsaa i Festdragt, en Slags Nationaldragter,
alle Tjenere og Gæver bar hver en Terrin fyldt med
den dejligste Chokolade, og saa hørte al Skydning op,
og alle Drengene stormede frem med deres Drikke
krus og fyldte i sig. Til Gæsterne var der sat Kopper
frem.
Det var vel nok et Orgie, og der var altid nok, ja,
der er vist i det hele taget ingen Herlovianer, der har
oplevet, at der ikke var nok af Mad og Drikke. Jeg
husker, at vi en Dag lavede en Sammensværgelse, da
der stod Frikadeller paa Menuen, og hver aad, hvad
han kunde. Topscoreren laa paa 22 - men der kom fri
ske Frikadeller ind, ligesaa hurtigt, som vi kunde spise
dem. Dengang hed det sig rigtignok rygtevis, at Køk
kenpersonalet havde maatte nøjes med Øllebrøden.
Naa, dette var et lille Sidespring.
Skydningen skulde helst være færdig før Kl. 18. Som
Regel lykkedes det, men det hændte, at Fuglen var for
sejglivet, saa der maatte hjælpes til. Den blev saa taget
ned og fik nogle slag med en Hammer.
Endelig faldt Kroppen. Under et vældigt Stormvejr
af en Touche fra Orkesteret, Hurraraab og Larm blev
Fuglekongen løftet og knebet. Fuglekongen skulde altid
være en Discipel. Blev Kroppen skudt ned for en
anden, fik denne den næststørste Præmie.
Nu maatte den abdicerende Fuglekonge aflevere sin
flotte Pokal til den nye, og saa begyndte Triumftoget,
frit efter Mønsteds »Cæsar holder Indtog i Rom«.
Triumfvognen bestod af en Arbejdsvogn, oveni hvil
ken der var stillet en Kane, men begge Dele var godt
camoufleret med Grønt og Blomster. Foran var spændt
en gammel Krikke, men den var helt skjult under et
vældigt Kanetæppe.
I denne Vogn blev Fuglekongen anbragt, han sad i
Kanen og bag ham paa Kuskesædet sad den afgaaede
Fuglekonge som hans ydmyge Tjener. Alle disciple
blev stillet op i Sektioner, hver med sin Fører, saa
mange som muligt var udstyrede med Geværer og Hug
gerter fra Skolens Vaabensamling. Saa startede Optoget
fra Gymnastiksalen og kørte, medens de sidste Kanon
slag dundrede og med Musik i Spidsen, en runde ad
Nyvej, til venstre ad Alleen om til Godsforvalterboli
gen og ved denne atter ind i Skolegaarden.
Saa var der Aftensmad og derefter Dans i Gymna
stiksalen til Kl. 23. En fest, der rummede den Ejendom
melighed, at de kvindelige Gæster hverken fik vaadt
eller tørt udover det, der i Hemmelighed serveredes af
ældste Klasse paa deres Værelser; men det var nu i
alle Henseender en dejlig Dag for en lille ny, en Dag,
hvor man ganske glemte Fljemveens Plage, og jeg har
altid fundet det uhyre klogt, at Skolen arrangerede en
munter Fest saa kort Tid efter, at de nye Elever var
ankommet.
8 Dage efter, men om Søndagen, var saa lille Fugle
skydning, hvor kun Drengene i de tre yngste Klasser
maatte skyde. Den Skydning var dog uden Musik,
Kanonslag og Bal, men den kunne ogsaa være helt
morsom.
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DAGLIGT LIV PAA HERLUFSHOLM
Selv om Skolen gjorde, hvad den kunde for at holde
Modet oppe i os, saa var den første Tid nu meget drøj
for en lille i Frihed dresseret Dreng. Hjemveens Kvaler
var tit næsten uudholdelige, og det skete ikke sjældent,
at man tog sig et lille Brøl under Dynen, naar man var
kommet i Seng om Aftenen.
Min Broder og jeg var endda ganske uhyre heldigt
stillede, for vi havde et Par gode Tilflugtssteder, hvor
vi kunde tilbringe Søndagene.
I Næstved var der en Toldforvalter Valentin von
Klejst paa Alder med min Fader, ugift, men boende
sammen med en Søster, Stiftsdame Margrethe von
Klejst. Ja, det var vel nok fint, men de to var de mest
elskelige Mennesker, jeg har truffet i Livet. Hos dem
kom vi hver anden Søndag og spiste til Middag - altid
Kødsuppe med en Mængde Boller, Kød og Dessert.
Saa læste vi. Klejst havde et dejligt Bibliotek, mest
Memoirer - vi gik Ture, og om Aftenen eller naar det
