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ET DIGT 
OM HERLUF 
TROLLE I SIN 

FINESTE 
TIME

□ Ingen ser at pibekraven strammer 

ingen hører fjerten gå 

kun den klare mandige stemme 

og et overskud af kultiveret kraft 

når ud over bordets kant 

da han retter sit frygtløse blik 

på den aldrende kansler 

og bryder ud:
Vide I hvorfor vi hedde herremænd 
og ville være yppermere 
agtet end de andre?

Derfor have vi den ære for de andre 
at når vor konning og vor herre 

når vort land og rige 

have det behov

da må rigets fjender jorde 
beskytte og beskærme 
med magt og al vor rigdom 
vort fædreland og jord 
at vore undersåtter 

må deri bo og være 

udi fred og rolighed! 

Med bryske nik til højre og venstre 

gentagne klap på sværdskæftet 

og flere værdige hævninger til 
hovedhøjde 

af den tunge pokal 

føres han under hurraråb og jubel 

og kongesang og flagen og TV 

til borde på sit stolte skib 
hvor han kort efter dør 

af koldbrand.
I ærbødig erindring 
om denne brave ridder 

dette strålende eksempel 

for opvoksende generationer 
vedtager vi at alt herefter 

skal være som det var.
Ebbe Reich Kløvedal, 

»Svampens Tid«, 1969-

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



Herlovianersamfundets 
bestyrelsesmedlemmer 
og embedsmænd m. v.

Flemming Tolstrup (’24), formand, Strandvej 132, 

2900 Hellerup, HE 48 98.

Kaj Dorph-Petersen (’43), næstformand, Kildehøj

vej 26, 3460 Birkerød. (01) 81 25 74.

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

2(00 København F.

Ernst Schaumburg-Miiller (’29), Tårbæk Strandvej 

1 3, 2930 Klampenborg. (01) 63 07 80.

John Richter (’47), Grønnehavegård, 

Girønnehavestræde 5, 4500 Nykøbing S.

Klaus Aarup (’51), Frederiksborgvej 105 A, 

4000 Roskilde.

Ejvind Sveinbjørnsson (’65), sekretær, 

Skyttehusene 81, Albertslund.

Finn Kirstein (’59), suppleant, Ved Lindevangen 16, 

2000 København F. FA 3912.

Niels Faaborg Ottosen (’31), revisor, Abildgårds- 

vej 24, 2830 Virum. (01) 84 86 97.

Jørn Thomsen (’31), suppleant for revisor,

Classensgade 60, 2100 København 0. ØB 6825. 

— -, decisor

Leif Berg (’19), suppleant for decisor, Overgaden 

over Vandet 52, 1415 København K. SU 7059.

Lennart Konow (54), HERLOVIANERSAMFUN

DETS medlemsfortegnelse og HERLOVIANE- 

RENs ekspedition, Bredesvinget 11, 2830 Virum. 

(01) 85 25 40.

REDAKTION: Torben Holm (’68), Kongsted, 4100
Ringsted. (03) 62 52 22.

Den gamle redaktør er ør af lykke. Stof til Her- 
Iqvianeren vælter ind, og da vi denne gang har 
valgt at skære bladets indhold ned til et minimum, 
s i er der en (stor) chance for, at det kan nå at 
komme ud inden generalforsamlingen, meddeler 
han med jubel, at næste nummer allerede er fær- 
d gdisponeret og -redigeret, og at det snarest vil 
b ive udsendt. Det vil bl.a. indeholde udførlig om- 
ti.le af festlighederne i forbindelse med Trolledag, 
roferat fra generalforsamlingen, breve og klip og 
meget andet. Meget!

FORVARSEL!
□ Flemming Tolstrup er ikke på valg i 
år — men til næste år ved generalfor
samlingen trækker han |sig tilbage som 
formand for Herlovianersamfundet.

Det ef vigtigt, at medlemmerne er 
klar over det, for ved valget nu den 30. 
marts skulle man gerne Mage højde for«, 
at bestyrelsen kan have et egnet for
mandsemne i sin midte. Det vil nemlig 
være en usædvanlig besværlig situation 
for en ny formand, hvis han ikke har 
siddet i hvert fald et år i forvejen som 
medlem af bestyrelsen.

