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toner fra tidligere decennier. Og endelig, 
ved midnatstid, en kop god suppe samt 
oksebryst med pickles. De, som var med, 
havde haft en dejlig aften.

5. T. A.

Tro I leta le
Ved Herlovianersamfundets fest i København lørdag 14. januar 1978 

Af Sven Tito Achen (’40)

EFTER anmodning og på bemyndigelse 
af Undervisningsministeriet vil kammer
herre Jens Just Jermiin (’26) fortsætte 
som forstander for Herlufsholm Skole og 
Gods foreløbig et år, altså indtil 1. januar 
1979.

.... og redaktionen
De eneste (bortset måske fra forstande
ren selv), som ikke var glade for denne 
meddelelse, var Herlovianerens to redak
tører, som nemlig i dette nummer havde 
set frem til at kunne skrive:

»Når man har redigeret Herlovianeren 
uncer tre forstandere, har man lov til at 
trædke sig tilbage.« Det forekom os at 
være en begrundelse og en formulering, 
som ingen kunne undslå sig for at re- 
spectere. Imidlertid, til trods for, at det
te /ægtige argument nu er faldet bort, 
står vi fast ved vores beslutning. Dette 
nummer er det næstsidste, som vi redi
gerer, eller skulle i hvert fald meget ger
ne være det.

Det eneste vi mangler for at føre vort 
forsæt ud i livet, er en afløser: en ny 
redaktør eller to nye, en ældre 4" en 
yngre, det har vist sig at være en god 
ordning. En smule erfaring med grafiske 
processer er en fordel, men ingen nød
ver dighed. Det vigtigste er lyst til op- 
gat en, som absolut ikke er tyngende 
(ur dragen den lørdag og søndag fire 
gat ge om året, det drejer sig om, med 
tilførende korrekturlæsning m.m. et par 
aftener). Lad os høre fra dig, du gode 
kammerat, som vi venter på, enten til 
He rlovianersamfundets formand eller til 
en af os: Sven Tito Achen (’40) og Mik
kel Vass-Sørensen (’70).
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MINE DAMER OG HERRER, kære 
kammerater.

I et svensk studenterblad så jeg denne 
annonce:

»Passende emne søges af fremragende 
taler.«

Det er et problem, som vi ikke kommer 
ud for i Herlovianersamfundet. Hvis vi 
behøvede at annoncere, måtte annoncen 
lyde noget i retning af: »Tilforladelig ta
ler søges til fast emne«.

Vores faste emne er Herluf Trolle, 
født for 462 år siden, i 1516, den 14. ja
nuar, netop dagen i dag, som efter ham 
kaldes Trolledag, som begynder med 
Trollemorgen og ender med Trollebal på 
Herlufsholm, eller med Trollefest mange 
andre steder i verden, på Lolland, på Fyn, 
i Jylland, i Amerika, i Bangkok og her 
i Amaliegade i København.

Emnet er fast, men talerne har været 
mange, og ikke så få har søgt at variere 
temaet. Jeg mindes »Herluf Trolle som 
salmeoversætter«, Herluf Trolle som 
komponist, Herluf Trolle som bladstof, 
manden i nyhederne, Herluf Trolle som 
pædagog, Herluf Trolle som diplomat, 
Herluf Trolle som mæcen, Herluf Trolle 
som søkriger, Herluf Trolle som lens
mand, Herluf Trolle som havearkitekt...

Måske er nogle af disse sider af ham 
kommet som en overraskelse for tilhø
rerne, men det er altsammen sandt. Her
luf Trolle var en mand på højden af sin 
tids dannelse, og han var alle disse ting. 
Foruden adskillige andre.

Hvis jeg skulle fortsætte denne serie 
med Herluf Trolle i hovedrollen, kunne 
mit kapitel i feuilletonen hedde: Herluf 
Trolle som heraldiker.

Hvordan var Herluf Trolle som heral
diker? Spørgsmålet kan besvares ganske 
kort: Herluf Trolle var en ganske over

ordentlig dårlig heraldiker. Han var end 
ikke klar over, hvad hans eget våben 
mærke forestillede eller hvordan det 
burde se ud.