var daarlig Vejr, spillede Frøken v. Klejst Kort med os.
Senere da Otto var gaaet ud af Skolen, fik jeg Lov
til at tage to Klassekammerater, ligeledes Lolliker,
Erhard Lützen og Gustav Jørgensen, med derind en
Aften, da vi skulde rejse hjem til Juleferie med et sent
Aftentog, og det resulterede i, at de blev faste Stam
gæster ligesom jeg, for Kleist’erne var fine og hjertelige
Folk.
Saa begyndte Klejst at lære os at spille L’hombre,
hvori jeg snart blev Ekspert, medens de to andre havde
lidt sværere ved det.
Hveranden Søndag var der tvungen Kirkegang paa
Skolen, skiftevis for de store og de smaa, og det var
paa disse Søndage, hvor vi skulde i Kirke, at vi be
søgte von Klejst.
Naar vi ikke skulde i Kirke, kunde alle de, der havde
Fljem i Nærheden, eller Steder, hvor de kunde over
natte, faa Lov at forlade Skolen om Lørdagen efter
Skoletidens Ophør Kl. 18. Hertil krævedes dog selve
Rektors Tilladelse, og den var afhængig af forskellige
Faktorer saasom god Opførsel, Flid o. s. v. Naa, Rek
tor var nu meget liberal, jeg slap i hvert Fald bort de
fleste Søndage og marcherede første Aar sammen med
Otto, senere alene, til Gavnø, hvor Godsforvalteren
Otto Nielsen var gift med »Tante« Therese. Hun var
nu slet ikke Tante, men var født Rauert og var Halv
søster til Onkel Frederik Grums Kone.
Men jeg skulde altsaa sige Tante og blev regnet til
Familien.
Ægteparret Nielsen var barnløst, men der var et
Utal af »Frøkener Rauert«. Hel- og Halvsøskende til
Fru Nielsen. En af disse, »Tante Fernanda«, var fast
Bestanddel af Husstanden; de øvrige skiftede tit med
deres Besøg, det var som en hel Fruentimmerskole.
At komme herud var næsten som at komme hjem
igen. Vi blev rædsomt forkælet af de barnløse Folk,
og saa var her mange Muligheder, en dejlig Robaad i
Susaaen, store Klatretræer, i Haven navnlig nogle vid
underlige spanske Kirsebær og som det allerbedste For
valter Brandt. Han var Søn af Pastor Brandt i Vartov
og boede paa selve Avlsgaarden. Vi besøgte ham hver
Gang, vi var dernede, og saa fik vi en længere Ride
tur paa et Par Shetlandsponyer, som tilhørte den unge
Baron, men han, der var nogle Aar ældre end os, gik
i Skole i Roskilde, saa Ponyerne blev ikke rørt ret
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meget. De var ogsaa meget kaade, naar vi, f k dem ud,
og en Gang imellem blev vi jo Græsryttere.
Søndag Aften blev vi næsten altid kørt hjem: Gods
forvalteren havde 4 Tjenesteheste, og de trængte ogsaa
til at røres.
Et lille aber dabei var der ved disse Besøg. Tante
Therese var meget religiøs, og næsten hver Gang
maatte vi med i Kirke, snart til Rønnebæk, hos Pastor
Dam, der var meget anset paa Egnen. Hans Kone hæv
dede, at hun var i Familie med min Moder, hvorledes
ved jeg ikke, og hans ældste Datter vari forlovet med
Forvalter Brandt - og snart til Vejlø, Sognekirken for
Gavnø, hvor der var en Pastor Rørdam. Om Vinteren
løb vi stundom dertil paa Skøjter - två rs over Vejlø
Fjord.
Var det daarligt Vejr, spillede Tante Fernanda
»Bezique« med os.
Undertiden var Moder inviteret der paa Besøg, og
hyppigt traf jeg ogsaa Medlemmer af Frederik Grums
Familie der.
Ja, det var et herligt Hjem.
Men tilbage til Herlufsholm. Hvorledes Livet for
mede sig der paa Søndagene, lærte jeg aldrig rigtigt at
kende.
Der blev hver Søndag bedt en meget længere Bord
bøn end den daglige - saa lang, at jeg ikke fik lært
den. Saa spilledes der en Del Cricket og i de sidste Aar
også en Del Fodbold, medens de merej foretagsomme
foretog Udflugter i Omegnen.
De store Søndage, hvor der foregik særlige Begiven
heder, og da navnlig den årlige Cricketmatch med
Eleverne fra Sorø Akademi, blev jeg dog hjemme paa
Skolen.
Kort Tid efter Skoleaarets Begyndelse indtraf Daabsdagen, hvor alle de nye Elever skulde have deres »nom
