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5 9. ARGANG NUMMER 34 MARTS 198 1

Kun 22 
betalende 
deltagere 
til årets 
Trollefest
Udgjorde et spinkelt flertal 
blandt de 41 fremmødte

De tider er forbi, hvor de indbudte jubi
larer ved Herlovianersamfundets Trolle
fest kan fornemme, at samfundets øvrige 
medlemmer er mødt talstærkt op for at 
hylde dem.

Kun bestyrelsen vidste forud for afte
nen den 17. januar, hvor katastrofalt rin
ge tilslutningen havde været. Hvis alle 
tilmeldte kom, ville selskabet blive på 44 
personer. Men tre måtte i sidste øjeblik 
melde fra.

Procentuelt udgjorde deltagerne ca. 10 
procent af de af samfundets medlemmer, 
der bor i hovedstadsområdet, men da det 
var hyggelige 10 procent, led festen 
egentlig ingen skade i sit indhold. Tvært
imod.

Den enlige kvadrille, der dansede afte-

Allerede fremmødet ved rusfesten i efter
året voldte formanden, John Richter, be
kymringer.

nens første lanciers, havde dejlig megen 
plads på gulvet, og luften i de sterile lo
kaler var, selv midt på aftenen, til at ånde 
i for tobaksrøg.

Kun få ledsagere
Dertil kom, at kun 16 medlemmer havde 
løst billet til en ledsager, og den hygge
lige snak under og efter middagen lagde 
sig derfor naturligt forholdsvis tæt op ad 
den kammeratlige tone fra skolen, — og 
lidt mer fjernt fra pæn og formel, selska
belig omgangsform.

Hvorom alting er: Et bragende frem
møde, der fuldstændig havde sprængt 
Assurandørdomicilets triste rammer, hav
de naturligvis været at foretrække. Men 
det vil debatten på årets generalforsam
ling forhåbentlig råde bod på.

Formuleringsfred
Snildt var årets Trolletaler udpeget blandt 
jubilarerne, nemlig kontorchef Kaj Stage 
(’20), hvis tale refereres udstrakt andet

steds i dette nummer. Dermed blev en 
ekstra gratist undgået, selv om det i ret
færdighedens interesse straks skal under
streges, at det ikke var motiveringen for 
valget.

Taler fra årgang ’30 var rektor Oluf 
Müller, hvis medbragte søn, Axel S. Mül
ler (’60) dæmpet, men vedholdende blan
dede sig i talen.

Også Kaj Stage blev dog omhyggeligt 
suffleret — i dette tilfælde af sin søde 
kone — så aftenens eneste taler, der selv 
måtte prøve at formulere sig, blev for
manden, John Richter, der, udover at 
byde velkommen, også kunne overbringe 
en hilsen fra Sydspanien, som tidligere 
bestyrelsesmedlem Ernst Schaumburg- 
Müller (’29) telefonisk umiddelbart før 
festen havde bedt ham om at videre
bringe.

Uforglemmeligt Nachspiel 
i studenterforeningen
Menuens sammensætning vil interessere
de kunne finde beskrevet i de seneste 
mange numre af Herlovianeren. Det gæl
der også resten af aftenens program, der 
kl. 00.30 afsluttedes med natmad.

Derefter fik aftenen imidlertid for de 
yngste deltageres vedkomende et ufor
glemmeligt Nachspiel (n.) i Studenter
foreningen, idet Peter Chr. Gram (’78) 
her p. gr. af et for festen uvedkommende 
tabt væddemål viste sig som en endog 
særdeles rundhåndet udskænker af cham
pagne. G. A4.
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Herlovianersamfundets årsregnskab for 1980

Passiver
D riftsregnskab for 1980 Status pr. 1. januar 1981

Ak iver
(Budget) Udgifter Indtægter (1979) Kontantbeholdning ............... 197,60

1980 1980 Postgirokonto 6 07 94 90 .... 0,00
Ini tægter: SDS 825 00 °5297 ...............

itingenter ........... (66.000) 65.930,00 (59-950,00) Handelsbanken 4115-491156 .
278,17

Ko
Inc

.542,18
gåede restancer .. 1.400^0 ( 948^0) Handelsbanken 4115-525352 C 45,34

Rei iteindtægter .... ( 6.000) 6.438,53 ( 6.245,42) Handelsbanken 4115-491245 . .148,78
Ud
He

SDS 825 04 01915 ............... 17
lovianeren ........... (34.000) 30.446,34 (40.673,00) Værdipapirer (nom. kr. 59.300) 37

.442,75

.459,50
Me diems fortegnelse . . ( 1.000) 8.397,32 K°"t0 tor éngangskontingent:
Fes er, sammenkomster (28.000) 22.288,50 (25.779,13) Saldo pnmo 2.181,28
Rey ræsentation........... ( 3.000) 1.029,00 ( 1.552,30) Indgået
Adi ninistration........... ( 6.000) 6.292,02 ( 4.718,91) Renter 661,44
Rer teudgifter ........... 661,44 ( 233,21) Udbetalt kontingent ............... 275,00
Ove rskud ................... 4.653,91 ( 5.913,21) Kapitalkonto:

Saldo primo ............................ 53.159,36
Overskud . .............................. 4.653,91

(72.000) 73.768,53 73.768,53 (72.956,63) 62. 114,32

Legatregnskaber 1980

4.301,05

57.813,27

62.114,32

Budget 1981

Samlet legatformue pr. 1.1. 1980
Yderligere legatformue 

indskudt i 1980 ...................
Kursgevinst ................................
Netto renteindtægter...................

Uddelte enkelegater ................... 4.000,00
Uddelte studielegater ............... 17.000,00
Depotgebyrer m.v.......................... 727,74

1.585,00
31 034,80

32 619,80

21 72'',74

321.806,68

4.508,11

10.892,06

337.206,85

78.000,00 78.000,00

Kon tingenter 120/60 ................... ......... 72.000,00
er ............................................. ......... 6.000,00

Heri ovianeren ................................ ......... 35.000,00
Fest« T og sammenkomster............... ......... 32.000,00
Rep æsentation ................................ ......... 3.000,00
Administration ................................ ......... 7.000,00
Renteudgifter ................................ ......... 1.000,00

Udgifterne er afholdt med bestyrelsens samtykke 
John Richter, 

formand

Imod foranstående regnskab vides intet at erindre. 
Beholdningerne er tilstede. 

Jørn Thomsen, 
revisor

Formue pr. 31.12. 1980 fordeler sig således:
Overlærer Albert Leths Stiftelseslegat...........................
Overlærer Albert Leths Legat ......................................
Oluf Halls Legat ...........................................................
Pastor emer. R. C. I. Schades Legat................................
Apoteker Johan Sanders Legat......................................
Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat................. 
Legatet for afdøde Herlovianeres Trængende Efterladte 
Bryggeriejer Vilhelm Valløes Legat.............................
Læge Kristian Henrik Johnsens Legat.......................
Knud Høgsberg Petersens Mindelegat.........................  
Kammerherre Sophus Hennings Boglegat................. 
Sekretariatschef V. Clausen Hansens Legat.................
Sognepræst af Longelse-Fuglsbølle Niels P. Nielsens 

Mindelegat ............................................................

København, den 22. januar 1987.
Jan Trier, 

kasserer

57.616,11
17.182,02
11.355,11
17.040,39
51.160,77
25.553,88
34.134,92
16.444,66
14.453,46
11.416,78

7.779,77
67.927,88

5.141,10

337.206,85
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Jubilæumskontakten

Følgende personer har velvilligt påtaget 
sig at fungere som hver sin årgangs jubi
læums-kontaktperson.

