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TROLLEFEST
- fredag den 14. januar 1972 kl. 18.30 i Officersforenin

gens lokaler, H.C. Andersens Boulevard 20, Kbhvn.

TRODS PRISSTIGNINGER, STÆRKT REDUCEREDE PRISER
Kun 70 kr. pr. medlem og tilsvarende for ledsager!
De 8 yngste årgange og deres ledsagere halv pris,
35 kroner.
Herlig middag, adskillige vine, mocca.

Dans til ægte, levende musik - herunder Les Lanciers!
Nyt: Spændende og underholdende intermezzo i afte
nens løb med adskillige værdifulde og tillokkende
præmier.

Senere serveres god, enkel natmad til lav pris.
Tilmelding senest den 12/1 1972 til advokat Jan Trier,
Frederiksborggade 15,1360 København K (01) 143236

STATENS PÆDAGOGISKE S'UDIESAMLING

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)

Frederiksborgvej 105 A, 4000 Roskilde
Mikkel Vass-Sørensen (’70)

Åbakkevej 68, 2720 Vanløse
(01) 71 80 59

□ At tekniske uheld på Herlovianerens
redaktion undertiden skyldes hastværk og
travlhed vil sikkert forbavse adskillige
tålmodige læsere — og især de, der med
nogen rette tror, at bladet er blevet om
dannet til et årsskrift. På trods af den til
syneladende sendrægtighed bliver panik
tærskelen ofte overtrådt, og så sker det —
som i sidste nummer — at et forfatter
navn falder ud. »Trolledag — en stabil
tradition« hed den glimrende tale, som
blev holdt på Skolen Trolledag, og som
vi refererede in extenso. Desværre var
»manchetten« forsvundet, og vi iler der
for med at fortælle, at talens ophavs
mand var rektor Oluf Müller (’30).

★

De forhøjede medlemskontingenter er
glædeligvis begyndt at indgå til kasserer
kontoret, hvorfra det meddeles, at fra
faldsprocenten kun er lidt større end fore
gående år. Dette betyder altså, at med
lemmerne svarer klart ja til større — og
bedre — aktivitet i Herlovianersamfundet
— og at de er parate til at betale for det.
Hvis De/du ikke har fået betalt end
nu ...

★

Finn Kirstein (’59), suppleant

Ved Lindevangen 16, 2000 København F
(01) FA 39 12
Jorn Thomsen (’31), revisor

Classensgade 60, København 0
(01) ØB 68 25

— ----- , suppleant for revisor
Leif Berg (’19), decisor

Overgaden over Vandet 52,
1415 København K
(01) SU 70 59
Mogens Andreassen (’29)

suppleant for decisor
Hoick Winterfeldts Allé 4 a,
2900 Hellerup

RE OAKTION:
Torben Holm

Kirke Fjenneslev, 4173 Fjenneslev
Tryk: Dagbladets Bogtrykkeri, Køge
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Hvad skal vi bruge Dek til, spørger man
i øjeblikket på Herlufsholm. Siden de
fleste af bøgerne blev solgt, har den store
bygning stået næsten tom, og et forslag
om at omdanne den til svømmehal er
bl. a. strandet på spørgsmålet om den lov
befalede livredder. For tiden arbejder
man med planer om at bruge et million
beløb på at indrette bygningen med to
etager, der så henholdsvis skulle huse
træ- og metalsløjd og formningslokaler.
Elever under 15 år må imidlertid ikke
betjene maskinerne til sløjd, og form
ningslokalerne vil næppe — ifølge Sko
lens hidtidige praksis — kunne benyttes
uden opsyn, dvs. at der kun bliver liv i
lokalerne i de 6 undervisningstimer om
ugen, der er tildelt henholdsvis mellem
skole og gymnasium. Og det giver jo
ikke det optimale udbytte af de mange
penge.
Spørgsmålet er altså næsten uløseligt —

med mindre man tænker på, at hele den
gamle Vue i Klosterbygningen står tom,
og at det næppe vil koste 1^ million kr.
at indrette disse lokaler til formning
m. m. De resterende penge kunne jo så
evt. anvendes til at omdanne Dek til det
pigekollegium, som Forstanderen hidtil
kun har afvist af økonomiske årsager. Ja?
w

Bestyrelsen har fået en idé! Den går i al
sin opsigtsvækkende enkelhed ud på at
overføre gamle fotooptagelser fra Her
lufsholm til fotostater. Dette skulle kun
ne betyde, at herlovianske hjem ville
kunne blive prydet med morsomme og
dekorative fotostater, og at de traditio
neller lykønskningsbuketter herlovianere
imellem kunne bive afløst af en gave af
blivende værdi. Kun fotostaternes pris
truede med at blive en hindring for pro
jekter, men en professionel fotograf med
godhed for Herlovianersamfundet har lo
vet at producere dem i størrelse 40 X 60
cm for 20 kr., og i størrelsen 60 X 80 cm
for 30 kr. Ønsker man dem opklæbet på
masonite, løber der henholdsvis 10 og 15
kr. mere på. Det må vel siges at være
favorabelt, og alt hvad vi mangler er
altså — nogle gamle fotos! Hvis medlem
merne skulle ligge inde med sådanne,
der ville egne sig til det gode formål,
hører vi meget gerne fra dem. Eventuelle
fotos vil naturligvis blive returneret
straks efter affotograferingen.
*
Sven Munkebo (’31) har udmeldt sig af
Herlovianersamfundet med den begrun
delse, at »bindeleddet mellem medlem
merne — Herlovianeren — efterhånden er
blevet få friskt, at åndsevnerne ikke læn
gere rækker«. Redaktionen, som fortviv
let søger at skræve ever: generationskløf
ten ved at kombinere et sagligt indhold
med en kvik servering, bestrider natur
ligvis forsigtigt dette postulat. Men selv
følgelig: man skal ikke skræve videre,
end bukserne kan holde!

Den gi. redaktyr.

SKOLENS
NYE
IMAGE
I sidste nummer af Herlovianeren
lovede vi snarest at bringe en kva
lificeret orientering om byggeriet
på skolen, som mange gamle diple
har ydet økonomisk støtte til. Ne
denstående redegørelse fra byg
geriets arkitekt, Kgl. Bygningsin
spektør Jørgen Stærmose, fortæl
ler om den gennemførte og den
planlagte bygningsaktivitet på Her
lufsholm.
Selvom byggeriet altså ikke er
fuldendt, er der alligevel så meget
nyt at se på, at Det nye (Herlovianer) Samfund måske kunne over
veje at arrangere en tur til Skolen
for sine medlemmer - eventuelt
kombineret med en fest, en gene
ralprøve på komedien eller lignen
de. Muligheder-og bygninger-er der nok af!

□ Den hal, der nylig er indviet i Her
lufsholm, er den foreløbige slutsten i et
udbygningsprogram, der har varet i mere
end 400 år.
Siden denne institution i 1560 begynd
te at fungere, er der — i forbindelse med
det stigende elevtal og de ændrede un
dervisningsforudsætninger — i vekslende
perioder blevet gennemført såvel nybyg
geri som ombygninger af det oprinde
lige bygningskompleks.
Forskellige forudsætninger har i tidens
løb været lagt til grund for skolens plan
lægning, nogle umiddelbart acceptable
for vor tids opfattelse, andre til dels ufor
ståelige, det sidste måske mest fordi det
altid er svært uhildet at sætte sig ind i
forudsætningerne for en anden tids ideer
og arbejder.
Der har dog til stadighed — på trods
af de vekslende opfattelser — siden insti
tutionens grundlæggelse været visse ho
vedtræk, hvorudover ingen nok så rabiat
organisator har turdet — eller fundet det
fornødent — at gå. Som de væsentligste
af disse hovedtræk må nævnes bevarel
sen af klosterbygning og kirke som den
egentlige stamme i hele anlægget, samt
indordningen af tilkomne bygninger in
den for det af Alleen og Susåen afgræn
sede areal.
Udviklingen i de seneste år har — i
fortsættelse af de hidtil stedfundne ud
bygninger — nødvendiggjort en væsentlig
udvidelse i såvel undervisningsmæssig
henseende som med henblik på institu
tionens omfang. Det er da ved den fore
liggende opgave fundet væsentligt med
de nævnte hovedtræk som udgangspunkt
at søge forenet den nødvendige udbyg
ning rent omfagnsmæssigt med de dele
af det eksisterende anlæg, som det må
regnes for uomgængeligt eller ønskvær
digt at beholde af økonomiske eller tra
ditionelle grunde. Og herudover at søge
et byggeri etableret, der som udtryk for
vor tids tanker naturligt kan glide ind
som en organisk del af det samlede an
lægs fælles tradition.
Programmet for den igangværende ud
bygning kan herefter groft taget deles i

nedennævnte punkter:
1) Udvidelse af skolens undervisningslo
kaler.
2) Udvidelsen af elevboligerne.
3) Etablering af en festsal til brug ved
samling af eleverne.
Baggrunden for planerne om udvidel
sen af skolens undervisningslokaler må
søges dels i skolens egne ønsker, dels i
de ændringer, som i de seneste år er sket
i lovgivningen herom, og endelig fordi
det må forventes, at et stigende antal ele
ver fra oplandet vil søge undervisning
her. Det er herunder udover ombygninger
af eksisterende lokaler fundet rimeligt
at samle visse funktioner i nye klassefløje.
Udvidelsen af elevboligerne har vist
sig nødvendig, blandt andet af hensyn til
muligheden for en modernisering af de
eksisterende boliger.
Placeringen af de nye bygninger — der
umiddelbart kunne forudses at ville op
tage et væsentligt areal — måtte søges på
et sted, hvor indtrykket af den. oprinde
lige kerne i anlægget, kirken og kloster
bygningen, ikke blev uheldigt berørt her
af, samtidig med, at en vis tilknytning
til den eksisterende skolebygning var øn
skelig.
Det valgtes da — med et gårdparti som
sammenknyttende led — at placere fest
sal og klassefløj syd for den gamle skole
bygning, hvorved der opnåedes størst mu
lig kontakt mellem undervisningsbygnin
gerne.
Ved at lade gården afgrænse på de 2
sider af klassefløj og festsal og på den
3. side af en af de nye elevfløje, opnåedes
endvidere på ny, hvad Herlufsholm tid
ligere har haft og senere mistet — en re
gulær afgrænset gård, hvor eleverne kan
opholde sig i frikvartererne.
Som et meget vigtigt led i dette gård
anlæg har der stedse været påregnet eta
bleret en port i den eksisterende skole
bygning, hvorved det nye anlæg — også
rent visuelt - sammenbindes med den
gamle del af Herlufsholm, og denne de
talje er fra arkitektens side forudsat mar
keret ved genetablering af bygningens
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derstregede vindues- og gesimsvirkninger.
Realiseringen af det her skitserede ud
bygningsprogram påbegyndtes med om
bygning af ældre undervisningslokaler og
elevlokaler, herunder sprog- og historie
lokale, og ombygning af spisesal 1964 og
i samme år indrettedes lejligheder og so
vesal.
Opførelse af ny elevfløj og »vue« samt
gymnastiksal påbegyndtes foråret 1967
og disse bygninger, der rummer ca. 60
elever med ca. 30 i hver elevfløj samt 2
lærerlejligheder er taget i brug i efteråret
1967.
Opførelsen af den nye varmecentral og
værkstedsbygning fandt sted i 1968.
Opførelsen af gymnastik- og festsalen be
gyndte i foråret 1969, og salen, hvor der
er plads til 600 gæster, blev taget i brug
i august 1970.
Opførelsen af den »lille klassefløj« er
påbegyndt i foråret 1971, og påregnes af
sluttet til august 1972.
Denne fløj indeholder kontor og læ
rerværelse, dansklokale og bibliotek, me
dens den »store klassefløj«, hvis påbe
gyndelsestidspunkt endnu ikke er fastlagt,
indeholder 8 klasselokaler til sprogunder
visning samt undervisning i historie og
samfundsfag.
Som afslutning af udbygningen er
planlagt indretning af et nyt hovedkøk
ken i klosterbygningen, og endelig kan
det oplyses, at hele skolens haveanlæg —
grundarealet er ca. 123.000 kvm. — side
ordnet med udbygningen til dels er ny
anlagt og bragt i tidssvarende stand med
udvendig belysning m.v.
J. Stærmose.

SKOLENS
NYE
IMAGE...

mjdterfrontispice.
For elevboligernes vedkommende fand
tes det rimeligt at fortsætte udbygningen
mod Susåen ud fra den allerede fastlagte
fløj, medens den nye vue på samme vis
supplerer anlægget mod Alleen, hvorved
den adskilles fra de øvrige elevboliger.
Endelig planlagdes — som et led i ud
bygning af undervisningslokalerne — en
ny gymnastiksal placeret syd for hele an
lægget, hvor også en varmecentral samt
arealer til parkering har fundet plads.
Ved fastlæggelsen af bygningernes udfø-else er det tilstræbt at søge skabt en
bygningstype, der med tiden kunne give
det nye anlæg et ensartet præg og samtic ig slutte sig til det eksisterende anlægs
arkitektur. Der er derfor som grundtype
va gt en lidt robust bygningsform, opført
i i lurværk og med tegltag og kraftigt un
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NB:

j

Studenter-legaterne skal søges nu! Sidste
frist for indsendelse af ansøgninger er
»Trolledag«. Den sam ede legatsum an
drager i øvrigt ca. 10.000 kr. i år. Jan
Trier (’58) giver gerne yderligere oplys
ninger.

Liste over medlemmer,
hvis adresse er ukendt
Ove Andersen (’60)
Ole Holst Andreasen (’68)
Roger Beacroft (tidl.j Reger Jensen) (’26)
Nis Boesdal (’67)
Jacob Erlangsen (’62)
Rolf Eskelund (’38)
Hans Martin Falkenberg (’61)
Jan Feldthusen (’67)
Christian Gluud (’68)
Stig Hansen (’62)
Peter Christian Achilles Holm (’54)
Thomas Rørdam Holm ’66)
Knud Aksel Knudsen (’62)
Asger Kring (’06)
Otto Vilhelm Kaalund ( 66)
Henrik Elliot Nyegaard (’59)
Ole Palsbøll (’51)
Christopher Brøchnef Petersen (R’67)
Niels Arne Ravn-Nielsen (’65)
Ulrik Schack (IV’52)
Jørgen Schovsbo (’42)
Lars-Johan Skjerbæk (’67)
Jørn Skovgaard-Petersen (R’37)
Christian Jens Villadsén (’69)
Niels Mogens Wernberg (’60)

HERLOViAN ER E
I januar 1899 kunne man i Illustreret Tidende læse føl
gende artikel om Herlufsholm og herlovianere. Den var
skrevet af »En af dem«, og redaktionen har bedt pro
fessor Flemming Tolstrup kommentere den.
Oppe på katedret sad gamle Nailik vi kaldte aldrig hverken lærerne eller
vore kammerater ved deres virkelige navn
- og eksaminerede i De bello Gallico.
Som sædvanlig var han omgivet af dren
ge, der altid, når de kom op, måtte for
lade deres pladser på bænkene og stille
sig i hans umiddelbare nærhed foran og
ved siderne af katedret. Han var blevet
meget mistænksom, den gamle, strenge,
men i virkeligheden så brave og retsindere pædagog, og derfor holdt han af at
kunne overvåge eleverne på denne di
stance, hans øjne kunne overskue. Des
uden kunne han ved dette system øjeblik
kelig nå delinkventen, som ikke havde
sine ting i orden, med den benede, håre
de hånd, som efter mange års øvelse
havde lært at slå føleligt og træffe sik
kert.
Der var så stille i klassen, at vi tyde

ligt kunne høre rektors skridt ude i gan
gene og hans evige nynnen på stavelserne
A-bou-di, der altid forkyndte — og ad
varede for — det øjeblik, da han klistrede
ansigtet op til ruden i klassedøren og
»inspicerede«. Og inde i klassen ved
siden af måtte de sikkert have historie
eller dansk med Hunneren; thi vi hørte
de vældige klask og den hidsige udskæld
ning, hvorved denne familierige lærers
undervisning først og fremmest udmær
kede sig, især når det var en af hans egne
sønner, han havde for.
Men inde hos os var der musestille.
Nailiks gamle øjne løb op og ned ad
protokolsiden for at finde navnet på den
elev, der efter hans særlige system skulle
høres netop i dag, fordi han formodent
lig mindst ventede det. Naturligvis
kendte vi alle både dette og de andre
læreres systemer. Nailik var altid meget

