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55. ÅRGANG NUMMER 17 JUNI 1977

Rektor Kierkegaard siger farvel
DA REKTOR Kierkegaard talte ved 
Trollefesten i Herlovianersamfundet i 
januar, nævnede han, at han ville trække 
sig tilbage i år. Det var en nyhed, alle 
var kede af at høre, og mange har den 
sikkert også overrasket. Skønt Heis gen
nem de sidste år har været syg i perioder, 
gør han et rask og energisk indtryk og 
ser langt yngre ud end sin alder. Han fyl
der 69 søndag den 11. september.

Men nu nærmer tiden sig altså. Når 
skoleåret 1976-77 er slut, den 31. juli, 
rykker Poul og Grethe Kierkegaard ud 
af Herlufsholms rektorbolig, som de flyt
tede ind i sytten år før, den 1. august 
I960. De bliver imidlertid på egnen. De 
har købt et hus på Heksehøj, ved Præstø
vej, på den anden side af Næstved. Hvem 
der skal efterfølge dem i rektorboligen, 
var ved redaktionens slutning endnu ikke 
oplyst.

Det havde allerede i mange år været 
knapt med pladsen ved lovsangen på 
Læsesalen. Og lokalet var i øvrigt ikke 
opløftende, hverken akustisk eller på 
anden måde. Rektor Kierkegaard flyttede 
derfor lovsangen til kirken, i enhver 
henseende en ændring til det bedre. 
Samtidig blev tidspunktet flyttet til en 
times tid senere, så morgenruheden var 
gået af dipelstemmerne. Fot. Erik Peter
sen, august 1964.
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Familien Kierkegaards tilknytning til 
Herlufsholm begyndte imidlertid, som 
npin ved, længe før I960. Cand. mag. 
Pcul Kierkegaard blev i 1934 ansat som 
timelærer på Skolen, og i 1936 blev han 
adjunkt. Samme år blev Grethe An
dreassen ansat som leder af Sygehuset. I 
1939 blev Grethe Andreassen og Poul 
Kierkegaard gift.

Indtil 1948 boede de øverst på Skole
bygningen, med tilhørende sovesal. Hvor 
mange diple har gjort sig klart, hvad det 
vi sige for en hører og hans private liv 
»at have sovesal«? hvad det vil sige for 
en gift hører? og for hans kone? Hvis 
man ikke bryder sig om et evigt rend 
af drenge på snart sagt alle døgnets timer, 
kan det ikke være morsomt, hverken for 
én selv eller for diplene. Hvis man på 
den anden side kan finde sig i det, ja, 
eller ligefrem synes at det er dejligt (det 
er fru Kierkegaards eget ord om denne 
tid og dette liv), så er man sandsynligvis 
en god sovesalslærer (og en god sovesals
lærerkone).

I 1948—49 var familien Kierkegaard 
i (Tyskland, han som undervisningskon
sulent ved Den Danske Brigade. I 1950 
bliv Poul Kierkegaard lektor, og familien 
flyttede til Museumsbygningen, stadig 
m:d sovesal. Og det var stadig »dejligt«. 
Men kun to1 år. I 1952 blev Poul Kierke
gaard rektor for Svendborg Gymnasium.

I januar I960 blev Axel Reedtz-Thott 
forstander, og i marts døde rektor Friis- 
Hansen. Axel Reedtz-Thott rejste til 
Svendborg og spurgte Poul Kierkegaard, 
om han agtede at søge stillingen som 
rektor på Herlufsholm. Det gjorde Kier
kegaard ikke, med den begrundelse at 
han ikke ville udsætte Reedtz-Thott for 
at skulle give ham et nej. Derefter op
fordrede Reedtz-Thott Kierkegaard til at 
søge den ledige stilling. Og det sagde 
Kierkegaard ja til.

I de sytten år 1960—1977 har Herlufs
holm oplevet flere omfattende og dybt- 
gi ende ændringer i sin struktur og sit 
di glige liv end måske i nogen anden til
sv arende periode af sin 412-årige til
vi frelse.

Dipeltallet er øget, fra det hidtil stør
ste Skolen havde oplevet ril omkring det 
dobbelte, og Skolen er blevet åbnet for 
dagelever, herunder også piger. Disse 
udvidelser medførte naturligvis, at hø
rernes antal måtte udvides tilsvarende. 
Nye klasseværelser, nye sovesale, og man
ge andre nye lokaler måtte til. Og alle 
de gamle måtte moderniseres. Skolens 
mægtige nybygnings- og ombygnings
program er blevet gennemført i disse år: 
påbegyndt og afsluttet!

Samtidig måtte hele Skolens organisa
tion lægges om. Det store personale i 
køkken, spisesal, haver m.m., som var 
nødvendigt for, at det tidligere Herlufs
holm kunne fungere, kunne ikke længere 
fremskaffes, eller betales. Herlufsholm 
lod sig ganske enkelt ikke længere drive 
på den gamle facon. Madlavning og ser
vering, vask og vedligeholdelse, opvarm
ning og rengøring .... praktisk talt alt 
måtte ændres.

Dét er ikke noget at være ked af! 
Alt, hvad der lever, forandrer sig. Og 
ofte er det bedst at tage initiativet. Som 
rektor Kierkegaard selv har udtrykt det, 
med et citat fra Edmund Burke: »Man 
må ændre for at bevare«. Meget på Her
lufsholm er blevet anderledes i disse 
sytten år. Men stedet lever! Det er stadig 
en levende og god skole. Det er stadig 
Herlufsholm.

Visse ting måtte man sige farvel til. 
Baven blev nedlagt. Deket blev afhæn
det. Men andre af reformerne udgjorde 
store forbedringer. På mange punkter er 
Herlufsholm i dag en bedre skole end 
nogen sinde før i sin lange historie.