Vi synes, det er en indlysende sammen 
hæng, at slægten Trolles våbenfigur er 
en trold. Vi véd, om ikke ad anden vej 
så fra en artikel herom i Herlovianeren 
--------jeg havde forberedt en lille pause 
her, for hvis nogen skulle have haft lyst 
til at afbryde mig med: »Og en aldeles 
ypperlig artikel!« — men altså: vi véd 
fra en artikel i Herlovianeren, at våben- 
mærket er enesående. D:et er unikt. Der 
findes ikke andre trokle blandt verdens 
hundredtusinder af våbenskjolde. Eller i 
alle fald: der fandtes ikke andre på Her
luf Trolles tid. Men Herluf Trolle så 
ingen sammenhæng mellem Trolle og 
trold. Hans sværd, som vi i dag kan se 
i kirken på Herlufsholm, og som vistnok 
er en gave fra Birgitte Gøye ved deres 
bryllup i 1544, er silnykket med talrige 
gengivelser af muslingeskaller og narre
hoveder. Muslingeskallen, ibskallen, var 
jo slægten Gøyes våben mærke, og efter 
alt at dømme har Birgitte, og også Her
luf selv, ment, at slægten Trolles våben - 
mærke var, ikke en trold, men en narre
figur. Bedre besked vidste han altså ikke 
på dette punkt.

Sagen har næppe interesseret ham sær
ligt. Og det er jo dét, der er det for
nemme! Afstamning,! stamtavler, anepor- 
trætter, våbenskjolde, heraldik og alt den 
slags har man genealoger, bibliotekarer, 
huslærere og heraldikere til at holde or
den på og vide besked med. Det aristo
kratiske består bl.a. i ikke at holde alt 
for nøje regnskab mea hvor aristokratisk 
man er.

Det aristokratiske består fremfor alt i: 
at yde, at yde mere । end andre, at give 
mere end andre, at, som Herluf Trolle,



»Men det er ikke bare, fordi 
det er et pænt sted at komme 
til, at vi vender tilbage.«- Foto
grafi fra vinteren 7976-77 af 
Claus Frimand (’77).

at yde og give alt hvad man har: sit liv 
og sin ejendom: jord, bygninger, penge 
og formue, lige til sit indbo og sine bø
ger. Det er dét, som gør Herluf Trolle til 
den han er, det er derfor, vi i dag er 
samlet i mindet om ham. Og det er der
for, at særskilt vi har grund til at takke 
ham. Han gav kongen sit liv, men det 
var jo os, han skænkede sin formue.

I sin tale ved Herluf Trolles begravelse 
i sommeren 1565 sagde hans ven Niels 
Hemmingsen:

Havde salig Hr. Herluf og Fru Birgitte 
sat deres gods overstyr ved drik, terning
spil eller andre utilbørlige måder, »eller 
omkommet det med pral«, kunne ingen 
have sagt andet, end at enhver må gøre 
med sin ejendom, hvad han vil. »Men 
nu kunne de ikke være tilfredse, men 
knurrer herimod og mener, at det var 
ikke rigtigt gjort at lade peblinge få så
dant gods at løbe med.«

De peblinge, som fik sådant gods at 
løbe med, det er os. Det er den slags 
ting, der somme tider gør det let at tage 
stilling til problemer af en helt anden 
art. De utilfredse personer Niels Hem
mingsen hentyder til, som »knurrer her
imod«, det var Herlufs og Birgittes slægt
ninge, der ønskede gavebrevet kendt 
ugyldigt, for at de selv kunne få fingre 

i godset og formuen. »Ugudelige« kalder 
Niels Hemmingsen dem, dengang et 
overvældende stærkt ord. En af dem, der 
hjalp Birgitte gennem mange års proces
ser mod disse ugudelige slægtninge, det 
var Peder Oxe. Han er en omstridt mand. 
Nogle historikere anser ham for en pa
triot, andre nærmest for en landsforræ
der. For os herlovianere er bedømmelsen 
let. Peder Oxe hjalp Birgitte Gøye, da 
det kneb. Han bidrog til, at hendes og 
Herlufs gave stod ved magt. Han sørgede 
for, at peblingene kunne beholde deres 
gods. Han var peblingenes ven, og det er 
kun naturligt, at peblingene til gengæld 
er Peder Oxes venner.

En af livets mest anvendelige sand
heder lyder således:

Får man ikke den, man elsker, 
må man elske den, man får.

Måske det bedste eksempel på denne 
leveregels gyldighed er de følelser, man 
nærer over for sit barndomshjem, hvad 
man føler for stedet, hvor man er vokset 
op, hvor man har tilbragt sine barndoms- 
og ungdomsår. Stedet kan være så trist, 
som man overhovedet kan udmale det, 
Istedgade, Valby Gasværk. Man elsker 
det altid!