Vi har drøftet situationen formanden 
og bestyrelsesmedlemmerne imellem, og 
indstillingen blev, at man udpegede un
dertegnede — Kaj Dorph-Petersen (’43) 
— som bestyrelsens formandskandidat til 
valget i 1972.

Jeg har sagt ja tak — men jeg vil godt 
sige helt åbent, at jeg på ingen måde 
sygner hen af sorg, hvis en anden får 
jobbet. Lad os derfor behandle den si
tuation helt lige ud ad landevejen på den 
kommende generalforsaml ing.

Hvis jeg til sin tid bjiver valgt til for
mandsposten, vil jeg gå ind for, at for
manden ikke skal sidde på jobbet for 
længe. Dels af hensyn jil ham selv — og 
dels af hensyn til behovet for stadig for
nyelse i samfundet. Sådan et par års tid 
— max. fire — vil jeg skønne passende. 
Jeg vil også kun stille op til valget, hvis 
forslaget om kontingentvedtagelse ved
tages, for ellers vil det være umuligt at 
foretage sig noget som helst i retning af 
nye og bedre aktiviteter. Jeg vil gøre, 
hvad jeg kan for at gøre tamfundet mere 
åbent og indbydende for de yngre og 
yngste årgange, som vist for tiden be
tragter det hele som erl noget død affære. 
Dette kan — det viste den sidste Trolle- 
fest — sagten lade sig kombinere med, at 
de ældre årgange også befinder sig godt. 
Jeg vil absolut lægge vægt på, at Herlo
vianersamfundet skal være en hyggelig 
og munter forening nhed gode tilbud til 
sine medlemmer — og jeg vil gøre, hvad 
jeg kan for at støtte 'Herlovianerens re
daktør, Torben Holm!, i hans bestræbel
ser for at få bladet ud i smuk og god 
tilstand mindst fire gange årligt.

Kaj. Dorph-Petersen.
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Den 
aktive 

demokrat

Der kommer forslag om 
lovændringer til behand
ling på generalforsamling
en den 30. marts

□ Siden sidste generalforsamling har vi 
dels i bestyrelsen og dels i underudvalg 
ført en række drøftelser om Herlovianer- 
samfundets fremtid — og vi har desuden 
drøftet resultatet af den »gallup-under
søgelse«, vi foranstaltede i fjor.

Et af denne undersøgelses meget tyde
lige resultater var, at medlemmerne gik 
ind for et stærkt forhøjet kontingent — 
for derved at muliggøre flere og bedre 
aktiviteter.

Nu skal hele undersøgelsen behandles 
videre i et såkaldt målsætningsudvalg, 
der skal prøve at finde frem til, hvad vi 
egentlig vil med Herlovianersamfundet i 
de kommende år, men for ikke at for
sinke nye beslutninger i den forbindelse 
har vi vedtaget allerede nu at søge gen
nemført den ønskede kontingentforhøjel
se. Det er nemlig en besværlig affære, 
der kræver lovændringer — og dermed 
to generalforsamlinger.

Til generalforsamlingen nu den 30. 
marts fremsætter vi følgende forslag om 
lovændringer.

(Til orientering er Herlovianersamfun- 
dets nugældende love optrykt her i bla
det).

Lovenes § 4 udgår og erstattes af:
§ 4.

På hvert års ordinære generalforsamling 
fremsætter bestyrelsen forslag om kon
tingentets størrelse for samme år. Æn
dringer på mere end 25 procent skal dog 
behandles efter de regler, der gælder for 
lovændringer. Årets kontingent opkræ
ves snarest muligt efter vedtagelsen.

For året 1971 er kontingentet kr. 60. 
Da der på generalforsamlingen i 1970 
imidlertid blev vedtaget et kontingent på 
kr. 30 for året 1971, kan de medlemmer, 
som måtte ønske det, nøjes med at be
tale dette beløb for 1971. Dette stk. ud
går af lovene den 1.1. 1971 uden særlig 
vedtagelse.

Livsvarigt medlemsskab kan opnås ved 

én gang for alle at betale 20 gange det 
gældende fulde kontingent.

For de 8 yngste årgange er kontingen
tet halvdelen af det kontingent, der gæl
der for øvrige medlemmer.