At alt dette er gået så godt, at refor
merne er gennemført så heldigt og uden 
at slå noget virkeligt værdifuldt i styk
ker, at så mange nye, frugtbare ting er 
sat så godt i gang, er i høj grad rektor 
Kierkegaards fortjeneste. Sammen med 
forstanderen, indtil 1974 Axel Reedtz- 
Thott og siden Jens Just Jermiin, har 
han hovedansvaret for, at disse år, som 
kunne have oplevet bagslag og alvorlige 
revner i porcelænet, i stedet er blevet en 
serie af lykkelige søsætninger. Nutidens 

og fremtidens diple vil mindes et andet 
Herlufsholm end tidligere tiders. »Alt 
skifter i din ramme«. Men at de vil min
des Herlufsholm, og mindes det med 
glæde, er jeg ikke i tvivl om.

Rektor, ja, og hans kone! Fru Kierke
gaards kendskab til Herlufsholm og til 
diplene, hendes viden om diples proble
mer og hvorledes de måske kan løses, 
erhvervet først gennem tre år som her
skerinde på Sus, siden som sovesalshører
kone i tretten år, ®g endelig de sidste 
mange år som værtinde i rektorboligen, 
har været en uvurderlig ingrediens i 
disse sytten betydningsfulde år. Herlufs
holm og herlovianerpe har meget at sige 
Poul og Grethe Kierkegaard tak for.

Sven 'Tilo Achen (’40).

Herlufsholm 
på engelsk

I BEGYNDELSEN af 1800-tallet slog en 
ung dansk filolog,! Andreas Andersen 
Feldborg, sig ned i England. Han ernæ
rede sig som skribent og arbejdede for 
at udbrede kendskab til dansk litteratur 
og danske forhold i Jet hele taget. I 
årene efter slaget på Rheden 1801 og 
Englandskrigen 1807—14 følte han det 
som en opgave at (bekæmpe uvidenhed 
og fordomme mellem det engelske og det 
danske folk og at bidrage til en forståel
se mellem de to nationer.

I 1824 udsendte I han Denmark Deli
neated, or Sketches of the -present State 
of that Country. Skønt Feldborgs navn 
kunne tyde på, at han stammede fra Jyl
land, er det udelukkende Sjælland og 
især Nordsjælland, han skriver om. Bo
gen skildrer navnlig Øresundskysten, 
Helsingør, Kronborg, Marienlyst, Fre
densborg, Frederiksborg, Frederiksværk, 
Rungsted, Søllerød,1 Øverød, Sorgenfri, 
Frederiksdal og Gentofte.

Hertil kommer to store afsnit om The 
City of Copenhagen cg Jægerspris. De 
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nationale monumenter i Jægerspris slots
park danner udgangspunkt for levneds
beskrivelser af nogle af de berømte skik
kelser, som monumenterne er rejst over, 
fremfor alt Tordenskjold og Holberg. 
Sidstnævnte behandles yderligere i et 74 
siders appendiks An Historical Sketch of 
Danish Literature from 1588 to the pre
sent Time med oversættelse af to scener 
fra »Don Ranudo«.

Hvad der især vil interessere herlovi- 
anere er, at Feldborg foretager en af
stikker til Sydsjælland med omtale af 
Vallø, Vemmetofte, King Valdemar’s 
Castle near Vordingborg, samt en side 
om Herlufsholm: Of the public establish
ments in the south of Zealand, the 
School of Herlufsholm is pre-eminently 
entitled to notice. It is a fine monument 
of the public-spirited beneficence of 
Admiral Herluf Trolle, who teas killed 
in a sea-fight in the year 1565. Many 
distinguished characters received their 
education here, and it is still considered 
one of the best schools in the country...

I øvrigt handler størstedelen af styk
ket, pudsigt nok, om Store Pil. Til tek
sten om Herlufsholm knytter sig et kob
berstik, et af de smukkeste ældre billeder 
af Skolen som findes (over disse linjer, 
her noget formindsket).

»Denmark Delineated« er en begej
stret og lidt naiv bog, men fyldt med in
teressant og kuriøs oplysning, og tillige 
et fængslende spejl af sin tid. Dertil er 
det en meget smuk bog, af en udsøgt 
klar typografi og med 24 yndefulde illu
strationer i kobberstik. Den var efter
hånden blevet en stor sjældenhed, men 
er nu udsendt i en aldeles nydelig faesi- 
mile-udgave, af Rosenkilde og Bagger, 
424 sider, smukt indbundet, for 195 kr. 
inkl. moms. Bortset fra at billederne er 
blevet noget mørke i reproduktionen, 
fortjener den kun lovord.

S.T.A.

HUSK 
medlemskontingent!

Generalforsamlingen
DET VAR torsdag 31. marts, en isnende 
kold forårsaften, med blåsorte, forrevne 
skyer jagende over frostmånen. Henimod 
kl. 19.30 stilede skarer af festklædte per
soner mod Assurandørernes Hus, Amalie- 
gade 10, i København, og indenfor lød 
en summen af oprømte stemmer. Det 
var da heller ikke her.

En seddel i foyer’en, ikke ulig lignen
de budskaber i Vylen, oplyste, at Her- 
lovianersamfundets ordinære generalfor
samling var henlagt til Den Gyldne For
tun, Ved Stranden 18, — og forklaringen 
fik vi senere: bestyrelsen havde glemt at 
aftale det fornødne med Assurandørerne.