længe om at bestemme sig, og denne
pause udfyldte han med et uendeligt:
»Vi kunne tage ... kunne tage ... tage ...
tage... for eksempel... tage for eksem
pel ... eksempel... tage ... tage« Indtil
endelig hans øjne standsede ved den ud
valgte Peter, søn af en højtstående em
bedsmand.
Vi var i Cæsar kommet til det sted,
hvor Romerne antræffe det sælsomme
dyr, som kaldes Elsdyr, og hvorom den
store hærfører beretter, at det havde in
gen led og derfor ikke kunne lægge sig
ned og ikke heller rejse sig, når det var
faldet om. Germanerne havde længe af
luret dyrene denne naturfejl, og de be
nyttede sig på en snedig måde af den
til at fange det store vildt. I følge Cæsar
oversavede de nemlig de steder, hvor
elsdyrene holdt til, træerne ved roden,
men lod dem blive stående på den; når
så om natten dyrene kom og lænede sig
til sådan et træ - plump, så faldt både
træet og elsdyret, og germanerne gjorde
et let bytte.
Det var altså dette punkt, hvori Nailik
skulle eksaminere Peter. Men drengen
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kunne ikke klare sig. Han hakkede og
stammede og tog fejl af både subjekt og
objekt, så han fik verbet til at rette sig
efter det sidste og måtte anbringe et ad
jektiv i Femininum Singularis til et Sub
stantiv i Masculinum Pluralis. Da tabte
Nailik tålmodigheden, og efter at have
ladet hånden udføre den vante mission,
sagde han med sin ejendommelige talen
gennem de to, dybt sænkede mundvige:
»Gå hjem til konferensråden, min
dreng, og sig til ham: Fader! må jeg blive
skraldevognskusk? Thi til at studere duer
jeg Gud hjælpe mig ikke!«
Peter luskede af fra Nailiks umiddel
bare nærhed, henrykt over at være slup
pet så let. Det varede ikke længe, inden
Peter kom til at høre til dem, Nailik
kaldte »de opgivede«, =: de elever, der
måske nok ville, men som ikke kunne, og
soim han derfor kun for en forms skyld
eksaminerede to, højst tre gange i må
nedens løb for at forsyne dem med det
ar tal l’ere, 2’ere og 3’ere, i latin og
græsk, men for resten overladende dem
til deres skæbne. Uden for selve undervisni igen tog han sig ganske særligt af dis
se opgivede, og den brave, gamle mand
inlbød dem mange gange til rabarber
grød og jordbær, ligesom han stak både
æbler og pærer til dem. Herre Gud -
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han betragtede dem som nogle små,
halvidiotiske stakler, for hvem livet
kunne blive hårdt nok. Og de havde hav
de naturligvis intet imod denne begun- i
stigede stilling, der foruden materielle
goder også bragte dem den fordel, at de
kunne tage sig latinen og græsken pok
kers let...
Men endnu var det såre vanskelige
elsdyr-sted ikke blevet klaret. Nailik rådspurgte atter protokollen efter sit prø
vede system: »Vi kunne tage... kunne
tage... tage f. eks.... eksempel... tage
Hans!« Hans var en af klassens bedste
drenge, et lyst, livligt hoved og en af de
berømte officerer i Sabelkompagniet
samt partifører ved kampene i Gran
plantagen, almindelig kaldet: Grasjen.
Men han hørte til den kategori, som Nai
lik tiltalte med et stående: Du er doven,
dit bæst! — til dem, der nok kunne, men
ikke ville. Og dem var Nailik ubønhør
lig imod; for dem eksisterede oppe i en
krog af hans værelse det, han kaldte »den
gule«, spanskrøret, som en art modsæt
ning til »den brune«, kaffen, der var det
traktement, han forbeholdt sine yndlinge
mellem de opgivede.
Hans kunne heller ikke finde ud af
elsdyrene, og det kom ham dyrt til at stå.
Han fik stævnemøde med »den gule«.
Men han blev ikke alene til dette møde.
Den ene af eleverne efter den anden
knækede halsen på dette såre vigtige sted
hos Cajus Julius Cæsar, som alle vi fra
den tid ville huske med en noget blandet
munterhed. - Endelig opgav Nailik æv
red og gav os hele historien med elsdy
rene om. Forinden gennemgik han den
på ny med os, analyserede hver sætning
og oversatte endelig hele stykket for
os... »Men germanerne, vidende dette«
-således talte han, langsomt og højtide
ligt og så tydeligt, som han kunne uden
tænder og gennem de dybt sænkede
mundvige — »indfangede snildeligen fle
re. Thi« - og her ved det vanskeligste
sted, som ingen havde kunnet klare, hæ
vede han stemmen og gav os den over
sættelse, vi aldrig have kunnet glemme:

» ... de oversavede ffirst træerne ved
roden, således at udseendet af dem for
oven efterlodes som ståender..
Forstår I det så? - spurgte han ud
over vore bøjede hoveder. Hans var vist
nok den eneste, der vovede at svare, men
han gjorde det også med stor frejdighed.
Vi andre indprentede os omhyggeligt
oversættelsen, satte tegr. i bogen og skrev
op----- og således lærte vi at oversætte
til dansk.
En anden gang, men det var i en høje
re klasse, havde vi Thukydides med Nai
lik, og det kneb forskrækkeligt at forstå
både den ene og den anden af disse ro
ærværdige klassikere. Vi vidste naturlig
vis, at Thukydid var en meget stor for
fatter, ligesom Homer og Ovid, hvis
digterværkers skønhed pristes for os; men
jeg har, når jeg skal være helt oprigtig,
aldrig troet, at de kammerater, der også
efter skoletiden lod så begejstrede over
disse gamle sager, mente det helt ærligt.
Wilsters oversættelse har sikkert bidraget
adskilligt mere til deres værdsættelse af
græsk poesi end hele Nailiks undervis
ning. Lad endda gå Imed Ovid, men Ho
mer står bestandig for mig som en lektie
lært i småstumper dg til den grad over
fyldt med unaturlige, ja usandsynligt
sammensatte adjektiver, at folk ville le

af mig, hvis jeg nogen sinde havde brugt
dem uden for klassetimen, og tilmed så
højtravende, kunstig og langsommelig,
at jeg slet ikke kunne få fat på poesien
i alle disse ord. Men det er nu også vist,
at den gamle, brave Nailik ikke var, om
jeg så må sige: beåndet. Nej, digter var
han ikke! Han stammede fra en tid, da
dansk var det mest forsømte fag i de
lærde skoler, men kendskabet til de døde
sprogs syntaks og gloser den bedste for
beredelse til embedet som opdrager for
hundrede drenge, der ikke havde noget
hjem og ingen fader og moder uden for
jule- og sommerferien. Og det var denne
gamle, snurrige pebersvend, der førte os
ind i den klassiske litteraturs tempel,
hvor Madvig og Berg var de hellige bø
ger, et sort kateder alter og indskrifterne
remser og regler og undtagelser. Derfor
tog vi det uden at undres som den rig
tigste og bedste gengivelse af den salig
Thukydids berømmelige fremstilling af
en græsk helts kamp i den peloponnesi
ske krig, når Nailik indprentede os føl
gende oversættelse, der vil findes i man
ge Herlovianeres kladdebøger:
» ... Han udskiød den skaftlange piil
i henseende til den krummede bue, ståen
de bag ved sin broder; denne faldt midt
iblandt fjendernes flok ... «
Og så går, som enhver kan efterse i
den græske original, denne selvfølgelig
på pilen! Nej, beåndet, det var den fortræfelige, gamle Nailiks klassiske under
visning nu ganske vist ikke----Puh! Hvor gjorde det godt, når efter
en sådan time klokken ringede i den røde
bygning og forkyndte, at vi havde fri! I
lynende fart op ad trappen, bøgerne
slængte ind i skabet, huen på, og så ud
i den friske luft. Det var lige meget, til
hvad side vi gik. Overalt store skove,
hvor ingen kom, andre end vi, og så store,
at vi aldrig behøvede at møde hverandre,
når vi ikke ville. Det var i hvert fald den
gang ikke skik, at vi legede sammen i
større partier. Nu er nok alt således for
andret i den gamle skole, at mine henved
de tyve år gamle erindringer ikke pas
ser mere, og det er såmænd godt for
mine unge kammerater, at de kun kunne
læse disse linier med historisk interesse.
Men den gang, jeg var Herlovianer, var
selv fodbold og cricket, ligesom kegle
spillet og alle de andre herligheder, som
tilsyneladende var anskaffede til vor for
nøjelse, underlagt de øverste klassers
kommando. Det vil sige, at de yngre
blev befalede til at deltage i disse spil og

altid fik tildelt de ubehagelige eller i
hvert fald kedelige opgaver. Således var
det »Sinkerne«, drengene i forberedel
ses- og 1. klasse, der benyttedes til kegle
rej sere, når de store ville spille kegler,
og de måtte rende efter cricketbolden og
fik høvl, hvis de var ubehændige delta
gere i et af fodbold-partierne. Sabelkom
pagniet havde tvungen værnepligt for alle
drenge indtil 4. klasse, og den rekrutindøvelse, der blev de unge soldater til
del, var i høj grad alvorlig, siden befalingsmændene var drenge på 14—15 år
og våbnene lange, skrællede trækæppe.
Granplantage-ture (Grasjeture) kaldtes
en slags røver og soldater-leg, hvori del
tagelsen ligeledes var befalet, og hvori
slagsmålene »for sjov« nødvendigvis gik
ud over de små og svagere; hertil hørte
»Himmelspræt«, hvor bolden altid var
en af sinkerne, der skulle finde det mor
somt, selv om han faldt på jorden og
stødte sig stærkt. Alle disse såkaldte lege
blev kun en fornøjelse for os, da vi var
kommet op i de klasser, hvor der befa
ledes. Så længe vi hørte til de små, altså
helt op til 3. klasse, hadede vi dem, fordi
de undertiden udsatte os for råheder og
ofte berøvede os vor eneste fritid på
dagen.
Grundlaget for disse mærkelige ad
spredelser og overhovedet for vort ind
byrdes forhold var den strenge drengedisciplin, som nu, efter hvad jeg hører,
fuldstændig er ophævet, men som den
gang ansås for det eneste rigtige af både
lærere og disciple. Dens love var følgen
de: 1) Ingen dreng havde lov til slå først
på den kammerat, der var i en klasse
højere end hans. Og 2) Enhver skulle
ubetinget lystre den kammerat, der var
mindst 2 klasser højere end han. Altså
befalede disciplene i 6. klasse over hele
skolen, undtagen 5. klasse. 5. klasse be
falede over 3., 2., 1. og forberedelses
klassen, 4. klasse atter over de tre sidst
nævnte, og således videre ned til 2. klasse
(drenge på 13—14 år), der befalede over
sinkerne i forberedelsesklassen. Disse
arme sinker havde overhovedet mange
herrer, og de måtte endog finde sig i

plagerier og drillerier af deres jævn
aldrende i 1. klasse uden at tage sig selv
til rette.
At dette system førte til store, under
tiden endog alvorlige misbrug er en
selvfølge. Det overholdtes imidlertid
meget skarpt et stykke op i firserne, efter
åt min generation var blevet studenter,
og at overtræde dets love medførte de
strengeste straffe. Den største forbrydel
se regnedes dog sladder til en lærer for
at være; og det skal siges, at den forekom
overordentlig sjældent; den straffedes
derved, at forbryderen af hele sin klasse
blev stævnet til møde »bag brændestak
kene« eller et andet uforstyrret sted, og
her tampedes han så igennem. Denne
højtidelige og vanærende straf har nav
net »klasseklø«.
Det er sikkert også denne i sit væsen
meget farlige disciplin - det må altid
erindres, at det var 110-120 drenge, der
levede under samme tag hver eneste time
på døgnet, i hvis hænder denne store
magt var nedlagt - det er, siger jeg,
sikkert netop denne disciplin, som bærer
skylden for, at det stod småt til med kam
meratskabet blandt os Herlovianere i hin
Dekadence-tid. Da vi var i de lavere
klasser, havde vi blot at lystre som de
sinker, vi var. På mellemstadiet, 2. til 4.
klasse, var vi nærmest tilbøjelige til selv
at misbruge vor nyerhvervede magt, og
Gud skal vide, at det er få af os, som har
vor samvittighed ren, selv om vi altid
ville kunne have gode og gyldige und
skyldninger på rede hånd. Først i de
øverste klasser, hvor vi begyndte at føle
os mere som unge mænd end som dren
ge, og hvor vi fik lov at ryge og i det
hele behandledes med større respekt af
lærerne - først der tabte de fleste af os
smagen for befalingssystemet, og vi lærte
kammeratskabsfølelsen at kende. I 5. og
6. klasse gjorde mange af os det godt mod
de små, som vi havde forbrudt i 2. og
3., og vi sluttede venskaber med vore
jævnaldrende og med de yngre, som har
varet længe ud over vort ophold på Her
lufsholm. Men alligevel - alligevel! Skal
jeg i al ærlighed og ud fra min, måske
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rent personlige, opfattelse give svar på
det spørgsmål, om vi var hverandre gode
kammerater, så må jeg, selv om der er
mere end én, hvem jeg i dette øjeblik
sender en venlig tanke, svare det ene ord:
nej!
Da jeg hørte til sinkerne for de mange,
mange år siden, da var der et par af de
store, som tog sig af mig, og som holdt
af mig ligesom jeg af dem. Når befalin
gen lød, og jeg skulle stille med de andre
til Sabelkompagni eller Grasjetur, til
cricket eller kegler, så behøvede jeg blot
at sende en af dem, hvem af dem det nu
var der var i nærheden, et blik, og så
erkjærede han, at han »havde brug for«
mig. Det var befrielsen. Så tog han mig
med sig enten op i gymnasiastbygningen,
hvor de kun var to om at dele et værelse,
og hvor der var hyggeligt og ordentligt,
og gav mig en bog at læse i. Eller han
spadserede med mig i de store skove, og
talte med mig om alt det, vi begge havde
kært, om dem derhjemme, om vor frem
tid og om vore ønsker og planer for det
liv, der lå åbent for os...
Aldrig skal jeg glemme ham, den store
og mægtige kammerat, jeg her tænker på,
hvad han var for mig, da jeg selv kun
var en af Herlufsholms små sinker. Han
antog sig min sag, beskyttede mig og til
bragte sin fritid med mig, skønt jeg var
så meget ringere end han i dette strengt
overholdte drengehierarki. Han førte mig
med sig ad veje, han selv havde fundet,
og hvor vi kunne være alene. Og her tog
jeg hans arm, hvis hans ikke allerede lå
om min hals, og han lærte mig at tage
mig i vare for både mine egne og de
andfes fejl, og at finde glæden i de bø
ger^ han lånte mig, og den natur, han vi
ste :nig. Han kunne have gjort med mig,
hvad han ville, thi jeg troede ham blindt
og ølte ro og lykke netop i denne ubegræ isede tillid til ham — thi jeg træng
te, som alle børn, til at stole på og holde
af et menneske. Men han ville ikke andet end lære mig at glæde mig over det,
han selv holdt af, og at glæde sig selv ved
at tile med mig om det, der lå mig på
hjer :e. Om søndagen strejfede han time
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efter time om med mig i skovene, som
var det ukendte egne, hvori vi søgte vej
og sti som opdagelsesrejsende, og vi
fulgte Susåens løb langt ind i landet,
hvor vi aldrig havde været, eller trængte
frem langs bækkene, der faldt i åen, for
at finde deres udspring og kende deres
mest skjulte omgivelser. Og dag efter
dag, når vi før middag havde en times
frihed foran os, gik vi disse lange ture
arm i arm, hvor alle vore længsler og
alle vore drømme fik lov at strømme
frit ud, medens store, prægtige luftslotte
byggedes op for vore øjne inde under
træernes kroner og over åens skovkran
sede vand. Virkeligheden sank ligesom i
jorden, og vi æggede hinanden til at
glemme alt, hvad der var, for kun at tæn
ke på alt det, der skulle blive, når vi to
ikke længere var drenge, men mænd —
indtil klokken fra Herlufsholms tårn lød
ud over egnen, og vi måtte løbe alt, hvad
vi kunne, for at nå spisesalen i rette tid
og stå ved vor plads, når bordbønnen
begyndte:
I Jesu navn gå vi til bord...
at spise, drikke på dit ord...
Men mens bønnen blev bedt og maden
spist, mens senere lektierne blev læst,
og ugen gik som en tid, hvori dagene
alle lignede hverandre, tænkte han, der
var min bedste ven, og jeg på den søn
dag, vi nærmere os, og hvorpå vi skulle
være sammen på et sted i skoven, som
vi alene kendte, og læse en stor roman
højt for hinanden. Og tanken på denne
dag lagde som et skær af glæde i vore

øjne, når de mødtes Ved morgen- og af
tensangen, der klang lyst og lykkeligt fra
Herlufs og Birgittes gamle gård ud over
de store skoves dybe fred.
Glemme... nej, kære, gamle ven, dig
glemmer jeg aldrig!