Det skal ligesom sidste år understre
ges, at de pågældende ikke dermed har 
påtaget sig andre forpligtelser med hen
syn til afholdelsen af et evt. jubilæum.

10 års jubilarer:
Jan Kølbæk, ’71
Mognaliavej 76, 15
2500 Valby
01-30 01 12, priv.: 01-47 10 24

20 års jubilarer:
Erik M. Christoffersen, ’61
Sarabjerg 6
8660 Skanderborg
06-52 24 40

25 års jubilarer:
Mogens Blichert-Toft, ’56
Tiosager 4
2720 Vanløse
09-11 33 33, priv.: 01-74 80 70

Redaktion:
Journalist Gregers Alling Møller (’72)
Enøvænget 44
8381 Mundelstrup
06 - 24 44 06 og
01 - 15 22 77

Personalia:
Fuldmægtig, cand. polit.
Henrik Bahn Petersen (’72)
Solvej 8, 1. venstre
3400 Hillerød
01 -2995 35 og 03-26 84 54

Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri
4600 Køge

30 års jubilarer:
Jens-Vilhelm Tietze, ’51
Gardehusar Kasernen
4700 Næstved
03-72 15 30, priv.: 03-72 88 88

40 års jubilarer:
Niels Erik Alling Møller, ’41
Frederiksberg Slot
2000 København F
01-30 15 16

Mønsterværdigt 
15-års jubilæum
Den 23. maj — skolens fødselsdag — har 
årgang ’66 forsigtigt anmeldt sin ankomst 
til skolen for at fejre sit 15-års jubilæum, 
— og skolen har med vanlig hjertevarme 
slået armene ud.

Årgangen mødes kl. 11 om formidda
gen hos rektor Gert Olsen, der vil byde 
de fremmødte på en drink inden man be
giver sig over til middagsbordet, der ef
terfølges af kaffe i forstanderlejligheden.

Efter at have kontrolleret, om skolen 
stadig består, går turen ud til feriehotellet 
Danland ved Karrebæksminde, hvor ju
bilarerne sammen — og sammen med de
res ledsagere — spiser middag, senere dan
ser og endnu senere overnatter, for først 
næste morgen den 24. maj at skilles efter 
morgenmaden.

Hele arrangementet koster 195,- kr. pr. 
person, — nemlig det, et helt weekend 
ophold i en to-værelses lejlighed på ho
tellet koster med middag og morgenmad, 
excl. vin og spiritus.

Jubilæet er blevet arrangeret af Torkel 
Hagemann, der i dette nummer præsen
terer sig selv i serien »13 spørgsmål til 
... « på side 381.

Årgang ’66 var i øvrigt den sidste år
gang, der dimiterede inden skolen blev 
åbnet for dapie.

G. M.

50 års jubilarer:
Jørn Thomsen, ’31
Classensgade 60 
2100 København 0 
01-42 68 25

60 års jubilarer:
M. Schaiimburg-Miiller, ’21
Jernbanegade 40
4690 Haslev 
03-69 20 15

En af de mange diple, der i tidens løb på 
Herlufsholm har vist talent for skuespil
kunsten, er Vilhelm Andreas Wille (dim. 
1882), hvis indsats i stykket »Cousine 
Lotte« blev omtalt i Herlovianeren nr. 31. 
1 år har Gøyeballet den 7. marts foranle
diget diplene fra de to 9.-klasser til at op
føre en lille ekstra skolekomedie for deres 
forældre og diplene fra de mindre klasser.

Sidste skoledag 
og dimissionen
3- g’ernes sidste skoledag bliver i år ons
dag den 6. maj.

3. gerne omfatter nu ikke færre end 
fem klasser med fra 18 til 20 elever i 
hver. De fordeler sig indbyrdes på to 
sproglige klasser og tre matematiske.

Ikke færre end 73 af de 92 forhåbent
lig kommende studenter er i øvrigt dapie. 
Hvor mange af den store årgang, der kla
rer skærene, vides først ved dimissionen, 
der i år er fastsat til onsdag den 17. juni.
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Pragtfuld 
Trollefest 
på skolen
Caféteatret opførte »Den skalde- 
d i sangerinde« instrueret af Joen 
Bille (’62).

T -ollefesten på skolen, der sidste år for
mede sig som en teatertur til København, 
sprængte i år alle tidligere rammer.

Festlighederne startede allerede fra 
morgenstunden umiddelbart efter cere
monien i kirken med en sløjfning af da
gens tre første skoletimer. Og efter endnu 
kun tre timer — altså ved 14-tiden —

Lægger op til storvask på den kommende generalforsamling:

- Fortæl os hvorfor
ingen kommer til festerne
Af John Richter

Der har gennem den seneste tid lydt en 
del let kritiske røster om Samfundets fe
ster, ikke mindst som følge af de efter
hånden meget store beløb, som det koster 
ati deltage i disse fester, og som derudover 
belaster Samfundet med betydelige til
si ud.

Vi har måttet konstatere en stedse min- 
d: e tilslutning, og det er naturligvis be- 
k ageligt, når godt samvær ved festerne 
n :top er et af Samfundets væsentlige øn- 
sl emål. Godt samvær betinges da bl. a.
a: størst og bredest muligt fremmøde. 

stoppede al videre undervisning for den 
dag.

Kl. 18 var der så stor festmiddag i 
spisesalen, hvor påklædningen var galla, 
idet caféteatret opførte Ionescos »Den 
skaldede sangerinde« umiddelbart efter 
bordet ovre i Helenhallen.

Stykket var instrueret af Joen Bille 
(’62).

Efter forestillingen bød skolen på end
nu et mindre traktement — ost og rød
vin — mens hallen blev ryddet for stole, 
og resten af aftenen blev der nu danset 
— ivrigt som altid — til gruppen »Sur- 
vivers«, kun afbrudt af lanciers i pau
serne.

Ballet sluttede kl. 24.00 og sengningen 
var fastsat til 00.30 præcis.

Men dermed var programmet ikke slut. 
For at hjælpe trætte elever i gang med 
den barske hverdag næste dags morgen, 
var det nemlig besluttet, også denne dag 
at lade de første tre timer udgå af ske
maet.

Sådan ... ! G.M.

I bestyrelsen har vi ofte drøftet proble
merne. Vi har talt om at slå Rusmodta
gelsen og Trollefesten sammen, således at 
vi kun holder en årlig fest. Vi har talt 
om et mere beskedent traktement ved fe
sterne og/eller mere ydmyge lokaliteter. 
Det er dyrt at feste ude, og der er for
bløffende lille forskel på udgifterne det 
ene sted i forhold til det andet.

I konsekvens af problemerne vil vi ger
ne høre medlemmernes mening og vil på 
generalforsamlingen den 25. marts debat
tere disse problemer særskilt. Også af 
denne grund håber vi på stort fremmøde 
til generalforsamlingen.

Medlems
fortegnelsen 
årsag til 
medlemmers 
irritation
Snobber nedad, er ikke 
alfabetisk og bruges 
til »direct mail«

Udsendelsen af fortegnelsen over Herlo- 
vianersamfundets med lemmer har frem
kaldt flere reaktiorjér. En af dem er en 
udbredt irritation over den skjulte »vi-er- 
alle-lige«-holdning, der synes at ligge bag 
fjernelsen af alt, hvad der hedder titler 
i fortegnelsen.