I Den Gyldne Fortun indfandt sig 
derefter nitten medlemmer, hvoraf fem 
repræsenterede bestyrelsen: formanden 
Kaj Dorph-Petersen (’43), næstforman
den Ernst Schaumburg-Müller (’29), 
medredaktør Mikkel Vass-S/rensen (’70) 
samt John Richter (’47) og Klaus Aarup 
(’51). — Kasserer Jan Trier (’58) og 
Lars Thuesen (’JA) var forhindret i at 
være til stede (se senere). Årgangsvis 
fordelte deltagerne sig således: 17, 17, 
22, 24, 26, 29, 31, 40, 43, 44, 45, 47, 
51, 60, 65, 70, 70, 72 og 72.

Kl. 20 bød Dorph-Petersen velkom

men, forklarede og bad om undskyldning 
for misforståelsen med hensyn til møde
lokale, og foreslog at vælge Jørgen Ma- 
zanti-Andersen (’45) til dirigent. Ma- 
zanti-Andersen erklærede generalforsam
lingen indkaldt i overensstemmelse med 
Samfundets love, udbad sig — og fik — 
forsamlingens billigelse af det ændrede 
mødested, og gav derefter ordet til for
manden:

Formandens beretning
Sædvanligvis indleder jeg denne beret
ning med at nævne navnene på de med
lemmer, der er døde siden sidste gene
ralforsamling. Det vil jeg også gøre her:

Arkitekt Helge Finsen (T5),
direktør, generalkonsul C. F. Glad (’09), 
tidligere oldfrue på Herlufsholm

Karen Henningsen,
landsretssagfører Paul Opstrup (TO), 
læge Erling Traustedt (TO), 
læge Frederik Koch (T5),
grosserer Olav Melby (T5) og 
direktør Ivar Kähler (’37).

Lad os rejse os og mindes vore døde 
kammerater.
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Herlovianersamfundets firsporede aktivi
tetsprogram — fester, Herlovianeren, le
gatuddeling og bestyrelsesmøder — har 
været fortsat i det forløbne år siden sid
ste generalforsamling uden særlige ny
skabelser.

Medlemstallet viser en ganske positiv 
udvikling: Ved udgangen af marts i fjor 
havde samfundet 825 medlemmer. Siden 
da er 7 døde og 14 har meldt sig ud. 
Det giver en fragang på 21. Men i sam
me periode har vi fået 58 nye medlem
mer, således at vi pr. dato i alt er 862 
medlemmer i Herlovianersamfundet.

Disse medlemmer har vi i årets løb 
budt på:

Fik-fak batøk-turneringen i Charlot- 
teplund skov Kristi himmelfartsdag. 
Dette arrangement, der varetages af et 
privat aktieselskab med en vis uformel 
tilknytning til Herlovianersamfundet, er 
år for år en bragende succes — og den 
gentages forhåbentlig i år.

Næste tilbud til medlemmerne var rus
festen den 10. september 1976 på Øre
sunds gyngende bølger. Vi tog atter en 
gang færgeturen fra Tuborg Havn til 
Låndskrona og tilbage og tilbage og til
bage — og underholdt os undervejs med 
mid og drikke, taler og dans. Denne fest 
er uhyre fornøjelig, festlig og fugtig — 
og den berømmes højt af de unge år
gange i samfundet. At den holdes til søs, 
er ikke så meget en reverens for den 
gamle skolestifters professionelle element 
— det skyldes mere, at priserne dér er 
en del lavere. Jeg er forøvrigt tilbøjelig 
till at mene, at det store antal indmeldel
set fra de nye årgange hænger meget 
stærkt sammen med netop denne form 
fo: rusfester. Dette arrangement må i 
hvert fald indgå i drøftelserne — både 
her på generalforsamlingen, hvis nogen 
sy res, at festen bør under debat, og i be
styrelsen, når vi skal til at overveje rus
festen 1977.

Det lykkedes os ikke at få arrangeret 
en Mortensaften-sammenkomst i 1976. 
M:n jeg må straks tilføje, at vi indgåen
de vil overveje at arrangere en sammen- 
kcmst på det tidspunkt i 1977 — og at 
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få planlagt et program af samme lødig
hed som ved tidligere Mortens-fester i 
Herlovianersamfundet. Tiden er mulig
vis inde til en ny auktion — efter Achens 
mønster for nogle år siden.

Trollefesten i år blev atter en gang 
holdt den lørdag, der lå nærmest ved den 
14. januar. Og den blev efter deltagernes 
mening en god og fornøjelig aften. Vi 
har fået en del tilkendegivelser om, at vi 
udviser manglende respekt for Herluf 
Trolles minde ved ikke at feste præcis 
på hans fødselsdag — men vi har stædigt 
siddet disse indvendinger overhørig. 
Blandt andet af hensyn til kontakten 
med skolen og dens ledelse. Forstander 
og rektor vil normalt være afskåret fra 
at deltage i de gamle herlovianeres fest, 
hvis denne afholdes den 14. januar — 
men i år for eksempel havde vi fornøjel
sen af at se både forstanderparret og 
rektorparret i Assurandørernes Hus, 
hvor vi fejrede vores Trollefest. Trolle- 
taleren var Tobias Ritzau (’26), som først 
forskrækkede mig ved at meddele, at 
hans taletid ville være cirka en halv time 
— men dernæst glædede forsamlingen 
ved at overholde sin plan. Han — denne 
meget berejste og erfarne mand — var 
god at lytte til.

Det er for øvrigt efter mit skøn hyg
geligt at se, så godt jubilarårgangene, der 
er rigt repræsenteret, fester sammen med 
de ganske unge årgange, der også møder 
frem i stort tal. Men mellemårgangene 
er ikke særlig ivrige efter at komme her 
— og på det punkt tror jeg nok, de sny
der sig selv en kende. Jeg vil godt via 
denne beretning, som vel bliver aftrykt 
i Herlovianeren, opfordre den store mid
tergruppe i Herlovianersamfundet til at 
overveje, om de ikke skulle prøve at 
være med til en Trollefest med lanciers 
og det hele — eventuelt efter aftale med 
et par andre gamle klassekammerater.