Professor Flemming Tolstrups
kommentarer:
■»Herlufsholms Skole 'er ingen Realskole;
når en discipel ikke er bestemt til at gå
den studerendes vej, er hans plads ikke
her.«
Sådan indledtes afsnittet om »skolen
og opdragelsesanstalten« i mange år i det
såkaldte »indbydelsesskrift til de offent
lige afgangs- og årsprøver i Herlufsholms
lærde skole«. Indledningen lempedes no
get efter rektor Forchhammers afgang i
1892, men var den gængse på den tid,
forfatteren af artiklen beskriver. Den lig
ger omkring 1880; nien forfatteren kan
ikke bestemmes med sikkerhed.
Der er noget, som taler for, at det kan
være Knud Valdemar ilosenstand (1886),
Han var født 1867 og døde 1937, og i
Herlovianeren 11. årgang s. 22-23 og
37-39 kan man finde en tale, som han

holdt i Femmerianersamfundet i 1933
om livet på Herlufsholm i Firserne. Den
minder i mangt og meget om oven
stående beskrivelse. Han var i mange år
lærer ved Femmers Seminarium, og i
Hennings: Dimitterede 1867-1886 (ud
givet 1909) nævnes, at han har udgivet
flere skønlitterære værker.
Er forfatteren ham eller en af hans
klassekammerater, kan den beskrevne sce
ne være fra skoleåret 1880-1881. I det
år underviste »Nailik« i latin i II klasse
og »Hunneren« i historie i I klasse. En
søn af »Hunneren« fandtes dog ikke i
denne klasse, men derimod i Forberedel
sesklassen (Forberassen), hvor han også
underviste i historie.
Skolen bestod af Forberassen, I, II, III,
IV, V og VI klasse (også kaldet dimit
tenderne), og de kan have været placeret
anderledes end senere.
»Nailik« er Sigurd Thorvald Kielsen,
f. 1814, d. 1900. Han var student 1830,
cand, phil 1831, hvorefter han studerede
teologi og klassisk filosofi, uden at tage
embedseksamen. I 1851 blev han adjunkt
på Herlufsholm, og fra 1856 til 1889 var
han overlærer. Hans fag var græsk og
latin.
»Hunneren« er Hannibal Hoff, f.

Forchhammer, f. 1827, d. 1909, den ene
ste af de omtalte hørere, som havde en
afsluttet pædagogisk uddannelse. Han var
både filologisk kandidat, mag. art. og dr.
phil. Hans rektorat varede 1872-1892.

1831, d. 1916. Han var student 1850 og
blev cand. jur. i 1857. To år senere blev
han adjunkt på Herlufsholm og virkede
1882-1898 som overlærer. Hans fag var
dansk, engelsk, tysk, oldnordisk og hi
storie! I 1875 flyttede han ind i en ny
bygget lærerbolig. I følge Hasselager:
Herlufsholm 1865-1915 s. 6 fik han »en
bestemt sum, for hvilken han kunne op
føre og indrette boligen, som han selv
ønskede det; men hvis byggesummen
oversteg det af forstanderen tilståede be
løb, måtte han selv afholde disse udgif
ter«. Huset har senere været beboet af
lektor Gøtzsche og lektor Juel Møller og
beboes nu af lektor Degenkolv. Hoff
havde fem sønner, som gik på skolen i
årene 1875-1897: William (IIT879),
Gunnar (111’1885), Poul (IIT895), Bir
ger (T892) og Johannes (T897).
Rektor er Johannes Nikolai Georg

Sabelkompagniet (Si) var en slags for
løber for korpset. Det bestod indtil 1887,
det år da lystringspligten efter Rosen
stands beretning blev afskaffet. — Dens
principper levede dog i bedste velgående
i min skoletid, 1918-1924. Vi var også
»værnepligtige« i Korpset, og vi blev
tilsagt som bagstoppere ved crickettræ
ningen (»parade«) og som temmeligt

passive deltagere i »Store Fodbold«, der
formede sig som »angreb og forsvar«,
således at det egentlige spil foregik på
den ene banehalvdel. Som »unger« måtte
vi lystre alle i ældre klasser, og begrebet
»klassetæv« eksisterede stadig.
»Gymnasiebygningen«

er Museums

bygningen, der blev taget i brug i 1876.
Der fandtes ingen konferenceråd-fader
på det beskrevne tidspunkt, men i Rosenstands klasse fandtes en søn af en køben
havnsk embedsmand. Det var Niels Chri
stian Lunding, f. 1867, d. 1966, dimitte
ret 1886. Han blev kemiingeniør og vir
kede som lektor. Han kan være »Peter«.
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PERSONALIA
Kiere hr. Holm
□. I dag modtog jeg »Herlovianeren«,
august 1971 og må give min tilslutning
til hr. C. O. Dehlholm-Arensborg i sin
kritik af Ebbe Reich’s digterevner og at
De tillader, at den slags offentliggøres.
Ligeledes må jeg tage afstand fra, at
De indleder nærværende nummer med
»Gøyemøj« og at det mest interessante
fotografi, De kan offentliggøre, er et
gammelt latrin.
Ovennævnte viser, at de penge, Herluf
Trolle og Birgitte Gøye testamenterede
til Skolen var dårligt anvendte med hen
syn til den opdragelse eller rettere man
gel på opdragelse, som de implicerede
personer har modtaget på Herlufsholm.
Jeg har skrevet til Carl, at han burde
ikke trække sig ud af Herlovianer-Samfundet, men at han i stedet burde virke
før, at en bedre ånd blev indført, således
at man ikke skal føle sig besudlet, når
man åbner sit medlemsblad. I øjeblikket
er det jo værre end smudspressen.

Arthur Nielsen (T4).
Bathurst St.,
Toronto, Canada.

— og det er heller ikke altid lige sjovt
at åbne sin post. Nå, »Splisore ungebar
mammae«, som Herluf lige så godt kun
ne have sagt; »Somme må arbejde, jo
mere det regner«.
Bemærkningerne om dårligt anvendte
testamentariske gaver — og skolepenge!
—1 skænker jeg Dem gerne, men derimod
er jeg bestemt ikke enig med Dem i, at
latrin-billedet var det mest interessante
i bladet. Men om smagen er det jo ikke
burdende at diskutere.
Naturligvis er det en skidt idé at meld; sig ud af Herlovianersamfundet i prot( st mod den dårlige ånd, der åbenbart
hnr besat redaktøren. Det er ulig mere
ri levant at smide redaktøren ud — og han
si iller ovenikøbet gerne sit mandat til
ri .dighed!
Med venlig hilsen

Den gi. Latrin-redaktør.
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Nedenstående linjer bedes indrykket
uden udeladelser, tilføjelser eller rettel
ser, altså in extenso, i førstkommende
nummer af »Herlovianeren« efter au
gust-nummeret, og ikke noget med:
»Desværre — vi beklager meget — på
grund af pladsmangel - men forhåbent
lig i et senere nummer, o. s. v.«, for den
går ikke; det kneb er brugt for ofte.
Casablanca, den 27. september 1971.

□ Refererende til tandlæge DehlholmArensborgs brev trykt i august-nummeret
fra i år beder jeg redaktionen venligst
indrykke følgende bemærkninger i det
næste nummer af Herlovianeren; det fo
regående havde jeg allerede smidt væk,
da jeg modtog augustnummeret for et
par dage siden, men jeg erindrer herr
Reichs digt, og selv om jeg ikke mere
kan huske alle enkelthederne, så husker
jeg godt, at det litterært var meget ringe,
og at et par mindre platheder ikke gjorde
det bedre.
Dette er imidlertid ikke anledningen
til disse linjer, men derimod redaktionens
efterfølgende kommentar. Den var både
ubehagelig og ukammeratlig.
N. E. Stage (T7).
Tak for dit meget kammeratlige brev. Jeg
har talt et alvorsord med redaktøren, og
idet jeg sender dig fred og gode ord, til
lader jeg mig at citere en (anden) dig
ter:
Redaktøren stod ved den gyldne port
så udslidt, så falmet, så grå.
Han spurgte Set. Peder med
ængstelig røst:
kan jeg ind gennem porten gå?
Set. Peder retted’ sig myndigt op
og spurgte: Hvad har du gjort
i dit jordeliv, at jeg skulle give
dig pas til den gyldne port?
Da sukked’ den flittige redaktør:
I årevis her for mit blad
har jeg trællet for mine læseres skyld —
for at gøre dem tilfreds og glad.
Set. Peder åbned’ den gyldne port:
Gå ind til de saliges flok,
hvad ellers på jorden du har gjort,
af helvede har du haft nok!

Venlig hilsen Torben Holm (’68).

Kære Torben.
Ang. Kløvedalens digt
om Herluf Trolle.
Da jeg for ca. 1 år sidéh spurgte dig, om
du havde lyst til at trykke Ebbe Reichs
digt, havde jeg ikke drømt om, at det
skulle få nogen til at melde sig ud af
Herlovianersamfundet. Og at sproget
skulle kunne falde gamle herlovianere
for brystet, havde jeg bestemt ikke ven
tet! En af de ting, man måtte vænne sig
til på Herlufsholm var jo netop det saf
tige og grove sprog (eks.: hvad med et
ord som »bøv« - bonderøv = karl, tje
ner — det er både nedladende og »uar
tigt«),
Herlufsholm ændrer sig fra dag til dag,
og der går ikke lang tid, før man som
gammel herlovianer ikke kan følge med
længere. De yngste årgange kan - dem
burde skolen lytte til. Det kan ikke være
meningen, at man først skal begynde at
lære at leve i det Almindelige (rigtige)
samfund, efter at man er blevet student.
Var det iøvrigt ikke bedre, i stedet for
at melde sig ud og smække med døren,
at diskutere digtets indhold? I den for
bindelse kunne man nemlig spørge: Skal
Herlovianersamfuncjet have indflydelse
på, hvad der sker på Herlufsholm?
Skolen er ganske | vist ikke interesseret
i kritik. Det viste sig tydeligt, da rektor
Kierkegaard for 2 år siden smed et fjern
synshold ud fra Skolen, men alligevel...
Venlig hilsen,
Harris (’67).

Naturligvis var det også min mening at
rejse en mere principiel end personlig
debat, men Herlufs koldbrand synes at
være smittende, qg »I ærbødig erin
dring ... vedtager yi, at alt herefter skal
være, som det var«.
Skråt op?
1
Torben.
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Andersen, Niels Schreiner (’61), civil
ingeniør, Høje Gladsaxe 28, 1., 2860 Sø
borg.
Andersen, Nils Erik (’48), civilingeniør,
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4700 Næstved.

Faye, Gerhard (R'31), godsejer, Birkendegård, Værslev, 4400 Kalundborg.

Gjersing, Ib J. P. (IV'43), direktør, Hambroes Allé 21, 2., 2900 Hellerup.

Feldthusen, Svend Erik (IV’38), ingeniør,
Kirsebærvej 22, 4700 Næstved.
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Ferdinand, Lorenz Peter (’40), læge, Jonstrupvangvej 4, 2570 Ballerup.

Finsen, Helge Hilmar (’15), arkitekt m.a.a.,
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Groth, Jesper Harris (’67), stud, jur., Lin
degården, 5981 Dunkær.

Grum-Schwensen, Arne (’36), chefredak
tør, Hannerupgårdsvej 56, 5000 Odense.

Frejslev, Lars Henrik Holme (’71), stud,
med., Mylius Erichsens Allé 8, 2900 Hel
lerup.

Grum-Schwensen, Christen (’28), civil
ingeniør, Ny Skelgårdsvej 5, 2770 Ka
strup.
Grunnet, Michail (’68), programmør, Godthåbsvej 118, 2000 Kbh. F.

Fabricius, Børge Frits (’34), landsretssag
fører, Havnegade 51, 2. tv., 1058 Kbh. K.

Friis, Troels (’30), Head Brewer, 8031 Avon
Road, Montreal West, P.O., Canada.

Grupe, Jørn (’44), civilingeniør, Humlevej
10, 4600 Køge.

Fabricius, Hartvig (’05), forpagter, cand.
agro., Grævlingebakken, 4720 Præstø.

Friis-Hansen, Inger-Marie, frue, Frøbjerg,
Ornebjerg, 4760 Vordingborg.

Grønnegaard, Andrei (’13), fhv. forpagter,
GI. Toldbod 16, 1., 4800 Nykøbing Fl.

Fabricius, Jørgen Christian (’30), ingeniør,
Svanemøllevej 120, st., 2900 Hellerup.

Friis-Hansen, Tage (’31), grosserer, Post
box 102, 1001 Kbh. K.

Fabricius, Knud (’58), kaptajn, Kasernen,
7800 Skive.

Friis-Nielsen, Emil (’28), apoteker, Borrelyngen 34, 2770 Kastrup.

Grønnegaard, Gert (’52), Leragervej 8,
4174 Jystrup Midtsjælland.
Grønnegaard, Kurt (’55), forpagter, Corselitze, 4800 Nykøbing FL

Faber, Johannes (’37), apoteker, Hegnsvej
65, 2850 Nærum.

V

Gucme, Per (’45), landsretssagfører, Vingardsgade 22, 9000 Ålborg.

Hansen, Johannes Arne (’38), pastor, Ka
strup præstegård, 4760 Vordingborg.

Gus tavsen, Erik (’61), stud, med., Tjelevej
13, 2., 8240 Risskov.

Hansen, Jørgen Ole (’64), stud, med., Kil
debakkegårdsallé 43, 2860 Søborg.

Gylling, Olaf (’25), direktør, c/o F.D.M.,
F æderiksgade 1, 5700 Svendborg.

Hansen, Karl Ole (’22), landsretssagfører,
4230 Skælskør.

(’68), stud, med., Guld3., 8000 Århus C.
(’66), stud med., Rudolph
st., 2100 Kbh. 0.

Hansen, Kjeld Ellehauge (’28), dommer,
Marielystvej 1, 6100 Haderslev.

Götzsche, Ole
s nedegade 3,
Gaårdsting, Ole
Bergsgade 31,

Hansen, Klaus Eggert (’66), stud. mag. c/o
Leth, Amaliegade 4, 3., 1256 Kbh. K.
Hansen, Laurits Lydehøj (’67), stud, agro.,
Ugledige, 4735 Mern.

H
von Haffner, Lennart (’65), stud, mere.,
Ane Katrinesvej 8, 2000 Kbh. F.

Hage, Christian E. G. (’36), arkitekt m.a.a.,
Edr. Jagtvej 60, 2970 Hørsholm.
Hage, Daniel Friedenreich (’57), stud,
scient, pol., Klintegården 1, værelse 147,
Skovvej 46, opg. E, 5. th., 8000 Århus C.
Ha^e, Jens (’57), stud med., Kørupvænget
' 1, 5000 Odense.

Hage, Jens Gustav (’67), Sdr. Jagtvej 60,
1:970 Hørsholm.

Hansen, Leif (’25), læge, Hyldegården,
Hyldegårds Tværvej 2, 2920 Charlotten
lund.
Hansen, Leno Birch (’58), cand. pharm.,
Chr. X’s Allé 130, 2800 Lyngby.
Hansen, Liselotte (’69), fysioterapeutstu
derende, Østerbrogade 68, 4. th., 2100
Kbh. 0.

Hansen, Merete (’69), Poppelvej 10, 4700
Næstved.
Hansen, Otto Stenbæk (’71), Havslundevej
3, 2900 Hellerup.

Haje, Jørgen (’33), civilingeniør, c/o
Kampsax, 55 Oriental Ave., Bangkok,
"hailand.
Hage, Kjeld (’22), læge, Kindhestegade 3,
4700 Næstved.

Hansen, Per Jarl (’69), Søbredden 8, 2820
Gentofte.

Hage, Poul (’23), læge, Store Torv 15, 3700
tønne.

Hansen, Per Sander (’51), arkitekt m.a.a.,
Kastebjergvej 6, 2750 Ballerup.

Hagemann, Ove (’98), fhv. driftsbestyrer,
:and. polyt., Katedralvej 11, 4780 Stege.

Hansen, Stig (’62), stud. jur.

Hqgemann, Torkel (’66), stud, mag.,
ptrandboulevarden 30, vær. 90, 2100 Kbh.
0.

Hansen, Peder Würgler (’65), stud, med.,
8860 Ulstrup.

Hansen, Stig (’68), handelsmedhjælper,
Langevrå, Rislev, 4700 Næstved.

Hauge, Jens Christian (’69), stud, oecon..
Kollegium 8, vær. 312, Universitetspar
ken, 8000 Århus C.
Haugsted, Bent (’55), civilingeniør, Kirkeltevej 41, 3450 Allerøc.

Haxthausen, Carl (’19), baron, Skarridshus,
4450 Jyderup.
Hay-Schmidt, Jørgen (’48), kontorchef
H.D., Rosendalsvej 3. 3360 Stenløse.
Hedegaard, Erik (’56), sekretær, cand. jur.,
Adelgade 83, 8660 Skanderborg.
Hedegaard, Flemming (52), fuldmægtig,
cand. jur., Aurehøjvej 8, 2900 Hellerup.

Heidemann, Poul Zéidler (’45), cand.
psych., Høgevænget 3C, 2791 Dragør.
Heineke, Henrik Bjørn (’60), fuldmægtig,
cand. jur., Kejlstrupiurd 25, 3460 Birke
rød.

Heineke, Svend-Jørgen (’65), stud, mere.,
Bregnegårdsvej 9, 2920 Charlottenlund.
Helmer-Petersen, Finn (’68), Kristianiagade
14, 2100 Kbh. 0.
Helms, Adam (’23), forlagschef, Bokförla
get Trevi, Barnhusgatan 3, S-111 23
Stockholm, Sverige.

Helms, Anne Marie, frue, Jens Munksgacie
5, 4. tv., 2100 Kbh. 0.
Hempel, Søren (’47), læge, Lyngvej 4, 44>0
Jyderup.
Hempel, Søren (’65), stud, jur., c/o arki
tekt Preben Hempel Bækmark Hoved
gård, 7660 Bækmarksbro.
Hempel-Jørgensen, Niels (’67), 3380 Dys
sekilde.

GI.

Hansen, Svend Aage Lydehøj (’68), stud,
agro., Lydehøj, Ugledige, 4735 Mern.

