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Herlovianersamfundets ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 21. marts, kan af tidsmæssige og tekniske årsager 
ikke refereres i dette nummer af Herlovianeren, ligesom den afgåede formands udvidede beretning først vil kunne bringes 
i næste nummer.

Tirsdag den 2. maj 1972 kl. 12.00
afholdes Herlovianersamfundets

ekstraordinære generalforsamling
i Grand Cafés selskabslokaler, Kongens Nytorv, København

1. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag om ændring af lovens § 5:

Den del af samfundets formue, der ikke indgår i den almindelige drift, skal være anbragt i børsnoterede obligationer eller på anden 
efter bestyrelsens skøn lige så betryggende måde. Værdipapirerne skal være deponerede i et anerkendt pengeinstitut.

Samfundets formue, renter af kapital samt øvrige indtægter kan af bestyrelsen anvendes til fremme af Herlovianersamfundets formål.

Efter generalforsamlingen Fest-frokost i anledning af »Herlovianeren«s 50 års jubilæum. Bestyrelsen.

Kristi himmelfartsdag, torsdag den 11. maj
afholdes den årlige internationale

FIK-FAK/BATØK-TURNERING
i dalsænkningen på Jægersborg Allé
mellem Charlottenlund Slot og stationen.

Turneringen, som afholdes uden hensyn til vejret, begynder kl. 10.00 pre. Det er en absolut nødvendighed at medbringe en 
madpakke, ligesom en chauffør til hjemturen undertiden har været ønskelig. I den forbindelse gøres opmærksom på, at fa
milien er meget velkommen, og at alle slags flydende forfriskninger findes på stedet.
Tilmelding er ikke nødvendig.

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



GØYEMØJ
Herlovianersamfundets 
bestyrelsesmedlemmer 
og embedsmand m. v.

Flemming Tolstrup (’24), formand
Strandvej 132, 2900 Hellerup
HE 48 98

Kaj Dorph-Petersen (’43), næstformand
Kildehøjvej 26, 3460 Birkerød 
(01) 81 25 74

Jan Trier (’58), kasserer
C. F. Richsvej 57, 2000 København F.

Ernst Schaumburg-Müller (’29)
Tårbæk Strandvej 113, 2930 Klampenborg 
(01) 63 07 80

John Richter (’47)
Grønnehavegård, Grønnehavestræde 5,
4500 Nykøbing S.

Klaus Aarup (’51)
Frederi ksborgvej 105 A, 4000 Roskilde

Mikkel Vass-Sørensen (’70)
Äbakkevej 68, 2720 Vanløse 
(01) 71 80 59

Finn Kirstein (’59), suppleant
Ved Lindevangen 16, 2000 København F
(01) FA 39 12

Jørn Thomsen (’31), revisor
Classensgade 60, København 0
(01) ØB 68 25

--------- , suppleant for revisor

Leif Berg (’19), decisor
Övergaden over Vandet 52, 
1415 København K 
(01) SU 70 59

Mogens Andreassen (’29)
suppleant for decisor 
Hplck Winterfeldts Allé 4 a, 
2900 Hellerup

REDAKTION:

Torben Holm
Kirke Fjenneslev, 4173 Fjenneslev

Tryk: Dagbladets Bogtrykkeri, Køge 

□ Grand Café, der danner de ydmyge 
rammer om en del af Herlovianersam- 
fundets aktiviteter, har skiftet ejer. Direk
tør Geert Horst, »Scancater«, har købt 
beværtningen, som sidste år fejrede 200 
års jubilæum, og nu skal der ske noget: 
den ærværdige gamle café skal omdannes 
til et kulinarisk tempel! I den anledning 
meddeler dagspressen, at direktør Horst 
bl.a. besidder følgende glimrende egen
skaber: »kærlighed til gastronomi, fint 
vinkendskab og gode organisationsevner«. 
Det lyder næsten for godt til at være 
sandt, så derfor: spis brød til. Fiskefilet’- 
en ligner i hvert fald sig selv indtil 
videre.

★

I sidste nummer bragte vi en artikel, 
»Herlovianere«, som vi havde lånt fra 
Illustreret Tidende, 1899. Artiklen, der 
var signeret »En af dem«, blev kommen
teret af professor Flemming Tolstrup, 
som mente, at den kunne være skrevet 
af Knud Rosenstand (1886). Det er den 
imidlertid ikke. Kai Stage (’20) oplyser, 
at den er skrevet af Franz von Jessen (II 
1884) og næsten ordret gentaget i hans 
erindringer: »Mit Livs Egne, Hændelser 
og Mennesker«. I samme bog afsløres 
den i artiklen nævnte gode ven som ar
kivar F. Jürgensen West (1885).

★

En af vinterens kraftige storme væltede 
et træ i Charlottenlund. Det er der i og 
for sig ikke noget sensationelt i, og når 
det noteres, er det også kun fordi træet, 
som var en kæmpestor bøg, lagde sig 
tværs ind over Bankovs Plads, hvor den 
traditionelle fik-fak/batøk-turnering hvert 
år afvikles på Kristi Himmelfartsdag. 
Heldigvis er den fremsynede turnerings
ledelse opmærksom på problemet, og 
med vanlig proportionssans har man 
derfor bedt skovrideren personligt sørge 
for, at træet straks bliver fjernet! Det har 
den ædle embedsmand lovet vil ske, og 
der er altså ingen undskyldninger for at 
blive hjemme torsdag den 11. maj.

★

I TV’s nye søndags-succes »Focus« spiller 
de to herlovianere Hans V. Bischoff (’50) 
og Steen Holkenov j(’56) fremtrædende 
roller, idet de henholdsvis optræder som 
studievært og som mjusikalsk leder. Halv- 
blods-herlovianeren Hanne Sommer, der 
i kraft af sit ægteskab med kandidaten 
fra Kokkedal, K. Dorph-Petersen (’43), 
og sine utvetydige méninger ofte har haft 
lejlighed til at startel vilde diskussioner i 
Herlovianersamfundet, er ligeledes studie
værtfinde) i udsendelsen.

A propos Focus: I udsendelserne har Bi
schoff rig lejlighed til at demonstrere, at 
uniformen for længst er lagt på hylden, 
og at han føler sig bedre tilpas i krøllede 
bukser og rullekrave-sweater. Men det 
gør man naturligvis ikke ustraffet, og 
debatten om. hans påjklædning har været 
heftig. En foreløbig afslutning nåedes 
dog, da den venlige fru Møller, Nørrebro, 
via BT sendte disse magtfulde ord til 
ham: ... behold endelig den pæne, lyse
blå sweater på, og til lykke med de nye 
fløjlsbenklæder. Vi er mange, der kan 
lide at se og høre Dem, som De er.« Ja, 
det er vi da, og der er sandelig mange 
andre problemer, der også skal løses. Mon 
vi får nogen sne til vibrer?

★

På Herlufsholm har der været forældre- 
orientering om gymhasie-mulighederne. 
På mødet sagde rektor Poul Kierkegaard 
bl.a.: »Når de unge mennesker går i 2. 
real, vurderer fædrene oftest deres døtre 
meget højt, og tilsvarende synes mødrene, 
at deres sønner er udenfor sammenlig
ning. Derved kommet vi på skolen ud 
for det sælsomme, at yi sender færre me
get velbegavede elever ud af skolen med 
et studentereksamensbevis i hånden, end 
vi tre år tidligere modtog!« Nu skal 
man jo principielt ikke søge lejlighed 
med en basun under armen, men rektors 
visdomsord har kastet nyt lys over et 
stort problem for

Den gi. redak tyr
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FRA VOR INDSATTE KORRESPONDENT:
Endnu et par måneder af den herlovian- 
ske vinter er henrundet, og hr. Normann 
efterlyser bestandig bledler på krystalli
serede ruder. Der er sket ét og andet si
den sidst, og vi starter, hvor vi slap: ko- 
medieballet. Dette var berammet til 27. 
november, men da hovedrollen var så 
uheldig at brække næsen en lille uges tid 
forinden, måtte det udskydes fjorten dage. 
Næsen bev flikket sammen og det hele 
forløb planmæssigt den 11. december. 
Ligesom sidste år blev der spillet komedie 
i Helen-Hallen, hvorefter hele selskabet 
vandrede over til Klosterbygningen, hvor 
der spistes og dansedes.

Men ak, balkvalerne var ikke forbi 
endnu. I dagene op mod Trolleballet for
værredes kongens tilstand, og Heis så sig 
den 13. nødsaget til at aflyse festen. Der 
blev ringet rundt til forældre, damer, or
kester m. fl. og kongen udåndede den 14. 
om aftenen. Højtideligheden om morge
nen blev dog holdt som sædvanlig, og 
Sven Tito Achen (’40) brød traditionen 
ved at tale så højt, at alle kunne høre, 
hvad der blev sagt. Det vides endnu ikke 
hvornår Trolleballet bliver holdt, men det 
forlyder, at det vil blive til et forårsbal.

Pigerne i gymnasiet har nu fået lov at 
invitere drenge til ballerne. Skolen har 
ellers længe modsat sig dette med be
grundelser såsom »der var ikke plads« og 
»det ville bryde drengenes ensartede på
klædning«. Fire piger vovede forsøget — 
og inviterede fire gammelherlovianere 
(’71)!

Der er iværksat et interessant eksperi
ment ved bordene. I et forsøg på at dæm
pe den højrøstede snakken i spisesalen 
har et udvalg bestående af to lærere og 
to Vll’ere blandet bordholdene, således at 
diplene ikke længere sidder klassevis. En 
V’er kan nu sidde ved siden af en H’er og 
en Ill’er og så fremdeles. Det er også til
sigtet, at dette skulle fremme kommuni
kationen klasserne indbyrdes, for at ud
rydde de rester af klasseskellene der er 
tilbage. Det ville utvivlsomt undre jer 
»gamle«, der er vant til at se de små om
gås de store med en vis respekt og ær
bødighed, at iagttage dette skue, hvor

stor og lille sidder side om side. Men de 
tider er forbi, hvor de store betragtes som 
halvguder, og ligeledes omgrædes præ
fekterne med liden respekt. Dette hænger 
naturligvis sammen med den generelle 
modificering af disciplinen der præger 
skolerne, ligesom man har svært ved at 
forestille sig en dreng opdraget efter dr. 
Spocks principper indordne sig under »de 
store«s autoritet.

Der kan siges meget for og imod den
ne udvikling, men det har medført, at 
VII’s magt ikke er hvad den var indtil 
midten af 60’erne. Heis har bevidst ind-

Sovesal på Mygningen.

skrænker VII’s beføjelser samtidig med, 
at mange af præfekterne har slået ind på 
en mildere kurs, nogle for at vinde popu
laritet, andre fordi de misbilligede den 
strikse disciplin. VII som magtfaktor ek
sisterer ikke og har ikke gjort det de se
nere år. Situationen ser yderligere ud til 
at skulle forandres, da der til næste år 
ikke vil være nok VH-kostelever til at 
dække præfektbehovet. Der bliver flere 
og flere dagelever og færre kostelever, og 
der tales om at gøre Vl’ere til præfekter.