Samfundets medlemsblad Herloviane
ren er — i modsætning til en del andre 
trykte medier — udkommet punktligt 
igen i det forløbne år. Og præcision er 
ikke bladets eneste dyd — kvalitet og 
elegance har præget hvert af numrene.

Så samfundet kan atter en gang hel
hjertet rette en stor tak til bladets to 
redaktører Sven Tito Achen (’40) og 
Mikkel Vass-Sørensen (’70) — samt til 
personalia-redaktøren Philippe Grand
jean (’68).

Ikke mindst for de herlovianere, der 
bor i udlandet — og det er en del efter
hånden — men sandelig også for os, der 
er forblevet redefaste i fødelandet, er 
Herlovianeren vel nok det mest betyd
ningsfulde bindeled både mellem med
lemmerne indbyrdes og mellem skolen 
og os. Blot kunne vi ønske os, at: med
lemmerne var lidt mere aktive i retning 
af at korrespondere med Herlovianeren 
om stort og småt — blandt andet an
gående facts til person,ilia-rubrikken.

Et tredje tilbud til medlemmerne er 
legaterne. Vi disponerer både over nogle 
desværre ret små portioner enkelegater — 
og over godt 12.00(1 kroner legatportio
ner til studerende. Desuden uddeles 5000 
kroner i legatportioner fra Herbert 
Rouenvilles og Hustrus Legat efter ind
stilling fra Herloviapersamfundets besty
relse. I de gode år lier i landet var der 
ikke særlig stor efterspørgsel efter legat
portionerne, men nu, da alle uddannel
sesbrugeres situation! er stærkt forværret, 
kommer der naturligvis flere ansøgnin
ger. Det giver mig anledning til to kom
mentarer. Først til de potentielle legat
ansøgere: vær opmærksomme på notitsen 
i Herlovianeren om indsendelse af an
søgninger — og vær forvisset om, at an
søgninger behandles diskret og kompe
tent. Og dernæst til| ældre, bedre etable
rede medlemmer afl Herlovianersamfun
det: nu er der virkelig brug for midler 
til at fremme unge skolekammeraters ud
dannelsesforløb. Tænk for eksempel på 
testamentarisk at efterlade en sum til 
Herlovianersamfundet med den klausul, 
af formuens afkast skal anvendes til ud
dannelsesstøtte. Eller betænk Herlufs- 
holm-Fonden, hvis midler for største
delen går til støtte for mindrebemidlede 
elever på Herlufsholm.

Bestyrelsen har vel ikke i den for
gangne periode haft sit travleste år. Vi 



har kun holdt tre møder, men jeg må dog 
nævne, at en del bestyrelsesaktivitet — 
legatuddeling, regnskabsførelse o.s.v. — 
er foretaget uden for møderne.

Under et senere punkt på dagsordenen 
er fire bestyrelsesmedlemmer på valg — 
og er alle villige til at modtage genvalg. 
Det er John Richter (’47), Klaus Aarup 
(’51), Mikkel Vass-Sørensen (’70) og 
Lars Thuesen (’74). Lars Thuesen har 
desværre meldt afbud til i aften — han 
er på rejse i Italien. Ligeledes har kasse
reren Jan Trier meldt afbud — på grund 
af rejse til Norge. Så hans regnskabs
aflæggelse og fremlægning af budget må 
jeg overtage. Dog efter hans manuskript.

Men inden det sker, beder jeg om 
kommentarer og debat om den nu af
lagte beretning.

Kommentarer til beretningen
Formandens beretning hilstes med bifald.

Kr. Jensen (T7) spurgte om de 14 
udmeldte: om årsagerne til deres ud
meldelse og om hvorvidt de udgjorde en 
slags gruppe.

Flemming Tolstrup (’24) kunne op
lyse, at udmeldelserne fordelte sig meget 
spredt blandt medlemmerne, og at der 
ikke var noget fællespræg ved dem eller 
deres eventuelle motiver (for så vidt som 
de var oplyst) for udmeldelsen.

I tilknytning til formandens omtale af 
Fikfak-batøk-bataljerne lagde John Rich
ter (’47) et begejstret ord ind for kano
turen ned ad Susåen, fra Vetterslev bro, 
gennem Tystrup og Bavelse søer til Her
lufsholm, som arrangeres af gamle so
ranere, men med mulighed for deltagelse 
også for gamle herlovianere (se p. 190).

Beretningen blev derefter godkendt.

Regnskabet og 
kassererens kommentarer
På kassereren Jan Triers vegne gennem
gik formanden derefter som punkt 3 
regnskabet og læste siden Triers kom
mentarer hertil, som følger:

Også i år er årsregnskabet trykt i Her- 
lovianerens marts-nummer og udsendt 

til samtlige medlemmer i de første dage 
af marts måned.

Trods pessimismen ved sidste års ge
neralforsamling, hvor vi underbudgette
rede med 3.000 kr., udviser regnskabet 
faktisk et overskud på godt 8.000 kr. 
Årsagen til denne meget væsentlige for
skel er dels, at der er indgået restancer 
med godt 4.000 kr., dels at Herloviane- 
rens redaktion har udvist betydelig spare- 
vilje og -evne, hvilket har resulteret i, at 
udgiften har været ca. 4.000 kr. mindre 
end budgetteret. Også festkontoen er ca. 
3.000 kr. mindre end budgetteret, hvilket 
til dels hænger sammen med, at Mortens
aften blev sløjfet i 1976.