Desværre ligger der ikke nogen be
vidst bearbejdning, af listen bag denne 
udformning. Så ville der i det mindste 
være en tanke at forsvare. Mangelen på 
titler skyldes udelukkende, at medlems
listen er datalagret med henblik på at 
skulle rettes så lidt| som muligt.

En anden anke går på præsentationen 
af medlemmerne årgangsvis. Det indebæ
rer, at en ’IV eller V ikke står sammen 
med dem, han ville være dimiteret sam
men med, men sanjmen med dimitenter- 
ne fra det år, han gik ud. Her er der tale 
om et redaktionelt skøn: Mon ikke de 
fleste foretrækker at se samlet, hvem der 
er tilbage af årgangen, frem for at skulle 
finde hver enkelt frem alfabetisk?

Den alvorligste anke
Den alvorligste protest går imidlertid 
ikke på selve fortegnelsen, men det mis-
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brug, den straks gav anledning til: Kort 
før jul brugte et pladeselskab listen som 
» direct-mail «-register i markedsføringen 
af en plade. Pladen var dog optaget på 
Herlufsholm (og anmeldes her på siden) 
og havde som sådan en vis relevans for 
medlemmerne.

Men kort efter fik foreningen »Pind
svinet«, der er en græsrodsbevægelse til 
støtte af forsvaret, den idé, ligeledes at 
anvende medlemsfortegnelsen i sin hverv
ningskampagne. Og så er det ved at blive 
for broget! Det næste bliver en reklame 
for erotiske hjælpemidler.

G.M.

Festsalen har for mig altid 
været et akustisk klenodie
Af Andreas Larsen

Anmeldelse af grammofonplade 
med Københavns Strygekvartet, 
optaget på Herlufsholm af pla
deselskabet Canzone.
Jeg fik forleden en grammofonplade til
sendt fra firmaet »Canzone«, som jeg 
med stor fornøjelse vil give min bedste 
anbefaling.

Den er optaget i Herlufsholms gamle 
festsal, hvor jeg i al beskedenhed — når Efter Andreas Larsen benytter skiftende 

musiklærere stadig med fornøjelse festsa
len som faglokale. Her er det — vistnok — 
Jørgen Lekfeldt.Fik-fak’en kom fra Slesvig

Arrangement med 
renæssancemuligheder
Årets »træf« bliver torsdag den 28. maj

Fra fik-fak’en 1966. Bemærk den afslap
pet sportslige stil ...

I en artikel om batøk/fik-fak spillets op
rindelse nævner Soranerbladets redaktør, 
Svend Ranvig, at den tilspidsede pigkæp, 
spillet drejer sig om, på højtysk hedder 
en Pickpfal, hvilket i Slesvig er blevet 
omformet til ordet Fick-fack.

»... under dette navn er det (spillet) 
sandsynligvis blevet bragt til Herlufsholm 
af en slesvigsk dreng,« skriver han.

Hvorom alting er, så er årets fik-fak- 
dag, alias Kristi Himmelfartsdag, torsdag 
den 28. maj. Stedet er det sædvanlige: 
Charlottenlund Skov syd for Jægersborg 
Allé, lige mellem Bregnegårdsvej og Or
drup Jagtvej — se på et kort .. !

Madpakke medbringes, og mon ikke 
én tager en kasse læskedrikke med?

I en årrække har fik-fak’en levet sit 
eget liv med sin egen stabile kreds af del
tagere. I al sin formløse picknick-stil ser 
det imidlertid nu ud til, at sammenkom
sten kan komme til at opleve noget nær 
en renæssance som herloviansk arrange
ment, tidens økonomiske vilkår taget i 
betragtning.

Hele herligheden koster kun en bus
billet til linierne 1, 165, 178, 27 eller 176, 
— eller en S-togsbillet til Charlottenlund 
Station. G. M. 

lige undtages åremål — har haft den op
levelse at formidle musik, dels diplenes 
præstationer, dels de mange værker, som 
det er faldet i min lod at prøve at leven
degøre for diplene.

Jeg har altid betragtet den skønne sal 
som et akustisk klenodie, så det er klart, 
at det glæder mig, at dens egenskaber nu 
er kommet en optagelse til gode.

Om pladens indhold kun et par ord:
Det drejer sig om kammermusikvær

ker fra tiden omkring 1800, der spilles 
af Københavns Strygekvartet samt obo
isten Bjørn Carl Nielsen og fagottisten 
Jens Tofte-Hansen.

Om samtlige medvirkende er der kun 
at sige, at de er i topklasse, og at det 
valgte repertoire får en forbilledlig ud
førelse.

Det er med andre ord en ren fornøjelse 
at lytte til disse ting af Crusell, Barth og 
Dupuy, som.har virket i Norden for snart 
200 år siden, og fra »Canzone«'s side har 
man yderligere givet mulighed for, at 
pladen kan erhverves med rabat som 
medlem af Herlovianersamfundet.

Canzones adresse er Canzone Record 
AoS, Dyrehavevej 12, 4672 Klippinge.

Andreas Larsen.
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HERLUF TROLLE in memoriam
I kirken . ..

— Det siges, at det danske demokratis 
vu; ;ge stod på Herlufsholm. Måske lidt af
en tilsnigelse, men lad mig slutte med at
udi rykke håbet og ønsket om, at Her

— Herlovianere hør være forrest i kampen 
for et solidarisk samfund, sagde Poul A. Tvede

luf ;holm og herlovianere — i Herluf
Trolles og Birgitte Gøyes ånd — stedse
vil 
og 
ma

være forrest i kampen for et værdigt 
solidarisk samfund til gavn for Dan
ik og den humanistiske idé.

Med disse stærke ord sluttede årets 
Trolletaler i kirken på Herlufsholm, kon- 
toréhef Poul Adam Tvede sin tale, der 
var præget af stor respekt for den ene
stående tradition, at vi som herlovianere 
verden over i år for 416. gang efter Her
luf Trolles død stadig fejrer hans fødsels
dag

Sig noget nyt.
Poul Adam Tvede mindedes i sin tale sin 
egen skoletids oplevelse af Trollemorgen. 
Siden dengang var kravet om at skulle 
sige noget nyt ikke blevet lettere at ind
fri.

Centralt i talen stod hyldesten til stif- 
terrie.

Kunne de ikke selv få børn, kunne 
de Som sket sublimere dette savn ved at 
efterlade sig i tusindvis af sønner og nu 
også døtre gennem stiftelsen af Herlufs
holm skole, sagde Poul Adam Tvede.

Men fundatsen havde kun været det 
formelle grundlag. De forstandige og go
de mænd og kvinder, der efterfølgende 
have e ydet en stor indsats, hver især på 
dere, plads og ud fra deres forudsætnin- 
ger, var der også grund til at mindes med 
taknemmelighed.

Det påståede elitepræg
— E: der ikke blandt diple og dapie, de
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res forældre, hørerstab, rektor og forstan
der, administratorer i øvrigt samt gamle 
herlovianere den rette ånd og vilje bag, 
vil der næppe fortsat være plads til et i 
visse kredse påstået elitepræget Herlufs
holm, der indtil videre — i vore nivelle
ringstider — må regne med at befinde sig 
i en marginalposition, sagde Poul Adam 
Tvede.