Halling, Erik (’45), læge, Bøgevang 9, 7100
Vejle.

Hansen, Tom Eggert (’68), stud, med.,
Gjellerup kollegiet, Lottesvej 1, 1., nr.
12, 8220 Brabrand.

Hennings, Erik (Hl’29), speditør, Johanrevej 21, 2970 Hørsholm.

Hammerich, Frithjof G. A. (11’13), salgs
chef, J. L. Heibergsvej 97, 5000 Odense.

Hansen, Tycho Tilius (’57), stud, polit.,
Skovvej 28, 2820 Gentofte.

Henningsen, Erik (’22), landsdommer, Ve
spervej 2, 2900 Hellretip.

Hammershaimb, Edgar C. (’67), stud,
polyt., Otto Mønstedsgade 1, 1571 Kbh.
V.

Hansen, Åge Johannes (’57), læge, Ringkøbingvej 35, st. th., 6800 Varde.

Henningsen, Karen, oldfrue, frøken, Gudrunsvej 19, 2920 Charlottenlund.

Hansfort, Lars Bagger (’59), læge, Vibevej
1,1., 8600 Silkeborg.

Henriksen, Jens (’26) produktionschaf,
H. C. Ørstedsvej 48 A, 5., 1879 Kbh. V

Hardt-Schnicker, J. L. (V’15), forstander,
Plantagevej 5, 2800 Lyngby.

Hens, Henrik Andreas (’64), stud, mag.,
Vartov Kollegiet, Fa-vergade 27, 1463
Kbh. K.

Halberg, Per (’57), distriktschef,
Strandvej 108, 3050 Hundested.

Hammershaimb, Venzel U. (’69), Otto Mønstedsgade 1, 1571 Kbh. V.

Hansen, Anne-Grethe (’69), Stenskovvej
16, Fensmark, 4700 Næstved.

Henning-Jensen, Lars (’62), Andreas
Bjørnsgade 23, 5., tv., 1428 Kbh. K.

Hansen, Anne-Marie Bruun (’70), Irisvej 6,
4700 Næstved.

Harhoff, Frederik (’69), c/o Dragsted, Gutenberghus, Vognmagergade 11, 1148
Kbh. K.

Hertig, Henrik (’33)
40, 4930 Maribo.

Hansen, Bent Møller (’47), fuldmægtig,
cand. jur., Kastanievej 11, 2840 Holte.

Harnung, Sven Egil (’58), Sankt Nikolajvej
13, 3. tv., 1953 Kbh. V.

Hertz, Jesper B. (’67), stud, med., Natter
galevej 52, st., 2400 Kbh. NV.

Hansen, Bent Åge (’53), distriktstandlæge,
Fædresmindevej 12, 5250 Fruens Bøge.

Harr, Kjell Michael (’66), stud, polyt.,
Krusågade 2, 5., 1719 Kbh. V.

Hesse, Bjarne (’57). Vodroffsvej 39, 2.,
1900 Kbh. V.

Hansen, Ebbe Olivarius (’36), landinspek
tør, Røløkke, 4900 Nakskov.

Hartmann, Peter (IV’30), direktør, civil
ingeniør, Hedehusteglværket A/S, 2640
Hedehusene.

Hjermind, Poul (’29), røjesteretssagfører,
Chr. Winthersvej 19. 1860 Kbh. V.

fransen, Ebbe Steen (’58), statsadvokat
fuldmægtig, cand. jur., Ekenæsvej 11,
2850 Nærum.

Hasling, Christian Loch (’69), Frederiks
Eg, 4160 Herlufmagle.

Hansen, Henny (’71), Langevrå, Rislev,
4700 Næstved.

Hasling, Eva Loch (’70), Frederiks Eg, 4160
Herlufmagle.

Fansen, Henrik Kähler (’69), Grundtvigsvej 19, 4700 Næstved.

Haslund-Christensen, lan Søren (’51), ma
jor, Gardehusarkasernen, 4700 Næstved.

F ansen, Jan Olivarius (’40), advokat, cand.
jur., Valdemarsgade 9, 4760 Vordingborg.

van Hauen, lan Mac (’50), advokat, Frederiksberggade 23, 1459 Kbh. K.

Hansen, Jens Lage (’64), stud polyt., Kuhlausgade 44, 2100 Kbh. 0.

van Hauen, Uggi Mac (IV’50), bagermester,
Mikkel Bryggersgade 2, 4., 1460, Kbh. K.

VI

rektor, Revshalevej

Hjortsø, Finn (’55). Kirke Stillinge, 4200
Slagelse.
Hjortsø, Poul (’42), civilingeniør, Høslvej
26, 2920 Charlotten’und.
Hoffmeyer, Stig (’53), skuespiller, cand.
jur.. Esplanaden 7. 2100 Kbh. 0.

Hoick, Mogens (’69) baron, Holckenhavn,
5800 Nyborg.

Holm, Peter C. A. (’54), læge.
Holm, f. Weirsøe, Mariann (’69), KirkeFjenneslev, 4173 Fjenneslev.

Holm, Richard (V’27), afdelingschef, GI.
Hellebækvej 61 B, 3000 Helsingør.

Ilsøe, Lars (’66), stud, mag., Frederiksvej
9 B, 3. tv., 2000 Kbh. F.

Jensen, Mogens Brabrand (’64), stud,
scient, pol., Huelsbjerg, 4340 Tølløse.

Holm, Torben (’68), redaktør, Kirke-Fjenneslev, 4173 Fjenneslev.

Ilsøe, Niels Halvor (’52), seminarieadjunkt,
Østerled 7, Nørre Nissum. 7620 Lemvig.

Jensen, Niels-Ebbe (’69), Slagelsevej 3 A,
2., 4700 Næstved.

Holm, Thomas Rørdam (’66), Kochsvej 18,
1812 Kbh. V.

Israelsson, Janne (’71), Sibberupvej 2,
Fensmark, 4700 Næstved.

Jensen, Poul Wachmann (’62), civilinge
niør, Astershaven 5, 2760 Måløv.

Holmblad, Søren (’61), civilingeniør, Skalkendrupvej 216, Nordenhuse, 5800 Ny
borg.

luel, Gregers Rudolf (’64), landvæsens
elev, Frijsendal, 8450 Hammel.

Jensenius, Hans C. (IV’21), overkirurg, dr.
med., Odense amts og bys sygehus, 5000
Odense.

Holmes, Michael (’70), Æginavej 16, 2300
Kbh. S.
Holst, Svend Aage (IV'14), grosserer,
Skovvej 69 B, 2920 Charlottenlund.

Holstein, Ib (’43), hofjægermester, greve,
Fuirendal, 4700 Næstved.

luel-Brockdorff, Niels Krabbe (’57), baron,
5953 Tranekær.

Iversen, Peter (’70), Bernstorffsvej 89A,
2900 Hellerup.

Iversen, Torben (’41), overlæge, dr. med.,
Marselis Boulevard 36, 10. tv., 8000 År
hus C.

Holstein, Ulrich (R’67), greve, 4. maj kol
legiet, Østerbækvej, 5000 Odense.
Holt, Christian (’69), Rahbeks Allé 6, st.
th., 1801 Kbh. V.

Jacobsen Finn (’53), læge, dr. med., Lyk
kesholmsvej 13, 8570 Trustrup.

Holt, Hans (’69), Kalbyrisvej 121, 4700
Næstved.

Jacobsen, Hans Henrik (’63), stud, med.,
Nørre Allé 75, 8000 Århus C.

Holt, Mogens (’45), civilingeniør, Ny Frederiksborgvej 177, Ny Himmelev, 4000
Roskilde.

Jacobsen, Jan C. (’67), Køromvej 10, 2942
Skodsborg.

Holtved, Aage (’24), lektor,
Østerbakken, 9310 Vodskov.

Birkehøj,

Hommelgaard, Peter (’61), læge, Kærmindevej 10, Tiist, 8381 Mundelstrup.
Honemann, Jens (’59), Bagsværd Hoved
gade 194, 2880 Bagsværd.
Horneman,
dals Allé
Horneman,
gårdsvej

Erich (R’35), revisor, Kristians20, 5250 Fruens Bøge.
John (’54), prokurist, Holme
23, 2920 Charlotenlund.

Jacobsen, Kjeld (’55), tandlæge, Stadion
vej 7, 3390 Hundested.
Jacobsen, Merete (’69), Spragelse, 4160
Herlufmagle.
Jacobsen, Niels Arboe (’70), Kærehave,
4100 Ringsted.

Jakobsen, Hanne Bay (’71), Farirnagsgade
54, 4700 Næstved.
Jansen, Frederik Julius Billeskov (’26),
professor, dr. phil., Frydendalsvej 20,
1809 Kbh. V.

Hovmand, Hans Chr. (R'29), dyrlæge, Pe
ter Bangsvej 211, 2500 Valby.

Jantzen, Erling Johannes (’19), redaktør,
Fasanhaven 38, 2820 Gentofte.

Hulgaard, Johannes (’50), læge, Arnakvej
8, 8270 Højbjerg.

Jensen, Allan (’56), tandlæge, Pilegårds
Vænge 11, Ishøj, 2630 Tåstrup.

Humle, Lars (’68), stud, mere., Lipkesgade 4, 2100 Kbh. 0.
Husum, Carl Oscar (’33), cand. jur., P.O.
Box »Central« 683, Lissabon, Portugal.

Jensen, Anders Kloppenborg (’70), stud,
mag., Grønjordskollegiet, vær. 4615,
Grønjordsvej 9, 2300 Kbh. S.

Hvene, Hans H. (’45), civilingeniør, c/o
Natal Oil & Soap Industries Ltd., P. O.
Box 8, Jacobs, Natal, Republic of South
Africa.
Hvidt, Christian (’11), ørelæge, Østerled
26, 2100 Kbh. 0.

Hüttemeier, Jens (’60), Hegnsvej 169, 2850
Nærum.
Høeg, Erik (’27), læge, 3630 Jægerspris.

Høegh-Guldberg, Ove (’24), læge, Agervej
9, Stensballe, 8700 Horsens.

Jensen, Anders (’66), Sognevej 47, 2820
Gentofte.
Jensen, Annette Margrethe Bøgholt (’70),
Slagelsevej 11,4700 Næstved.
Jensen, Carl (’70), Sognevej 47, 2820 Gen
tofte.
Jensen, Gorm Næstholt (’62), civilinge
niør, Havnevej 3, 9560 Hadsund.
Jensen, Hans Jørn (’44), civilingeniør, Rudegårds Allé 11, 2840 Holte.

Jepsen, Henrik Helge (’65), shippingman,
Sjælør Boulevard 27 A, 2450 Kbh. SV.
Jepsen, Holger (’12), landsretssagfører,
kreditforeningsdirektør, Strandalleen 1A,
3000 Helsingør.

Jerichow, Peter (IV'17), civilingeniør, Val
lerød Banevej 10, 2960 Rungsted Kyst.
Jermiin, Jens Just Sommer (’26), hofjæ
germester, landsretssagfører, Seinhuus,
4672 Klippinge.
Jermiin, Thomas Ehnhuus (’59), reklame
konsulent, Rammetoften 10, 2950 Ved
bæk.

Jespersen, Carsten Friis (’20), civil
ingeniør, »Agerhønehuset«, Hjermind
Skov, 8850 Bjerringbro.
Jespersen, Helge Friis (’14), fhv. dommer.
Østerbrogade 147, 3., 2100 Kbh. 0.
Jespersen, Jan (’59), Schweizerdalstien 57,
2610 Rødovre.

Jespersen, Ove (’62), Ganløseparken 11,
Ganløse, 2760 Måløv.
Jespersen, Preben Friis (’49), jägermästare, Vrams Gunnarstorp, S-260 50 Billes
holm, Sverige.
Jessen, Claus (’40), ass. overlæge, dr.
med., Skovvej 22, 2820 Gentofte.
Johansen, Bjørn Christian (’52), læge,
Adelgade 99, 5400 Bogense.
Johansen, Gustav (IV'06), bankdirektør,
Teglværksvej 1, 4200 Slagelse.

Johnsen, Jørgen Cramer (R’30), grosserer,
Skovshovedvej 18, 2920 Charlottenlund.

de Jonquiéres, Christian (’68), stud, jur.,
Rundhøj Allé 75, vær. 130, 8270 Højbjerg.
de Jonquiéres, Henrik (R’66), c/o greve
Flemming af Rosenborg, Skovvangen 34,
2920 Charlottenlund.
Jungersen, Knud Fugl (’20), læge, Vedbæk
Strandvej 457, 2950 Vedbæk.
Juul, Jørgen (’71), Ewaldsvej 4, 2960 Rung
sted Kyst.

Jensen, Hans Møller (’62), Kystvej, 8500
Grenå.

Jægersborg, Niels (R’66), c/o Christophersen, Set. Markus Plads 12, 3., 1921 Kbh.
V.

Jensen, Henning Slott (’64), stud, med.,
Marievej 21, 1., 2900 Hellerup.

Jørgensen, Anders Børge (’33), læge, 5651
Allested.
Jørgensen, Bjarne Normann, lektor, Her
lufsholm, 4700 Næstved.

Haagensen, Niels Erik Rud (’39), overlæge,
dr. med., Lærkevej 34, 4300 Holbæk.

Jensen, Inger Grethe (’70), Sølyst, 4160
Herlufmagle.
Jensen, Karen (’69), Bøgevej 14, Fens
mark, 4700 Næstved.

Ilium, Gudmund, lektor, Duelundsvej 44,
4700 Næstved.

Jensen, Karl Østerskov (’32), overlæge,
Lungeklinikken, Ringstedvej 6, 4300 Hol
bæk.
Jensen, Kristian (’17), fhv. dommer, Amicisvej 25, 1862 Kbh. V.

Ilsøe, Harald (’51), cand. mag., Villavej 7,
4000 Roskilde.

Jensen, Mogens, lektor, Herlufsholm, 4700
Næstved.

Høgel, Jens Christian (’52), civilingeniør,
UNDP in Central America, P.O. Box
1114, San Salvador, El Salvador.

Højbjerg, Mogens (’56), civilingeniør, Søndervang 18, 4200 Slagelse.

Jørgensen, Christian Carl (’18), proprie
tær, Færgelandsgården, 4900 Nakskov.
Jørgensen, Halfdan Gjedde (’45), over
læge, Hovedgaden 39, 3460 Birkerød.

Jørgensen, Harold Sihm (’40), læge, Gruvvågen 1, S-981 00 Kiruna, Sverige.
Jørgensen, Jens Normann (’70), Herlufs
holm, 4700 Næstved.
VII

Jørgensen, Johannes (’16), fhv. amtslæge,
Banevej 23, 4180 Sorø.

Knudsen, Leif Ove (’70),
5762 Vester-Skerninge.

Bakkegården,

Kähler, Ivar (ll’37), prokurist, Hummeltof
ten 25, 2830 Virum.

Jørgensen, Kirsten Astrup (’71), Dalen,
"oksværd, 4684 Holme-Olstrup.

Knöchel, Mogens (’49), Buskager 46, st.
tv., 2720 Vanløse.

Kølbæk, Jan (’71), Borgmester Fischersvej
16, 15., 2500 Valby.

Jørgensen, Lars Normann (’71), Herlufs
holm, 4700 Næstved.

Koch, Frederik (’15), læge, Gefionsvej 68,
3000 Helsingør.

Kønigsfeldt, Christian (’68), stud, jur.,
Strandvej 186 B, 2920 Charlottenlund.

Jørgensen, Peter Aage (’57), tandlæge,
Smedegade 13, 9330 Dronninglund.

Koefoed, Finn (’68), stud, odont., Prins
Valdemars Vej 33, 2820 Gentofte.

Kaalund, Otto Vilhelm (’66), stud. ju\

Jørgensen, Poul Balslev (’53), civilinge
niør, c/o Esso Africa Inc., Box 30.183,
Nairobi, Kenya.

Kondrup, Hans Henrik (’71), Aurehøjvej
26 B, 2900 Hellerup.

K
Kamman, Erik (’61), akademiingeniør,
Aeronautics and Astronautics. The Uni
versity, Southampton, England.
Kaael, Finn Outzen (’52), cand. mag., Skov
vænget 10 A, 2970 Hørsholm.
Kier, Christian (11’18), direktør, Postboks
JO, 7100 Vejle.
Kier, Lars (’61), Højgård, Løgten, 8541
Skødstrup.

Kierkegaard, Axel (ll'52), advokat, univer
sitetslektor, Finsensvej 13 B, 6., 2000
<bh. F.

Konow, Lennart (’54), fuldmægtig, cand.
jur., Bredesvinget 11, 2830 Virum.
Krabbe, Jon Henrik (’54), Frederiksdal,
4912 Harpelunde.

Krabbe, Leif (’56), Aldersro, 4400 Kalund
borg.
Krabbe, Steen (’60), Frederiksdal, 4912
Harpelunde.

Kraft, Gorm (’47), brofoged, Randager 47,
2620 Albertslund.

Kragh, Erling J. (’59), premierløjtnant, Nør
re Uttrup kaserne, 9400 Nørresundby.
Krarup, Preben (’35), sagfører, cand. jur.,
4930 Maribo.

L
Lambrethsen, Eiler (’42), overlæge, Åbakken 27, 5461 Korup Fyn.