Også repræsentation og administration 
har været lidt lavere end budgetteret. 
Med dette overskud er underskuddet fra 
1975 næsten dækket ind.

Status taler i og for sig for sig selv. 
Der er en lille teknisk forskel i forhold 
til tidligere år, idet kursreguleringskon
toen er flyttet ned som. reguleringspost 
under kapitalkontoen. Her hører den 
rettelig hjemme.

Det originale regnskab, der ligger hos 
dirigenten, er godkendt af bestyrelsen og 
underskrevet af revisor.

Om legatregnskaberne skal blot be
mærkes, at den i regnskabet anførte 
kursgevinst ved køb af obligationer er af 
regnskabsteknisk karakter, idet obliga
tioner købes til kursværdi, men i status 
medtages til pålydende værdi.

Vedrørende budgettet skal bemærkes, 
at bestyrelsen trods det gode driftsresul
tat for 1976 har foreslået kontingentet 
hævet til 90 kr. for fuldt betalende med
lemmer, og 45 kr. for de 8 yngste år
gange.

Kontingentet har nu i to år været 
80/40, og hvis det hidtidige aktivitets
niveau skal bevares, er en forhøjelse nok 
nødvendig.

Herudover er der ikke bemærkninger 
at knytte til budgetforslaget.

Det fine regnskab blev godkendt med 
stærkt bifald (som Trier altså, desværre, 
ikke kunne glæde sig over).

Også budgettet godkendtes, således 
som opstillet i Herlovianeren nr. 16, 
side 183.

Kontingentet
Punkt 5: Som anført i indkaldelsen og 
omtalt i Triers kommentarer foreslog 
bestyrelsen, at kontingentet forhøjes fra 
80 kr. årligt til 90 kr; for de otte yngste 
årgange samt for pensionister, der an
moder om det: det halve, altså fra 40 kr. 
årligt til 45 kr. årligt.

Forben Schur (V ’44) spurgte om, 
hvor stor en del de otte yngste årgange, 
altså årgangene 1969—1976, udgør af 
Samfundets medlemmer. Man mente, 
uden adgang til nøjagtige tal: godt halv
delen. Det viste sig at være overdrevet. 
Senere har Tolstrup oplyst, at de otte 
yngste årgange i øjeblikket udgør ca. 
28 procent af Samfundets samlede med
lemsskare. »Men som de flytter!« (Tol
strup har lige ført medlemslisten a’jour). 
Tolstrup savnede i øvrigt i formandens 
beretning en oplysning om, at Samfun
det hvert år, bl.a. ved en fællesaften på 
Herlufsholm, hvor Samfundet er vært, 
søger at hverve afgangsklasserne som 
medlemmer. I de senere år har studen
terne næsten 100 procent, dapie såvel 
som diple, piget såvel som drenge, meldt 
sig ind i Herlovianersamfundet.

Kontingentet blev derefter fastsat efter 
bestyrelsens forslag.

Valg til bestyrelsen m.m.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på 
valg: John Richter (’47), Klaus Aarup 
(’51), Mikkel Vass-Sørensen (’70) og 
Lars Thuesen (’74). De var alle villige 
til at fortsætte. De blev alle genvalgt 
med akklamation.

Samme skæbne overgik Samfundets 
revisor, Jørn Thomsen (’31).

Flere røster hævede sig for, at det 
snart var på tide at få et kvindeligt med
lem af bestyrelsen. Alles øjne rettedes 
mod Hanne Sigismund (’72), som dog 
lod forstå, at, i alle fald for hendes ved
kommen, det rette øjeblik endnu ikke 
var kommet.
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Eventuelt
Sc hur ankede over, at regnskabet var 
of æntliggjort tiden revisors påtegning.
Sv tret var, at på det tidspunkt, da Her- 
lo’danerens martsnummer går til sætning 
(o> senere til trykning), har revisor end
nu ikke været igennem og godkendt 
regnskabet. Det af revisor godkendte 
regnskab fremlægges ved generalforsam
lingen. Det afveg i dette tilfælde ikke 
på noget punkt fra det i Herlovianeren 
offentliggjorte.

Således nået til vejs ende takkede for
månden dirigenten, og forsamlingen 
takkede med et varmt bifald formanden 
og den øvrige bestyrelse og revisor for 
det store arbejde de gør til glæde og for
del for alle os andre medlemmer af Her- 
lovianersamfundet.

Derefter var der hyggeligt smørre- 
brødsbord m.m. for egen regning.

S.T.A.

Kanotur
I LIGHED med sidste år vil jeg i år ar
rangere en kanotur ned ad Susåen —■ fra 
Vetterslev til Næstved — for gamle Her- 
lo’danere og Soranere. Det kommer til at 
fo ■egå den sidste weekend i august 
(26.-28.), og programmet bliver som 
føger:

Start i Sorø fredag den 26. ca. 12.30 
(mødested ved kirken) med spisning af 
medbragte klemmer, fælles transport 
Sorø—Vetterslev, afgang fra Vetterslev 
ca 14.30 (her kan man evt. støde til), to 
overnatninger i telt på forud fastlagte 
pladser, ankomst til Næstved sent søndag 
eftermiddag. Fælles transport tilbage til 
Sorø er mulig, men ikke medregnet i pri
sen.

Kanoerne, der er to-personers, er fra 
uc lejerens side kun udstyret med øse og 
redningsveste. Alt andet nødvendigt — 
te t, kogegrejer, vanddunk, o.s.v. — må 
min selv medbringe. Oplysninger kan 
i øvrigt fås ved henvendelse til mig.

Prisen bliver 95 kr. (med forbehold!) 

pr. deltager, hvilket omfatter leje af kano, 
transport Sorø—Vetterslev og dækning 
af mine udgifter i forbindelse med ar
rangementet.