Direkte til eleverne
Til den tætpakkede forsamling af over
vejende diple og dapie henvendte Poul 
Adam Tvede sig direkte med ordene:

— Til jer unge vil jeg sige: Lad ikke 
Janteloven knække jer. I er mindst lige 
så gode som tidligere generationers unge. 
Og forhåbentlig kan I gøre betegnelsen 
»Nå-generationen« til skamme og klare 
det bedre end mange generationer unge 
forud for jer. Det ser nok meget truende 
ud med muligheder for beskæftigelse — 
også for unge og veluddannede unge — 
men det har det gjort så ofte. Det må og 
skal vendes til det bedre påny. — Vi skal 
ikke tage Birgitte Gøyes menneskesyn ef
ter pålydende, men tværtimod som ud
gangspunkt stole på vore medmennesker 
og derved give dem selvtillid.
— Man skal ikke være så bange for at vise 
sine følelser. Man må bl. a. godt vise sin 
kærlighed og ømhed, hvor lejlighed gives. 
Og sådanne lejligheder gives der langt 
flere af, end man gementligen tror. — 

Men vigtigst af alt er, at der rækkes ung
dommen en effektivt hjælpende hånd, så
ledes at den ikke bliver rodløs og mod
løs, fordi den føler sig ladt i stikken og 
overflødig.

Modigt sluttede Poul Adam Tvede dis
se ord til eleverne med en personlig kom
mentar til det at være lykkelig.

Lykken er
— Da jeg drøftede en Trolletalers si

tuation med en ung pige, opfordrede hun 
mig — med et Vita-Andersensk ledsagen
de blik — til først og fremmest at fortælle 
jer, hvordan man opnår lykke i tilværel
sen. Jeg kunne selvfølgelig bl. a. fremhol
de Herluf Trolles og Birgitte Gøyes ægte
skabelige lykke som et eksempel, men vil 
alligevel afstå fra at give nogen opskrift 
på lykken.

— Kimen til lykke findes i eller hos 
enhver. Selv under vilkår, der alment og 
konventionelt bedømt, synes uendelig tri 
ste, vil lykken kunne udvikles og trives, 
hvis man selv slås for det.

— Men det kan ikke være idel lykke 
altsammen. Ikke lutter lagkage. Og for 
ungdommen vil det ofte være en veksel
drift mellem: Himmelhoch Jauchzend 
zum Tote betrübt.

— Lykken er at evne og at få lov til at 
udette noget for andre. Således vil det 
også være lykken om alle, der føler til
knytning til Herlufsholm, vil stå vagt om 
stifternes sjældne gave ti os.



— for 416. gang
... og i København

Tre lærere, Julius Petersen, Hammershaimb og Ferdinand, 
prægede ved deres personlighed særligt skolen, sagde
Kaj Stage.

Årets Trollefest i Herlovianersamfundet 
den 17. januar holdt kontorchef Kaj Sta
ge-

Kaj Stage takkede først for invitatio
nen til 60-års jubilarerne. De var 15, der 
blev studenter i 1920, hvoraf de otte end
nu lever.

Han selv var den ene ud af kun to 
gammelsproglige, — man ofrede en hel 
lærer på at undervise to drenge i græsk 
og latin!

En fjern fortid
— Jeg kan bedst belyse, i hvor fjern en 
tid vi gik på skolen, når jeg fortæller, at 
vor første Rektor, Otto Frederik Bache, 
var født under enevælden, var student fra 
Herlufsholm i 1862, var svigersøn af bi
skop Monrad, Danmarks konseilspræsi
dent under krigen i 1864, og at Bache 
havde været skoledirektør for Danmarks 
næstsidste koloni, de vestindiske øer. Han 
døde i 1943, 98 år gammel, fortalte Kaj 
Stage.

I 1920, genforeningsåret, var det en 
dejlig sommer, mindedes han. En af de 
smukkeste, han huskede.

Overdådig dimission
Selve dimissionen dengang, mente Kaj 
Stage, var en større oplevelse, end han 
havde indtryk af, det var i dag. Studen

terne blev dengang fejret i to dage, sidst 
ved en middag på Gavnø hos skolens 
forstander, Lensbaron Reedtz-Thott.

Reedtz-Thott var da over 80, havde væ
ret udenrigsminister hos Estrup og der
efter konseilspræsident i tre år.

Studenterne var blevet afhentet i en 
kæmpemæssig charabanc med dybe, pol
strede sæder, betrukket med fint mørke
blåt klæde. En kusk i livré og høj hat, og 
et par prægtige køreheste havde fuld
endt billedet.

I forhallen på Gavnø skilte to tjenere 
holdet af med studenterhuer og regnfrak
ker, og de blev derefter modtaget af ba
ronen i de pragtfulde saloner, der var ud
styret med stor rigdom, og smag; blandt 
de mange smukke malerier endog en Ru
bens.

— Ved bordet var der en tjene", jeg 
tror bag hveranden stol, for når vi havde 
rejst os for at råbe hurra, gled stolen bag
efter let og behageligt ind under os, for
talte Kaj Stage.

— Ved kaffen samledes vi omkring vor 
vært, og da de store stole ikke var bereg
net til at flytte rundt med, stod vi alle, — 
også baronen, — i jeg tror næsten en halv 
time; det kunne ikke falde den gamle 
excellence ind at sætte sig i sin lænestol, 
når hans unge gæster måtte stå op.

Men det havde været med vemod, at 
holdet sagde farvel til Herlufsholm, til

føjede Kaj Stage, selv om skolen selvføl
gelig havde sine skønhedspletter, bl. a. de 
forhold, hvorunder drengene boede.

Blottet for hygge
Man begyndte skoletiden enten på 
»Stalden«, der var raffineret blottet for 
hygge, eller man startede på et af de spar
tanske karlekamre på 1. sal, stik mod 
nord, 4 eller 5 drenge ved store, slidte 
borde med tjærede bordplader.

Om det meget omtalte »lystringssy
stem« mellem de store og de små diple, 
sagde han, at det ikke var så slemt, som 
mange nu gør sig forestilling om. Og un
der alle omstændigheder sjældent mis
brugt, mente han.

Herefter kom K. S. ind på de enkelte 
lærere, der i hans tid underviste på Her
lufsholm. — Det er jo næst efter kamme
ratskabet det vigtigste problem på en 
kostskole, sagde han, og fortsatte:

— De var gennemgående dygtige fag
lærere og retsindige mænd. Intet kunne 
være mere inspirerende og morsomt end 
rektor Krarups undervisning i dansk i 
gymnasiet, og ingen kunne tumle de klas
siske sprog med større elegance end ad
junkt Henrik Bang. Originaler manglede 
så sandelig heller ikke, man kan blot tæn
ke på gymnastik- og latinlæreren Jern
toft, Ballonen, og sanglæreren, organist 
Wiig, Busse.

— Det er ikke min mening her at give 
de enkelte lærere karakter, fortsatte tale
ren, men jeg vil gerne fortælle kort om 
3 lærere, som ved deres personlighed præ
gede skolen særligt. Jeg tænker her på 
overlærer Julius Petersen, kaldet Julie el
ler Jolle, overlærer Hammershaimb, og 
lektor Ferdinand.

Julies Pietisticum
— Julie var både som lærer og som 
menneske en ener. At han var en person
lighed, var man klar over ved første øje
kast. Han var en ivrig grundtvigianer; 
alene hans ydre bar præg deraf, når man 
så ham på vej fra skolen til sit hjem i 
mørk skødefrakke og bredskygget grundt



vigianerhat. Han forsøgte aldrig direkte 
at påvirke eleverne med sit livssyn, men 
når han afholdt større møder i sit hjem 
for omegnens grundtvigianere, invitere
de han øverste klasse. Vi kaldte disse mø
der for »Pietisticum«, hvad han vidste. 
»Jeg ved godt, at I kun kommer til Pie
tisticum for Kaffen og Kagernes skyld — 
men kom alligevel«, sagde han.