Langhorn, William (’63), hovedbogholder,
Nørrebro 49, 5900 Rudkøbing.
Langkilde, Jørgen ('401, civilingeniør, H. de
Hoffmannsvej 12, 700C Fredericia.
Langkjær, Erik A. (’44) director, 211 Cris
field St., Yonkers, N.Y. 10710, USA.

Larsen, Andreas, organist, Herlufsholm,
4700 Næstved.

Larsen, Flemming (’71), c/o lb Larsen,
4750 Lundby.

Larsen, Hans (’25), overingeniør, cand. po
lyt., Birkholmsvej 10A 2800 Lyngby.

Kierkegaard, Hans (’66), stud, mag., Herufsholm, 4700 Næstved.
Kierkegaard, Poul, rektor, Herlufsholm,
4700 Næstved.

Krarup, Thure (’31), landsretssagfører,
Nørregade 10, 7100 Vejle.

Larsen, Ib Skov (46), direktør, cand.
oecon., Nørrekær 32, 2610 Rødovre

Krarup-Hansen, Lisbeth (’71), Herlufsholm
præstegård, 4700 Næstved.

Larsen, Kaj Birger (’17), civilingeniør,
Rude Vang 85, 2840 Holte.

Ki chheiner, Lars (’62), Skovvej 14, 8550
Tyomgård.

Krasilnikoff, Arthur (’60), læge, Lundby,
4070 Kirke-Hyllinge.

Kirkebjerg, Frode (’06), fhv. oberstløjtnant,
kammerjunker, Ordrup Vænge 3, 2920
Charlottenlund.

Kring, Asger (’06), civilingeniør.

Larsen, Per Frigast (IV’47), annoncedirek
tør, Stenholt, Rungsted Strandvej 39,
2960 Rungsetd Kyst.

Kirstein, Finn (’59), cand. polyt., Ved Lin
devangen 16, 2000 Kbh. F.
Kirstein, Jørgen (’27), landsretssagfører,
Vestervej 26, 2900 Hellerup.

Kristiansen, Harding (’69), Pilesvinget 55,
2700 Brønshøj.
Kristiansen, Johannes Møller (’37), in
geniør, Borbjerg Holmgård, Borbjerg,
7500 Holstebro.

Kirstein, Olaf (’26), læge, Pile Allé 19,
2000 Kbh. F.

Krogager, Verner (’47), afdelingschef, by
rådssekretær, cand. jur., Corfitzvej 5,
Hasseris, 9000 Ålborg.

Kirstein, Otto (’20), læge, Rædersgade 9,
8700 Horsens.

Krogh f. Brasen, Karen, oldfrue, frue, Jens
Juelsgade 26, 2100 Kbh. 0.

Kirstein, Torben (’62), stud jur., Selveje
Allé 5, 2500 Valby.

Kronholm, Andreas (’32), ørelæge, Stens
balle Strandvej 38, 8700 Horsens.

Kjærsgaard, Søren (’64), stud, polit., Vej
posten 41, 2800 Lyngby.

Krumhardt, Nils (’42), apoteker, Apoteket,
3300 Frederiksværk.

Kjølhede, Henning (’47), assistent, Øster
gade 3, 8500 Grenå.

Kruse, Jørgen (’43), civiløkonom, Tjørne
gårdsvej 8, 2820 Gentofte.

Klein, Torben V. (R'35), grosserer, Holbergsgade 26, 4., 1057 Kbh. K.

Kruse-Madsen, Theodor (’70), Skodsborg
vej 156, 2840 Holte.

Klem, Hans Emil (’17), direktør, Slotsgår
den, Marienlyst Allé 30, lejl. 61, 3000
Helsingør.

Krüger, Niels (’65), stud, jur., Kongebak
ken 26, 4000 Roskilde.

Klintholm, Lars (’70), Skovstykket 5, 2830
Virum.

Knudsen, Hans (’60), civiløkonom, cand.
mere., Vidnæsdal 24, 2840 Holte.

Krüger, Otto Quist (’41), kaptajn, Piniehøj
8, 2960 Rungsted Kyst.
Krüger, Poul Quist (’33), landsretssagfø
rer, Stændertorvet 5, 1., 4000 Roskilde.

Larsen, Peter Werner : 42), ingeniør, Tor
nehaven 20, Brønsholm, 2980 Kokkedal.

Lassen, Carsten (’69), »Agerhønehuset«,
Hjermind skov, 8850 Bjerringbro.
Lassen, Emil Victor Schau (V’09), fhv. kap
tajn, kommitteret, Tyb erggård, 4160 Herlufmagle.
Lassen, Erik (’19), skovrider, Hulbæk, 6094
Hejis.
Lassen, Erik (’66), skid, polyt., Louen Ry
vang, Mommark, 6473 Tandslet.

Lassen, Frants A. (Ill’36), hofjægermester,
Holmegård, 4684 Ho me-Olstrup.
Lassen,
tofte,
Lassen,
cand.
Bank
laam,

Jørgen (’37), skovrider, Vemme
4640 Fakse.
Niels Julius j’49), fuldmægtig,
polit., P.O. Box 9171, The National
of Commerce Bldg., Dar es Sa
Tanzania.

Laubst, Torben (’54), overingeniør, cand.
polyt., lic. techn., Bjerggårdsvænget 15,
2840 Holte.

Laursen, f. Møller, Hanne Juel (’43), frue,
Hedevænget 27, 2800 Lyngby.

Ledertoug, Mogens (46), civilingeniør,
Skovsvinget 24, 2800 Lyngby.

Knudsen, Holger Heinet (’38), civildom
mer, Blommevej 10, 6700 Esbjerg.

Kühl, Preben de Fine (’38), oberstløjtnant,
cand. mag., Hovsmedevej 3, 3400 Hille
rød.

Ledertoug, Nils Jørgen (’51), civiløkonom,
Fuglsangsvej 17, 2680 Solrød Strand.

Knudsen, Holger Nyvang (’40), vicekonsul,
cand. jur., Postbox 79, 6330 Padborg.

Kähler, Carl Valdemar (’35), civilingeniør,
Gyldenlundsvej 27, 2920 Charlottenlund.

Lehmann, Jan (’66). Løvvænget 11, 2960
Rungsted Kyst.

K ludsen, Johan Frederik (’59), premier
løjtnant, Lars Frederiksensvej 5, 3390
Hundested.

Kähler, Claus Gustav (’37), civilingeniør,
Hummeltoften 23, 2830 Virum.

Lehmann, Jørgen (IV’14), professor, med.
dr., Weysesgade 13, 2100 Kbh. 0.

Kähler, Erik (Ill’36), ingeniør, Helenevej
37, 4220 Korsør.

Lehmann, Ulrik (’64), stud, polyt., Weyses
gade 13, 1., 2100 Kbh. 0.

K ludsen, Knud Aksel (’62), stud. jur.

VIII

Lemche, Jesper (’71), Nørre Voldgade 29,
1., 1358 Kbh. K.

Lykke, Jørn (’64), Skjoldagervej 92, 1. th„
2820 Gentofte.

Lerche, Christian A. V. (’64), lensgreve,
Lerchenborg, 4400 Kalundborg.

Lüneborg, Preben (’27), læge, Mellerupvej 42, 8200 Århus N.

Lerche, Flemming (’65), stud, mag., Kvæ
devej 76, 2830 Virum.
Leschly, Hans Henrik (’58), cand. jur., Ho
tel Alpha Palmiers, Rue Petit-Chené 34,
CH-1000 Lausanne, Schweiz.

Lüttichau, Flemming (VI1’54), godsejer,
Mollerup, 8442 Feldballe.

Leschly, Lennart (’62), premierløjtnant,
Bellisvej 22, 4300 Holbæk.

Mc. Dougal, James (IV’37), Amager Boule
vard 129, 2300 Kbh. S.

Leschly, Niels Erik (IV'25), kammerherre,
oberst, Bellevuekrogen 16, 2930 Klampenborg.

Madsen, Holger Kierkegaard (’41), advo
kat, Traneholmen 32, 3460 Birkerød.

Levinsen, Carsten, lektor,
4700 Næstved.

Herlufsholm,

Levinsen, Lisbet (’69), sygeplejeelev, Klø
vervænget 6, boks 376, 5000 Odense.
Levinsky, Viggo (’41), tømmerhandler,
Roskildevej 8, 3400 Hillerød.

M

Madsen, Jens Gehl (’64), stud, jur., Mølle
bakken 17, 3400 Hillerød.

Madsen, Jens Ulrik (’69), Kampsax-kolle
giet, vær. 311, 2800 Lyngby.
Madsen, Otto (’53), tandlæge, Stationsvej
66, 2750 Ballerup.

Levisen, Bo (’69), Færgevej 50, 3600 Fre
derikssund.

Madvig, Peter R. (Il’57), c/o Allan Anders
son, 127 Wallis Street, Woollakra, Sid
ney, 2025 N.S.W., Australien.

Levring, Helge (’31), direktør, civilinge
niør, C. F. Richsvej 48, 2000 Kbh. F.

Maegaard, Jan (’44), professor, mag. art.,
Vagtelvej 65, 5., 2000 Kbh. F.

Lindberg, Else, frue, Soløsevej 6, 2820
Gentofte.

Magnussen, Per (’37), læge, 9282 Gudumholm.

Linde, Erik (’54), cand. pharm., Ådalsvej 6, Knabberup, 7100 Vejle.
Linde, Jørgen (’61), læge, Anemonevej 22,
3450 Allerød.
Linde, Svend Aage (’57), produktchef,
cand. mere., Elmehusene 163, 2600 Glo
strup.
Linde, Aage (’22), viceadmiral, Korsnæb
gård, 4673 Rødvig Stevns.

Malling, Wilhelm Mule (’64), stud, jur.,
Harsdorffsvej 2 A, 2. tv., 1874 Kbh. V.
Mandrup, Klaus (’58), akademiingeniør,
c/o Rüber, Dr. Priemesvej 5, 4., 1854
Kbh. V.

Mangor, Poul (’37), arkitekt, m.a.a., Slåen
bakken, 3600 Frederikssund.
Marcher, Hans Palle (’50), kaptajn, Knudsvej 3, 2990 Nivå.

Lindholst, Kai (’61), M.B.A., 355 East 72nd
Street, N.Y.C., N.Y. 10021, USA.

Markvardsen, Per (’66), seminarieelev,
Stevns Ungdomsskole, 4660 Store-Heddinge.

Linnet, Kristian (’34), læge, 4793 Bogø
By.

Matthiessen, Lars (’49), cand. polit., Holmbodavågen 4 K, S-190 10 Roebro, Sve
rige.

Linnet, Nils (’70), 4793 Bogø By.

Linnet, Mogens (’68), stud. med. Øster
brogade 138, 3., 2100 Kbh. 0.
Lohse, Christian (’59), amanuensis, cand.
scient., Odense Universitet, Hjallesvej
230, 5000 Odense.
Lorentzen, Jytte (’69), H. C. Andersensvej
39, 1., 4700 Næstved.

Matzen, Poul Krogh (IV’44), Box 244, Kitale, Kenya.
Mazanti-Andersen, Jørgen (’45), landsrets
sagfører, L. L. M., Vermehrensvej 5,
2930 Klampenborg.

Meedom, Steen Wrist (’65), løjtnant (R),
Søndergade 10, 7620 Lemvig.
Meisner, Poul (’03), grosserer, Livjægergade 14, 2100 Kbh. 0.

Milo, Herman (’18), fabriksbestyrer, civil
ingeniør, Østerbrogade 50, 9400 Nørre
sundby.

Mogensen, Niels Schwanberg (’71), Korfuvej 26, 2300 Kbh. S.
Mogensen, Peter (’58), læge, c/o Hoff
meyer, Esplanaden 7, 3. tv., 1263 Kbh. K.
Moltke, Ernst (’03), fhv. forstander for
Herlufsholm Skole og Gods, Frederiks
berg Allé 36, 1820 Kbh. V.

Moltke, Norman (’63), greve, Lystrup, 4640
Fakse.
Moltke, Peter (’42), læge, greve, Mariendalsvej 89, 2000 Kbh. F.

Moltke-Leth, Jørgen (’57), cand. polyt..
Furesøvej 85 A, 2830 Virum.
Moltke-Leth, Otto (’56), mag. scient., Gyl
denlund, Boserupvej 25, Saltrup, 3230
Græsted.

Monrad-Frantzen, Asger (’32), skoleinspek
tør, Bregnerødvej 24, 3460 Birkerød.

Mortensen, Jens Christian (’69), Fælles
ejevej 12, 4700 Næstved.

Mourier, Louis (’26), kontorchef, cand.jur.,
Østerbrogade 165, 2100 Kbh. 0.
Mouritzen, Ole Bjørn (’59), Lille Set. Mikkelsgade 9, 1. tv., 8800 Viborg.
Munch-Petersen, Sten (’62), Prins Valdemarsvej 26, 2820 Gentofte.

Munkebo, Sven (’31), chefredaktør, Korn
blomstvej 73, 9000 Ålborg.
Muus, Kai Peter (’65), stud, med., Griffenfeldsgade 33, 4., 2200 Kbh. N.
Muus, Sten (’66), stud, med., Mariehøj,
Bygaden 42, Vallensbæk, 2620 Alberts
lund.
Muusfeldt, Henrik (’65), premierløjtnant,
Sennepsmarken 17, 3060 Espergærde.
Mygind, Aksel (’44), civilingeniør, Alders
hvilevej 158, 2880 Bagsværd.
Mygind, Jørgen (’18), fhv. brandchef, dr.
techn., Sankt Nikolaj Vej 15, 4., 1953
Kbh. V.

Müller, Axel S. (’60), Nørre Søgade 37 C,
5., 1370 Kbh. K.
Müller, Oluf (’30), rektor, Hunderupvej 44,
5000 Odense.
Münter, Jørgen (IV'20), kommandør, Fry
denlundsvej 53, 2950 Vedbæk.

Lund, Gunhild (’69), Hovedskov, 4160 Her
lufmagle.

Melbye, Olav (IV'15), grosserer, Rysensteensgade 6, 1., 1564 Kbh. V.
Melchior, Ole (’50), Lindehøjvej 19, 3460
Birkerød.

Møller, Edward (V1’21), overingeniør, The
Lodge, Clonevin Park, Lisburn, Northern
Ireland.
Møller, Hans Christian (’69), c/o frøken
E. Mathiesen, Kristianiagade 4, st., 2100
Kbh. 0.

Lund, Morten (’54), direktør, Solkrogen 14,
2960 Rungsted Kyst.

Michaelsen, Hans (’37), beregner, Gjerdesager 8, Uggeløse, 3540 Lynge.

Møller, Harald (’02), overkirurg, Vesterbro
97, 9000 Ålborg.

Lund, Ole (’38), afdelingschef, cand. polit.,
H. C. Ørstedsvej 38, 3. tv., 2000 Kbh. F.

Michaelsen, Louis (’40), dyrlæge, Sophienbergvej 18, 2960 Rungsted Kyst.

Møller, Jarl (’71), Frederiksvej 3, 1., 2000
Kbh. F.

Michealsen, Ole (’69), Snogebæksvej 43,
vær. 10, 8210 Århus V.

Møller, Johan Adolf (’45), læge, 6040 Egt
ved.

Lundbæk, Morten (’61), mag. art., Skovvej
15, 2950 Vedbæk.

Midtgaard, Jacob Høyer (’48), tandlæge,
Solgårdsvågen 12, S-703 75 Örebro, Sve
rige.

Lundstein, Boye (’96), fhv. overlæge,
Langø, 4772 Langebæk.

Mikkelsen, Erik Willum (’20), sognepræst,
Jørlunde, 3550 Slangerup.

Møller, Jørgen (’63), stud, polyt., Vosborgvej 39, 2770 Kastrup.
Møller, Knud Jørgen Alling (’47), læge,
dr. med., Tromnæsvej 4, 4800 Nykøbing
Falster.

Lunn, Chr. Ditlev S. (IV'38), Lillevangsvej
18, 3520 Farum.

Milo, A. F. (’17), Tordenskjoldsgade 20,
1055 Kbh. K.

Møller, Kurt (’38), advokat, Strandboule
varden 59, 2100 Kbh. 0.

Lou, Nils Hemming (V'21), executive, 700
Layne Blvd., Apt. 320, Hallandale, Flo
rida 33009, USA.

Lund, Steen-Mikael (’67), Hvidegårdspar
ken 89, 2800 Lyngby.

IX

Møller, Martin (’64), stud, ing., Slagelsegade 20, st„ 2100 Kbh. 0.

Nørreslet, Jørgen (’38), landsretssagfører,
Torvet 18, 4720 Præstø.

O

Møler, Per Pontoppidan (’67), Callisensvaj 17, 1., 2900 Hellerup.

Oldenburg, Christian (’63), sekretær,
cand. scient, pol., Nyhavn 5,1051 Kbh.K.

Møler, Rasmus (’66), c/o Flyter, Gefionsgade 1, 4., 2100 Kbh. 0.

Olesen, Adolf (’22), Sygehjemmet Mara,
Dronningensvej 16, 2000 Kbh. F.

Møller, Sten Hellstrøm (’59), cand. jur.,
Eagsværdvej 133 B, 2., 2800 Lyngby.