Bindende tilmelding (meget gerne 
»holdvis«!) sendes til mig allersnarest 
ledsaget af depositum på 30 kr. pr. del
tager.

Per Salling (Sorø 1973), 
c/o Holt, 

Sortedams Doss. 23, 4.tv.
2200 København N.
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Fugleskydningen finder i år sted lørdag 
den 20. august.

Borelli-Møller viser Niels Bohr rundt på 
det nye Fysikum, ved dets indvielse i 
I960. Fot. Steen R. Krabbe (’60).

Tre minutteir
MON IKKE Rosenvinges glimrende 
portræt af Borelli har bragt mangen 
gammel dipel tilbage i tankerne til fysi
kum en mørk vinter mandag morgen, 
når man stod der ved tavlen, og tre mi
nutter kunne være som en evighed.

Men hvor var det effektivt — de fær
reste lod det gentage sig ikke at være 
forberedt. Fra begyndelsen af februar og 
til eksamen 5—10 sider hver dag i fysik 
eller kemi. Terperi — ja måske, men det 
gik ikke uden, at man forstod stoffet og 
kunne fremstille det. Fremstillingsevnen 
blev i den grad trænet og stoffet lært, så 
at den store pædagog år efter år kunne 
glæde sig over topkarakterer for sine 
studenter.

Selv om karakterer sikkert er noget 
uartigt i dag — så lid: praleri. Kan nogen 
årgang slå os fra 1949? Af 13 matema
tikere fik 6 ug, 6 ug-- og 1 mg til stu
dentereksamen i fysik, og så er ham med 
mg’et oven i købet viismand i dag!

Jeg tilbragte et par i imer i julen med 
at hjælpe Peter, dagens herlovianer i l.g, 
med »det lodrette kast«. Der sidder no
get fast endnu, og jeg synes godt, jeg 
kunne konkurrere med Henrik (’76) i en 
letfattelig forklaring.

Ulf Blach (’49), Teheran.
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Dernedefra
VI STARTER et godt stykke tilbage:

Den 4. december opførte 2.g deres 
skolekomedie. Mads Nielsen havde in
strueret og stykket var »Revisoren«, en 
forvekslingskomedie af Gogol. Der blev 
vist et glimrende spil, og der hørtes me
gen latter fra de bageste rækker — hvor 
der formodentlig har siddet en, der var 
god til at fortælle historier.

Traditionen tro var elever fra 3.g igen 
i år på forskellige klasserejser rundt i 
Europa. Rejsemålene syntes valgt i hi
storie og oldævlsbøger:

Provst Olesen, hr. og fru Wohlfahrt 
og Jørgen og Lone Hvidtfeldt tog sam
men med 3-gsb til Rom og tilbragte dér 
en begivenhedsrig uge. Turen bød for
uden de sædvanlige seværdigheder dels 
på en bustur til Campagnen, dels på et 
meget interessant besøg i de underjor
diske dele af Peterskirken.

3.gsa besøgte den gamle paveby Avig
non, der blev grundigt gennemsøgt — 
dels for historiske monumenter, dels for 
hyggelige butikker, og sidst men ikke 
mindst for diskoteker. De blev ledsaget 
af Erik Anker Nielsen og Karen Fanø.

3.gmx drog til Athenes og Poseidons 
stridsplads: Athen. De tilbragte der, un
der ledelse af Hans Hansen en skøn uge 
med besøg i talrige templer og diverse 
tavernaer.

På grund af for ringe tilslutning blev 
3.gmy snydt i denne omgang. Men de 
havde lidt at tære på, da de sidste år ved 
Røde Kors’ 50 årsdag vandt en week
end til Geneve.

Blandt lærerpersonalet er der sket et 
par forandringer. Cand. phil. Carsten 
Rose fratrådte sin stilling som sanglærer 
og fortsatte sine studier. Han afløstes af 
cand. phil. Rolf Thønkes. Og på grund 
af voksende arbejdspres måtte provst 
Olesen, Tjæreby, frasige sig sine timer i 
religion. Som afløser er ansat pastor Tom 
Nielsen, Kvislemark.

Så er vi efterhånden kommet frem til 
Trolledag. Efter højtideligheden i kirken

Trollemorgen: 
Tidlig morgen
mad i gallatøj 
i Lille Spisesal. 
Fot. Claus
Frimand, 1977.

blev gammelherlovianere plus vedhæng 
inviteret til morgenmad hos de forskel
lige sovesalslærere. Om. aftenen fest i 
Helenhallen med masser af sandwich, 
musik og flere øl end alle havde godt af. 
Dog alt i alt — som så ofte før — en 
vellykket Trolledag.

Den 18. marts blev der afholdt Blebal 
for de fire yngste klasser. Et par af de 
gamle traditioner måtte i den forbindel
se lade livet — det gjaldt præsentationen 
af piger samt det før så obligatoriske 
jazz-orkester. Begge dele til sorg for for
ældre og hørere, men til usigelig glæde 
for diplene.

Og vi bringer sporten:
I skoleturneringen i basketball deltog 

skolen med to hold. Ældre hold blev 
slået ud i første omgang, hvorimod yngre 
hold gik videre til Sjællands-mesterska- 
bet efter at have slået Vordingborg og 
Næstved. De blev dog senere slået.

I volleyball-turneringen gik det også 
bedre i år. Ældre hold gik videre til SM 
efter at have vundet over Nykøbing, 
Maribo og Næstved. De tabte her til 
Nørre G., og deres håb om, DM var der
med ude.

Skolens pigehold gik også videre og 
klarede endda SM og gik videre til DM, 
hvor de tabte til Odense og Nørre G.