H nb — af Guds nåde
— Om Hammershaimb eller Hmb blev 
de t ved hans begravelse udtalt, at han var 
pædagog af Guds nåde, fordi han var en 
ps/kolog af rang. Det er også blevet sagt 
om ham, at han havde en nøgle, hvor
med han lukkede drengenes hjerter op. 
Begge dele er rigtigt. Ved sine egne ejen
dommelige metoder kom han drengene 
nærmere ind på livet, end de fleste læ
rere var i stand til. Hemmeligheden ved 
denne evne hos Hmb var, at hans bedste 
og varmeste følelser var helliget diplene 
og Herlufsholm. For denne sjældne mand 
var hele livet Herlufsholm, derved blev 
han selv et stykke Herlufsholm for os.

Uopdragne herlovianere og selvglade 
Hvad blev så resultatet af de mange år 
på Herlufsholm lærde skole og opdragel
sesanstalt, spurgte Kaj Stage derpå reto
risk. Svaret gav han til dels i følgende 
episode:

I slutningen af 40-erne havde Soraner- 
samfundet indbudt Herlovianersamfun- 
dets medlemmer til en diskussionsaften. 
Emnet var: Bør jeg sende min dreng på 
kostskole, og hvorfor? — Aftenens ind
ledere var soraneren, justitsminister Stein- 
cke og herlovianeren, forfatteren, dr. jur. 
Sven Clausen. Politiken havde forinden 
omtalt mødet, så folk troede det var of
fentlig tilgængeligt. Blandt dem, der i 
den anledning meldte sig som diskus
sionsdeltagere, var en dame fra Køge, 
som læste gamle kostskoledrenge teksten: 
D - var uopdragne, hensynsløse og selv
glade, hævdede hun. Og meget mere af 
samme skuffe.

Da hun var færdig, bøjede hun sig ned 
mod Steincke, som sad på første række, 

og sagde: Hr. Steincke finder det måske 
temmelig hårdt, hvad jeg her har sagt?

— Svaret kom prompte: Nej, aldeles 
ikke ... jeg finder det absolut blødt. — 
Det blev senere oplyst, at damen havde 
været gift med en Herlovianer!

En slags Frimureri
Essensen i episoden uddybede Kaj S a- 

ge med ordene: Det beror på en misfor
ståelse, at Herlovianere føler sig bedre 
end andre. Men livet på en så lille, iso
leret, traditionsrig skole skaber en sam
hørighed, som ellers kun findes indeni or 
en familie. Det er en slags frimureri. 
Hvor i verden to Herlovianere mødes, — 
også selv om de ikke har gået samtidig 
på skolen, så har de straks noget sammen, 
som ingen andre har. Og mange nære 
venskaber, som stiftedes på Herlufsholm, 
varer hele livet.

Til slut mindedes taleren Herluf Trolle 
og Birgitte Gøye, og man tømte et bæ
ger til deres ihukommelse.

J.R.

Skolens travleste
— Johannes Ferdinand, Nærten, denne 
prægtige, lidenskabelige og dygtige mand 
har vel mange her i salen kendt. Han var 
skolens travleste mand; ingen havde så 
mange gøremål, ikke blot undervisning 
i mange forskellige fag, men pasning af 
den nu nedlagte smukke botaniske have, 
af Pinetum og af den naturhistoriske sam
ling, samt opsyn med drengenes skoleha
ver.

Indtil han i en ret sen alder blev 
gift, var han sovesalslærer. Hen ledede 
fugleture til Enø, udgravede moser, og 
haa, der var født i Flensborg, var et ivrigt 
medlem af Sønderjysk Forening. Dagen 
igennem så man hans tunge skikkelse i 
ra¡k trav fra sted til sted. Som det blev 
sagt ved hans død: »Man hører stadig 
br iset af det bifald, han vandt ved sin 
livsgerning.«

Nu kommer den:

Turen til »Lilløhus«
Bliver »gratis« og arrangeres lørdag 
den 23. maj 1981
Som omtalt i sidste nummer (nr. 33) af 
»Herlovianeren« påtænker bestyrelsen at 
arrangere en udflugt for Samfundets 
medlemmer med ægtefælle/samlever 
(-ske) til Herluf Trolles fødested »Lillø- 
hus« ved Kristianstad i Sverige.

Datoen er nu fastsar til lørdag den 23. 
maj 1981 (Herlufsholms stiftelsesdag).

Årstiden skulle være god for en sol
skinsdag, hvor vi fra Malmø, eller anden 
svensk landingsnlads) i bus kører til 
»Lillöhus« og Kristianstad for at bese 
borgruinen og Kristianstad Lånsmuseums 

fund fra borgens udgravning. De af hver 
enkelt medbragte madpakker spises »i det 
grønne«, hvis vejret tillader det.

Busturen betaler Samfundet, og besty
relsen håber, at rigtigt mange vil benytte 
denne lejlighed til tvangfrit samvær, hvor 
målet nok er de beskedne rester af »Lillø
hus« m. m., men hvor formålet først og 
fremmest er samværet Vi har indbudt 
de vordende studenter-diple fra Herlufs
holm til at deltage.

Nærmere oplysninger om mødested og 
-tid følger senere. V regner med, at ud
flugten varer det meste af dagen.

J. R.
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HVILKET tidsrum gik du på Skolen?
1959-1966.

Hvilke sovesale boede du på?
Vuen, begge sovesale på skolebygnin

gen, 2. sal på Mygningen, Lassengården 
og til sidst Vuen som prækt (jeg var vist
nok den eneste som det år sov på mit 
hummer, da der manglede plads på Vuens 
to sovesale).

13 
spørgsmål 
til...

Hvilket fag holdt du mest af?
Vistnok matematik (jeg er ganske vist 

nysproglig, men alligevel!) samt dansk.
— og mindst?
Jeg fik altid elendige karakterer i hi

storie hos rektor Kierkegaard, så det har 
jeg nok ikke brudt mig om! Til gengæld 
læser jeg med stor fornøjelse nu historisk 
og arkæologisk litteratur, så noget må al
ligevel være blevet hængende!

Hvad kaldte kammeraterne dig?
Flora (forkortelse, dog ikke korrekt 

herloviansk, af mit tidligere efternavn 
Florian-Larsen) eller Snids (med blødt d). 
Det sidste navns etymologi taber sig vist
nok i det dunkle, men stammer fra 1. el
ler 2. mellem.

Hvilket tidspunkt husker du som da
gens bedste?

Umiddelbart efter skoletid (14.30), 
hvor vi dels fik femmad, dels så frem til 
21/2 times fritid inden eftermiddagslalen 
skulle begynde.

— og værste?

Hele sidste skoletime (13.45—14.30), 
som jeg syntes var ulidelig lang, og hvor 
jeg altid var ved at falde i søvn, medmin
dre vi havde gymnastik i sidste time.

Pra venstre Tor kel Hagemann selv, Peter 
Blanner, Rasmus Crone (som gik i første 
mellem på det tidspunkt, men som var 
blevet engageret som »tjener«, Klaus Eg
gert Hansen og Frederik Crone, Rasmus 
storebroder ved et gas gilde i 2. mellem.

nu nedrevne lade til Avlsgården, og med 
Trolle-spex’et om aftenen samme sted 
(hvor jeg i øvrigt havde en lille finger 
med i spillet!). Jeg tror ikke nogen af de 
tilstedeværende ved frokosten vil glemme 
det øjeblik, da kaptajn Emil Lassen kun
ne meddele, at hans kones amerikanske 
foundation havde skænket en million ... 
(pause) dollars til stiftelsen. Hele forsam
lingen udstødte nærmest et brøl! Ufor
glemmelig oplevelse!