Hvorom alting er, Herlufsholm har 
stadig sine fortrin, f. eks. har skolen in
gen hash-problemer i modsætning til lan
dets andre gymnasier, deriblandt Sorø, 
hvor politiet har været indblandet. At vi 
er sluppet skandaleløst gennem tilfælde- 
ne skyldes en fornuftig fremgangsmåde 
fra Heis’ side, og kan tages som bevis på 
miljøets sundhed. Der findes andre akti
viteter.

F. eks. sport. Skolen har deltaget i 
Danmarksturneringen i volleyball (et ny
modens spil, der dyrkes flittigt under hr. 
Levinsens ledelse), og der har været af
holdt regionsstævne i den fine nye hal. 
Vi fik klø, men hallen er generøst ble
vet stillet til rådighed for semifinalen.

Endvidere er det blevet tilladt at køre 
på knallert. Der er bygget et knallertskur, 
og der udstedes knallert-tilladelse såfremt 
forældrene har givet tilladelse og knaller
ten er forefundet i lovlig stand.

Herlufsholm udvikler sig ideligt i takt 
med tidens krav, dog stadig overlagt og 
sendrægtigt.

Andreas Lehmann (’72).
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50 år
Den afgående 

formand 
for Herlovianer- 

samfundet, 
professor 

Flemming Tolstrup, 
har samlet 

en række facts 
om Herlovianeren, 

der i de 
forløbne 50 år 
er udkommet 

med 3.116 sider 
fordelt på 223 numre!

Det første nummer udsendtes af besty

relsen i april 1923, og det meddeltes, at 

»bladet vil udkomme i tvangfri numre 

eftersom det skønnes påkrævet«.

I de første tre årgange var der enkelte 

annoncer, der dog ikke taltes med, hvis 

de fyldte hele sider. Annoncer dukker op

igen i nr. 1 i 31. årgang og er herefter

med i sidetallet. Da Nørreslet overtog re

daktionen nedsattes et udvalg til at bistå

ham. Det bestod af direktør Frantz 

Weidt (’23), Damgaard og Dorph-Peter-

sen, men satte sig ikke spor.

Ideen til »Herlovianeren« kom fra den

førs j 

ikke

:e redaktør. Han trådte fra, fordi han 

kunne opnå uafhængighed af be-

styr< Isen.

Redaktører: Årgang Numre Sidetal Personahart daktør:
Boghandler Carl Hage (IV 1. 4 27
1896) - død 18.11. 1952 
til og med 3. årg nr. 1

2. 4 24

Kgl. translatør Robert Fraser 3. 5 32
(1888), Samfundets første æres 4. 5 40
medlem 5. 5 44
3. årg. nr. 2 — 10. nr. 5 6. 5 38
død 12.5. 1950 7. 5 48

8. 5 56 Boghandlenmedhjælper Adam
9. 5 40 Helms (’23 )

10 5 40 9. nr. 1 — 13. 3.
Premierløjtnant P. C. Florian- 11. 4 40
Larsen (’23)
11. årg. nr. 1 — 13. nr. 3

12. 5 44

Robert Fraser: nr. 4 og 5 13. 5 60

Cand. jur. Poul Hjermind (’29) 14. 8 102 I redaktionen er en ukendt:
14. årg. nr. 1 — 15. nr. 6 15. 8 92 Paul Klixbüll

Bibliotekar Kjeld Hasselbalch- 
Larsen (’12) — død 14.4. I960 
15. årg. nr. 7 — 26. nr. 5

K. Hasselbalch-Larsen 16. 7 64

Redaktionssekretær: stud. jur. 17. 6 64
Cai I. Clausen (’37) 18. 6 64
15. årg. nr. 7 — 21. nr. 3 19. 6 56

20. 5 46
21. 5 54
22. 5 52
23. 5 52
24. 5 60
25. 6 62
26. 5 56

Kommunalrevisor Anton Milo 27. 5 56 (Nr. 1 og udgivet samlet)
(’17): 27. årg. nr. 1, hvor med 28. 6 66
delelse gives om næste redaktør: 29. 5 44

Landsretssagfører, cand jur. Jør
gen Damgaard (’34) 
27. årg. nr. 2 — 30. nr. 3

30. 4 42

Adjunkt Paul Nørreslet (’35) 31. 5 72
30. årg. nr. 4 — 34. nr. 1 32. 5 84 Redaktør 55 en Tito Achen (’40)

33. 4 68 31. nr. 4 - 41. 3

Ekstranummer om generalfor
samling, 4 sider, samlet af An
ton Milo

34. 4 60

Redaktør Kaj Dorph-Peters en 35. 4 56
(’43) 36. 2 24
34. årg. nr. 2 — 44. nr. 1 37. 4 56

38. 2 40
39. 2 40
40. 3 36
41. 4 52 Lektor V. j 3or elli-Møller
42. 3 40 41. nr. 4 — 46. 3
43. 2 20

Direktør Ernst Schaumburg- 44. 5 112 (Nr. 2 og 3 udgivet samlet)
Müller (’29) og fuldmægtig, 
cand. jur. Lennart Konow (’54) 
44. årg. nr. 2 — 46. nr. 2

45. 3 60

Redaktør Erik Svarre (’65) Professor F Tolstrup (’24)
46. årg. nr. 3 — 47. nr. 2 46. 3 48 47 nr. 2 --

Lennart Konow: 47. 3 og 4 47. 4 64

Redaktør Torben Holm (’68) 48. 2 36
49. 3 60

Redaktørers og andres titler er angivet, som den var, da de begyndte.



VORT BLAD FYLDER 50!
Årgang 1972 af Herlovianeren er en ju
bilæumsårgang — den halvtredsindstyven
de — og det må naturligvis markeres.

I årene fra Herlovianersamfundets stif
telse i 1850 og indtil 1922 udsendte man 
en årsberetning med medlemsliste, regn
skaber og lignende — men fra april 1923 
har samfundet udsendt Herlovianeren 
som regulært medlemsblad. Det var bog
handler Carl Hage (IV 96), der kom med 
ideen — og han blev også bladets første 
redaktør.

Siden har mange forskellige haft æren 
af at kunne skrive sig som redaktør — 
og flere, navne skal ikke nævnes, har 
holdt en så tilpas lav frekvens for bladets 
udgivelse, at forskellen mellem den år
lige beretning og medlemsbladet egentlig 
var hårfin.

Men dagen er ikke til hån og spot — 
dagen er til fest og rørelse over, ar bla
det virkelig er kommet så længe. Bag
ved denne mærkedag ligger uendelig 
mange komplet ulønnede redaktørtimer 
— med fortvivlede forsøg på at få tilfæl
dige smånotitser og breve til at danne 
en helhed, der blot mindede om noget 
bladagtigt. Hver eneste redaktør — i hvert 
fald i nyere tid — har tilmed haft for
mandens og bestyrelsens ironiske tilråb 
klingende i øret — og hver eneste har 
søgt at afparere kravet om hyppigere bla
de med beskrivelse af tekniske vanskelig
heder uden sidestykke i dansk pressehi
storie.

Der er overordentlig meget arbejde 
forbundet med at stable sådan et blad på 
benene — ikke mindst fordi herlovianere 
tilsyneladende har opbrugt deres stilisti
ske færdigheder under udarbejdelsen af 
de mere eller mindre frie stile, som sko
len skønnede var nødvendige, før man 
kunne slippes ud i det pulserende liv. 
Det er forbistret småt, hvad der kommer 
af indlæg til bladet — men som sagt: 
dagen er ikke til tårer.

Medlemsbladet er en af samfundets 
vigtigste aktiviteter — og for mange 
medlemmer, ikke mindst i udlandet, er 
det så godt som det eneste synlige udslag 
af medlemsskabet.

Formandskandidaten, K. Dorph-Petersen (’43), skriver 
om Herlovianerens 50 års jubilæum, og fortæller om de 
tekniske vanskeligheder, »uden sidestykke i dansk pres
sehistorie«, som undertiden har forvandlet medlems
bladet til et årsskrift. Selve jubilæet vil blive markeret 
ved en festlig — og ublodig — tirsdagsfrokost den 2. maj 
på Grand Café.

Bestyrelsen er indstillet på at holde 
sprøjten i gang bogstavelig taget for en
hver pris — og det er et mål for Herlo- 
vianersamfundet, at bladet skal komme 
mindst fire gange pr. år.

Her ved jubilæumsårgangens start ret
ter vi en tak til alle dem, der har hjulpet 
til, at dette mål ikke totalt er tabt af sy
ne: de vekslende redaktører, alle dem, der 
har haft med trykningen at gøre, bladets 
annoncører og de forskellige bidragydere 
— ikke mindst redaktørerne af persona- 
lia-rubrikken, der vel nok er bladets mest 
læste.

Bestyrelsen håber på ved Herlovianer- 
frokosten den første tirsdag i maj at kun
ne samle alle nulevende Herlovianerne- 
redaktører — og at lade det være den lej
lighed, hvor vi markerer det runde tal.

Men specielt til Torben Holm — vor 

Dåseøllet har vundet indpas på Herlufsholm; det er svært at identificere, for det klirrer ikke
i taskerne!

nuværende redaktør — skal vi her og nu 
række en varm hånd frem. Som også om
talt andet steds i dette blad, har du i ny 
og næ sluset stof ind, der var mere vel
set af nogle end af andre, men som du 
selv så klogt siger, er dette uundgåeligt, 
når der er mere end 70 års afstand mel
lem den yngste og ældste læser — ellers 
bliver det hele for kedeligt og menings
løst.

Herlovianeren er med Torben Holm 
som redaktør blevet et ganske spænden
de og overraskende blad. Ingen redaktør 
er sluppet fra jobbet uden skrammer — 
men dagen her er ikke til den slags! Vil 
du i stedet modtage hele samfundets tak 
for alle de timer, du har ofret på at skri
ve og redigere vort medlemsblad — og 
for de mange ofte sjove timers læsning, 
du dermed har givet os!
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HERLOVIANSKE AVNE 3.
Siden sidst har Sven Tito Achen (’40) modtaget fem breve eller brevkopier 
med bidrag til belysning af de herlovianske sammentrukne navne, eller 
andre former for øgenavne. Men der må være mange flere endnu! Oplys
ninger sendes til redaktør Sven Tito Achen, Kong Georgsvej 52, 2000 Kø
benhavn F.

Kære Sven Tito Achen
LI A propos herlovianske navne. Helge 
Friis Jespersen skriver i nr. 3/71 om gas
mesteren, som han kommer i tanke om 
hed »Gajen« og tilføjer: dette må være 
en sammentrækning.

Det er det også. Gasmesteren hed i vor 
tid Jensen. På blå sedler til ham skrev 
»Bylden« (Willesen): Gasxxxxx Jenxxxx 
(Achen: x’erne angiver ulæselig skrift), 
dette blev sammentrukket til Gajen.