Skolens A-håndboldhold vandt kost
skoleturneringen (over Stenhus), mens 
yngre hold i B-rækken måtte se sig hen
vist til 2. pladsen (efter Stenhus).

Fodboldholdets resultater taler vist for 
sig selv:

Vi—GI. herlovianere 2—0
Næstved G.—Vi (1. hold) 3—0
Næstved G.—Vi (2. hold) 0—0
Vi—Vordingborg G. (1. hold) 2—4
Vi—Vordingborg G. (2. hold) 2—3
Vi—GI. herlovianere 4—4

Kostskoleturnering:
Haslev-Vi 1-0
Vi—Stenhus 2—5
Vi—Birkerød 3—5
Sorø-Vi 5-2
Vi—Stenhus 0—8
Birkerød—Vi 0—0

Desuden har der i løbet af vinteren 
været arrangeret badminton- og volley- 
ball-turnering, som begge er afviklet i 
Helenhallen.

De 82 3.g’ere, der til sommer regner 
med at erhverve sig huer, har i øjeblik
ket travle dage. Prøvning af studenter
huer, skrivning af Blå Bog samt plan
lægning af sidste skoledag, er ting der 
skal afvikles inden 4. maj, der er sidste 
skoledag og hvor spændingen udløses 
vedrørende eksamensfag.

Til sidst er der blot at nævne den 
spænding, der hviler over stedet hvad 
angår valget af ny rektor. Mange rygter 
svirrer og alle venter spændt på, hvad 
fremtiden vil byde.

Claus Frimand, 3.gsb.
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Professor, dr. theol. Børge Dide- 
richsen (’24) var 6. december i 
afscedsaudiens hos dronningen på 
Christiansborg.

Reservelæge Jørgen Linde (’61) 
har af Sundhedsstyrelsen fået til
latelse til at betegne sig som spe
ciallæge i intern medicin.

Turistchef Søren Hempel-J tir gen
sen (IV’53) modtog 20. januar 
Travel Trade Gazette’s pokal, 
Ar nual Award for Travel and 
Tourism.

I anledning af udskrivelsen af 
va: g skrev professor, dr. phil. 
Niels Thomsen (’49) om »Noget 
at vælge imellem« i Berlingske 
Tidendes gæste-panel 27. januar. 

Reservelæge Niels Arne Ravn- 
N teisen (’65) skrev i Ugeskrift 
for Læger 31- januar om forgift
ning med perklorætylen, som be
nyttes til rensning af tøj.

Folkeuniversitetets kurser i musik 
for foråret 1977 var som sæd- 
varlig tilrettelagt af professor, 
dr phil. Jan Maegaard (’44), der 
er medlem af programrådet. Mae- 
gatrds nye bog, »Præludier til 
musik af Arnold Schönberg« 
(214 sider med musikeksempler, 
Ecition Wilhelm Hansen), fik en 
meget positiv modtagelse, og 
Mtegaard blev bl.a. betegnet som 
»en sjælden kender af et af de 
va iskeligste musikalske livsvær
ke:«.

Fclkeuniversitetets Studieskoles 
kurser i fysik II og IV i foråret 
IS 77 havde stud, scient. Carl- 
G.istaf Blixen-Finecke (’67) som 
lærer.

Danske hjem kan nu få Nordsø- 
ol e. Det landsdækkende net af 
Norsk Hydro depoter omfatter 
bl|a. Schaumburg-Müller & Co. 
A/S i Klampenborg med Ernst 
(’29) i spidsen.

Bedriftslæge Åge Hansen (’57) 
har på Uddeholms virksomhed i 
Munkfors, Sverige, gennemført 
er stor undersøgelse af 269 skifte- 
hc Idsarbejdere.

A Iministrator, skovrider Jørgen 
L< ssen (’37) har ladet sig inter- 
vi:we til februar-nummeret af 
bl idet Otium, der udgives af En- 
somme Gamles Værn, om foran
dr ingerne på Vemmetofte Klo
st r, hvor der nu er indrettet mo
di rne lejligheder, der kan søges 
af enhver. To herlovianere, dom

mer Helge Friis Jespersen (T4) 
og direktør Knud Gottlieb (’20), 
tidligere næstformand for Her
lovianersamfundet, er allerede 
flyttet ind i de skønne omgivel
ser. Bladets forside prydes af 
Gottlieb i sin nye lejlighed.

Under redaktion af Sven Tito 
Achen (’40) m.fl. har Statens 
Humanistiske Forskningsråd ud
givet sin nyeste beretning, »Hu
maniora 1974—76« (256 sider, 
kr. 41,50). Som rådets konsulent 
i publikationsanliggender har 
Achen nedfældet nogle gode råd, 
som bør læses af enhver, der skal 
have noget ud på tryk. Bogen in
deholder endnu et afsnit af den 
energiske Achen, »Billedlige sym
boler«, fordi han i 1974-75 mod
tog en bevilling fra Forsknings
rådet til udarbejdelse af et leksi
kon over den vestlige verdens 
almindeligt accepterede billedlige 
symboler. Artiklen om »Det æld
ste Ribe« er skrevet af antikvar, 
mag. art. Mogens Bencard (’48), 
som til sine udgravninger har 
modtaget næsten 300.000 kr. i 
årene 1974—76. Udarbejdelsen af 
»En dansk udtaleordbog« sker 
bl.a. ved medvirken af undervis
ningsassistent, stud. mag. Jens 
Normann Jørgensen (’70), rime
ligvis for også at sikre det jyske 
modersmål en velvillig behand
ling.

Overlæge, dr. med. Jørgen 
Worm-Petersen (’49) skrev 7. fe
bruar i Ugeskrift for Læger om 
»Invalidepension og invaliditets
begreb «.