For året 1971 er kontingentet for de 
8 yngste årgange kr. 30. Da der på gene
ralforsamlingen i 1970 imidlertid blev 
vedtaget et kontingent for de 8 yngste 
årgange på kr. 15 for året 1971, kan de 
medlemmer i de 8 yngste årgange, som 
måtte ønske det, nøjes med at betale dette 
beløb for året 1971. Dette stk. udgår af 
lovene den 1.1. 1972 uden særlig ved
tagelse.

Pensionister kan, efter meddelelse til 
kassereren, nøjes med at betale samme 
kontingent, som gælder for de 8 yngste 
årgange.

Har et medlem ikke betalt kontingent 
i tre på hinanden følgende år, betragtes 
han som udtrådt og kan ikke genoptages, 
før restancen er betalt.

Når økonomiske grunde taler derfor, 
kan bestyrelsen dels indrømme hel eller 
delvis kontingentfritagelse for en bestemt 
periode eller for stedste — og dels efter
give eventuelle restancer«.

Bliver disse ændringer — eller nogle 
lignende — vedtaget på generalforsam
lingen den 30. marts, vil vi indkalde til 
en ny generalforsamling snarest muligt 
derefter — antagelig i forbindelse med en 
af de månedlige frokoster på Grand Café 
— og vedtager denne generalforsamling 
også ændringerne, vil vi omgående gå i 
gang med at kræve det forhøjede kon
tingent ind.

Grunden til, at vi søger at få kontin
gentet forhøjet allerede i år, selv om ge
neralforsamlingen i fjor vedtog det la
vere kontingent (30 kr. for 1971 - dog 
kun 15 kr. for de 8 yngste årgange), er 
naturligvis, at vi mangler penge til blot 
den mest elementære foretagsomhed i 
foreningen. Det siger sig selv, at man
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selskabet Københavns Krudtværker, men 
om en generalforsamling i en skolefor
ening, hvor vi vel allesammen har lyst til 
at få lidt mere fut-foretagsomhed i frem
tiden!

På gensyn! 
Kaj Dorph-Petersen (’43).

i 1971 er håbløst bundet på hænder og 
fødder, når samfundets eneste indtægt 
er 15-30 kr. pr. medlem! Under de for
hold får samfundet al for lidt mulighed 
for at byde sine medlemmer noget at
traktivt — og samtidig bliver det alt for 
surt at være bestyrelsesmedlem for ikke 
at sige formand! Der er ikke noget ved 
at ofre masser af tid, snilde og energi på 
at være initiativtagere i en forening, hvis 
medlemmerne ikke bedømmer den til 
mere værd end 2,50 kr. og derunder om 
måneden! Vi kan heller ikke længere ud
give et blad fire gange om året for de 
penge! Til gengæld er det vores hensigt, 
hvis kontingentforhøjelsen vedtages, at 
lade Herlovianeren komme regelmæssigt 
og støt med fire numre hvert år!

Angående punktet på generalforsam
lings-dagsordenen: Valg af bestyrelses
medlemmer, er forholdet det, at Richter 
og Årup er på valg — og begge villige 
til at modtage genvalg. Bestyrelsen ind
stiller, at de begge vælges, da de er ihær
dige og initiativrige plusser for samfun
det! Derimod har vi ingen egentlig be
styrelseskandidat til posten som junior
medlem — og her henstiller vi til de fem 
yngste årgange, som juniormedlemmet 
specielt skal repræsentere, at de selv ta
ger initiativ til at opstille en eller flere 
kandidater. Juniormedlemmet skal ifølge 
lovene vælges blandt de fem yngste år
gange (altså ’66 til ’70 inch), men det 
er vist fornuftigst at finde en kandidat 
fra årgang ’70, for så kan hun eller han 
blive siddende i fem år.

Vi har på forhånd sikret os, at højeste- 
i etssagfører Vagn Erik Brammer vil være 
i il stede ved generalforsamlingen, og at 
] lan er villig til at modtage valg som mø
dets dirigent.