Hvilke(n) af Skolens lærere mener 
du i dag har haft størst betydning for 
din personlige udvikling?

Gnisten (org. Larsen) som lærte mig 
en masse musik (jeg nåede også at kom
me til at spille på orglet i kirken til mor
gensang), Fischer-Hansen, som havde et 
forfriskende syn på dansk litteratur, samt 
Frosen (nu afd. lektor Henry Andersen), 
som var en fremragende pædagog og læ
rer i engelsk og fransk.

Hvilket enkelt element i Skolens 
samlede virke føler du i dag har haft 
størst betydning for dig?

Samværet, vel navnlig med kammera
terne fra min egen klasse, og hvoraf jeg 
stadig har kontakt med en hel del, synes 
jeg har betydet meget for mig. Endvidere 
hævder min kone, at når jeg stadig be
gynder at blive søvnig præcis kl. ti hver 
aften, må det afgjort skyldes indflydelsen 
fra Herlufsholm!

Hvad mener du omvendt at kunne 
bebrejde Skolen?

Jeg følte det som en mangel, at der i 
min tid ikke var piger på skolen.

Mener du, Skolen har udviklet sig i 
positiv eller negativ retning siden din 
tid?

Skolen er blevet mere åben udadtil, vel 
ikke mindst på grund af daplene, hvilket 
afgjort må være et positivt træk.

Hvilken enkeltstående begivenhed 
husker du som den største oplevelse i 
din tid på Skolen?

Afgjort 400 års-juiblæet den 23. maj 
1965 bl. a. med frokosten i den gamle,

Hvilke ændringer så du i dag gerne 
gennemført på Skolen?

Jeg tror det ville være et fremskridt, 
hvis der også kunne bo pige-kostelever 
på skolen.
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Et lyckligt år
W. F. Hellners enke kommenterer ar
tiklerne om hendes mands erindrings
bog »I anden række«
»Eet var ett lyckligt år (1949—49), som 
min man och jag tillbringade på Herlufs- 
ho m«, skriver fru Märta Hellner til kon- 
torthef, cand. jur. Lennart Konow (’54) 
pa baggrund af hans artikler i Herlovi- 
an< ren om hendes afdøde mand, adjunkt, 
— siden rektor, — W. F. Hellner’s tid 
sori hører på Herlufsholm.

> Vi trivdes och levde ett glatt och intre- 
sant liv med många gaster praktiskt taget 

till alla dagens måltider. Alla »horerne« 
och deras fruar var rara och hjälpsamma, 
och vi tillbragta många glada stunder till- 
sammans med dem. Men framförallt var 
jag glad åt den nära kontakten med »dip- 
lene«. Kan man tänka sig något mer 
rörande än ett par blåøgda, rufsiga, lind
rigt rena småpojkar som en söndag efter
middag knackar på med ett par fullkom- 
ligt diminutiva fiskar i hånden, som de 
använt hela søndagen på at fånga. »Ville 
jag inte steka dem, så kunde de komma 
och äta kvållsmat hos oss?« Naturligtvis 
var de vålkomna.

På grund av min mans omfattande läre- 
boksførfattarskap var det nodvändigt før 

honom att bo1 närmaie Köpenhamn. Med 
sorg i hjärtat lämnade vi Herlufsholm, 
men fick många goda, år, først i Lyngby 
och señare i Søllerød.«

Sneakers
På musikaftenen den 4. april vil elever 
og lærere få lejlighed til at opleve Sneak
ers med sangerinden Sanne Salomonsen 
»live«. Sneakers vaj' den tock-gruppe, 
Danmark havde sendt til Oslo nytårsaften, 
for der at repræsentere landet i den di
rekte TV-udsendelse med musikalsk un
derholdning fra de nordiske lande.

»På Onsdag skal vi have Sorte Pølser, 
det bliver en dejlig Dag... «

Dernedefra for - 109 år siden

He lufsholm d. 24. Januar 1872. Kjære Fader! ... Jeg gik som 
Du havde sagt Fader over til Rector. Da jeg kom Derover sagde 
han: »Det var da underligt at din Fader ikke kom herover han 
vari da kommet for at tale med mig og ikke med Herr Leth, og 
det1 var underlig af Herr Leth at han ikke sagde til ham at han 
kunde komme her over jeg har været hjemme hele Dagen igaar«. 
Saa sagde han til mig syntes du ikke selv at Din Fader kunde 
komme herover. Jeg tænkte nok at han vilde skjælde ud og jeg 
gruede for at komme derover da han for 5 Minutter siden havde 
skjeldt ud ovre på 5te Klasse, og saa saa ham med Professerskridt 
og i det hele taget gal i Hovedet gaa over. Her vil jeg sende 
en Seddel med de Carakthere paa jeg har faaet efter juleferien.
Sophus er på Sygestuen af Faaresyge og et Bykorn paa Øjet saa 
stont som jeg aldrig har seet Bykornet er snart færdigt. I Nestved 
er der Skarlagensfeber og der er en som har Kopper og den 
ene 
har 
har

dør efter den anden. Her er en herude nemli Rundin han 
vist Skarlagensfeber. I behøver ikke at være bange for nu 
Doctoren været her og det er noget Snak han har ikke

Skarlagensfeber, og det er paa det strengeste forbudt at komme 
til Nestved. ... (Frederik)

( sygestuerne var paa anden Sal i Skolebygningen ud mod 
Smøgen).

(30/1) ... Paa Onsdag imorgen skal vi have Sorte Pølser det 
bliver en dejlig Dag, for det første skal vi have Kyllinger til 
Middag derpaa kun Dansk til om Eftermiddagen og saa de 
dejlige Sorte Pølser til Aften. Igaar blev der slagtet 8 Store 
Grisse ovre i Avlsgaarden. Idag har jeg intet andet at spørge om 
en om vi skal blive her ude i Fastelavnsferieri eller ej. Den vare 
fra Løverdag Aften Kl 5 til Tirsdag Middag Kl. 12(4. (Fre
derik).
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Kjære Moder! Nu er det saa længe siden at jeg skrev til Dig. 
Mine Karrakterer ere Dansk gx Stil g? Fransk tgx Stil ” Latin 
Mdl? Stil ” Religion tgx Regning tg Skrivning mg Tegning 
mgx Historie tg Naturhistorie tgx Geografi tgx Hovedkarrakter 
G? Du ser at der mangler en Trediedel i det jeg havde lovet 
Dig men den skal nok i Løbet af Maaneden komme til. Nu vil 
jeg slutte mine faa Linier med mange Hilsener fra Din altid 
hengivne Søn Sophus Weber.