de guerre«.
Ved Middagsbordet gik der Bud ruhdt: Parole fra
øverste Klasse om, at alle Elever straks efter Middag
skulde samles ved Stenbroen.
Over Susaaen, der jo delte Herlufsholm i to Dele,
og som tillige var Amtsgrænse mellem Sorø og Præstø
Amter, førte to Broer, Landevejsbroen, der kaldtes
»Stenbroen«, en gammel, meget smuk Bfo med 5 Spids
buer, og en Spadserebro nærmere ved Skolen, der kald
tes Jernbroen.
Alle mødte frem. Man saa aldrig en Lærer i Nær
heden, og det maa dog anses for umuligt, at ingen af
Lærerne skulde have hørt Parolen ved Bordet. Skikken
med Daab maa derfor anses for at have været tolereret
fra Autoriteternes Side. Traditionerne; skulde respek
teres.
Nogle af de største Drenge fra ældste Klasse gik ned
under den østligste Hvælving, den eneste i hvilken
der om Sommeren var noget Vand, medens Resten af
Eleverne tog Plads oppe paa Broen.
Alle de nye fik Ordre til at klæde sig'nøgne til Bælte
stedet. De traadte saa frem en for en og |blev grebet af to
store saaledes, at hver tog fat i en Arm og en Fod, og
Offeret hang saa mellem dem med Maven nedad og
Ansigtet ned mod Vandet.
Der blev nu raabt »Hvad skal Barnet hedde«, og alle
havde Lov at stille Forslag, saa det varede undertiden
noget, før der blev vedtaget et Navn. Derefter blev
Offeret dukket tre Gange med Hoved og Overkrop
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godt ned i Vandet, medens alle Eleverne brølede det
vedtagne Navn.
Jeg fik Navnet »Frederik den VI« paa Grund af
min store Næse, og min Broder fik saa Navnet »Arve
prinsen«.
Nogle Dage efter maatte man saa hente en Daabsattest hos »Klokkeren«.
Daaben var ret harmløs, men efter min Mening noget
smagløs. Men Daaben alene var ikke nok til at udgøre
ens faste Optagelse i dette Samfund, der skulde endnu
en Ting til, »Dængning«.
Hvornaar denne kunde komme til at foregaa afhang
jo i nogen Grad af Vejrguderne, idet der krævedes et
godt tykt Lag Sne til den. Naar Betingelserne var til
Stede, blev alle de mindre Elever kommanderet til at
bygge en Snebarrikade paa den store Græsplæne i Ny
have - dette skete mellem Kl. 11 og 12 — og straks
efter Middag fandt saa Dængningen Sted.
Et Stykke fra Barrikaden blev en af de nye nu lagt
fladt paa Jorden med Maven nedad, ovenpaa ham blev
saa dænget et godt Lag Sne. Bagved ham var hele Sko
len forsamlet og godt forsynet med Ammunition af
haarde Snebolde. Naar det saa hed »Rejs dig!«, skulle
den nye først rejse sig, hvilket medførte en kraftig
Stramning af Bukserne over Enden, og derefter kravle
over Barrikaden under et heftigt Bombardement bag
fra. Det var lidt raat - godt hundrede bevæbnede mod
een forsvarsløs - men det gik jo da, uden at der skete
nogen egentlig skade derved.
Jeg skrev, at de mindre blev kommanderede. Ja, der
var virkelig indført et fuldstændigt Kastesystem mel
lem Eleverne. Kaster, der faldt fuldstændig sammen
med Klasserne. Alle, der var i en højere Klasse end
en selv, var samtidig alene i Medfør heraf et højere
Væsen. Enhver, der var mindst to Klasser over een
selv, skyldte man ubetinget Lydighed. Dette System
holdtes sammen ved et stærkt Sammenhold i hver
Klasse samt ved Magtudfoldelse - Tæv!
Det kunde studom være helt morsomt at se en lang
Rækel i første Klasse staa ret og modtage et Par Lus
singer af een fra tredie Klasse, der var næsten et helt
Lloved mindre - og der var jo det mærkelige ved det,
at det altid var de smaa Hvalpe, der var de værste
Tyranner.
De helt smaa var alles Slaver - »Servi« - med en
Mængde Herrer.
Hvori bestod saa denne Slavetjeneste? Hente Lom
metørklæder hos Øhnen (Oldfruen), børste Støvler,
løbe Ærinder til Næstved. Det var vist de mest almin
delige Opgaver.
Det var nu ikke saa slemt, som det lyder, for egent
lige Klø vankede der kun, naar man raslede lidt med