Olesen, Immanuel (’47), sognepræst, Præ
stegården, Nors, 7700 Thisted.

Møller, Svend Juel, fhv. lektor, Dr. Prienesvej 10, 1854 Kbh. V.

Olesen, Karen (’71), Tjæreby, 4230 Skæl
skør.

Mcrch, Mogens (Vll’30), lærer, Karret ækstorp skole, 4736 Karrebæksminde.

Mtrch, Svend (R'30), fritidshjemslærer,
Kobbelvænget 59, 1., 2700 Brønshøj.

Mt rkeberg, Carsten (’48), læge, Tyrsbak
ke 13, 2840 Holte.

Mcrkeberg, Helge (’39), læge, Slotstorvet
• , 4760 Vordingborg.

Nielsen, Helge (’26), afdelingslæge, dr.
|med., Tietgensgade
st., 1704
Kbh. V.
Naegeli,
Markus Jürg 65,
(’37),
civilingeniør,
18 Connecticut St., Westfield, N. J
Isen, Jørgen
Arthur Ditlev
F. (’14),
Bathurst
N elsen,
(’49),1524
civilingeniør,
I7090,
USA.
Krathuset,
Terp,
Bramming.
itreet, Suite
306,6740
Toronto
349, Ontario,
de Neergaard,
Johan Rottbøll (’64), stud,
ianada.
Nielsen,
Mads, adjunkt,
ur., Strandvejen
30, 3.,Herlufsholm,
nr. 2, 2100 4700
Kbh.
Næstved.
3.
Nielsen, Ole Finn (’61), cand. jur., Grøn
Neergaard,
(IVVirum.
’24), forstander, dr.
nevej 255, Paul
9., 2830
(gro., Gothersgade 158, 1123, Kbh. K.
Nielsen,
Fossing
(’69),
St. Bli
imann,Torben
Mads-Peter
(’58),
skuespiller,
lemann, 12,
George
(Næstved.
’48),
museumsinspekchersvej
4700
Ijelmerstald
7, 9000
Ålborg.
jr, mag. art., Islandsvej 7 A, 2800 LyngNielsen,
Torkild (’52), skovrider, Sven
y.
strup Gods, 4140 Borup.
Nielsen, Vilhelm (’34), forstander, cand.
theol., Carinaparken 54, 3460 Birkerød.

Nikolaisen, Ib Steenberg (R’34), postme
ster, 7870 Roslev.
Nikolaisen, Kjeld (’40), landsretssagfører,
Postboks 88, 8500 Grenå.
Nordsted, Arne Erik (’43), læge, 7861 Bal
ling.

70), Sølund, 8800

Pedersen, Poul Martin (’64), stud, med ,
8430 Tirstrup Østj.

Møler, Niels Erik Alling (’41), oberstløjt
nant, Rigensgade 7, 1316 Kbh. K.

Mørch, Anders G. W. (’63), stud, med.,
Vesterbrogade 178, 3., 1800 Kbh. V.

Pedersen, Klaus Hans
Viborg.

Olesen, Kristian (’71), Tjæreby præste
gård, 4230 Skælskør.

Olrik, Jørgen (’51), læge, Älgstien 2,
S-672 OOÅrjång, Sverige.

Pedersen, Vilhelm (’65), Østergade 2, 4270
Høng.

Petersen, Christopher Brøchner (R'67).
Petersen, Claus Munck (’70), Møllegade
4, 8000 Århus C.

Petersen, Finn Konstantin (’63), Præsto
vej 26, 4640 Fakse.
Petersen, Iver Troels (’46), c/o C. Clau
sens maskinværksted, 6300 Gråsten.
Petersen, Jørgen Helm (’27), vicedirektør,
civilingeniør, Strandvejen 349 C, 2930
Klampenborg.

Olsen, Anne Dorte Askholm (’70), Mølle
vej 5, 4700 Næstved.

Petersen, Paul Christian Frederik Kjeldgaard (’44), prokurist. Blegdammen 20,
4600 Køge.

Olsen, Asger (’22), chefredaktør, cand.
jur., Farimagsvej 13 B, 4700 Næstved.

Petersen, Peter Egens (’67), stud, jur.,
Ny Vestergade 1, 4., 1471 Kbh. K.

Olsen, Gert Einar (’53), adjunkt, cand.
mag., Herlufsholm, 4700 Næstved.

Petersen, Søren Anc|reas (’55), civilinge
niør, Parkvej 17, 3450 Allerød.

Olsen, Helge Kastrup (’66), stud, scient.,
Østerbrogade 51, 2100 Kbh. 0.

Petersen-Studnitz, Kar! (’10), kontorchef,
cand. jur., Lille Oclinshøj 22, 3140 Åls
gårde.

Olsen, Ole Møller (’61), læge, Syrenkæ
den 14, 2670 Greve Strand.
Opstrup, Ole (’25), fuldmægtig, Strand
boulevarden 18, 2100 Kbh. 0.
Opstrup, Paul Christian Paulsen
landsretssagfører, 4690 Haslev.

(’10),

Orland, Klaus (’65), stud, jur., Virumvej
69 A, 2830 Virum.
Ottesen, Svend Ploug (’29), assurandør,
Havnevej 45, 4000 Roskilde.
Ove-Petersen, Erik (IV'45), kaptajn, Sanskevej 9, 2960 Rungsted Kyst.
Ove-Petersen, Jørgen (IV'18), direktør,
Magle Møllevej 3, 4700 Næstved.

Ovesen, Bent (’35), retsassessor, Amaliegade 10, 8543 Hornslet.

Plenov, Leif (IV’42), journalist, Ved Stampedammen 54, 2970 Hørsholm.
Pontoppidan, Niels Erik (’49), kontorchef,
cand. jur., Øster Farirtagsgade 16 B, 2.,
2100 Kbh. 0.

Poulsen, Erik (’47), læge, Stenhusvej
4300 Holbæk.

4,

Prip, Johannes (’07) fhv. viceskoleinspek
tør, Rødkildevej 601, 2400 Kbh. NV.

Præst, Helge Palm (’29), læge, Nørrebrogade 176, 2200 Kbh N.

Q
Quedens, Philipp (Vl'45), grosserer, Fry
dendalsvej 27, 180S Kbh. V.

R
Raben-Levetzau, Frederik (’49), afdelings
chef, Eigårdsvej 36, 2920 Charlottenlund.

hyegaard, Henrik Elliot (’59), civilingeniør

Pagh, Nils Mogens (’57), Tårbæk Strand
vej 128, 2930 Klampenborg.

f'øglebæk, Lars (’70), Lundevej 35, 3600
Frederikssund.

Palsbøll, Godske
Krogstrup.

Hørbjerg, Michael (’71), Stokkevad 2, 2850
Nærum.

Palsbøll, Ole (’51), direktør.

Rahbek, Hans Henrik (’47), prokurist, Herlufsholmvej 19, 4700 Næstved.

Paludan, f. Warming, Elise, frue, Gadstrup
gi. Skole, 4621 Gadstrup.

Rahbek, Mogens (’54), læge, Jahnsens/ej
25 B, 2820 Gentofte.

Paludan, Knud (’27), dr. phil. & cand.
med., Jagt- og Skovbrugsmuseet, 2970
Hørsholm.
Paludan-Müller, Kai (’01), fhv. departe
mentschef, Lille Fredensvej 6B, st., 2920
Charlottenlund.

Randstoft, Elin (’70), Slagelsevej 125, 4700
Næstved.
Rasmusen, Niels (’40), forstkandidat, Her
lufsholm, 4700 Naestved.

Pedersen, Agner (’53), økonomichef, cand.
oecon., Baldersvej 13, 9700 Brønderslev.
Pedersen, Gorm (’50), fuldmægtig, cand.
jur., Mosevej 11,4621 Gadstrup.

Rasmussen, Claus (’70), Hovedgaden 106,
4750 Lundby.

(’69), Orebjerg, 3640

Pedersen, Inge (’70), Tystrup, 4250 Fugle
bjerg.

Raben-Levetzau, John (R’67), Ålholm slot,
4880 Nysted.

Rasmussen, Carl Tfiiess (’12), købmand,
cand. pharm. & phil., Nattergalevej 5,
3650 Ølstykke.

Rasmussen, Claus Højlund (’67), Tovesvej
25, 2850 Nærum.

Pedersen, Jan Demuth (’50), civilingeniør,
Strandbakken 6, 4400 Kalundborg.

Rasmussen, Erik (’59). cand. pharm., Ny
Maglegårds Allés 40, 2660 Brøndby
Strand.

Pedersen, Kai Ove (’57), læge, Fortevej
67 A, 8240 Risskov.

Rasmussen, Karen-Margrethe (’69), Høj
gård, Gelsted, 4160 Herlufmagle.

Rasmussen, Lars Erik Kann (’57), Søllerødgårdsvej 12, 2840 Holte.

Rasmussen, Susanne Deibjerg (’71), Aka
cievej 63, Fensmark, 4700 Næstved.

Ravn, Henrik (’71), Knudslund, 4100 Ring
sted.

Rosenvinge, Hans Jørgen Christian (’46),
civilingeniør, Velayos 30, Ciudad Puerta
de Hierro, Madrid 20, Spanien.
Rosenvinge, Henrik (’20), fhv. direktør,
»Bakkehuset«, 8541 Skødstrup.

Schmidt, Jes (’69), Poppelvej 11, 4700
Næstved.
Schmidt, Karsten (’58), civilingeniør, Bro
holms allé 13 A, 1., 2920 Charlottenlund.

Ravn, Troels J. (’46), cand. agro., The Ma
lawian Danish Cattle Survey, P.O. Box
527, Lilangwe, Malawi.

Rosenørn-Lehn, Fritz (’66), baron, Rossjöholm, S-260 80 Munkaljungby, Sverige.

Schmit, Kåre (’36), udskrivningschef,
cand. jur., GI. Provstegaard, Ved Sande
ne, 9293 Kongerslev.
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□ Fredag den 10. september, afgangshal
len Tuborg Havn, vindstyrke 8—9! Næ
sten alle årets russer — for få ældre, men
glædeligt mange »8-yngste årgangere« og
bestyrelsen — samlede til rusmodtagelse,
som den officielle parole lyder.
Allerede før deltagerne havde fået gyn
gende grund under fødderne gik snakken
livligt. Mange var fyldt med sommer
oplevelser som skulle udvikles, andre
havde lidt betænkeligheder ved Neptuns
raseri. Disse viste sig imidlertid ubegrun
dede, for »Svea« (vor prægtige cruiser)
stod knejsende ud af havnen og lod sig
ej rulle om nogens finger.
Formanden havde knapt budt velkom
men, før alle kastede sig over herlighe
derne. Gensynenes livlige konverseren af
løstes af samme stilhed som sænker sig
over store spisesal når der serveres kuli
nariske knaldperler! Der var sørget godt
for os, og snart blev tungebåndene løst
op igen. Der blev stiftet gode bekendt
skaber med De Drevne Sømænds Forfald
og hvad søen altså ikke kunne formå, blev
indhentet gennem disse intime venska
ber.
Man kunne købe toldfri tobak ombord
og det gav også sit besyv med til at ska
be stemning. Skulle der erhverves ciga
retter måtte man havde kontrolbilletter.
Dette affødte en del misforståelser, idet
der var 75 billetter, men 80 admiralbørn.
Endvidere skulle man købe 1 pakke hver
vej — altså stå i kø 4 gange, men efter
hånden kunne mange ikke tælle mere og
så var skibet sejlet.
På anden tur havde næstformanden no
get på hjertet, og kunne stolt på bestyrel
sens vegne prale af, at indbydelserne var
kommet frem før festen løb af stabelen;
hovedsagen var nu, at vi var samlet og
havde det hyggeligt, ligegyldigt om det
var til lands, vands eller på hydrofoil!
På trods af, at klaver-boxeren gjorde sig
megen umage kunne intet høres i vores
salon. Skulle der danses, måtte man val
farte til nabosalonen, hvor »Øresunds
natdunkle blå« kun kunne afvikles i
quick-step.
Men for at mindes næstformandens
ord:
Vi sejlede ud for at
udæske svensken til slag,
i stedet vi fik
en hyggelig Herlovianer-rusdag!
Alle fik snakket med alle, idet de ældre
blandede sig med de unge. På sidste tur
blev følgende opsnappet: »Synes De ikke,
de unge opfører sig pænt i aften?« —

i ADMIRALENS KØLVAND
Junior-Mikkel fra bestyrelsen skildrer festlighederne for årets russer og
russiner, som forløb på bedste vis. Kun savnedes en vis folkelig opbak
ning, hvilket vil sige, at ældre medlemmer tilsyneladende pludselig er ble
vet uvant tilbageholdende. Det er ikke nødvendigt i dette tilfælde, og for
ikke at afskrække nogen kan vi fortælle, at Herlovianersamfundet ikke yder
økonomisk støtte til sportsgrenen ballon-blæsning - og at den i referatet
omtalte episode kun fik til resultat, at endnu en bil den nat kørte rundt med
lys på. Og det er ganske praktisk.

»Joh! Meget bedre end de ældre!« (Den
ne udtalelse kan jo kun opfordre flere
ældre til at indfinde sig).
Henad 12 landede vi atter i Danne
vang, og for ej at ende natten i Lands

krona, blev vi meget mod vor vilje gen
net fra borde. At nogle af søfarerne skulle
blæse grønne balloner på vej til Nach
spiele hører vist til i en helt anden rap
port.
Bestyrelsens junior.

□ Herlufsholms 407. skoleår er startet
med 252 elever, vel nok et foreløbigt
maksimum. Af disse går de 138 i gym
nasiet, og deraf er de 76 dagelever. Dvs.
at over halvdelen af de nuværende gym
nasiaster er dapie, og i erkendelse af dette
valgte årets 3. g, at daplene skulle have
adgang til posterne i regeringen. En re
form der i øvrigt ikke vakte synderlig op
sigt på skolen, da daplene efterhånden er
fuldt accepteret. Der opstod en del pro
blemer med at opfinde embeder til denne
hob (vi var i alt 35), værst hvad angik
pigerne, da vi dér stod på bar bund. De
blev imidlertid puttet ind som festdekoratricer, sekretricer, og et par enkelte som
»ambassatricer for Oplandet«. Vi opgav
altså at stå solidarisk med Liechtenstein,

der nu er den eneste stat i den vestlige
kultur, hvor kvinder ikke er valgbare. Da
gen gik i øvrigt sin vante gang, der var
mange af jer »gamle« og til afveksling
regnvejr under chokoladen og slåskam
pen.
Siden er alt gået uden de store sensa
tioner. Og dog — den gamle skole har
fejret nye triumfer i atletik, først ved at
vinde Kostskolernes Træningsstævne, si
den Regionsstævnet og slutteligt Dan
marksmesterskabet i gruppe III. En fin
præstation af gruppe III, Sorø blev nr. 2
med ét points differens. Hvad angår fod
bold står det derimod sløjt til. Vi har tabt
alle kampe indtil videre, deriblandt den
mod Gammelherlovianerne (4—2). Lars
Normann Jørgensen (’71), Mik Steen-
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berger (’69) og Niels Chr. »Hasse« Clau
se! (R’66) scorede for jer, sidstnævnte to
gange. Indendørsgymnastikken tager nu
sin begyndelse og vi skulle gerne følge
succesen op fra sidste år og blive dan
marksmestre.
Der bygges på sidste bygning i denne
omgag, en fløj med fagklasser og admi
nistrationslokaler. De øvrige bygninger er
taget i brug, den sidste (Helenhallen) i
efteråret 70. Stor var derfor overraskel
sen da der den 1. oktober i år var offi
ciel indvielse af samme. Forstanderen og
Kaptajn Lassen holdt taler og om afte
nen var der fest for hørere, embedsmænd
og? honoratiores. Når denne sidste byg
ning er færdig skulle skolen være rustet
for de næste år, og det bliver en velsig
nelse ikke længere at høre bulldozerne
larme rundt derude. Men gavn har de
gjort.
Ang. uniformen er den i de seneste år
blévet liberaliseret, eller normaliseret om
man vil. Brune sko og sandaler, blå og
grå fløjlsbukser, rullekravesweatere er
reglementeret. Fra 1. maj til 1. oktober er
der desuden slipselov. Der er immer
væk sket noget siden matrostøjet blev
afskaffet i 1935. Hår til skuldrene tole
reres, så herlovianere ligner efterhånden
andre jævnaldrende. Damen, fru Grenvald, der har været ansat siden 1966, for
lod skolen før sommerferien. Indtil 1. ok
tober blev Sus passet af lektor Beck, der
var skolens Nært i 40’erne. Det er vist
første gang der har været en mandlig
dame. Siden kom han til Sorø, hvor han
blev pensioneret i sommer. Nu er fru
Normann Jørgensen blevet Dame, og
hun flytter over på Sus med resten af
familien i løbet af vinteren.
Skolens postmester gennem mange år,
Eskildsen, er gået af efter sommerferien.
Han er blevet erstattet af fru Mikkelsen.
For øjeblikket øver 2. g flittigt på ko
medien, der i lighed med sidste år skal
spilles på scenen i Helenhallen. I scene
rummet er der i mellemtiden opsat lyd
isolerende plader så der er chance for, at
tilskuerne kan høre hvad der siges fra
scehen. Fra velinformeret kilde vides, at
den står på Soya’s »En tagsten«, instru
eret af ingen ringere end Annelise Hovmatid, da ingen af lærerne så sig i stand
til it overkomme denne opgave.
i illers er der ikke sket de store ting.
De a gamle, røde murstensgård står sta
dig.