Med venlig hilsen
E. W. Mikkelsen (’20)

Om samme emne handler følgende

Hr. fhv. dommer Helge Friis Jespersen, 
Østerbro gade 14!, 2100 København 0 
□ I anledning af Deres brev til Sv. Tito 
Achen i Herlovianeren nr. 3, 1971, kan 
jeg i forbindelse med »Gajen« henvise til 
Ebbe Neergaards Herlovianerordbog, ud
givet i 1922, hvori det hedder:

»Gajen — gasmesteren: egentlig sam
mentrækning af gasmester Jensen (gas
mester på Herlufsholm fra 1884 til 1918) 
— bruges om gasmesteren i almindelig
hed. En anden forklaring af navnet går 
ud på, at gasmester Jensen udtalte navnet 
på en discipel Gad som Gaj, og ved at 
man drillede ham med denne udtale, gik 
det over til at blive hans øgenavn.«

Med venlig hilsen
Ernst Schatmburg-Miiller (’29)

Kære Achen!
□ I Avne 2 nævnes »Bim« som forkor
te se for »Bimmanden«, der i sig selv er 
er forkortelse, og udviklingen er nok som 
følger:

Tage Helms (T7) fik øgenavnet »Bim- 
me«, hvorfor vides ikke.

Det år, da han blev dimitteret, blev 
hsns lillebror Adam (’23) optaget, og
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Den glæde, ja stolthed, hvormed 
de bidragydende skribenter prokla
merer, at deres navn er og altid har 
været, Gedebuk eller Bløddyr eller 
Glinsende tud eller hvad det nu kan 
være, virker smittende. Jeg håber, 
at indsendere vil holde liv i »Her
lovianske Avne« mange numre end
nu. Sven Tito Achen.

han arvede navnet, først som »lille Bim- 
me«, senere uden diminutivet.

I 1919 blev Hans Jørgen Helms (’08) 
hører, og efter tilløb til »Barbarossa« på 
grund af rødt overskæg blev han hurtigt 
til »Biinmemanden«.

Med hilsen fra Tolstrup (’24)

Kære Achen
□ Jeg har med stor interesse i Herlovi
aneren læst de to artikler om Herlovian
ske Avne — det er så hyggeligt at sidde 
og nikke genkendende til de gamle nav
ne! I Torben Finsens brev har man endog 
været så venlig at tage mig med, men i 
dette tilfælde må jeg dog nedlægge en 
beskeden protest: jeg har aldrig — hver
ken i min skoletid eller gennem de 
mange år blandt gamle herlovianere — 
hørt mig selv betegner som Gotz. Jeg 
hedder og har altid heddet Guk (sam
mentrækning af gedebuk) eller Ged, 
begge navne afledt af min navnelighed 
med lektor P. Gøtzsche, kaldet Geden, 
hos hvem jeg i øvrigt nød megen gæst
frihed.

Det er selvfølgelig kun en lille »sag«, 
men jeg synes ikke, at jeg ville lade 
denne efter min mening hos TF indløbne 
erindringsforskydning gå upåtalt hen.

Med venlig hilsen
Henning Gotsche (’30)

Og endelig det længste:
Kære Svito
(det kunne du da godt ha’ været kaldt)
□ Din idé med at offentliggøre herlovi
anske avne er »midt i prik«, som det 
hedder på moderne skandinavisk.

Hermed et beskedent bidrag til sam
lingen. Først et par supplerende bemærk
ninger til de avne, som du omtaler (1971 
nr. 2, side 14):

Flande var Niels Faaborg Ottosens 
(’31) nom de guerre.

Snatten hed ikke Flosenberg, men Flo- 
rentzen.

Tvissen kaldte vi lektor Ilium, ikke 
Tvassen. Men betydningen? (Achen: Tør 
og vissen).

Lad mig i øvrigt søge at bruge din 
systematik:



TAKT OG TONE i
HERLOVIANERSAMFUNDET

Efternavne
Diide = D(ybk)ilde (IV ’52).
Pølle = P(alsb)øll. E’et er åbenbart 

en af de mange undtagelser fra sammen
trækningsreglen. (’51).

Nalle = N(ørb)alle (’53).
Grumse = et utal af disciple af dyna

stiet Grum-S(chwens)e(n) — heller ikke 
helt efter reglerne.

Stalle = St(ensb)alle (’57).
Olmen = adjunkt P. H. (Egh)olm, 

død 1953. Altid brugt i bestemt form. 
Dobbeltnavne og kombinationen 
navn-øgenavn

Nøster = N(iels K)øster (’54).
Losse, vistnok = L(edertoug-t)osse 

(’51 og ’46). (Achen: Mon ikke snarere 
via »Ledertosse« eller lignende?).

Meter = M(ads-P)eter Neumann 
(’57).

Wumse, vistnok = W(orm-n)umse, 
Worm-Petersen (’50).

Bloft = Bl(icher-T)oft (’50).
Bøv = B(aller)øv, Ballerslev-Jørgen- 

sen (’53).
Og et par uregelmæssige:

Mifa, af forbogstaverne i Martin Jør
gen Friis Andersen (’50). (Achen: Kan 
det tænkes, at oprindelsen ril dette navn 
ligger i initialerne f.eks. på et serviet
bånd? Noget lignende var der tilløb til i 
min tid).

Jivs = J(acob) Ibs(en Visfeldt) (’50).
Flüt = F(lemming) Liit(tichau).

Øgenavn af ukendt oprindelse:
Nuba = Knud Dahl Kristensen (’48).
Og så ril sidst en af de helt snurrige, 

der viser, hvordan herlovianernavne også 
kan bruges: Blandt årgang ca. ’25 siges 
det at være helt naturligt, at det første 
punkt på dagsordenen for en general
forsamling kaldes »Hans og Frantz«. For
klaring: V(alg af dirig) ent = Wendt = 
brødrene Hans og Frantz Wendt (’25 og 
’23).

Fortsat god fornøjelse med dit arbejde 
i Herloviansk Sprognævn (= Hævn?).

Venlig hilsen

Lennart Konow (Blyr = Bløddyr) 
(’54)

Debatten om takt og tone i Herlovianersamfundet fort
sætter med uformindsket kraft. I dette Marathon-indlæg 
forsøger Kaj Dorph-Petersen (’43) at blotlægge besty
relsens indstilling: Herlovianersamfundet skal være 
rammen om sjove fester og sammenkomster, hvor del
tagerne ikke har hverken faglige, økonomiske eller pre
stigemæssige sidehensyn at varetage.
Erik Dreyer, tidligere departementschef 
og formand for Herlovianersamfundet, nu 
nydende sit velfortjente otium i en pragt
fuld gammel gård på Læsø, har sendt mig 
et brev. Og det brev er efter mit skøn 
af så almen interesse for medlemmerne, 
at jeg godt vil referere det her og give 
et par kommentarer til det.

Men først vil jeg gå 25 år tilbage i ti
den — til 1947 (det år, da Herloviane
ren fejre sit 25 års jubilæum). Dengang 
var der virkelig »rav i det røde hav« om
kring et formandsvalg — med to kandi
dater, hvoraf den ene fik 110 og den an
den 118 stemmer. Det trak op til en hel 
splittelse af Herlovianersamfunde i en 
yngre »oppositionsdel« og en ældre mere 
etableret fløj. Oppositionsdelen, der den
gang havde vor nuværende formand som 
en af sine bannerførere, viste imidlertid 
mådehold og fornuft ved ikke at sætte 
sagen på spidsen — og ligeledes var den 

Pøllekamp på Herlufsholm — og i Herlovianersamfundet.

etablerede fløj, som vandt valget, mere 
indstillet på forlig end på strid. Få år 
efter fandt vi så frem til den formand, 
der kunne forene parterne — nemlig Erik 
Dreyer (’10). Som tak for denne dåd og 
for hans formandsperiode blev han ud
nævnt til æresmedlem af Herlovianer
samfundet.

Nu skrev han til mig, at han var be
tænkelig ved den tone, som Herloviane- 
rens redaktør og jeg ved visse lejligheder 
havde anlagt over for stifterne og over 
for skolen — og han skrev, at Herlovi
aneren og Herlovianersamfundet ikke var 
skabt til fornøjelse for redaktøren og for
manden.

Jeg tror, at Dreyer har et meget stort 
antal medlemmer bag sig i denne me
ningstilkendegivelse — og da vi nu nær
mer os den generalforsamling, hvor med
lemmerne får chance for ar vælge ny for
mand, og hvor jeg er opstillet, vil jeg 
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godt gøre min stilling i den forbindelse 
»l eit klar«, som det hedder.

Det er i mine øjne begreberne »takt 
og sømmelighed« på den ene side og »dy
namik, udvikling og markedstilpasning« 
på den anden, vi står overfor. Herlovi- 
anersamfundet består af et meget stort 
antal medlemmer, der er passive i deres 
holdning overfor aktiviteterne — enten 
fordi de rent geografisk er afskåret fra at 
tage aktivt del, eller fordi den kendsger
ning, at de engang gik på Herufsholm, 
ikke optager dem så meget mere. Kan
ske har de fundet en hel anden omgangs
kreds end deres gamle skolekammerater — 
det kan jo tænkes — men af vane og af 
en vis latent tilbøjelighed hænger de dog 
trofast ved med kontingentbetalingen. Så 
har vi en ret stor del aktive, hovedsage
ligt ældre medlemmer, der nærer stor re
spekt for de traditioner, de i sin tid op
levede på Herlufsholm og senere i Her- 
lovianersamfundet — og som ikke ser 
med milde øjne på for eksempel Ebbe 
Kløvedals Herluf Trolle-digt. Endelig har 
vi en stor og stærkt voksende gruppe 
yngre medlemmer, der ikke nærer den 
samme respekt for traditionerne, men 
godt vil samles i Herlovianersamfundet, 
når det viser sig at være »et muntert 
lag«-

Man må nok sige, at dette ikke er en 
forening, som man umiddelbart kan finde 
en fælles kurs og tone for — dertil er 
medlemsskaren alt for uens både geogra
fisk, aldersmæssigt og indstillingsmæssigt. 
Og da det samtidig er en helt frivillig 
sag, om man vil være medlem eller ej, 
kan en bestyrelse ikke prioritere selv en 
flertalsfløjs ønsker alt for højt i forhold 
til andre fløje, da svaret så slet og ret vil 
blive en byge af udmeldelser.

Vi har i bestyrelsen prøvet at pejle os 
frem til lidt større klarhed — blandt an
det ved et spørgeskema, som var hæftet 
ind i bladet og ved en fornyelse af for
skellige festarrangementer. Og lidt klo
gere mener vi nok, at vi er blevet. Vi ville 
først og fremmest se, om der var interesse 
eller det var muligt at skabe interesse for 

Herlovianersamfundet blandt de yngre og 
helt unge årgange — og det var der! Vi 
mener ikke, at der blandt de unge nuvæ
rende og tilkommende medlemmer er så 
stor interesse for den gamle forening, at 
de vil slutte sig sammen og via en eller 
anden form for »revolution« komme til 
at dominere den. Vi mener derimod, at 
de unge herlovianere ser ganske sagligt 
på samfundet — således at forstå, at hvis 
samfundet har noget at byde på, et med
lemsblad, legatstøtte, fester, som de kan 
bruge, som taler deres sprog, og som de 
kan have fornøjelse af, så er det umagen 
værd at være medlem — og endda aktivt 
medlem: man er mægtig villig til at tage 
et nap med, når noget skal organiseres. 
Man fornemmer også en vis værdi af de 
kontakter og forbindelser, et Herlovianer- 
samfund kan give — og man er meget 
åben for at blande sig med og snakke 
med de ældre medlemmer — og svinge 
deres damer under dansen. Men som sagt, 
hvis Herlovianersamfundet ikke kommer 
med tilbud og muligheder, som man 
skønner er relevante, så dropper man det 
lige så stille — for man erkender det ikke 
som en naturlov, at man skal være med
lem. Medlemsskab af Herlovianersamfun
det opfattes i hvert fald ikke af de yngre 
årgange som en »hellig pligt«, en slags 
tak til skolen og dens stiftere. At have 

gået på Herlufsholm betragtes heller ikke 
længere som et enestående privilegium —• 
det er en skole på godt og ondt som så 
mange andre.