Lænkerne, og ret ofte blev de større Tjenester beløn
nede med en Smasse, og dels havde der udviklet sig
en anden tradition, hvorefter hver Dreng i ældste Klas
se skulde have en »Pode« i yngste Klasse. Var man saa
heldig at være Pode hos en stor og stærk Kumpan, da
var man til en vis Grad i Salveten; han kunde jo hævne
Forurettelser mod een.
Nej, det var ikke slemt. Dog var der enkelte sadisti
ske Elementer, som kunde finde paa de løjerligste Ting.
Den værste var Lauritz T., han var vist ligefrem lidt
gal. Engang trak han mig op paa sit Værelse og over
smurte mig i hele Hovedet med grønne Valnøddeskal-
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1er, saa jeg var helt brun i Hovedet i flere Dage; da
jeg mumlede noget om, at han var tosset, fik jeg i Til
gift en ordentlig Omgang. Naa, han gik nu hurtigt
til Grunde.
I de lange Perioder, hvor der ingen ekstra Hellig
dage var, havde vi »Maanedslov«, det vil sige, en Frieftermiddag en Gang hver 14. Dag. Saadan omtrent
da. Fridagen maatte jo ikke falde samme Ugedag hver
Gang af Hensyn til Timefordelingen.
Dagen bestemtes efter en Konference mellem Rektor
og Skoleduksen. Naar det var ordnet, gik Duksen efter
Middag over i Vylen og gav sig til at ringe med Klok
ken, og saa samledes Eleverne snart der og hylede og
jublede.
Var det godt Vejr, blev der straks kommanderet
Grasjetur! »Grasje« = Granplantage. Vi drog saa alle
ud i samlet Flok. Tre af de største og stærkeste Drenge
blev Partiførere, og de udtog hver sit Mandskab, idet
de valgte en for en af de øvrige Elever, til hele Flokken
var anbragt. De to af Holdene var saa Soldater, det
tredie Røvere. Røverne fik et Kvarters Forspring til at
drage ud og gemme sig i, og derefter drog Soldaterne
ud, men ad forskellige Veje, for at fange Røverne.
Naar Røverne og Soldaterne mødtes, opstod der en
drabelig Kamp mellem dem. Saa snart een var kastet
til Jorden, var han »død« og maatte ikke deltage mere,
og det gjaldt da om at blive det sejrende Hold. Vandt
Soldaterne, saa var Kampen forbi, og der begyndtes for
fra med et nyt Elold Røvere, men vandt Røverne, saa
blev alle dette Partis faldne kaldt til live igen, og Hol
det drog ud for at besejre det andet Hold Soldater.
Det var de smaas Opgave at styrte frem og klamre
sig om Benene paa en af de største Modstandere, for at
denne ikke kunde udfolde sig, men blive væltet af ens
større Kammerater.
Disse Kampe gik ikke altid af uden Skrammer eller
revet Tøj, men jeg tror nok, at de fleste nød disse Ture,
og paa dem mærkede man ogsaa, at der var en virkelig
Kammeratskabsaand til Stede - også mellem store og
smaa.
Næste festlige Begivenhed var Nøddeturen til Sten
skoven. Den faldt ogsaa paa en Maanedslovsdag hen
i September. Der blev valgt en Dag med straalende
Solskin, men mærkelig nok altid en Dag, før Nødderne
var rigtig modne.
Straks efter Middag drog man af Sted, hver med sin
Nøddepose; som Regel var det ens Svømmebukser, der
var bundet sammen i Benene.
I Skoven spredtes man i Smaaflokke og søgte efter
Nødder, og her gik det jo saadan, at »Per fik mange,
Povl fik lidt, Piveskæg gik aldrig eet«.
Ved Firetiden samledes alle paa en aabén Plads, og
her var der mødt en Marketendervogn (Hans Post)
med Kurve fulde af det lækreste Smørrebrød, Safte
vand til de smaa og en Wienerøl til de store. Desuden
var der Kurve med Æbler og Appelsiner, og efter at
Smørrebrødet var spist og en Appelsin delt ud til hver,
blev der arrangeret Væddeløb om Resten.
Hjemvejen gik altid over Vredsløse, hvor der var en
gammel Kirkeruin - kun Fundamenterne var tilbage hvor der blev holdt en lille Instruktion om disse.
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Vi byder
STUDENTERHOLDET FRA HERLUFSHOLM 1961
velkommen i Herlovianersamfundet!