Andreas Lehmann, III gs.

IN MEMORIAM

Afdelingsleder Henry Andersen,
*1/1 1924-+25/10 1971

□ Afdelingsleder i fransk ved Dan
marks Lærerhøjskole Henry Andersen
døde den 25. oktober i sit hjem, Ege
hjemvendt fra en studierejse til Frankrig.
Henry Andersen blev cand. mag. i
engelsk og fransk i 1951. Allerede i sin
studietid havde han haft en lang studie
periode i Frankrig, og efter eksamen
studerede han et år i U.S.A. (Columbia
University). Derefter var han ansat ved
Tønder Statsskole 1953—59 og fra 1959—
68 ved Herlufsholm Skole først som ad
junkt, i de sidste år som lektor.
Henry Andersen sad inde med stor fag
lig viden og talte både engelsk og fransk
helt ubesværet. Det viste sig hurtigt, at
han desuden havde fremragende evner
som pædagog. Som lærer var han meget
ivrig for, at eleverne skulle opnå aktiv
sprogfærdighed; de skulle kunne tale de
fremmede sprog og lære at opfatte det
talte sprog. I tilknytning til tekstlæsning
forstod han i sjælden grad, både over for
begyndere og viderekommende, at formu
lere spørgsmål, som aktiverede eleverne
og førte til gode samtaler, som virkelig
bidrog til en aktiv sprogbeherskelse. Han
var meget interesseret i dramatik, og han
udnyttede sin viden på dette område både
i sin undervisning og som iscenesætter af
skolekomedie.
Især fik Henry Andersen lejlighed til
at udfolde sine pædagogiske evner efter
at Herlufsholm Skole fik indrettet et
sproglaboratorium. Her gennemførte han

i fransk i gymnasiet | systematiske øvelser
og sideløbende hermed almindelig tekst
læsning og samtaleøvelser. Det materiale,
der anvendtes til øvelserne, fremskaffede
Henry Andersen selv, og i vid udstræk
ning var det også ham, der udformede
det med værdifuld hjælp af sin franskfødte kone. Eleverne i sproglaboratoriet
fik en øvelsesplads og et arbejdsmateriale,
som for alvor gjorde det fremmede sprog
levende; de kunne skridt for skridt følge,
hvad de havde nået, og hvor der var
mangler og vanskeligheder, som de så
selv kunne arbejde med på egen hånd.
Henry Andersens arbejde i sproglabo
ratoriet vakte interesse andre steder. Der
kom i stor stil besøgende fra vore uni
versiteter og i 1968 blev han opfordret
til at søge en stilling som afdelingsleder
i fransk ved Danmarks Lærerhøjskole.
Han ville egentlig h)elst være blevet på
Herlufsholm nogle år længere for at gen
nemprøve og udbygge det pionerarbejde,
som var så godt i gang, men fandt, at
han burde søge stillingen. Vi forstod hans
standpunkt og måtte med beklagelse give
afkald på en dygtig lærer.
Desværre blev han ramt af en alvorlig
sygdom ret hurtigt efter, at han var be
gyndt at arbejde på Lærerhøjskolen, og
i de få år, han var ahsat der, havde han
lange sygdomsperioder, hvor han var ude
af stand til at bestille noget.
På Herlufsholm husker vi Henry An
dersen som et meget levende menneske
og en pædagog, som det var berigende og
inspirerende at omgås.
P. Kierkegaard.

PERSONALIA
DØDSFALD
Carl Adolf Olesen (’22).
Civilingeniør Jørgen Thale (’20).
Redaktør Einar Wium (’10).
RUNDE FØDSELSDAGE
15/1 læge Hans Wedel-Larsen
(’30) 60 år.
23/1 retsassessor Holger Nyvang
Knudsen (’40) 50 år.
31/1 direktør Helge Levring (’31)
60 år.
14/2 læge Knud Wilken-Jensen
(’29) 60 år.
19/2 civilingeniør Ole Engberg
(’41) 50 år.
27/2 overingeniør Christian Velschou (V’18) 70 år.
28/2 skovrider Niels Rasmussen
(’40) 50 år.
1/3 arkitekt Helge Finsen (’15)
75 år.
15/3 kredslæge Lorenz Stage (’14)
75 år.
25/3
deaprtementschef
Erik
Dreyer (’10) 80 år.
8/4 hofjægermester Frants Lassen
(111’36) 50 år.
16/4 overlæge Claus Jessen (’40)
50 år.
29/4 kontorchef Kai Stage (’20)
70 år.
2/5 lektor Egon Sander (’30) 60
år.
13/5 landsretssagfører Mogens
Schaumburg-Müller (’21) 70 år.
21/5 rektor Oluf Müller (’30) 60
år.
24/5 pastor emeritus Svend
Ewaldsen (’04) 85 år.
24/5 civilingeniør Torkild StigNielsen (’10) 80 år.
24/5 læge Harold Sihm Jørgen
sen (’40) 50 år.
27/5
landsretssagfører
Jørn
Thomsen (’31) 60 år.
7/6 civilingeniør Jørgen Lang
kilde (’40) 50 år.
10/6 civilingeniør Carsten Friis
Jespersen (’20) 70 år.
16/6 direktør Jørgen Ove-Petersen
(IVT8) 70 år.
27/6 chefredaktør Sven Munkebo
(’31) 60 år.

VARIA
Fhv. lektor V. Borelli-Møller er
blevet udnævnt til æresmedlem
i Foreningen af Fysik- og Kemi
lærere ved Gymnasier og Semi
narier.

Civilingeniør B. Bender Christen
sen (’30) er udnævnt til labora
toriechef for Hempel Organisa
tionens Centrallaboratorium i Kø
benhavn .
Forlagsboghandler Adam Helms
(’TV) blev den 3/11 interviewet i
DR i en reportage fra bogmessen
i Frankfurt/M.
Sognepræst Knud Aarup (’19) er
fra årsskiftet afskediget med pen
sion.
Oberst N. E. Leschly (IV’25) har
på grund af alder fået bevilget
afsked.

BRYLLUP
Akademiingeniør Erik Kamman
(’61) er blevet viet til frk. Merete
Treschow.
SIDEN SIDST
— er Personalia-mængden ikke
blevet rigeligere. Da vi af erfa
ring ved, at dette ikke betyder, at
herlovianere af alle årgange har
gjort sig mindre bemærkede, be
der vi venligst om, at den kom
mende strøm af udklip og oplys
ninger adresseres til Personaliaredaktøren, professor Flemming
Tolstrup.

BREVE OG
KLIP
Fredag den 1. oktober blev
den kombinerede fest- og
gymnastiksal,
Helen-Hallen,
indviet på Herlufsholm. I sin
indvielsestale sagde forstan
deren, baron Axel ReedtzThott (’39) blandt andet:

Det har været en vigtig faktor for
alle os, der har været med til at
træffe beslutningerne om bygge
riets omfang og udformning, at
moderniseringen og udvidelsen af
skolen kunne blive til nytte for
en større kreds — en voksende
kreds af dansk ungdom i takt med
det øgede behov for flere og bed
re indrettede skoler.
I et nyt byggeri er det ikke al
ting, der virker perfekt fra be
gyndelsen, og »Helen Hallen« bli
ver vel først det helt daglige cen
trum for skolens arbejde, når de
tilgrænsende skolebygninger, som
nu er under opførelse, bliver fær

dige. - Og så er herlovianere jo
konservative. - Det tager tid at
vænne jer til noget nyt, men en
skønne dag, når blot en enkelt
generation af herlovianere har le
vet med bygningen i det daglige,
vil den for jer være en lige så na
turlig del af Herlufsholm, som
den gamle skolebygning, mu
seumsbygningen og klosterbygnin
gen har været det for os andre,
så længe vi kan huske tilbage.
Derfor skal I allesammen, disciple
og lærere, bruge dette hus, så
meget I kan. I skal nytte det og
gøre det til en brugsgenstand, så
dan at I en skønne dag føler jer
lige så fortrolige med det som
med de gamle humre og sovesale
på skolebygningen. Først derved
bliver »Helen-Hallen« helt jeres
egen. For det må I huske: Det er
meningen med gaven. Det hedder
nok ,at det er en gave til Herlufs
holm, men i realiteten er det jo
en gave til jer, til enhver genera
tion af herlovianere. Det var jer
og jeres velfærd, Helen Lee Las
sen havde i tankerne, da hun gav
os dette hus, og derfor er det jer,
der skal modtage det i dag.
Efter at diplene stående hav
de givet udtryk for deres tak
nemmelighed, fik kaptajn Emil
Lassen ordet, og han sagde
bl.a.:

Og nu står vi så ved fuldendelsen
af en del af det nye Herlufsholm.
I nyder den glæde og ære at være
blandt den lille flok af herlovi
anere, der oplever, at den store
tanke føres videre, at Herlufsholm
er og skal være en mønsterskole,
hvor ungdom opdrages, belæres
og trives. I går her af egen fri
vilje og er derfor underlagt de
vilkår, en kostskole byder. Der er
visse regler, der skal følges, det
må I gøre jer klart, når I er med
lemmer af den udvalgte skare af
herlovianere. Jeg er glad for at
have kunnet være med til en af
gørende løsning af problemerne.
Tak til forstanderen for hans ord
til min hustrus ære.
Skolen vil i sin nye skikkelse
blive til gavn for denne og kom
mende generationer, og jeg tror,
der altid vil være nok af gode
danske drenge til at fylde denne
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skole. Til gavn for dem er denne
hal bygget, til ære for de, der
muliggjorde det, og til sidst og
ikke mindst til gavn for det land,
vi alle tilhører.
I anledning af sin 60 års fød
selsdag blev Henning Friis
(’30),
Socialforskningsinsti
tuttet, interviewet i Politiken
den 11/10. På spørgsmålet om
hvorvidt vi alle efterhånden
havner i en minoritetsgruppe
med behov for hjælp, svarer
Hennnig Friis:

— Tanken om at hele befolknin
gen er lidende er jo nærmest et
filosofisk synspunkt, der siger, at
vort demokratiske system er
ufuldkomment, og at vi ender
som fremmedgjorte.
Jeg tror også, at vi må føre en
langt mere konstruktiv politik
over for de unge. Vores fortrin
hidtil har været en mægtig posi
tiv holdning over for de unge.
Men for tre-fire år siden begynd
te der at blæse en køligere luft,
selv om studenteroprøret hos os
har været blegt sammenlignet
med mange andre lande. Vi har i
dag en dybere generationskløft
end på noget tidspunkt, hvor jeg
har haft med ungdomsproblemer
at gøre.

Managing Director J. PhilipSørensen (’57), som har skabt
et af verdens største vagtsel
skaber, »Group 4 - Total se
curity«, skriver i en præsenta
tionsbrochure bl.a.:

Any ordered society needs secu
rity. Any business, industrial or
commercial, needs security — se
curity to progress and prosper
without the crippling losses and
setbacks of fire, theft, accident,
wastage and vandalism. Broadly
speaking, a business comprises
premises, plant and materials,
products and people. These are
the investment — vital assets,
vulnerable to all kinds of risks,
many of which can be prevented.
The chief executive who neglects
his risk control function does so
at the peril of total failure.

Direktør
i
arbejdstilsynet
Geert Drachmann (’28) skriver
den 29/9 i Politiken under
overskriften
»Arbejdsulykker
og Ole Krarup«:

I en kronik i Politiken 23/9 an
griber professor Ole Krarup ju
risterne i almindelighed, det ju
ridiske fakultet i særdeleshed og
søger en illustration dertil i ar
bejderbeskyttelsesområdet.
Det sidste giver mig anledning
til en kommentar.
Det er naivt at give det ud
ved forestillingen om, at paradis
indføres til påske, hvis den pri
vate ejendomsret ophæves. Det
synes desværre også, som om et
kraftigt politisk engagement simpelt hen formindsker evnerne til
at erkende virkeligheden eller i
hvert fald evnen til at beskrive
virkeligheden, så den kan genken
des af anderledes tænkende.
De ter naivt at give det ud
seende af, at alle problemer om
kring arbejderbeskyttelse kan lø
ses, hvis det privatkapitalistiske
system blev afskaffet, og man
nedgjorde »den hellige private
ejendomsret«. Hvadenten syste
met opretholdes eller ej, vil der
stadig være behov for at beskytte
arbejderne mod ulykker og sund
hedsfarer. Man har heller ikke i
andre systemer end vort formået
at fjerne samtlige farer i produk
tionslivet.
I forbindelse med Foreningen
af Fysik- og Kemilærere ved
Gymnasier og Seminarier’s 50
irs jubilæum var der på Teknisk Museum arrangeret en
udstilling af undervisningsmid
er i fysik og kemi. Udstillin
jen var fortrinsvis baseret på
samlingen fra Herlufsholm, og
museets årsskrift skrev adunkt Gert Olsen (’53) i en
ængere artikel bl.a.:

1971 bliver forhåbentlig året,
tvor de rigtige beslutninger bli
ver truffet. De nye undervisnings

vejledninger, der får gyldighed
fra 1. august, medfører en om- i
lægning af pensum, især i fysik.
Energibegrebet får en mere cen
tral placering i fysikken, og des
uden gøres en større mængde stof
valgfrit. Eksamensordningen æn
dres ikke, bortset fra at den skrift
lige prøve i fysik varer 4 timer
(mod nu 3 timer). I kemi stilles
der krav om elevøvelser og jour
nalføring. Teoretiske betragtnin
ger, demonstrationsforsøg og elev
øvelser skal have en tidsmæssig
ligestilling.
Skolen har brug for arbejdsro
og planlægning på længere sigt;
kun derved er det muligt at dra
ge slutninger angående metoder
og pensumkrav. Skal man drage
nytte af sine erfaringer, må man
først have tid til at gøre dem.
Informationschef John Hjarsø
(’52), som er formand for
Dansk Public Relations Klub,
påstår i Politiken den 29/10, at
PR er andet end presseom
tale:

I virkeligheden bliver public
relationsfunktionen praktisk an
vendt social- og adfærdsvidenskab,
som løbende tolker, måler og vur
derer relevante målgruppers hold
ning, bistår ledelsen med at defi
nere målene, samordner disse mål
med de interesser, behov og mål,
som de forskellige målgrupper har
og endelig udvikler og iværksæt
ter et handlingsrogram. Dette
program kan bestå af komponen
ter som f.eks. film, foredrag, un
dervisningsmateriale, regnskab og pressekontakt.
Det skal indrømmes, at det ly
der voldsomt. Den enkelte organi
sation eller virksomhed må natur
ligvis tilpasse funktionen efter
individuelle forhold. Men i prin
cippet er det gennem en sådan
public relationsindsats, man ska
ber sig det omdømme, man for
tjener. Det er ikke kun et spørgs
mål om at komme i avisen. PR
står for andet end PResseomtale.
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Eventyrs lottet
på blomsterøen

GAVN#*
tned historiske værelser og ro tens
største private malerisamling.
DRONNING MARGRETHES KLOSTERKIRKE
Danmarks skønneste have, tulipanudstilling, rosenhave

Restaurant
Fri parken ig
Åben 10-17 undr, freda ?

Visit the beautiful park and the largest colic ctiön of
paintings in Scandinavia...

HERLOVIANSKE AVNE 2.
Artiklen i forrige nummer af »Herlovianeren« om de herlovianske sammentrukne personnavne, og opfordringen deri til at bidrage til, at sådanne
navne bliver ført til bogs, har foreløbig resulteret i fire gode breve, som
aftrykkes nedenfor. Et par steder i brevene bliver også andre øgenavne
end de egentlige, regelrette sammentrækninger omtalt, men det kan næp
pe gøre noget skår i glæden. Tværtimod. Redaktionelle indskud er anbragt
i parentes.
A propos Herlovianske Avne
(Herlovianeren nr. 2/1971).
Kære Sven Tito Achen
□ Som den første bærer af øgenavnet
Tasse kan jeg oplyse, at dette helt ufor
klarlige navn — der indet har med det
tyske ord for en »kop« at gøre — ikke
rummer nogen sammentrækning. Jeg fik
det allerede i første klasse i 1906, og in
gen aner, hvordan det er opstået. At det
nu synes at staves med ét r må skyldes
en sprogforbistring.
I øvrigt gav Deres morsomme artikel
mig anledning til i erindringen at gen
nemgå øgenavnene på hørere og andre
i min tid, 1906—14, men ingen af disse
ofte ejendommelige og uforklarlige nav
ne har den specielle herlovianske sam
mentrækning til grund. Et enkelt; Hømb,
for Hammershaimb (overlærer), skyldtes
formentlig, at han ofte brugte Hmb. som
signatur.
Dog, jeg kommer nu i tanker om, at
Gasmesteren — den øverstbefalende på
gasværket i Baggården, hvilket værk le
verede gas til alle skolens bygninger til
belysning — hed Gajen; dette må være
en sammentrækning.
Hvis øgenavnene på lærere og andre
har interesse, kan jeg oplyse dem med.
De er med en enkelt undtagelse ikke ond
skabsfulde og kan for så vidt godt nævnes
i et specielt blad som Herlovianeren, især
da alle nu er døde.
Med venlig hilsen
Helge Friis Jespersen (T4).