Medlemsgruppen i midten, den store, 
ret passive skare, der modtager Herlovi- 
aneren, men kun yderst sjældent deltager 
i fester eller andre sammenkomster, kan 
med rette indvende, at det er for deres 
kontingentkroner, Herlovianersamfundet 
arrangerer de relativt billige fester, som 
har de unge årganges bevågenhed — og 
at 60 kroner om året ej- en lovlig glubsk 
pris for medlemsbladet. Tilmed når det 
kun kommer så sjældent — og endda 
rummer mere og mere stof, der byder 
dem imod. Vi har også fra denne gruppe 
medlemmer fået nogle, omend ikke sen
sationelt mange, motiverede udmeldelser 
—• og det er naturligvis et af Herlovianer- 
samfundets store problejner. Overfor den
ne medlemsgruppe må vi erkende, at vi 
er nødt til at indkræve de 60 årlige kro
ner, for ellers er det ganske enkelt umu
ligt for en bestyrelse at udfolde et rime
ligt aktivitetsniveau for medlemmerne. 
Men vi regner trods alt med, at den for
nemmelse vil brede sig, at man lidt efter 
lidt får noget mere for pengene. Vi hå
ber — som enhver tidligere bestyrelse — 
på at kunne få Herlovianeren noget rige
ligere ud (selv om det er svært, når bla
det kun modtager så. lidt stof frivilligt. 
Måske bør vi stille e : par flasker whisky 
eller cognac eller lignende i udsigt til 
dem, der overrasker redaktøren med et 
godt indlæg!), og vi håber også på, at 
nogle af dem, der ikke hidtil har følt no
gen tillokkelse ved samfundets sammen
komster via mund til mund-metoden vil 
blive inspireret til at prøve.
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Den tredie gruppe, den ældre, aktive 
del af Herlovianersamfundets medlem
mer, ser nok med nogen undren og gru 
på, hvad foreningen i ny og næ foretager 
sig — og hvad der trykkes i medlemsbla
det. Men på den anden side har vi også 
fornemmet, at der i denne gruppe er stor 
glæde ved, at festerne nu er så velbesøgte 
også af de unge årgange, som man tid
ligere — ved de mere traditionelle sam
menkomster — har manglet. Jeg kan godt 
se, at det langt fra altid er de ældre år
ganges sprog, vi har talt i bladet og ved 
sammenkomsterne — men havde vi gjort 
det fuldt ud, var det sket på bekostning af 
de unges medlemsskab. Vi mener, at et 
af hovedkravene fra denne ældre, aktive 
medlemsgruppe er Herlovianersamfun
dets fortsatte beståen — og dette krav har 
vi ikke skønnet at kunne opfylde på an
den måde end ved den linje, vi har lagt 
for blad og festligheder.

Og som direkte svar til Erik Dreyer: 
den nuværende redaktør af Herloviane
ren, de, der stiller op til valg til bestyrel
sen og formandsposten, og de, der er 
valgt også for det kommende år, har ikke 
noget ønske om ensidigt at begunstige 
en gruppe medlemmer frem for en an
den. Vi ser det som vores hovedopgave 
at føre Herlovianersamfundet videre, for
di vi mener, at vi her har et apparat, en 
struktur, en organisation — eller hvad 
man nu vil kalde det — der også fortsat 
i de brølende halvfjerdsere og firsere kan 
være værdifuld at beskæftige sig med, 
fordi den kan give os nogle muligheder, 
vi ikke kan få så gode andetsteds.

Vi tror, at Herlovianersamfundet har 
mulighed for at være rammen om sjove 
fester og sammenkomster, hvor deltager

ne ikke har hverken faglige, økonomiske 
eller prestigemæssige sidehensyn at vare
tage, men blot kan udnytte det at være 
sammen til en glad og munter fest. Men 
vi er overbevist om — da samfundets reelt 
set eneste mulighed for ny tilgang er de 
yngste årgange — at vi bestandig må a 
jourføre tone, tilbud og indhold, så det 
ikke virker fremmed på netop de unge 
mennesker, der i disse år går ud fra Her
lufsholm.

Herlufsholm har jo også ændret sig 
enormt gennem de senere år — og skolen 
er stadig i støbeskeen. Meget af det, der 
var god latin og tradition i gamle dage, er 
ude af billedet nu — og det vil være nyt
teløst at drive et Herlovianersamfund, der 
ikke i stil og indhold i rimelig grad 
a jourføres efter udviklingen på skolen. 
Det kan give nogle drøje skrammer i det 
noble, sømmelige og taktfulde gamle 
Herlovianersamfunds-image, men det er 
den pris, man må op med, hvis man vil 
have Herlovianersamfundet til at fort
sætte. Det er vores mening efter at have 
syslet med problemerne nu i et par år — 
det er nogenlunde det program, som 
Torben Holm er redaktør på — og no
genlunde det program, som de øvrige be
styrelsesmedlemmer og jeg bekender 
os til.

Det er et urimeligt forlangende — når 
man tænker sammensætningen af Her
lovianersamfundets medlemsskare igen
nem — at hvert enkelt ord i medlemsbla
det kan ramme hvert enkelt medlem som 
et sødt sug i hjertekulen. Vi må se i øj
nene, at det, der af nogle opfattes som en 
uhørt provokation, af andre betragtes som 
en nøgtern konstatering, fordi vi nu en
gang er så mange forskellige. Men netop 
forskellighederne, de forskellige opfattel
ser, skulle kunne give Herlovianersamfun
det en mulighed for ikke at blive kede
ligt — for tværtimod at blive et sjovt 
sted, hvor det ikke var livet, økonomien 
og prestigen om at gøre, at man fik sine 
synspunkter igennem, men hvor en kvik 
og uhøjtidelig debat kunne sætte krøller 
på et muntert og givtigt lag.

Af denne kolossalt lange artikel håber 
jeg, at det fremgår, at hverken Torben 
Holm, bestyrelsens medlemmer — eller 
jeg, der nu er opstillet til formandsvalget 
— har ønske om at hyppe private ambi
tiøse kartofler, men at vi blot ønsker at 
give det snart 125-årige samfund den an
sigtsløftning, der skal til for at den kan 
leve videre.

Kaj Dorph-Petersen (’43).

Nedenstående medlemmer er bortkom
met. Hvem kender deres nye adresse? Op
lysninger modtages med tak og høflige 
buk af Herlovianerens ekspedition, v/ 
Lennart Konow (’54), Bredesvinget 11, 
2830 Virum.

Andersen, Ove (’60)
Beacroft, Roger (’26)
Boesdal, Nis (’67)
Erlangsen, Jacob (’62)
Falkenberg, Hans Martin (’61)
Feldthusen, Jan (’67)
Kring, Asger (’06)
Balsbøll, Ole (’51)
Schovsbo, Jørgen (’42)
Skovgaard-Petersen, Jørn (R 37) 
Wernberg, Niels M. (’60)

HVOR ER
DE NU?
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TROLLEFESTERNE 1971!
På Herlufsholm blev selve Trollefesten i år aflyst på grund af Kongens 

dod. I København og Maribo gennemførtes festerne dog nogenlunde efter 

planerne, og vi bringer her et par korte referater. Formodentlig har der 

også i år været fest på Fyn, men vor faste korrespondent, A. Grum-Schwen- 

sen (’36) har øjensynligt nedlagt hvervet. Vi håber imidlertid at kunne 

bringe et referat i et senere nummer. Eller til næste år.

Trollefesten 1972 i Maribo
Trollefesten på Hotel Hvide Hus i Ma
ribo havde samlet 9 herlovianere af år
gangene 1914—48 med 8 damer. Skyld
tes det lavere antal festdeltagere, at per
sonprisen var steget 10 procent til kr. 
99,00? Kan man få velkomstdrink, 3 ret
ter (dyreryg) med vine, kaffe og natmad 
billigere uden foreningstilskud? En sen
gift veteran anførte som udeblivelses- 
grund, at skal der damer med, bør der 
danses — og danses der ikke, skal der hel
ler ikke damer med. Nok om det — vi 
17 nød som sædvanlig både bordets og 
samværets glæder uden pianoledsagelse. 
Under måltidet holdt Hertig (’33) talen 
for stifterne, H. H. Rahbek (’47) bragte 
hilsen fra de nordenstrøms landsdele samt 
hyldest til diplene af idag og K. Alling 
Møller (’47) talte uprofessionelt for da
merne.

Overfestarrangør var overlæge Jørgen 
Glenert (’44), der dirigerede med et blidt 
greb om pibehovedet. Festudvalget er 
enige om, at indbydelse også til næste år 
sendes til herlovianere på Lolland-Falster, 
for så vidt de og deres adresse kendes; 
men nordenstrøms deltagere er meget 
velsete, de må blot selv anmode om at få 
indbydelsen tilsendt. Erfaringsmæssigt får 
vi den ret sent ud, men tilmelding til 
listen kan allerede nu ske til

Henrik Hertig, 
rektor, 

Refshalevej 40, 4930 Maribo.

Trollefesten i København
Aktiviteten indenfor Herlovianersamfun
det synes at holde sig med den nyoriente
ring, der har gjort sig gældende inden for 
det sidste års tid, men man kan vanske
ligt forestille sig, det ikke har været med 
store betænkeligheder, bestyrelsen på 
utraditionel måde har forsøgt at blæse liv 
i Samfundets sammenkomster. Af en for
længst afdød herlovianer blev det engang 
om skolen sagt (det var længe før elek
triciteten havde holdt sit indtog på Her
lufsholm i 1927), at »enhver forandring 
— selv til det bedre — hører ikke hjemme 
på Herlufsholm og bør undgås« — men 
så galt er det da heldigvis ikke mere, hel
ler ikke i Herlovianersamfundet. Da man 
i fjor for første gang arrangerede Trolle- 
fest med damer, blev det en stor succes, 
og både Sundturen (Rusfesten i septem
ber 1971) og filmcavalcadeaf tenen var i 
den grad præget af kvindelig deltagelse, 
at man nu vanskeligt kan forestille sig en 
fest uden damer.