Holbogade den 12te Februar Kjære Forældre! Idag vare vi paa 
det Onnorgiske Museum med Onkel Thorvald hvor vi morede 
os godt. ... Jeg har glemt at forteile at vi igaar spiste til Middag 
her og om Aftenen vare i det Kongelige Theater hvor vi saa 
Sparekassen og Livjægerne paa Amager, jeg havde nær grint 
mig ihjel. ... (Frederik)

(uden dato) ... Charaktherene fra denne Maaned bliver regnet 
sammen med dem fra Martz med og jeg haaber at faa bissegodt. 
Jeg sidder her paa Kammeret og kommer lige inde fra den 
inspektionshavende Lærer hvor jeg har faaet Lov til at blive 
oppe mellem 9 og 10 og skrive Brev. ... Igaar otte Dage havde 
vi Maskerade, jeg var Harleking, men faldt her i Vestibulen og 
slog mig saa jeg knapt kunde komme med derop, jeg fik en 
stor Bule i Panden og mit Knæ skravet lidt, men nu er det for 
længe siden lægt. Sophus var Tiroler. For i Dag maa i nøies 
da det er seent og jeg maa i Seng og udhvile mig af Dagens 
Besværligheder, vi har nemlig haft Lov. Hils dem nu alle der
hjemme fra Frederik og Sophus.

(Bissegodt: med »godt« i månedskarakter kunne man slippe 
for halvdelen af læsesalstiden og »bisse« ud i naturen).

Personalia
Politiken bragte den 14. novem
ber 1980 en annonce med en skå
lende chefredaktør Kaj Dorph-Pe- 
tersen (’43). Det var ikke ugebla
det »Hjemmet«, der nød godt af 
Dorph, men derimod vine fra vin
huset Barton & Guestier, som fik 
en pæn anbefaling med på vejen.

Læsere med interesse for bage- 
kunst kunne i Politiken den 29. 
november 1980 få nogle gode råd 
og kloge ord fra en virkelig eks
pert på området: Bagermester Ug- 
gi van Hauen (IV’50).

Forældres lejemål kan gøres af
hængig af børnenes opførsel. Ad
vokat Henrik Heineke (’60), 
Dansk Almennyttigt Boligselskab, 
oplyste i januar 1981 til Berling- 
ske Tidende, at to familiers leje
mål opsiges, hvis der bliver mere 
vrøvl med familiernes børn. Bør
nene havde forinden overfaldet en 
af DAB’s ejendomsfunktionærer.

Politiken bragte den 9- januar 
1981 en kronik af Jør gen Knud
sen (’44) med overskriften »Om 
at overvinde pinligheden«.

Sjællands Tidende kunne den 12. 
januar 1981 oplyse, at rektor Ot
to Mar s trand (’39) har søgt — og 
fået bevilget — afsked fra Holbæk 
seminarium fra den 31. januar 
1982. Formanden for bestyrelsen 
for Holbæk Seminarium, borgme

ster Arnold Sørensen, Holbæk, 
takkede Otto Marstrand fordi han 
har givet bestyrelsen så god tid 
til at finde en afløser til rektor
stillingen.

Arkitekt Poul Ammentorp (’42) 
kunne i sin egenskab af UK-for- 
mand glæde sig over det danske 
ishockeylandsholds sejr i Pondus 
Cup, da sejren var en kendsger
ning den 29. december 1980. Nu 
øver Ammentorp sig udi kunsten 
at spise med pinde inden VM i 
Peking.

Fhv. forstander Eiler Forchham
mer (’09), R. af Dbg., er den 13. 
december 1980 afgået ved døden.

Under besættelsen 1940—45 ope
rerede i Danmark en polsk efter
retningstjeneste, hvis eksistens 
først nu bliver kendt. Det skyldes 
ifølge Politiken af 8. december 
1980 museumsinspektør George 
Heilemann (’48), hvis forsknings
arbejde i forbindelse med en stør
re undersøgelse over den polske 
indvandrings historie samt ind
vandrernes og deres børns skæb
ne i det danske samfund fremgår 
af årbogen »Nationalmuseets ar
bejdsmark 1980«.

Det oplystes i Politiken den 12. 
januar 1981, at salgsdirektør Hen
rik Elliot Nyegaardr (’57) er ud
nævnt til underdirektør i IBM.

Jyllands-Posten oplyste den 20. 
november 1980, at major Axel 
Aller (’54) er blevet udpeget som 
leder af et omfattende hjælpepro
gram i forbindelse med de alvor
lige flygtningsproblemer i Soma
lia. Det anslås, at der i dag er ca. 
1,2 mill, flygtninge i Somalia.

Professor Erik Gørtz er af rege
ringen udpeget til at efterfølge 
professor Lars Overgaard Mat
thiessen (’49) som medlem af Det 
økonomiske Råds formandsskab. 
Lars Matthiessens medlemsskab af 
Rådet udløber 1. februar 1981.

I december 1980 uddelte Fru 
Astrid Thaysens Legat for læge
videnskabelig Grundforskning de 
første legatydelser til forsknings
projekter. Blandt modtagerne af 
støte var bl. a. professor, dr. med. 
Jacob Visfeldt (’51), tumorbiolo
gisk laboratorium.

Carl Henrik Balslev (1'48) er pri
mo november 1980 ansat som re
siderende kapellan ved Mathanaels 
kirke i København.

Forsvarets Oplysnings- og Vel
færdstjeneste annoncerede i slut
ningen af november 1980 om stof 
til forsvarsdebatten. Blandt de 
hæfter, som interesserede gratis 
kunne rekvirere, var »Militær ud
dannelse og krigsvilkår« v/ O. R. 
H. Jensen og oberstløjtnant 1. S. 
Haslund-Christensen (’51).

FN’s nedrustningskommission har 
valgt Danmark som sin formand 
i 1981. Formandsposten vil blive 
beklædt af chefen for udenrigs

ministeriets nedrustningssekretari
at, ambassadør Peter M. Michael
sen (’42). Kommissionen holder 
hvert år en møderække af ca. 4 
ugers varighed og afgiver hvert 
år rapport til FN’s generalforsam
ling.

I anledning af, at afdelingschef i 
justitsministeriet, cand. jur. Niels 
Pontoppidan (’49) fyldte 50 år 
den 1. december 1980, bragte 
Berlingske Tidende et portræt af 
fødselaren.

Under den 12. november 1980 er 
kontorchef i justitsministeriet, 
Knud Axel Knudsen (’62) ud
nævnt til Ridder af Dannebrogs
ordenen.

I efterhånden lang tid har Jens 
Hage (’67) kunnet notere en sti
gende succes som satirisk tegner 
for Berlingske Tidende. Hages 
læserfans og ofre kan nu erhverve 
bogen »Jens Hage 1980« med en 
hel årgang af Hages satiriske teg
ninger. Bogen (hæftet) udgives af 
Tellus-forlaget, og anmeldtes i 
Berlingske den 11. december 
1980.

En skiftesamling i konkursboet 
Strandgaard, Kjer & Nannestad, 
godkendte d. 19. november 1980, 
at den midlertidige bestyrelse, ad
vokat Axel Kierkegaard (IV’52) 
og fondsbørsvekselerer Ole Hertz, 
fortsætter som kuratorer. I den 
forbindelse oplyste Axel Kierke
gaard i Sø- og Handelsrettens skif
teret, at den usikrede del af kre
ditormassen alene omfatter 50—90 
mill. kr.
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Herved indkaldes, ifølge Samfundets love, til: 

Herlovianersamfundets 
ord. generalforsamling

onsdag den 25. marts 1981 kl. 19.30

i Assurandørernes Hus, Amaliegade 10, København K. 
Adgang og stemmeret for alle Herlovianersamfundets 
medlemmer — tilmelding ikke nødvendig.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Godkendelse af budget for 1981.
5. Fastsættelse af medlemskontingent for 1979, 

jfr. lovenes § 4.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og andre embedsmænd.
7. Eventuelt, herunder en debat om Samfundets fester.

