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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

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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□ 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 ...

★

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 (Herlovia- 
ner) 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 klasse- 
fløje.

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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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 ud- 
fø-else er det tilstræbt at søge skabt en 
bygningstype, der med tiden kunne give 
det nye anlæg et ensartet præg og sam- 
tic 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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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.

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

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

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

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

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

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.

Kierkegaard, Hans (’66), stud, mag., Her- 
ufsholm, 4700 Næstved.

Kierkegaard, Poul, rektor, Herlufsholm, 
4700 Næstved.

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

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

Kirstein, Finn (’59), cand. polyt., Ved Lin
devangen 16, 2000 Kbh. F.

Kirstein, Jørgen (’27), landsretssagfører, 
Vestervej 26, 2900 Hellerup.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII

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

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

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

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

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

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.
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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

□ 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 festdeko- 
ratricer, sekretricer, og et par enkelte som 
»ambassatricer for Oplandet«. Vi opgav 
altså at stå solidarisk med Liechtenstein, 

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.

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 Gren- 
vald, 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 Hov- 
matid, 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, fremskaf fede 
Henry Andersen selv, og i vid udstræk
ning var det også ham, der udformede 
det med værdifuld hjælp af sin fransk- 
fødte 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 Vel- 
schou (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 Stig- 
Nielsen (’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 Personalia- 
redaktøren, 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 Reedtz- 
Thott (’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 

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. Philip- 
Sørensen (’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.
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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 sim- 
pelt 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 Tek- 

nisk Museum arrangeret en 
udstilling af undervisningsmid
er i fysik og kemi. Udstillin
jen var fortrinsvis baseret på 
samlingen fra Herlufsholm, og 

museets årsskrift skrev ad- 
unkt 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

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

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



HERLOVIANSKE AVNE 2.
Artiklen i forrige nummer af »Herlovianeren« om de herlovianske sammen- 
trukne 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).

P.S. Min yngre bror Carsten F. J. (’21) 
arvede »Tasse«.

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 Danneskiold- 
Samsøe fra Øllingsø, Lolland, der havde 
dette smukke øgenavn. Men det blev i 
alle tilfælde langt mindre brugt end hans
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HERLOVIANSKE
NAVNE 2
hoved-kaldenavn Damsøe = D(anne- 
skiold-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, Tvak- 
ken. 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).

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 Falken torp (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 El- 

lehauge Hansen (’28), Haderslev.
Degn eller Lange = Jan Degenkoiw 

(’28).
Bum, af »Faye, Faye, Fum, Fum, Fum« 

= godsejer Gerhard Faye (R’31), Bir- 
kendegård.

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
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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 Dorph- 
Petersen (’43) skulle kommentere de 
gamle film.

Nu begyndte nogle af de mest forry
gende morsomme minutter i Herlovianer- 
samfundets 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 Herlovianersam- 
fundets medlemmer langt om længe er 
vågnet — forhåbentlig er bestyrelsen ikke 
faldet i søvn?

—tor.
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VsKnud Gottlieb ('20)
Sydvestvej 93-95

2600 Glostrup
Telefon (01) 45 05 00

CHR. RAHBEK

GM
aut. ■■■■ forhandler

Otmni »Mort

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

H. H. Rahbek (’47)

Dansk Sloker

& Varmekedel Komp. A/S

Landgrevir 4

1301 København K - Minerva 270

DISKONTO
BANKEN A/s

NÆSTVED

Brøndboring
udføres af

K. B. LARSEN (’17)
Civilingeniør

Frederiksgårds Allé 4

Fasan 1072

Tegn Deres forsikringer hos:

CHR. FIASCH
C. C. Burmeister (’43), Malmøgade 5 

2100 København 0 - Tlf. TR *6404

Vi tegner alle arter forsikringer — og vi er 

specialister i brand-, automobil-, heste- og 

kreaturforsikring samt fjernsynsforsikring.

SCHAUMBURG
MÜLLER & CO. A/s

BRÆNDSEL
OG BRÆNDSELSOLIER 

AF ENHVER ART 
LEVERES OVERALT

Ernst Schaumburg-Müller (’29)
TLF. (01) *63 07 80

TÅRBÆK STRANDVEJ 113
2930 KLAMPENBORG

Georg Christensens 
Boghandel

AXELTORVET 10 - 4700 NÆSTVED 
TELEFON (03)72 20 24 - (03)72 00 04

LEVERANDØR til HERLUFSHOLM KOSTSKOLE

Sparekassen 
for Næstved 

og Omegn

Herlovianer- 
knapper 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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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
Herlovianer- 
frokosterne

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 Maga- 
sin’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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