I sidste øjeblik blev i år Trollefesten 
forlagt fra Officersforeningen til Assu
randørernes Hus i Amaliegade for de ca. 
100, der havde meldt sig til, og det var 
et godt bytte; dejlige lokaler, gode garde
robeforhold, glimrende fortæring og vil
lige tjenere. Det var da sikkert værd at 
overveje at gøre dette sted til hjemsted 
for fremtidige fester. Det var rygtedes, at 
Trolleballet på skolen var blevet aflyst 
på grund af Kongens alvorlige sygdom, 
men — såvidt det har kunnet skaffes op
lyst — var det på intet tidspunkt på tale 
at annullere den planlagte fest her i byen, 

tværtimod, deltagerne tilmeldte sig i sti
gende grad på selve dagen.

Ved halvsyvtiden |samledes man til en 
drink i de velegnede forgemakker og gik 
derefter nogenlunde tilfældigt tilbords, 
bortset fra jubilarerne, til hvem der var 
reserveret plads. Det gik netop som det 
skulle med at blive »blandet«, og den 
gode mad med den rigelige vin til satte 
snart stemningen i vejret efter forman
dens velkomstord. — Klokken godt halvni 
om så den meddelelse fra formanden om 
Kongens død, vi alle havde ventet. Med
delelsen påhørtes meld værdighed stående 
af såvel gæster som personale.

Bortset fra danseh blev det planlagte 
program derefter gennemført. End ikke 
fra de mest avancerede unge hørtes mis
fornøjelse i anledning af, at dansen blev 
strøget.

En i alle måder vel tilrettelagt Her- 
lovianer-quiz i stil med Musikfrågan 
Kontrapunkt og med udledende bånd
hilsen fra Sveriges Sten Broman (det kik
sede desværre og måtte læses op) blev 
den overraskelse, def var lovet ved ind
varslingen, og den uforlignelige domare 
kom i den heldige situation, at han kun
ne tildele de tre deltagende hold lige 
mange points og således retfærdigt for
dele de ni præmier, der var skaffet til
veje uden udgift for arrangørerne, med 
én til hver deltager.

Under betydelig munterhed afvikledes 
dette intermezzo i løbet af en times tid - 
og så var det pludselig blevet natmads
tid, men det var lige som om ingen rigtig 
havde lyst til at bryde op, og da under
tegnede »gik på reden« var den da over 
to. —

Der var en god og fyldig repræsenta
tion af yngre medlemmer med damer — 
mange flere end i fjor, a, det var faktisk 
sådan, at »de gamle« og jubilarerne var 
i stor minoritet, hvilket førhen altid var 
omvendt. Det varsler godt for det snart 
125-årige skolesamfund — landets ældste 
— der nu definitivt synes at satse på de 
unge og yngre for dermed at få mulig
hed for at overleve i en tid, hvor mangt 
og meget destrueres. Moseanden.
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REDAKTØR SVEN TITO ACHENS TALE 
i HERLUFSHOLM KiRKE 
TROLLEMORGEN 1972
□ For 456 år siden, den 14. januar 1516, blev Herluf Trolle født på Lilløhus i det 
østlige Skåne. Hans forældre havde i forvejen elleve børn og fik siden tre til, og der 
var altså i alt femten søskende. Det var flere børn end der i perioder har været elever 
på Herlufsholm, og der må have været lige så livligt på den lille borg, som der somme 
tider er på Herlufsholms sovesale.

I Danmark — og i Norge og Sverige — regerede dengang Christian II. Han havde 
lige installeret Dyveke og hendes mor, Sigbrit, i et hus på Amager Torv i København, 
som han havde købt af Mogens Gøye, Birgittes far. Samme år som Herluf blev født, 
altså 1516, overdrog kongen Sigbrit ledelsen af rigets finanser. Hun var faktisk datidens 
Per Hækkerup, ikke mindst da hun også var hvad man kunne kalde markedsminister. 
Netop i 1516 gennemførte hun at få 200 hollandske familier til Danmark, hvor de 
slog sig ned på Amager, og hvor deres efterkommere stadig lever lykkeligt. De taler 
ikke hollandsk mere. Nu taler de dansk. Men mange af dem har bevaret deres holland
ske navne og hedder f.eks. Jan, Zibrandt og Dirk.
Europa var dengang i visse henseender et fællesmarked, og også dengang udgik trådene 
fra Rom. Herfra leverede man syndsforladelse, og importerede til gengæld klingende 
mønt, som man brugte til at bygge Peterskirken for. Så den har vi allesammen været 
med til at betale. Alt dette faldt dog mange for brystet, bl.a. en munk i Tyskland, som 
hed Martin Luther, og i 1517, året efter Herluf Trolles fødsel, offentliggjorde han sine 
protester mod Romunionen, som jo endte med, at også Danmark meldte sig ud af 
denne. Om dette, alt taget i betragtning, var klogt eller ej, er blevet diskuteret.

★
Som så mange gange tidligere fejrer vi i dag Herluf Trolle. Hvorfor gør vi det? Hvad 
har vi at takke ham for?

For nu at begynde med det allernærmeste, så kan disciplene i hvert fald takke ham 
for, at de har fri for skole i dag.

Vi gamle herlovianere synes, at vi har meget mere at være ham taknemmelige for, 
men også vi kan begynde med det nærmeste, og takke for at vi er her i dag og endnu en 
gang oplever at ane det gryende dagslys i det store korvindue i Herlufsholm kirke en 
14. januar.
Den største rigdom vi har i Danmark, det er årstiderne, det at ingenting varer, men at 
alting kommer igen. Og måske den største af Herlufsholms herligheder er, at man dér, 
på Skovklosters arvtager, skolen i skoven, oplever årstiderne nærmere og stærkere end 
de fleste andre steder. Med årstiderne skifter vi selv, ikke blot udseende, men væsen og 
karakter. Vi er ikke de samme mennesker pinsemorgen som Mortensaften. Og vi er

Ingen Trollefest på Trolledag, men te kan da også være festligt. Såmænd.

TANKER 
FØR
TALEN
□ For en gammel herlovianer føles det 
utvivlsomt som en stor hæder at blive 
opfordret til at holde talen i Herlufsholm 
Kirke Trollemorgen. Naturligvis ved 
man, at rektor og forstander kan have — 
og formodentlig har — endevendt 
Herlovianersamfundets medlemsliste 
og modtaget en række afslag fra mere 
kompetente personer, som ikke havde 
lyst eller tid eller nogen af delene, før 
de omsider standsede ved netop dit navn. 
Alligevel mærker man det som et 
særskilt øjeblik, når man åbner 
konvolutten fra Heis og læser: 
»Vi nærmer os atter en 14. januar ...« 
Ens næste reaktion er desto ikke mindre 
at sige nej. Min var det i alle fald.
Jeg havde bestemt ikke lyst, det mener 
jeg at kunne sige helt oprigtigt 
(psykologer kan mene noget andet). 
Jeg anså mig heller ikke for kvalificeret. 
Jeg følte imidlertid, efter et øjebliks 
refleksion, at det ville være 
ukammeratligt ikke at sige ja.
Gamle herlovianere blander sig 
efterhånden i alt på Herlufsholm, nogle 
af dem i hvert fald, og det kan de gøre 
aldeles ansvarsfrit. Men hele arbejdet, 
hele bøvlet og hele ansvaret falder på 
dem, som står for Herlufsholm til daglig, 
først og fremmest rektor og forstander 
og økonomiinspektør. Man kan som 
gammel herlovianer holde sig væk, eller 
man kan i alle fald lade være med at 
blande sig i noget. Men når man har 
Herlufsholm1 meget at være taknemmelig 
for, både i skoletiden og, i høj grad, 
senere, og man somme tider blander sig 
i tingene dernede, så må man 
anstændigvis også stille sig til rådighed, 
hvis skolens ledelse mener, at man kan 
gøre dem en tjeneste. Rektor havde 
brug for en trolletaler, helst god, men 
under alle omstændigheder en eller 
anden, og han kunne tydeligvis i 
øjeblikket, en måned i forvejen, ikke få 
ja fra nogen anden. Det ville være 
ukammeratligt at sige nej. Det var 
hvad jeg følte.
Men hvad skulle jeg sige? Skulle jeg 
tale først og fremmest til diplene, prøve
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. Eller et spil skak ...

ikke de samme herlovianere på skøjter på Stark eller åen i det korte februar lys, som 
når bøgen er sprunget ud og man ikke kan falde i søvn på sovesalen på grund af 
nattergalesang, eller på fulgleskydningsdagen i sensommersol omgivet af fulde skov
bryn.

Hvornår er vi så mest herlovianske? Det er vi i dag, i den griffelgrå vintermorgen, 
den 14. januar.

★
Om Herluf Trolle har vi alle i tidens løb hørt en hel del, og nogle af dem der har talt 
om ham har søgt at variere temaet. Jeg mindes taler om Herluf Trolle som pædagog, 
om Herluf Trolle som administrator, om Herluf Trolle som salmeoversætter og om 
Herluf Trolle som havearkitekt. Men netop den 14. januar er der ingen grund til at 
prøve på at forny emnet, for det er det oprindelige emne der har samlet os. Det er af 
samme grund vi er kommet her i dag som alle tidligere gange den 14. januar.
Sammen med Birgitte Gøye har Herluf Trolle grundlagt denne skole — vores skole — 
og ikke blot vores skole, i vidt omfang tillige vores barndomshjem. I, der går her, og 
vi, der har gået her, har alle meget at være Herluf og Birgitte taknemmelig for, uanset 
om vi gør os dette klart eller ej. Det er denne taknemmelighed vi prøver at give udtryk 
for i dag.

Sammen med Herluf Trolle nævner vi Birgitte Gøye. Men jeg synes, at der er flere 
som burde nævnes netop i dag. Det er jo ikke kun på grund af Herluf Trolles og 
Birgitte Gøyes gavebrev og initiativ, at skolen har overlevet fra 1565 til i dag. Lykke
ligvis har der i hver generation været andre dygtige og uselviske personer med høje 
mål, som har ført stifternes tanke videre. Det har somme tider været en rektor, som 
f.eks. Hans Mikkelsen, der i 1570’erne førte processerne for Birgitte Gøye (mod de 
slægtninge som ville have testamentet omstødt) og vandt dem, eller Johan Ludvig

Eller en udflugt til Stark . ..