Kære Achen
Med fryd har jeg læst din artikel om her
lovianske avne, og jeg kan vist hjælpe dig
på et par punkter:
Brasse = Brystkasse; det er Helge
Mørkeberg (’39), nu læge i Vordingborg
(samt Bent Mørkeberg, ’41). Så vidt jeg
husker, var det Knår der opfandt det.
Antagelig på grund af Mørkebergs stærkt
hvælvede brystkasse.
Og så et nyt: mig selv (J. Schultz-Lar
sen, ’39): På grund af min skinnende,
temmelig voluminøse næse fik jeg af
Bim (lektor H. J. Helms) navnet Glud =
Glinsende Tud. — Oftest blev jeg dog,
under henvisning til samme legemsdel,
kaldt for »Lille Horn«, i modsætning til
»Store Horn« eller blot »Horn«, den nu
værende stander.
Din hengivne Schultz (’39).

Kære Sven Tito Achen!

Deres artikel i sidste nummer af Herlo
vianeren morede mig meget, og den har
inspireret mig til at sende disse linier.
Desværre har jeg ikke årsskrifterne fra
min tid på Herlufsholm, som indeholder
fortegnelse over samtlige diple og hørere,
og som ville kunne opfriske min hukom
melse, men jeg forsøger alligevel at bi
drage til den herlovianske avne-forskning.
Først nogle kommentarer til de navne,
De omtaler:
Fus. Jan Feldthusen, der gik i mellem
skolen i begyndelsen af I960’erne blev
også kaldt Fus (i tiltale) eller Fusen (i
omtale).
Skise. Lise Lorenzen (ingen garanti for
den korrekte stavning af efternavnet), der
var datter af skovrider Lorenzen, og som
boede i godsforvalterbygningen på Her
lufsholm, blev kaldt Skise.
Spud. Dette navn blev også brugt om
en dipel omkring I960.
Pillik. Det var vist Ulrik DanneskioldSamsøe fra Øllingsø, Lolland, der havde
dette smukke øgenavn. Men det blev i
alle tilfælde langt mindre brugt end hans

P.S. Min yngre bror Carsten F. J. (’21)
arvede »Tasse«.
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HERLOVIANSKE
NAVNE 2
hoved-kaldenavn Damsøe = D(anneskiold-S)amsøe. Damsøe blev student i
1963.
Tvassen. Lektor Gudmund Ilium havde
i min tid på Herlufsholm to andre øge
navne, nemlig (det almindeligste) Tvis
sen = T(ør og)vissen og (sjældnere)
Tvak = Tv(eb)ak. Sidstnævnte kunne
dög også optræde i bestemt form, Tvakken. Jeg kan dog ikke helt udelukke, at
Tvakken plus Tvissen kan være blevet til
Tvassen, men jeg har aldrig hørt dette
øgenavn.
Narten. Hvorfor skule dette navn ikke
kunne »overvintre« i den tid, der gik
mellem, at Johannes Ferdinand forlod
Herlufsholm som student og vendte til
bage som hører? Navnet Knår overleve
de dog som betegnelse for Poul Kierke
gaard, idet han efter at være blevet rek
tor for Herlufsholm udelukkende blev
kaldt Knår. Far og søn på Herlufsholm
har også ofte haft samme kaldenavn/øge
navn.
Andre navne:
Stallan = (St(een) Allan (Christen
sen), student 1963.
Punch = P(etersen M)unch. Sten
Munch-Petersen blev student i 1962. —
Punch blev udtalt som drikken af samme
navn.
Map = M(ørdr)up. Erik Mørdrup
blev student i 1965.
Gokke = (G(eorges Yelkendjoglou).
Hans far var græker, og hans navn blev
udtalt som skrevet. Navnet Gokke må
være dannet af G fra Georges og okke fra
én forsimplet udtale af efternavnet. Gok
ke blev student i 1963.
Prom = Pr(uhhestev)om. Lektor
Svend Juel Møller.
Bøjhjen. Lektor Borelli-Møller. Mulig
vis dannet af B fra Borelli og ø fra Møl
ler.
Det er de navne, der er dannet på tra
ditionel herloviansk vis, som jeg på ståen
de fod kan huske. Jeg håber, at De kan
bruge disse oplysninger.
Mange venlige hilsener

Christian Oldenburg (’63).
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I Herlovianeren efterlyser De personnav
ne. Nedenstående fremsendes diverse,
som forhåbentlig kan indgå i samlingen:
Ad Tvassen = Tviebassen. I min tid
blev lektor Ilium omtalt som Tzie. Den
ne udtale lå ganske simpelt i hans eget
sprog.
Ad Øll: Der var både Store Øll = Lars
Ammitzbøll (’33) og Lille Øll = Edvard
Ammitzbøll (R’32). Desuden:
Scus = Carl Christian Scavenius
(R’32), Klintholm.
Kølse = Kødpølse; afdøde LRS Poul
Eriksen (R’32), Hammel.
Uregelmæssige:
Krup — både Store Krup og Lille
Krup, brødrene Krarup, Thure (’31) og
Preben (’35).
Blus = Niels Blume-Knudsen (R’31).
Torp = Søren Falkentorp (V’33).
Tangerende:
Grumse = Grum-Schwensen, Chri
sten (’28) og Arne (’36) samt Jørgen
(’41).
Sjus (Cius) = LRS Børge Fabricius
(’34). (Andre Fabricius’er er blevet kaldt
Bris).
Nil = både Store Nil og Lille Nil,
Harald Emil Nielsen (R’32) og Vilhelm
Johannes Nielsen (’34).
Andre:
Caramba = Carl Oscar Husum (’33),
på grund af spanske forbindelser.
Røde = Adzer Blume (R ’31).
Ki(e)l = Killepus; dommer Kjeld Ellehauge Hansen (’28), Haderslev.
Degn eller Lange = Jan Degenkoiw
(’28).
Bum, af »Faye, Faye, Fum, Fum, Fum«
= godsejer Gerhard Faye (R’31), Birkendegård.
Bim = Bimmanden, lektor H. J.
Helms (’08).
Geden = lektor P. Gøtzsche.
Mette = Fru Gøtzsche.
Gotz = Henning Gotsche (’30).
Nulse = Gunnar Schmit (R’31) og
broderen Gregers Schmit (III ’33).

Med venlig hilsen
Torben Finsen (R’32).

Selv kan jeg tilføje:
Druden — Dryppetuden, Jørgen Funder
(’47), og Meter = M(ads P)eter (Neu
mann) (’57).
Jeg håber, at disse breve med alle de
herlige eksempler har givet andre læsere
blod på tanden.
Sven Tito Achen (’40).

HOTEL

NÆSTVED

DET NYE SAMFUND
MED
DE GAMLE FILM
»Og mens vi ruller afsted mod Gaunø
og Lønnede Skov og Karrebæks
minde, tænker jeg på Herlovianerne
og deres årlige fester. Hvor mange
af dem bander monstro under glas
senes klang og talernes fraser fabri
ken, der skar dem til på maskine?«

□ — Sådan spurgte »Karl.« i dagbladet
»København« i 1890. Hvis »Karl.« havde
været på Grand Cafe til filmforevisning
og Mortensgås den 12. november, havde
han i hvert fald fået en del af svaret:
Mens de gamle film rullede over det
gamle lærred og en god del af væggen,
vældede allehånde aggressive fornemmel
ser op til overfladen, og aktørerne —
hvoraf kun en del af naturlige grunde var
afskåret fra at være til stede — blev mødt
med diverse »lyde« og tilråb. Retfærdig
vis bør det dog nævnes, at middagen og
vinen gjorde sit til at bemærkningerne
oftest var af mere munter art.
Lad os derfor starte med middagen.
Klokken blev 19 inden alle 84 deltagere,
som repræsenterede et virkelig bredt ud
snit af medlemsskaren, var blevet bænket
om bordene, hvoraf flere efter sigende
var blevet forsynet med rene duge. Alt
tegnede derfor til en hyggelig aften, og
da den første overraskelse over, at den
annoncerede gås havde forvandlet sig til
en ælling var overvundet, blev der taget
rigeligt fra. Især af rødvinen.
Også aftenens anden overraskelse stod
Grand Cafés køkken for: de lovede æble
skiver var faldet sammen, og blev derfor
serverer som pandekager. Sådan smagte
de i øvrigt også, og kun debutanterne
undrede sig. I øvrigt kan selv en garvet
Grand Cafe-veteran som undertegnede
stadig glæde sig over tjenernes profes
sionelt medlidende ansigter, når de med
en selvfølgelig håndbevægelse atter ka
ster kartoflerne med tilhørende sovs ned
ad éns kedelige blå habit. Ingen andre
steder bliver det gjort så perfekt!
Efter kaffen blev der gjort klar til det
store øjeblik. Et filmapparat, som så ud
til at være udlånt fra Teknisk Museum,
blev rigget til, og under nogen opmærk

somhed blev det besluttet, at Kaj DorphPetersen (’43) skulle kommentere de
gamle film.
Nu begyndte nogle af de mest forry
gende morsomme minutter i Herlovianersamfundets historie: Vel vidende, at hi
storiske og andre nostalgiske fakta var
»ledsagerne« bedøvende ligegyldige, og
under indtryk af sin manglende eksakte
viden, improviserede Dorph den ene mere
fantastiske historie efter den anden.
Imens lykkedes det bestyrelsens junior
medlem, Mikkel Sørensen (’70), at sætte
filmene forlæns, baglæns og næsten side
læns i apparatet, og det bidrog naturlig
vis i rigt mål til den gemytlige stemning.
Mens vi så på den spejlvendte skole, fort
satte Dorph sit belærende foredrag på en
sådan måde, at kun de færreste opfattede
hvad der egentlig skete på lærredet. Re
sten havde latterkrampe.
Dette forklarer forhåbentlig, hvorfor

det ikke er muligt at præstere et ordret
referat, blot dette: Aftenen viste, at Her
lovianersamfundet atter er ved at være
en selskabelig attraktion. Og det er nok
ikke det ringeste, denne forening kan
udvikle sig til. Derfor blev der også lidt
forvirring i rækkerne da Dorph, på for
mandens myndige bud, bad os alle for
lade lokalerne umiddelbart efter forestil
lingens afslutning. Stod der måske ikke
i den udsendte invitation »Derefter
tvangfrit samvær«? Nå, en del af de
fremmødte medlemmer lod sig ikke bilde
ind, at Grand Cafe repræsenterede hele
Københavns natteliv, så man fortsatte
andre steder, skønt man ligeså gerne var
forblevet samlet.
Det ser altså ud til, at Herlovianersamfundets medlemmer langt om længe er
vågnet — forhåbentlig er bestyrelsen ikke
faldet i søvn?
—tor.
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CHR. RAHBEK

aut.

GM
■■■■

forhandler

Dansk Sloker

& Varmekedel Komp. A/S

Otmni »Mort

VsKnud Gottlieb

Tlf. Næstved (03) 72 15 20
(03-695) Haslev 874

('20)

Landgrevir 4
1301 København K - Minerva 270

H. H. Rahbek (’47)

Sydvestvej 93-95
2600 Glostrup

Telefon (01) 45 05 00

DISKONTO

BANKEN

Brøndboring

Tegn Deres forsikringer hos:

udføres af

CHR. FIASCH

K. B. LARSEN (’17)

A/s

C. C. Burmeister (’43), Malmøgade 5
2100 København 0 - Tlf. TR *6404

Civilingeniør

NÆSTVED

Frederiksgårds Allé 4
Fasan 1072

Vi tegner alle arter forsikringer — og vi er
specialister i brand-, automobil-, heste- og

kreaturforsikring samt fjernsynsforsikring.

SCHAUMBURG
MÜLLER & CO. A/s
BRÆNDSEL

Georg Christensens
Boghandel

OG BRÆNDSELSOLIER

AXELTORVET 10 - 4700 NÆSTVED

AF ENHVER ART

TELEFON (03)72 20 24 - (03)72 00 04

LEVERES OVERALT
LEVERANDØR til HERLUFSHOLM KOSTSKOLE
Ernst Schaumburg-Müller (’29)
TLF. (01) *63 07 80
TÅRBÆK STRANDVEJ 113
2930 KLAMPENBORG

Herlovianerknapper i guld
14 karat)

og sølv

Manchetknapper, store, guld.........

pr. par 415,00

Manchetknapper, små, guld .......... pr. par 240,00
Manchetknapper, store, sølv .........

pr. par

81,00

Brystknapper, små, guld ................. pr. par 235,00

Vesteknapper, små, guld ............... pr. stk.

55,00

JOH. H. PAULSEN
Guldsmed

GL. MØNT 1, KBH. K.TLF. (01)1559 13 & (01) 11 11 13
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Sparekassen
for Næstved
og Omegn

VELKOMMEN OG
...VELBEKOMME
Moseanden, som undertiden tager skikkelse af en knickersklædt gentle
man, gør status over frokosterne på Grand Café. Såvidt vides er det første
gang, nogen har overlevet 160 frokoster. Dér! Lad os håbe, at eksemplet
smitter.

K
Herlovianerfrokosterne

den første tirsdag

i hver måned kl. 12,15

på Grand Café,
Kongens Nytorv,
København

□ Det er nu cirka tohundrede frokoster
siden en kreds af forsultne herlovianere
indstiftede denne fortrinlige månedlige
adspredelse. For 16 år siden var grund
taksten for at deltage kr. 8,50 — men
der er jo kommet nogle pristal på i mel
lemtiden, dog ikke flere end at herlo
vianere fra alle egne af kloden, når de
har været hjemme på besøg en tirsdag har
fundet vej til Grand Café. Der har været
ført protokol over de fremmødende, som
ifgl. Danmarks Statistik har indfundet sig
i et antal af ca. 12,9 personer pr. frokost
i gennemsnit. Ligeledes har det været be
hørigt ført til protokols, når ædle givere
— under påskud af en eller anden glæde
lig begivenhed — har ladet gavmildheden
manifestere sig i en ekstra dram.
Det må med sorg konstateres, at ad
skillige af stifterne og mange af de mest
trofaste frokostdeltagere i de mellemlig
gende år er faldet fra for ikke mere at
vende tilbage.
Undertegnede, der vel i årenes løb har
sat omkring 160 af Grand Cafés silde
længder til livs og dette til trods stadig
er i live, vil gerne hermed gøre propa
ganda for en noget større tilslutning i
deltagerantallet, der kan variere fra 2 (to)
til omkring 40 ved spidsbelastningen i
december. Man kan jo gøre det dyrt eller
billigt, lang- eller kortvarigt, som man
nu har lyst, råd og tid til. Provinsmed
lemmer skulle gøre lidt mere ud af at
koordinere (det gør man jo allevegne i
dag) deres besøg i hovedstaden med fro
kosten den første tirsdag i hver måned.
Det er da indlysende, det er en belast
ning for en ung student (eller studine) at
deltage i en tirsdagsfrokost, men jeg fø
ler mig overbevist om, at det ikke kom
mer til at koste den første pige, der kom
mer en tirsdag nogetsomhelst. Hvem tør?
Med lidt sparsommelighed og lidt tilskud
fra S.U. kunne der nok blive råd til en

frokost en eller to gange om året. Det
er en god måde at mødes på, og der er
mange, der er gået derfra med gode in
troduktioner, råd og vejledning af enhver
art.
Julefrokosten den første tirsdag i de
cember — i god afstand fra højtiden —
viser jo, at medlemmerne kender institu
tionen og forventer, at den fungerer. —
Der har været et utal af fornøjelige
tildragelser i de forløbne år. Nu, hvor
julefrokosten lige er nævnt, vil nogle må
ske erindre de gange, hvor virkelige mæ
cener har optrådt på scenen mere eller
mindre frivilligt, som f. eks. dengang
Knud Lindberg (IV’23) uden videre, på
Knud Gottliebs (’20) vegne og for den
nes regning beordrede årgangsvin til hele
julefrokostholdet i anledning af, at Gott
lieb med en dårlig undskyldning om at
skulle på vildsvinejagt i Mecklenburg —
uden videre var udeblevet fra julefroko
sten.
Det er også hændt nogle gange, at jule
frokosten er trukket så længe ud, at til
rejsende har måttet se sidste tog/fly/skib
i ordets egentligste forstand »fordampe«
i det fjerne og har måttet rekreere sig
nogle dage i hovedstaden, ja, der går så
gar frasagn om en deltager, der i flere
dage ikke kunne finde sin bil (godt det
samme) og endelig sporede den til Magasin’s P-hus hvor han blev præsenteret for
en regning på (strøget af red.) kroner for
opholdet!
Nå, jeg vil sige til bekymrede mødre,
ægtefæller og andre pårørende, hvis så
danne findes, at den slags hører til und
tagelserne. Der er mange positive ting at
bringe med hjem fra enhver tirsdagsfro
kost, ja, jeg vil endda gå såvidt som til
at påstå, at man går glip af meget ved
ikke nu og da at stikke hovedet indenfor
— uanset alder, køn og påklædning.
Moseanden.
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