Øverst fra venstre:

E. Kamman, L. H. Knudsen, P. Bollerup Jensen, J. Scavenius, K. Lindholst, H. M. Falkenberg, M. Wedel-Heihcn, P. Hommelgaard,
H. O. Valentiner, F. Ronnow, E. Gustavsen, E. Christoffersen.

I midten:

J. Hansen Petersen, L. Ahrendt, L. Kier, S. Holmblad, J. Linde, M. Lundbæk, G. Sehested Larsen, N. Zinglersen Hansen, J. U.
Sørensen, T. Pind.

Nederst:

O. F. Nielsen, N. Cleve Vest, A. Mourier, J. Thrane, O. Møller Olsen, M. luul, Jesper Ilium, N. Schreiner Andersen.

Kom til fællesaften
Mandag den 27. november 1961, kl. 18,30 i Grand Café, Kgs. Nytorv.

Arkitekt Helge Finsen C15)
VIL FORTÆLLE
om fortids- og andre minder fra Syrien, hvor han tilbragte året 1960 som UNESCO-udsending.

Der bliver serveret middag:
Gule ærter med flæsk og pølse.
Pandekager.
Kaffe.
Pris: kr. 12.00 (incl. betjening).

Tilmelding senest fredag den
24. november hos
1rs. Jørgen Damgaard,
Købmagergade 55, København K
Telefon: Central 1830 og 4483.

Det bliver en hyggelig og god fællesaften — husk at melde Dem til!
Ansvarhavende redaktør: Kaj Dorph-Petersen (’43), Blidahpark 1, Hellerup. Telefon: Hellerup 2412
Fr. G. Knudtzons (’62; Bogtr. a/s, København
Redaktør for Personalia: Redaktør Sven Tito Achen (’40), Kong Georgsvej 52, Kbh. F. * Bladets ekspedition: Lrs. Jørgen Damgaard (’34), K abraagergade 55, Kbh. K.