at sige noget som kunne appellere 
til dem? Eller skulle jeg især sigte på 
de gamle herlovianere, mine mere 
eller mindre jævnaldrende?
Det ville jeg have bedre forudsætninger 
for. Men der er i dag omkring 
250 diple (incl. »dapie«, med et godt 
nyt ord, »dag-diple«), 1 min tid var der 
vel omkring 100—150, altså dobbelt 
så mange i dag. De ville udgøre en langt 
større del af tilhørerne end tidligere, 
og at tale som om de ikke var der ville 
hverken være pænt eller klogt.
Men hvad kunne jeg sige, som ville 
interessere, eller more, eller gribe, 
en dipel af i dag?
Bent Engberg (’41) berømmede 
Kaj Dorph-Petersen (’43) for hans 
trolletale for et år eller to siden. Han 
havde talt om generationskløften og 
havde gjort det meget morsomt. Jeg læste 
Dorphs tale, jo, den var bestemt god. 
Men nu var det altså sagt. Og hvor 
morsom skal man være i en kirke? 
Og Trollemorgen?
Jeg havde ganske vist selv undertiden 
haft lyst til at sige nogle humoristiske 
ord om Herluf Trollt;, dier rettere: 
om Herluf Trolle som behandlet af 
herlovianske talere. Det kan komme over 
én. Men det måtte være ved en anden 
lejlighed. Een gang om året måtte man 
vel være alvorlig, og i så fald netop 
Trollemorgen i Herlufsholm Kirke? 
Det havde jeg i alle fald selv mest lyst til. 
Imidlertid har jeg undertiden oplevet, 
at ting jeg ikke har me it stærkt, eller 
måske slet ikke ment, et faldet i god 
jord, hvorimod jeg, aår jeg har 
formuleret hvad der virkelig, inderst 
inde, lå mig på sinde, i reglen ikke har 
interesseret folk det mindste. Jeg tænkte 
på lektor Jørgen Andersen, som for en 
del år siden talte ved en Trollefest i 
Herlovianersamfundet på Hotel 
Richmond: en blanding af skæmt og 
alvor, hvor vi snart lo, snart var 
musestille. Sådan ville jeg gerne kunne 
gøre det.
Erik Langkjær (’44) foreslog emnet: 
»At bære gyldne kæder, hvad vil det sige 
i dag? Hvem er det, der gør det?« 
En virkelig god idé, synes jeg, som jeg 
dog ikke brugte. Asger Olsen (’22) 
rådede mig til i alle fald at tale højt og 
tydeligt, og nævnede som forbillede 
Niels Erik Leschly (IV ’25), Trolletaler 
for to eller tre år siden. Heis meddelte 
mig, at det hele ikke måtte vare længere 
end højst ti minutter.
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Dagen før prøvede vi kirkens akustik; 
hvor højt man skulle tale, med eller 
uden elektriske hjælpemidler (det blev 
uden); hvor hurtigt; og i hvilken retning. 
Der var ti trin op til prædikestolen. 
Dørhåndtaget skulle drejes opad, ikke 
nedad. Kontakten sad dér. Men det 
skulle jeg slet ikke tænke på, sagde min 
gamle veninde kirkekonen, 
fru Margrethe Jensen, hun skulle nok 
sørge for at alt var i orden.
Og det var det også.
En tanke strejfede mig: Ungdomsoprør? 
En aflåst prædikestol? En dipel som 
tog ordet fra mig? En iskold vandstråle? 
Heis grinede, men beroligede mig. 
Vist var der oprørske ideer og 
oppositionslyst blandt diplene, men det 
blev udtrykt på parlamentarisk facon, 
ikke gennem den slags løjer.
En helt ny komplikation kom til: 
kongens dødsleje. Hvis kongen døde, og 
det blev meddelt, før vi kom i kirken 
Trollemorgen, kunne man så holde 
talen, som om intet var hændt? 
Det syntes jeg ikke, og jeg forberedte 
nogle ændringer. De blev dog ikke 
nødvendige, kongen døde først den 
14. om aftenen (ballet var blevet 
aflyst dagen før).
Og her er så resultatet af de mange 
overvejelser og gustne overlæg.
Jeg valgte, efter en lille indledning med 
let spøgefulde paralleller mellem 
dengang og nu, at tale om to ting som 
har gjort indtryk på mig selv: for det 
første årstiderne på Herlufsholm, 
for det andet de personer som har ført 
stifternes tanker videre, og som vi på 
mange måder skylder lige så meget som 
vi skylder disse. Om dette så har nogen 
interesse, må andre afgøre. I øvrigt 
er jeg siden blevet klar over, at 
Per Hækkerup hverken er finans- eller 
markedsminister, men derimod 
økonomi- og budgetminister.

Sven Tito Achen (’40)

... Og så godnat med endnu en pøllekamp.

Bernth, den første der anså det for en livsopgave at være rektor på Herlufsholm og 
var det fra 1755 i næsten et halvt århundrede. Eller det kunne være en forstander, som 
Johan Ludvig Holstein, der bragte skolen på fode igen efter nedgang og næsten total 
ruin efter svenskekrigene, eller Chr. Brandt, der i slutningen af 1700-tallet skabte helt 
nye og bedre forhold, ikke mindst for disciplene.

Somme tider var det en godsforvalter, som Poul Jensen Colding, der i 1600-tallet 
udvidede og fornyede skolen, eller Nikolaj Clausen, der fik hele stiftelsen frelst gennem 
statsbankerotten i 1813. Det kunne også være en hører, som f.eks. Hans Melchior, selv 
gammel dipel, der i begyndelsen af 1800-tallet bl.a. grundlagde nogle af de traditioner, 
som i dag er højdepunkter i årets gang på Herlufsholm: fugleskydningen og selve 
Trolledagen med Trolleballet. Eller det kunne være nogen udefra, som biskop Hans 
Poulsen Resen, der i 1634 skænkede skolen 2000 rigsdaler, en uhyre sum, eller, i vor 
tid, Hans Chr. Sonne, også gammel dipel, der gjorde noget lignende. Nulevende perso
ner nævner jeg ikke, men jeg kunne gøre det, som vi alle ved. De er der, også her i 
kirken i dag.

Uden sådanne mænd havde Herluf Trolles tanke ikke kunnet leve, og Herlufsholm 
viUe ikke have eksisteret i dag. Når vi fejrer mindet om skolens stifter, så lad os derfor 
også mindes disse, og mange andre, som førte hans tanke videre.

Men inspirationen udgik fra ham og fra Birgitte. Det var Herluf TroUes og Birgitte 
Gøyes eksempel som inspirerede dem og fik dem til, ligesom stifterne selv, at yde mere 
end de modtog, hvilket er det der kendetegner de sande aristokrater. Om dette har 
Helge Finsen skrevet nogle ord, som jeg gerne vil slutte med:

Herluf Trolle og Birgitte Gøye »var født på livets solside, og som det formede sig 
for dem, har de hverken været trykket af honnet ambition eller af pengesorger. Sådan 
har mange haft det, hvis navne er glemt som sne der faldt i fjor. Men deres navne 
huskes, og med dem lever mindet om to stærke og klare personligheder, der tilsammen 
havde den enkle opfattelse: jo højere rang, des større pligter — og efterlevede den, så 
der blev et forbillede ud af det, som ikke devalueres af skikkes og tiders skiften«.
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HERLUF TROLLE - NYE VEJE - NYVEJ!
□ Tema i dag skal være »Nyvej«. De 
ved: den. vej som går fra alleen til Stark. 
I 1600-tallet eksisterede den ikke. Den
gang var der en 4 alen høj mur fra kir
kens nordlige hjørne til muren ved den 
nuværende rektorbolig, og denne mur 
fortsatte ned til Stark og derfra over til 
klosterbygningen. Det indhegnede areal 
var skolegården, og her var diplene hen
vist til at færdes i deres kortvarige fritid. 
Der var undervisning og lektielæsning i 
6—8 timer, hvortil kom 3 timers andagter 
og salmesang. Hvis man ville udenfor 
dette snævre område, skulle man have 
særlig tilladelse af rektor. Tilladelsen ga
ves kun til den samlede flok, som skulle 
være under ledsagelse af en hører. Derfor 
var det en stor fornøjelse, når der blev 
sendt bud efter diplene for at de kunne 
synge ved bryllupper og andre fester hos 
Omegnens folk, og man ved, at drengene 
i 1617 blev kørt til Fodbygård for at 
sjunge for liig.

Næ, Nyvej blev anlagt langt senere, 
nemlig i 1812, og står man oppe ved 
alleen og ser ned mod skolebygningen, 
har man organistens hus på højre hånd. 
Da jeg kom ind på skolen i 1913, hed 
organisten Sophus Wiig, en elskelig 
mand, som underviste i musik, sang og 
sløjd. En tiltagende døvhed bevirkede, at 
»Busse« spillede forkert ved gudstjene
sterne. — Til venstre boede overlærer 
Julius Petersen (»Jolle«), som havde 
fysikundervisningen for matematikerne. 
Han og hans kone var grundtvigianere, 
og de havde vinteren igennem grundtvig
ske møder om aftenen — kaldet pietisti- 
cum — og her var alle velkomne. Grundt
vigs ideer og tanker var ikke rigtig gået 
op for mine kammerater og mig, hvorfor 
vi mente, at vi måtte se at råde bod på 
vor uvidenhed ved at komme til stede til 
disse møder; men det var og blev kun et 
skalkeskjul, for vi kom alene for den 
kaffe og de kager, der blev serveret efter 
foredrag og salmesang. Vi gjorde da et 
s ;anske ubeskedent indhug i de materielle 
I oder. — Længere nede ad Nyvej lå syge
huset, hvis sygeplejerske frk. Karen An- 
1 :er enevældigt herskede over patienterne;

Ved Trollefesten i Herlovianersamfundet den 14. januar talte landsrets
sagfører Mogens Schaumburg-Müller (’21) om Herluf Trolle, og det kan 
jo næppe overraske nogen. Derimod var det en absolut fornyelse af emnet 
at høre Schaumburg-Müllers beretning om nyvej — vejen ad hvilken man 
kommer til og fra Herlufsholm.
men ellers var hun et elskeligt menneske 
overfor dem, hun kunne lide. — Overfor 
sygehuset blev biblioteket bygget. Ved 
350-års festen i 1915 var det færdigt, 
men uden indmad: der var ingen hylder 
eller gangbroer. Der var kun det høje 
rum med to rækker cementsøjler. Bygnin
gen blev derfor brugt som spisesal for 
gæsterne ved den lejlighed. Bagefter var 
der flere af os, som blev spirituspåvirkede 
ved at drikke sjatterne. Overlærer Ham- 
mershaimb (»Hømb«) havde i forvejen 
sagt: Champagne ser ud som gul soda
vand, men det er stærkt som brændevin. 
— Længere nede ad Nyvej lå tilhøjre 
rektorboligen, hvor rektor O. F. Bache 
residerede. Han var en høj, rank og »til
knappet« mand, som man absolut ikke 
kunne henvende sig til. Han var selv 
student fra skolen, nemlig i 1862, men 
det kunne man ikke mærke på ham. — 
Til venstre lå klosterbygningen med 
Øhnens lejlighed på 1. sal. Hun hed fru 
Sehested og var enke efter en postmester 
i Herlufmagle. Hun var en meget fin 
dame, som man heller ikke kunne tale 
med. Men vore forældre klagede over 
hende, fordi det tøj, vi fik udleveret om 

Og nye midler: Slipset som hårbånd

lørdagen, ikke var tørt. Vi blev forkølede.
Når jeg har valgt at sige et par ord 

om Nyvej, er det også fordi de fleste 
kom ned til skolen| ad denne vej, og når 
de forlod skolen, skete det også ad denne 
vej, og så kom de ind i Herlovianersam
fundet. Det ligesom lå i luften, at man 
skulle være medlem. Samfundet havde 
dengang to formål: primært et under
støttelsesformål, sekundært et selskabe
ligt. Mine jævnaldrende og jeg kom kun 
lidt til festerne, som trods alt var lovlig 
dyre, hvis man også skulle muntre sig på 
anden vis, f.eks. i| Studenterforeningen. 
Og jeg kan ikke sige andet: det var en 
trist affære at komme her. De gamle var 
meget gamle og aldeles utilnærmelige, og 
de unge måtte ikke støje, det lå i luften, 
og så var der jo ingen piger at danse med. 
Det bedste ved sanjifundet var i virkelig
heden bladet »Herlovianeren«. — Og så 
vil 50-års jubilarerne takke, fordi vi 
måtte komme i aften, og sammen med 
vores tak skal der |yde de bedste ønsker 
for Herlovianersamfundets fremtid. Disse 
ønsker er ialtfald to: for det første vil vi 
ønske, at der må kømme en donator, som 
vil skænke samfundet en så stor formue, 
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at understøttelserne må kunne komme op 
på et tidssvarende niveau. Det er jo des
værre således, at den forringelse af kro
nen, som har fundet sted igennem mange 
år, har bevirket, at renterne af legatfor
muer ikke opfylder de formål, som stif
terne af legaterne har ønsket. Det andet 
ønske går ud på, at samfundet stadig må 
blive i stand til at samle gamle herlovi
anere, både gennem sammenkomster og 
gennem bladet, som kan gøres meget 
bedre.