Hvor er vi begunstigede, vi herlovian- 

ske peblinge, at det sted, vi under alle 
omstændigheder ville have elsket, faktisk 
og uimodsigeligt er så smukt. Sven Clau
sen, student fra 1911, kommer et sted 
ind på dette tema og citerer en taler fra 
en af sin skoletids Trolleballer, missionær 
Lars Peter Larsen, student fra 1882, som 
sagde: »Men det er ikke bare, fordi det 
er et pænt sted at komme til, at vi ven
der tilbage.«

Blandt andre årsager til, at vi vender 
tilbage, opregner Sven Clausen: »Herlufs
holm var i min tid en fin skole i den for
stand, at ingen spurgte hverken om dit 
eller dat, udover hvorvidt man kunne lide 
disciplen«. Det vil sige: det var det, han 
mente, men det var ikke det, der stod på 
tryk. Sven Clausen var ikke nogen god 
korrekturlæser, og om livet og tonen på 
Herlufsholm kom der ikke til at stå, at 
det eneste afgørende var, om man kunne 
lide disciplen. Der stod: det eneste af
gørende var, om man kunne lide disci
plin.

Vore tanker går i aften til det ædle, 
fremsynede, modige og selvrådige ægte
par, som for 413 år siden bestemte, at 
det ikke var deres slægt, som skulle arve 
deres besiddelser, deres formue og deres 
gods, men peblingene, disciplene, her- 
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lovianerne, vi der sidder her. Lad os øn
ske — og lad os arbejde for — at deres 
æd e gave skal komme mange, mange 
fremtidige årgange af herlovianske 
peblinge til gode.

eg vil bede jer alle om at rejse jer 
og om at løfte jeres glas i taknemmelig

Mere om Fisten
Kære redaktører,

Herlovianeren, august 1977, er just nået 
hertil. Blandt diverse glæder, som bla
det vækkede i mit hjem (der i øvrigt 
regner med at skulle fremskaffe en her- 
lotianer til næste år), må jeg fremhæve
Fis tens storartede indlæg.

[ efterlyser oprindelsen til navnet Fi
sten. Som 2den-klasser, da han trådte til
i anuar 1928, husker jeg den tydeligt, 
har faktisk mange gange siden dengang 
tænkt på dette navn, hvor genialt, vittigt, 
venligt og dog med brod i, det var.

Sammentrækningen af »Fodspeciali- 
stén« er ganske rigtig, men denne beteg
nelse har kun indirekte relation til Ladby- 
tufe, disse var forlængst opfundet og be
nyttet af mange, før Fisten kom til.

Nej, den direkte årsag til betegnelsen 
Fodspecialist var, at Dinesen straks be
gyndte at docere, at han ville stå på god 
jod med os. — Så vidt jeg husker, var det 
3die-klasserne, der fangede dette smukke 
øriske og døbte ham. Nævnte gode fod 
manifesterede sig bl.a. ved, at han med 
større iver end nogen af os kendt for
gænger idømte Ladby stroppeture, og 
navnet blev således et udslag af netop 
den ironi, som Dinesen selv beskriver, at 
han kom til at forstå og påskønne. Jeg 
mindes imidlertid ikke, at han var særlig 
begejstret for ironien, da han trådte til 
som ung 31-årig lærer, der var uvant 
med døgnet rundt at skulle dirigere man
ge drenge, som ikke viste synderlig sans 
for at forstå hans gode sider (fødder).

b
Disse drenge havde alle været svært 

>‘gejstrede for forgængeren. Som Dine
sen selv siger, var det en fin forgænger, 

hed og ærbødighed for stifternes min
de...

... og derefter råbe et leve, det vi for
står ved et herloviansk leve, tre lange og 
tre korte, for vores 413-årige skole og 
dens fremtid.

Herlufsholm længe leve!

nemlig samme Yp, som er omtalt andet
steds i august-nummeret, og i øvrigt hed 
Andersen, men som til alles sorg tog et 
præstekald og dermed forlod Skolen ved 
juletid 1927. Yp idømte også Ladby-ture, 
men han gjorde det på en anden måde, 
som vi bedre akviescerede ved.