Bestyrelsen.

En ekspertudtalelse fra afdelings
led er, dr. med. Philippe Grand- 
jeat (’68) har været med til at 
ser de en norsk kemilærer seks år 

fot
ængsel. Adjunkten var tiltalt 
at have forgiftet bl. a. sin hu

stru med blynitrat. Kemilæreren 
ma 
de
en

imidlertid have været uviden- 
om, at Grandjean har udviklet 
metode, der kan afsløre en for

gif:nings langvarige, snigende for
ved at registrere aflejringer 

få billiontedele af et gram bly 
løl 
på
i c en forgiftedes hår. Grandjean 
ad’ arer potentielle giftblandere, 
idet forbrydelsen er let at afsløre 
med moderne analyser.

På en generalforsamling på Hinds
gavl Slot, der er foreningen Nor
dens kursusejendom, trak højeste
ret ¡sagfører Poul Hjermind (’29) 
sig tilbage fra formandsposten, 
sor 1 han har beklædt siden fhv.
sta sminister Erik Eriksens fra- 
tra den. Både Foreningen Nordens 
fot mand, Erik Andersen, og arki- 
tekt Knudsen-Pedersen, der er for
mt nd for Kreditforeningen Dan- 
mt rk, takkede Poul Hjermind for 
ha is betydningsfulde indsats. Be- 
sty teisen for Hindsgavl besluttede 
sat rtidig at bede Poul Hjermind 

om at lade sig portrættere til op
hængning på Hindsgavl.

På et nyligt afholdt bestyrelses
møde i Aarhuus Stiftstidende A/S 
valgtes højesteretssagfører Poul 
Hjermind (’29) til bestyrelsens 
næstformand.

Kreditkort bliver mere og mere 
udbredt. Direktør i Diners Club 
i Danmark, Alli Reventlow-Mou- 
rier (’64), udtalte i den anledning 
til Berlingske Tidende den 19- 
november 1980 bl. a.: »Vi må 
nødvendigvis foretage visse under
søgelser, før vi kan udstede et 
kort. De er hovedsagelig baseret 
på bank-udtalelser, og vi lægger 
større vægt på, at folk passer de
res forpligtelser end at de tjener 
mange penge. Vi har flere gange 
givet afslag til folk, selv om de 
havde meget store indtægter.«

Det bekendtgjordes i Statstidende 
den 22. januar 1981, at fg. kon
torchef, cand. polit. Niels Julius 
Lassen (’49) med virkning fra 1. 
janlar 1981 er udnævnt til tjene
stemand i lønramme 36 i uden
rigstjenesten med tjeneste indtil 
videre som kontorchef i udenrigs
ministeriet.

Landsretssagfører Povl Krüger 
(’33) er blevet genvalgt til for
eningen Nordens landsstyrelse.

I »De svandt — de svandt — Dan
ske hjem i tyverne og trediverne«, 
Vintens forlag, 1980, har profes
sor emeritus F. J. Billeskov-]an
sen (’26) skrevet p. 29—50: Fra 
Thisted til Herlufsholm.

Læge Peter Skøtt (’72) indgik den 
29. marts 1980 ægteskab med 
hospitalslaborant Charlotte Wang. 
I juni 1980 blev Peter Skøtt efter 
afsluttet lægevidenskabelig em
bedseksamen autoriseret som læge, 
og kunne i denne forbindelse bl.a. 
glæde sig over, at han under af
viklingen af studiet i november 
1979 modtog Københavns Uni
versitets guldmedalje for sin be
svarelse af en prisopgave i medi
cin. Peter Skøtt aftjener for tiden 
værnepligt i Forsvarets Læge
korps.

Autoriseret lægesekretær Aase 
Randstoft (’74) er i 1980 indtrådt 
i Studenterforeningens Seniorat 
som senior.

Ambassadør Eyvind Barteis (’34) 
(tidl. dansk ambassadør i Paris, 
New Delhi, Cairo og Washing
ton) berigede den 28. januar 1981 
Berlingske Tidende med en kro
nik i anledning af 100-års-dagen 
for den russiske digter Dostojev- 
skijs død. 1 kronikken skrev Bar
teis bl. a., at den store russiske 
digters geni er, at han ser eneren 
og forstår, at kun gennem hvert 
enkelt menneske lever hele men
neskeheden.

I forbindelse med udsendelsen af 
LP’en »Shu-bi-dua 7« portrætte
redes musikinstitutionen Shu-bi- 
dua i Politiken den 4. december 
1980. Heraf fremgik bl. a., at in
stitutionens bassist, stud, odont. 
Kim Daugaard (’70) er den ene
ste af institutionens medarbejde
re, der forstår sig på noder. Den 
nye LP har solgt meget pænt.

Den 13. december 1980 kunne 
man på Det kgl. Teaters Nye Sce
ne høre Glucks klassiske opera 
»Orfeus og Eurydike« fra 1762. 
Joen Bille (62) var fortælleren, 
der filosoferer over den tragiske 
myte om lyrespilleren Orfeus, der 
af guderne fik lov at besøge døds
riget for at hente sin elskede 
Eurydike.

Herlovianersamfundets ældste 
medlem, tidl. forstander for Hes- 
lufsholm skole, grev Ernst Moltke 
(’03) portrætteredes i Berlingske 
Tidende åen 15. oktober 1980 i 
anledning af hans 95-års-fødsels- 
dag.

Mindeord
Adam Helms var den sidste af 
1923-studenterholdets tre gammel
sproglige, som gik bort. Adam 
blev 76 år. Umiddelbart efter ek
samen kom lian i boghandlerlære 
og var derefter i en årrække an
sat i førende københavnske bog
lader. Da han i 1939 blev gift 
med en svensk kollega, flyttede 
han til Stockholm, hvor han fik 
en strålende carrière.

Først var Adam nogle år den 
danske forlæggerforenings kom
missær i Importbokhandeln, men 
fra 1944 til 1971 virkede han 
som chef for det nyoprettede Bok- 
förlaget Forum under Bonnier- 
koncerneri. Da han med pensions
alderen forlod denne post, skabte 
han sammen med en af sine tid
ligere kolleger et nyt forlag, Tre
vi, som han edede til sin død og 
på de knap ] 0 år gjorde til et af 
Sveriges ¿test succesrige forlag.

Adam kom hurtigt til at ind
tage en fremtrædende plads i den 
svenske bogverden. Formanden i 
den svenske forlæggerforening ka
rakteriserer ham i en nekrolog 
som »en av vår tids verkligt stora 
bokförläggart — även mått med 
internatiopella mått«. — Gennem 
næsten 40 år var han, skriver 
hans kollega, en central skikkelse 
i en enorm kreds af svenske, nor
diske og internationale »bogven
ner«.

Denne | position vandt Adam 
ved sin ejnergi, idérigdom, vitali
tet og faglige kunnen. Hans navn 
blev derfor knyttet til mange . to
re bogsuccésser af høj kvalitet. På 
en række andre områder inden 
for forlagsverdenen gjorde han 
ligeledes en banebrydende indsats. 
Han fik pgsä tid til at skrive et 
par bøger om forlagsvirksomhed 
og om bogklubber.

I skoletiden var Adam en liv
fuld og afholdt kammerat. Gen
nem de mange år der fulgte, følte 
han sig altid stærkt knyttet til 
Herlufsholm og til sine venner 
fra dengang, som han holdt nær 
forbindelse med.

Vi vil savrie ham meget.

F. IT. (’23).
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