Og så vil vi til slut et øjeblik samle 
vore tanker om den mand, som grund
lagde skolen, og hvis fødselsdag vi i dag 
skal fejre. Det er derfor vi er samlede 
her. Nu må det jo erkendes, at personen 
Herluf Trolle, admiral og skoleforstander 
og måske udstyret med mange andre tit
ler, i virkeligheden står os noget fjernt. 
Vi, som har travlt, har desværre ikke haft 
tid til at dukke ned i studiet af Herluf 
Trolle og hans tid, og vi kan ikke sådan 
fornemme, hvordan han og andre men
nesker på hans tid havde det. Hvad la
vede hans kone til middag på hans fød
selsdag? Hvad var hans livretter? — Nå, 
det er naturligvis ikke sådanne ting, vi 
skal samle vore tanker om i aften. Vi 
skal glæde os over, at skolen blev stablet 
på benene af Herluf Trolle og at vi fik 
lov til at gå på skolen — man kan sige: i 
medgang og modgang. Det store ved 
Herluf Trolle er efter mit skøn det, at 
han formåede at skabe skolen i den tid, 
hvor han levede. For det var sandelig 
ikke en tid, hvor der blev givet ved 
dørene. Det var en tid, hvor navnlig hans 
standsfæller lod begærlighed, misundelse 
og middelmådighed blomstre. Så er det 
stort, at han formåede at skabe noget 
u-egoistisk, noget ideelt og noget, som 
har kunnet vare i århundreder. Det skal 
vi sige ham tak for, og derfor synes jeg, 
at vi skal råbe et herloviansk hurra for 
Herluf Trolles skole.

...OGSÅ ER DER 
GØYEMØJFALD

Er det en jagt efter vinden, eller kan generationsmodsætningerne (i Her

lovianersamfundet) udglattes — på trods af terminologien? Måske, men 

kun hvis vi erkender, at værdierne af i går ikke kan og ikke skal være bin

dende for mennesker af i morgen, skriver Torben Holm (’68) i dette svar 

til Helge Friis Jespersen (’14).

Kære hr. redaktør!

Ad ordet »Gøyemøj«

□ Formentlig har hensigten med an
vendelsen af dette ord været den at sam
menstille det med ordet »gøgemøg« un
der hensyn til, at disse to ord udtales om
trent på samme måde.

Man har antagelig herved villet være 
morsom eller »kvik«, som De i en be
mærkning på Gøyemøjsiden oplyser, at 
De bestræber Dem på at være.

I Ordbog over Det Danske Sprog står 
der om gøgemøg følgende: »Næsten kun 
(vulgært) som en slags forstærkelse af 
møg til betegnelse af allehånde urenlig
heder og overført som hånlig betegnelse 
for alt, hvad der er dårligt eller genstand 
for ringeagt, »skidt«, »stads«.

Da nu mange uden at tænke dybere 
derover i skyndingen sikkert læser det 
anvendte »møj« for møg og derved får 
en dårlig smag i munden, vil jeg, da man 
gerne skulle kunne læse Herlovianeren 
uden fortrydelse og uden, at udmeldelser 
af Herlovianersamfundet bliver følgen — 
foreløbig 2 ser det ud til — henstille til 
Dem, at De finder et andet ord. De vil 
sikkert give mig ret i, at herlovianere må 
være de sidste til at sætte Birgittes gode 
og ganske naturligt især af herlovianere 
ærede navn i forbindelse med et ord, der 
henleder tanken på noget så beskidt som 
møg, endog, iflg. ordbogen forstærket 
ved gøgemøg, jvf. hensigten.

Med venlig hilsen,
H. Friis Jespersen (’14)

Kære hr.

Friis-Jespersen!

Tak for dette ... gøyemøj fald, og for den 
etymologiske belæring. Det forekommer 
mig at være en smule kuriøst, at De — på 
grund af et enkelt ord — får en dårlig 
smag i munden, når De læser Herlovia
neren, og efter min mening vil det være 
et akut tilfælde af proportionsforvræng
ning, hvis vi forsøgte at bilde hinanden 
ind, at striden står om ordet »gøyemøj«. 
Selv i Deres vildeste fantasi kan De 
næppe forestille Dem, at jeg bruger en 
væsentlig del af min fritid på at opfinde 
ord, som blot har det formål at give her
lovianere en dårlig smag i munden og 
tilsmudse »stifternes minde« — hvad 
dette begreb så end dækker.

Men for at komme ud af den golde 
skyttegravskrig, som har præget tidligere 
protestanters breve og mine svar, skal jeg 
ganske kort forsøge at afdække en del af 
generationskløften, som sikkert er den 
egentlige årsag til disse fastlåsede me
ningsudvekslinger.

Når generationsmodsætningerne føles 
— og rent faktisk er — meget stærke, har 
det naturligvis mange årsager. En af de 
væsentligste er sikkert den dybe mis
tillid, som af unge i dag næres for det 
»etablerede« og for alle »autoriteter«. 
Det har særlig betydning for os herlovia
nere, der har gået på en glimrende 
og/men autoritær/reaktionær skole. Det 
væsentligste konfliktgrundlag ligger deri, 
at vi overhovedet forlader vort hjem,
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AF FARENS SVÆLG...
Herlufsholm, og går ud i erhvervslivet 
eller forbliver i uddannelsessystemet, idet 
begge tilfælde medfører en konfrontation 
med de værdier, vi har med »hjemme
fra«.

Ofte viser det sig at være hule tale
måder — det etableredes krampagtige for
søg på at fastholde deres egne værdier.

En sådan erkendelse er ikke nødven
digvis behagelig at nå frem til, og det er 
meget svært at komme videre — at tage 
konsekvenserne, men det må naturligvis 
prøves. Her ramler man sammen med 
den ældre generation, som ikke har mo
det til at indrømme, at værdierne af i går 
ikke kan og ikke skal være bindende for 
mennesker af i morgen. Der er ingen 
støtte eller hjælp at hente: de unge men
nesker må værsgo slæbe videre på Her
lufs gyldne kæder, som i mellemtiden er 
blevet forvandlet til gyldne lænker.

Så går konflikten i hårdknude, og man 
kan enten vælge at slå op i 2. Mosebog 
18,20 eller selv forsøge at kæmpe videre. 
Er der så noget at formidle, hvordan får 
yi slået bro?

F.eks. ved at undlade at bekræfte hin
anden i vore fordomme, men tværtimod 
til stadighed søge — og skabe — udfor
dringer, som kan bringe os videre! Man 
kan som bekendt ikke lære folk noget, 
men man kan sætte dem i situationer, 
hvor de lærer sig selv noget. Lad os dog 
begrave loven og profeterne og i stedet 
forsøge at skabe den slags situationer 
nu! Men geniet har sin begrænsning. 
Dumheden er grænseløs. Hvad gør vi nu?

Med venlig hilsen,
Torben Holm (’68)

I Herlovianeren nr. 2-1971 blev nævnt, at C. E. Brasen 
(1860) i 1861 fik Medaljen for druknedes Redning, for
di han frelste en lille dipel op af Susåen. Der gik imid
lertid 16 år, før han fik tilladelse til at bære den, og det 
fik han kun efter en ansøgning til Justitsministeriet. En 
»bære-tilladelse« var nemlig betinget, den fik man kun, 
hvis redderen havde været i livsfare under redningen. 
Nedenfor gengives hans ansøgning efter det udkast, 
som hans datter Ønen Karen Brasen har lånt Herlovi
aneren. Professor Flemming Tolstrup (’24) har skrevet 
kommentarerne.
□ Leth fortæller i -»Historiske Efterret
ninger om Herlufsholms Stiftelse«, at det 
var strengt forbudt diplene at løbe på 
skøjter på åen. Det hænger måske sam
men med, at diplen Henrik Stampe 
druknede i 1766, da han løb på skøjter 
på den. Leth fortæller også, at en af 
rektor A. W. Brorsons (1804—1833) pi
ger druknede i åen den 1. juni 1812, og 
at en anden pige, som forsøgte at redde 
hende, selv blev reddet af nogle diple. I 
den anledning fik den reddede pige og 
fem diple — P. J. Knudsen, C. Aschlund 
og H. C. Crone (alle T812), C. Cramer 
(’1814) samt A. Lund (ikke dim.) medal
jen for ædel dåd. Den blev givet dem af 
forstanderen F. J. Kaas under aftenlov
sangen den 26. juni, og det var måske 
sidste gang, denne medalje blev givet for 
at redde druknende. Medaljen for druk
nendes Redning blev nemlig indstiftet 
den 19. august samme år. På forsiden har 
den kongens billede, på bagsiden står, 
eller stod: Af farens svælg fremblomstrer 
priis og løn, og i randen står modtage
rens navn.

Brasens medalje havde Frederik VII’s 
billede, og hans enke, som i flere år 
boede hos sin datter Ønen, har givet den 
til skolens samlinger.