Men Dinesen fik startet fri idræt, og 
for det tilkommer der ham stor hæder. 
Det viser sig altså, at han gjorde det på 
basis af et budget på kr. 100, senere for
øget med kr. 50, hvilket ingen af os 
kendte noget til dengang. Utroligt, at 
han med dette lille budget havde lagt 
grundpillen til det, der føje år senere 
havde udviklet sig til landets bedste sko
lesportsplads. Jeg tror, den har uddannet 
mange generationer af gode sportsmænd, 
som stadig bevarer denne interesse. — 
Gad vidst, om den også i nuværende pe
rioder fortsætter hermed!

Ikke nok med, at Dinesen startede 
sporten i større stil, det må erkendes, at 
han, trods surhed, som hans stroppeture

Dette morgenbillede af 
Fisten og fire diple 
(hvoraf en liggende!) 
foran Skolebygningen 
kan vel kun være taget 
en søndag?
En hverdag kunne næppe 
danne baggrund for en 
så afslappet atmosfære. 
Altså en sommersøndag, 
og omkr. 1930?

o.a. skabte, sandt at sige også var en god 
lærer.

Der var på det tidspunkt endnu en del 
brave lærere af den helt ældre type, hos 
hvem man ikke lærte så meget. Og så 
var der, hvad vi betragtede som den 
yngre type, hvortil Dinesen m.fl. hørte, 
og blandt hvilke, der var nogle, som ville 
ændre traditioner, hævdvundne rettighe
der o.s.v. De deraf affedte ærgrelser til 
trods, vi lærte hos dem, og de formåede 
vel at motivere os, Som det hedder nu
omdage.

Når Dinesen i sit! indlæg, og efter at 
have draget erfaringer fra andre skoler, 
kan sige, at han, trods mangel på flid, 
dog ikke har mødt så høj standard blandt 
elever andetsteds, så' synes jeg, det skal 
være ret at tilføje, at dette tjener til hans 
og flere af hans dayærende yngre kolle
gers ære, samt at der tilkommer ham se. v 
og en del af disse kolleger kredit herfor.

Mange venlige hilsner.

Jörgen Hage (’33). 
Kampsax, Bangkok.

P.S. Med hensyn til b iledet af løberne 
(nr. 18, side 195) ttor jeg, det kan være 
fra ca. 1929-30, og her er et forslag til 
identifikation af nogle. Fra venstre: Tor
ben Klein, Eyvind Barteis, Ludvig Re- 
ventlow (henrettet af Gestapo i 1945), 
?, ?, Knud Skeel Christensen, Børge Fa
bricius.
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Til Guds ære og rigets gavn
Talen i Herlufsholm kirke Trollemorgen 1978 
Af provst Krarup-Hansen, Herlufsholm

NÅR vi igen en Trollemorgen samles — 
gamle og nuværende diple — er det ikke 
en udlevet tradition, vi følger. I dag kan 
vi slet ikke lade være med at trække 
linien tilbage til begyndelsens morgen og 
lytte til de røster, der kommer til os fra 
de henfarne slægter, hvis gerning stadig 
lever.

Som dreng syntes jeg altid, at det så 
så krukket ud, når gæsterne på en maleri
udstilling gik rundt og ligesom lavede en 
kikkert af deres hule hånd og studerede 
et billede nøjere. Men siden har jeg op
daget, at det er nu slet ikke så tosset; 
man kan virkelig ved at gøre det holde 
alle uvedkommende synsindtryk borte og 
sådan koncentrere hele sin opmærksom
hed om billedets detailler, så perspektivet 
i det kommer til sin ret.

I ethvert billede findes der et punkt, 
hvor alle de vandrette linier, der løber 
ind i billedet, skærer hinanden. Dette 
usynlige punkt giver billedet dybde
perspektiv.

På denne morgen vil vi følge perspek
tivets lov. Vi vil holde den hule hånd for 
øjet som en kikkert og lukke alle for
virrende synsindtryk ude og søge det 
punkt, hvor alle linierne i Herlufsholms 
historie løber sammen og samler sig i ét 
punkt. Og her møder vi da to af det 16. 
århundredes virkeligt store mennesker — 
vor skoles grundlæggere. Det er deres liv 
og indsats, vi vil betragte, lytte til og 
lære af for at prøve på at være på linie 
med dem. — Kun det giver mening i at 
fastholde traditionen med Trolledag.

»Til Guds ære og rigets gavn« — ikke 
til egen ære og gavn — stiftede de to Sko
len for kommende slægter. Glemmer vi 
det, har vi glemt det vigtigste — grund
laget for det hele.