Da Maersk Air i februar indsatte 
jet-fly på ruten København—Va
gar på Færøerne, blev begiven
heden fejret ved, at lagmand Atli 
Dam (’S2) fik overrakt et snap
seglas, som var en meter højt. 
Hermed1 var den tidligere verdens
rekord slået med 64 centimeter. 
Uden at fortrække en mine drak 
lagmanden ca. en kvart flaske 
snaps af glasset i en slurk, og 
dette er i hvert fald færøsk re
kord.

Folketingsvalget blev i TV’s 
valgstudie kommenteret af redak- 
tør Hans V. Bischoff (’50). Den 
radikale tilbagegang gik bl.a. ud 
over LRS Per Gudme (’45).

Redaktør Arne Grum-Schwensen 
(’36) har udarbejdet manuskrip
tet til en vinfilm, som distri
bueres fra Svendborg Vinkom
pagni.

Cand. jur. Wilhelm Mule Mal
ling (’64) er blevet beskikket 
som advokat.

Samfundets populære formand, 
chefredaktør Kaj Dorph-Petersen 
(’43), »ALT for damerne«, kun
ne 1. marts fejre sit 25-års jubi
læum i Gutenberghus.

Forfatteren Sven Holm (’58) har 
på bestilling fra Folketeatret skre
vet »Struensee var her«, der fik 
premiere på Hippodromen 2. 
marts. Skuespillet er udkommet 
på Gyldendals forlag og kan kø
bes for 38,50 kr. Allerede Sven 
Clausen (TI) skrev — også med 
sympati — om Struensee i »Pa
ladsrevolutionen« (1923, 2. ud
gave 1948).

RadiorådSmedlein Jørgen Knud
sen (’44) beskrev i Politiken 2. 
marts »En helt ny politikertype«.

Bølgerne gik højt i Madrid, da 
Ingeniero Civil y Militär, Cor- 
responsal Redactor, Colegio de 
Ingenieros, Real Automövil Club 
de Dinamarca, Hans Jørgen Chri
stian »Modo« Rosenvinge (’46) 
og fru Daphne holdt sølvbryllups
fest i marts.

Reservelæge Niels Agdal (’63) 
m.fl. skrev i Ugeskrift for Læger 
7. marts om et pludseligt, uven
tet dødsfald fem år efter en 
ulykke.

Blandt de ganske få værker, der 
slap igennem nåleøjet og blev 
hængt op på Forårsudstillingen 
på Cbarlottenborg, var to billeder 
af et nyopdaget talent, kontorchef, 
cand. jur. P. A. Tvede (’40). Er 
af billederne, der var malet i 
Fælledparken under Svend Wiig 
Hansens store friluftsakademi 
sidste sommer, blev indkøbt af 
Københavns kommunes kunst
fond.

Arkitekt Paul Ammentorp (’42) 
var som formand for Dansk Is
hockey Union arrangør af ver
densmesterskabernes gruppe C i 
ishockey i København. I den an
ledning var han portrætteret i 
Politiken 14. marts, hvori det 
bl.a. hed: »Hans forvirrede, men 
alligevel målrettede facon at op
træde på er så charmerende ...« 
For resten projekterer Ammen- 
torp idrætshaller, og blandt hans 
værker er Hørsholm skøjtehal.

Oberst V. K. H. Eggers (’48) 
overtog 1. april chefstolen i Sta

tens Luftfartsvæsen som ansvarlig 
for den statslige kontrol med den 
danske civilflyvning. Dermed er 
han den første pilotuddannede, 
der beklæder denne post. Skarp
skytten Eggers var portrætteret i 
Politiken 26. marts.

Læge Erling Traustedt (TO) 
døde i marts. Traustedt var søn 
al en hører, og hans barnebarn, 
Anders Traustedt bliver i denne 
måned student fra Herlufsholm.

Major af A-linien, Jens-Vilhelm 
'Hetze (’51) er fra 1. maj ud
nævnt til oberstløjtnant.

I Verdensrrinirfondens tidsskr ift 
Panda-Nyt fra april skriver læge 
Ove Høegb-Guldberg (’24) om 
»Truet dyreliv i Australien«.

Verdensnatu rfondens udstillin g, 
»Naturen og mennesket« i Lego- 
land blev 13. maj åbnet af prins 
Henrik. Udstillingen er bl.a. til
rettelagt af kontorchef Torben 
Buchholtz (IV ’46), og der er 
åbent hver dag kl. 10—18 frem 
til 25. september.

Professor i dansk litteratur, dr. 
phil. F. J. Billeskov Jansen (’26) 
har fået bevilget afsked fra ud
gangen af september.

Og endelig et brev:
Kære Persona ia-redaktør.
Min farfar, dr. phil. Johannes 
Georg Forchhammer, der var 
rektor på Herlufsholm 1872— 
1892, og som er bisat på Her
lufsholm kirkegård, ville 20.3. 
1977 være fyldt 150 år.

I den anledning var familien, 
d.v.s. hans efterkommere, samlet 
om eftermiddagen hos Josty på 
Frederiksberg, hvor de 161 per
soner i alderen I/2—87 år hygge
de sig sammen.

Min ældste fætter Ejler F. (’09) 
holdt festtalen — han var 19 år 
gammel, da farfar døde — mens 
hans bror Johannes F. (TI) hav
de sendt en hilsen fra Fredericia, 
og jeg (’29) var toast master.

Erling Traustedt (TO) har en 
sønnesøn, Anders, der går i gym
nasiet dernede, og som naturlig
vis også var med.

Forøvrigt døde Erling Trau
stedt 23.3!- 1977, men det har 
HERLOVIANEREN forhåbent
lig fået underretning om fra an
den side.

Venlig hilsen 
Gunnar Forchhammer (’29).
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