I året 1861 meddeltes der mig, uden 
at jeg dog er i stand til nærmere at an
give datum m.m., gennem Sorø Amts
stue fra Justitsministeriet Medaillen for 
Druknendes Redning uden tilladelse til 
at bære samme. Idet jeg herved angiver 
ansøgning om, at det høje minst, ville til

stede mig ret til lat bære den nævnte 
medalje, tillader jeg mig, da der ikke for
hen har været givet mig lejlighed til at 
fremstille de omstændigheder, som følge 
hvoraf medaljen tildeltes mig, og jeg så
ledes tør antage at kunne meddele ikke 
tidligere givne oplosninger, og til denne 
min ansøgnings begrundelse at anføre 
følgende:

Den 13. januar , 1861 ved middagstid 
befandt jeg, der er| født d. 21. sept. 1841 
og dengang var stud, phil., mig under en 
spadseretur med 2 damer på den bro1, der 
tæt ved Herlufsholms skole går over Sus- 
åer, og som kaldes Lu ters Bro. Under 
broen er en sluse, gennem hvilken åens 
vand, der nord forl slusen er opdæmmet, 
falder ned i ålejet syd for slusen, og som 
ved sit fald i forbindelse med strømmen 
er i stærk bevægelse. På den anførte dag 
var det 7 graders ktilde, og åen var derfor 
i sin helhed belagt med is, men nærmest 
syd for slusen holdt den omtalte stærke 
bevægelse i vandej dette åbent. Fra åen 
skråner landet mod øst stærkt opad i den 
såkaldte rådmandshave, og denne bakke 
var belagt med sne. Ad denne bakke mo
rede nogle mindre! disciple fra Herlufs
holm sig med at glide ned på slæder, idet 
de når de kom nedj imod åbredden stand
sedes af en forhindring i jordsmonnet. 
Efter at legen havde varet en tid, kom en 
discipel ved navn Feldthusen glidende 
ned ad bakken, men slæden, der var i 
stærk fart sprang alf en eller anden grund 
som jeg ikke nærmere kan betegne, over 
forhindringen, løb | helt ned til åbredden, 
over den kant af is, der lå nærmest bred
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den og ud i åen, uden at drengen var i 
stand til at standse den eller springe af 
den. Da jeg i dette øjeblik stod på broen 
over slusen, så jeg, at drenge ikke forstod 
at svømme eller i det mindste var ude af 
stand til at gøre brug deraf. Slæden var 
gledet bort fra ham, og han lå selv og 
plaskede i vandet, medens han begyndte 
at synke. Der var ingen tid at spilde, og 
jeg løb derfor ned ad broen over isen og 
sprang i vandet uden at jeg kunne op
holde mig med at kaste i farten over
frakke eller galoscher. Hvad der herefter 
foregik er jeg, hvad jeg antager vil ikke 
findes usandsynligt, ikke i stand til at 
give nogen detailleret forklaring af; jeg 
kan kun sige, at såvel jeg som drengen 
vare helt under vandet, hvor ingen af os 
kunne bunde, men at det lykkedes mig 
at få ham fat og, skønt med besvær, bragt 
ind til isen, hvor vi fandt assistance af 
hans kammerater.

Til denne faktiske fremstilling skal jeg 
ellers tillade mig at knytte den bemærk
ning, at ligesom det er min sikre for
mening, at drengen ville være druknet, 
når jeg ikke havde været til stede og 
handlet som jeg gjorde, eftersom der for
uden mig ikke var noget voksent mand
folk til stede og det ville være for sent, 
om hjælp skulle hentes, og drengens kam
merater ikke ville kunne have skaffen 
ham hjælp, der måtte ydes ham i selve 
vandet, da han ikke kunne holde sig oppe 
i dette og ikke kunne nås fra bredden, 
således er det tillige min overbevisning, 
at jeg udsatte mig selv for en virkelig og 
betydelig fare, med hensyn hvortil jeg 
kun behøver at henvise til, at det altid er 
forbundet med fare at redde et andet 
menneske, der ikke kan yde nogen un
derstøttelse, i vand, hvor man skal bruge 
svømning, og at denne fare betydeligt 
forøges, når man skal bevæge sig i van
det i streng kulde og belemret af indpak
ning. Jeg skal endnu kun tilføje, at jeg 
kort efter, at det i foregående omtalte 
havde tildraget sig, fik en koldfeber i 
forbindelse med maveinflammation, og 
der herved efter de lægers mening, som 
jeg senere har søgt råd hos, er lagt grun
den til en svaghed, som aldrig har forladt 
mig.

Med henhold til de anførte omstæn
digheder ansøger jeg derfor herved un- 
derdanigst det høje minst, om at ville 
tilstå mig ret til at bære den mig i året 
1861 tildelte Medaille fot Druknedes 
Redning.

Underdanigst

PERSONALIA
(TAK FOR BIDRAGET!)

Professor, dr. med. Mogens Andreas
sen (’29) er blevet udnævnt til R. af 
D.

Statskonsulent Hans Jørgen Kristen
sen (’39) er pr. 1.2. udnævnt til chef 
for landbrugsministeriets 2. afdeling.

Michail Grunnet (’68) er pr. 1.2. 
udnævnt til EDB-programmør hos 
IBM.

Overtandlæge Niels Ulrik Brams 
(’35) er udnævnt til R. af D.

Mariann (Weirsøe ’69) Holm har 
født en datter. Fra sædvanligvis vel
underrettet kilde erfarer den gi. redak- 
tyr, at Torben Holm (’68) har haft en 
finger med i spillet.

Viceinspektør i Undervisningsmini
steriet, Direktoratet for Folkeskolen og 
Seminarierne, Henry Fr. Dichmann 
(IV ’50) har fået bevilget afsked.

Stud. med. m. m. Chr. Gluud (’68) 
har bestået 1. del B. Såvidt vides, er 
det første gang Disque Club har ført 
et medlem op til eksamen.

Cand, polit. Oluf Rosenkrantz (’45) 
er blevet udnævnt til adm. direktør for 
EDB-firmaet »Control Data«.

Redaktør Hans V. Bischoff (’50) 
har kunnet fejre 25 året for sin første 
mikrofon-præstation. Den foregik i 
Herlufsholm kirke, hvor han talte til 
sine kammerater via tunghøreanlæg- 
get.

Edward Møller (VI ’21) har fejret 
50 års jubilæum hos Harland & Wolff 
Ltd. Skibsværft og Maskinfabrik i Bel
fast.

Landsretssagfører Per Gudme (’45), 
som ved kommunevalget valgtes til ra
dikalt medlem af Aalborg Byråd, er 
ved Folketingsvalget blevet medlem af 
Folketinget, hvor han bl. a. sidder i 
retsudvalget og boligudvalget.

Efter næsten 18 års redigering af en 
lang række håndbøger samt Grimbergs 
Verdenshistorie 1—16, Danmarks Hi
storie 1—14 og Bibelen i Kulturhisto
risk lys 1—9 har Sven Tito Achen 
(’40) sagt farvel til Politikens Forlag 
for på egen regning og risiko at skrive 
et symbol-leksikon (den vestlige ver
dens billedlige symboler). Ved siden 
af er han, fra nytår 1972, medredaktør 
af tidsskriftet »Dansk Brugskunst«.

Pædagog Bent Ebbensgaard Ander
sen (’65), Den rejsende Højskole, har 
udmeldt sig af Herlovianersamfundet 
med den begrundelse, at Herlufsholm 
er Danmarks mest reaktionære gym
nasium.

Konsulent Kaj Lindholst (’61) er efter 
6 år i udlandet vendt hjem, og har fået 
ansættelse i Egon Zehnder Internatio
nal, som specialist i management con
sulting.

Redigeret af
Flemming Tolstrup (’24),
Strandvej 132, 
2900 Hellerup.

Illustrationerne til dette nummer af Herlovi
aneren er udført af Carsten Haugsted (’72).
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Herlovianersamfundets årsregnskab for 1971
Indtægter:
Kontingenter 1971

Indgåede ................................................................................................................................
Tilgode pr. 31.12. 1971 .......................................................................................................

Renter.........................................................................................................................................
4- renteudgift ........................................................................................................................

Gaver .........................................................................................................................................

Udgifter:
Herlovianeren............................................................................................................................
4- annonceindtægt....................................................................................................................

Fester og sammenkomster.......................................................................................................
Repræsentation ........................................................................................................................
Administration ........................................................................................................................

Afskrivninger af kontingent på grund af
Udmeldelse, død, fejl...........................................................................................................
Sletning — 3 års restance ...................................................................................................

Kontingentrestance overført til delkrederekonto .................................................................

Kursregulering af obligationsbeholdning ..............................................................................
4- kursgevinst ved udtrækning...............................................................................................

Underskud ................................................................................................................................

Status pr.1. januar 1972
Aktiver:
Kassebeholdning........................................................................................................................
Girokonto ................................................................................................................................
Sparekassen København-Sjælland ..........................................................................................
Handelsbanken, Kultorv afd.:

C525352 ............................................................................................................................
491156 ............................................................................................................................
491245 ............................................................................................................................

Værdipapirer (nom. 52.800,00), kursværdi pr. 31.12. 1971 ................................................
Kontingentrestancer

Saldo 1.1. 1971 ....................................................................................................................
4- indbetalt i 1971................................................................................................................

4- udmeldt samt dødsfald...................................................................................................

4- slettet efter 3 års restance...............................................................................................

24.075,00
6.825,00

3.985,95
70,63

30.900,00

3.915,32

1.200,00

15.167,83
620,00 1

L

4.547,83

1.934,80
895,39

5.225,52

765,00
1.995,00 >,760,00

5.795,00

31.557,75
3 8.158,54 36.015,32

431,40 3 .126,35

33.269,57

6 >.284,89 69.284,89

1.180,00
4.474,26

956,45

98,90
892,51
433,13

27.685,75

5.295,00
495,00

4.800,00
765,00

4.035,00
1.995,00
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2.040,00 
+ kontingenter for 1971 ................................................................................................... 6.825,00 8.865,00

Delkrederekonto ...................................................................................................................... 3.795-00

Urørlig kapital: 
Obligationer (nom. 16.600), kursværdi pr. 31.12. 1971 ............................................ 10.056,50
Bikuben ................................................................................................................................ 56,04

Passiver:
Mellemregningskonto, div. legater........................................................................................... 3.003,15
Mellemregningskonto Jan Trier............................................................................................... 850,00
Div. kreditorer ........................................................................................................................ 4.741,45

Kapitalkonto
Formue pr. 1.1. 1971 ............................................................................................................... 75.578,51
4- underskud 1971 .................................................................................................................... 33.269,57 42.308,94

54.698,54 54.698,54

København, den 7. marts 1972.

Kassereren
JAN TRIER

Legat
regnskaber 
1971

Samlet legatformue pr. 1.1. 1971
Renteindtægter 1971 .................
Uddelte enkelegater .................
Uddelte studielegater .................
Depotgebyrer m. v........................

Overskud

324.734,16
16.916,51

3.500,00
9.000,00

402,36

12.902,36 12.902,36

4.014,15 4.014,15

328.748,31

Formue pr. 31.12. 1971, der fordeler sig således:
Overlærer Albert Leths Stiftelses Legat................................................  
Overlærer Albert Leths Legat.................................................................  
Oluf Halls Legat......................................................................................  
R. C. I. Schades Legat.............................................................................. 
Apoteker Johan Sanders Studielegat..................................................... 
Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat ........................................  
Legatet for afdøde Herlovianeres trængende efterladte....................... 
Bryggeriejer Vilhelm Valløes Legat ..................................................... 
Læge Kristian Johnsens Legat ............................................................. 
Knud Høgsberg Petersens Legat............................................................. 
Kammerherre Sophus Hennings Boglegat............................................ 
Sekretariatschef V. Clausen Hansens Legat .......................................

Kursværdi pr. 31.12.1971 Nom. værdi
(26.903,45) 49.640,20
(10.259,04) 17.083,54
( 3.829,66) 6.909,66
( 7.662,20) 11.479,70
(36.592,47) 63.789,62
(15.948,54) 25.821,04
(24.148,70) 39.410,10
( 8.785,45) 14.212,95
( 7.725,16) 13.567,66
( 6.135,91) 9.302,29
( 2.832,03) 4.305,53
(43.103,02) 73.226,02

193.925,63 328.748,31
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