Det de begyndte, har slægt efter slægt 
siden bygget videre på — forpligtet og 

inspireret af deres indsats. Vi mindes alle 
dem i taknemlighed — også i vor tid — 
der byggede videre på den grund, fundat
sen af 23. maj 1565 lagde. Uden deres ind
sats tror jeg ikke, at Herlufsholm havde 
eksisteret i dag som Herlufs og Birgittes 
frie skole. Forlængst er de bygninger, 
som de to rejste på dette sted, sunket i 
grus. Forlængst er Herluf Trolles pil fal
det for stormen — kun kirken og kloster
gangen med kapitelssalen m.m. står til
bage; men Herlufs sønner byggede på 
den gamle grund, og Herlufsholm rejste 
sig som en fugl Føniks af asken. Arven, 
som de to gav os, med dens kald og for
pligtelse, blev værnet og værget — selv
om det holdt hårdt. Vi tror, at også frem
over vil den forpligtelse, de gav os, kalde 
til samling for at værne om den gamle 
skoles frihed. Men kamp og indsats vil 
det koste, fordi tiden og tidsånden er 
blevet en helt anden.

Men lad os endnu et øjeblik betragte 
de to i vor kikkert. Mere storsindede, 
ridderlige og helstøbte mennesker end 
dem er sjældent at finde her til lands. 
Rigt begavede var de, favnende vidt, for
drende meget af andre, men aldrig mere 
end af sig selv. De var i ordets dybeste 
forstand ansvarlige — både over for hin
anden i livets troskab og kærlighed, men 
også over for de mange og det meget, 
der var betroet i deres varetægt, tro mod 
de givne opgaver, frygtløse over for fa
rer, med en lys tro på fremtiden. Alt 
sammen holdt fast i og båret af en le
vende tro på Gud.

Vi kan lære meget af de to i en tid, 
hvor vi synes, at det personlige ansvar 
forflygtiges, og hvor troen på Gud så 
underligt bliver borte.

Grundtvig siger et sted: »Skal et folk 
magte store ting, må det have kærlighed 
og tro«. Det havde Herluf og Birgitte — 

og derfor magtede de store ting. Og så
dan må også vi have kærlighed og tro, 
skal vi kunne magte at løse dagens op
gaver.

De to hentede styrken til deres dag
værk fra deres kristne tro. Det var ikke 
for at følge tidens skik, at de overalt på 
deres gårde indrettede et bedekammer — 
for det var nok lige så sjældent dengang 
som nu — eller at Herluf Trolle overalt 
til lands og til vands altid bar Davids Sal
mer hos sig og førte sin bedepult med. 
Når vi deromme bag alteret ser de to 
knæle side om side foran den opstandne 
Kristus, var det ikke tomme former, men 
et sandt udtryk for, hvorfra de hentede 
deres styrke. Professor Tolstrup siger det 
så rammende i sin bog Det Ældste Her
lufsholm: »En ting står fast, den Guds 
velsignelse, som stifterne nedbad over de
res værk, bar det gennem storm og stille.« 
Der var over deres liv et præg, som hver
ken tiden eller noget andet kunne give 
dem, men alene Gud. Derfor er det helt 
på deres linie, når vi begyndte dagen her 
i deres gamle kirke og synger: O, Gud 
vi love dig, dig Herre bekender vi...

Til Guds ære, ja, og til rigets gavn blev 
Skolen rejst for at værne og dygtiggøre 
dansk ungdom. Arven blev givet videre. 
Og mange er de, som gik ud herfra og 
øvede en indsats, der kastede glans over 
vort land og den gamle skole.

Stærke kræfter er i dag ude efter at 
stække vingerne på en ungdom, som net
op skal til at prøve, om de kan bære, lære 
den at tænke langt, at sigte højt, og 
handle dristigt under ansvar. Det må ikke 
ske! Og her har Skolen sin store opgave 
og berettigelse.

Må Herlufs og Birgittes skole aldrig 
glemme, at adel forpligter, at der altid 
følger et ansvar med en betroet arv.

Til Guds ære og rigets gavn. I det 
brændpunkt løber alle linierne sammen 
i det billede, som vi en Trollemorgen 
betragter. Vi vil holde perspektivet fast, 
også når vi nu om lidt standser op ved 
Herlufs og Birgittes hvilested!

Og så beder vi frimodigt: Gud vel
signe Skolens gerning, at den må lykkes!
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