Vi håber på, at mange kommer til ste
le — og vi håber på, at de fremmødende 
:r klar over, at der ikke er tale om et 
campvalg om udbyttefordeling i aktie

NUGÆLD ENDE

LOVE

§i-
Enhver, der har været discipel på Her
lufsholm (selvom han ikke er dimitteret 
derfra), der er eller har været lærer ved 
skolen, eller som står eller har stået i 
embedsforhold til stiftelsen, har adgang 
til at indtræde som. medlem af Herlo- 
vianersamfundet.

Forhenværende disciple må dog være 
fyldt 16 år inden optagelsen.

§ 2.
Samfundets bestræbelser går ud på at be
vare den kærlighed, hvormed herlovi- 
anere omfatter den fælles fostermoder, 
og det bånd, der i barndommen knyttede 
dem så broderligt sammen. Det er derfor 
samfundets opgave'dels at komme træn
gende kammerater |til hjælp, dels at ved
ligeholde og udvikle medlemmernes til
knytning til hinanden.

§ 3.
Understøttelsen kan tildeles såvel ældre 
som yngre herlovianere enten som gaver 
eller som lån. Gaver ydes som hjælp til at 
påbegynde eller fortsætte studeringer el
ler skaffe adgang | til en livsstilling og 
endvidere til her lov tariere, der ved alder
dom, sygdom eller på anden måde er 
kommet i trang. Lån ydes rentefrit, men 
sikres ved kaution feller på anden betryg
gende måde.

Fremdeles kan samfundets midler an
vendes til afholdelse af generalforsamlin
ger og møder i selskabeligt øjemed og til 
udgivelse af litterære arbejder eller lig
nende, der har interesse for herlovianere. 
Bestyrelsen kan endvidere udgive et med
lemsblad, der tilstilles medlemmerne gra
tis, samt afholde de til inkassation af 
medlemsbidrag, tryksager m.v. fornødne 
udgifter.



§4.
Medlemsbidraget for de 8 yngste årgange 
udgør mindst kr. 10,00 og højst kr. 15,00 
årligt og for alle øvrige medlemmer 
mindst kr. 20,00 og højst kr. 30,00 årligt, 
eller mindst kr. 500,00 én gang for alle.

På hvert års generalforsamling frem
sætter bestyrelsen forslag om, med hvilke 
beløb medlemsbidrag inden for de i stk. 
1 fastsatte rammer vil være at opkræve 
for det følgende kalenderår.

Foranstående bestemmelser er ikke til 
hinder for, at der som hidtil erlægges fri
villige bidrag ud over det ordinære med
lemsbidrag.

Bestyrelsen kan, når særlige omstæn
digheder foreligger, dispensere fra for
anstående bestemmelser.

Årskontingentet opkræves af kassere
ren hvert år i februar måned for det in
deværende kalenderår.

Udmeldelse kan kun ske til en 1. ja
nuar.

Har et medlem ikke betalt kontingent 
i 3 på hinanden følgende år, betragtes 
han som udtrådt af samfundet og kan da 
ikke påny optages, forinden restancen 
med påløbne omkostninger er berigtiget.

Bestyrelsen er bemyndiget til under 
særlige forhold at eftergive kontingent
restancer.

§ 5.
Samfundets kapitalformue skal bestandig 
være urørlig. Kapitalformuen består af 
samfundets nuværende obligationsformue 
og udestående fordringer, samt hvad der 
måtte indkomme ved medlemsbidrag én 
gang for alle eller ved gaver, og endelig, 
hvad der — se nedenfor — af kassebe
holdningen måtte blive overført til den. 
Formuen skal være anbragt i danske stats
obligationer eller på anden måde, der af 
bestyrelsen skønnes ligeså betryggende, 

og værdipapirerne skal deponeres i Na
tionalbanken efter så vidt muligt at være 
noterede som tilhørende samfundet.

Renterne af formuen, de årlige med
lemsbidrag og andre årlige indtægter kan 
anvendes til at fyldestgøre de i §§ 2 og 3 
nævnte formål og anbringes, indtil sådan 
anvendelse finder sted, til forrentning i 
en sparekasse, der er underkastet legalt 
sparekasseeftersyn, eller på anden ligeså 
betryggende måde.

Ved hvert regnskabsårs afslutning ta
ger bestyrelsen bestemmelse om, hvad der 
af årets kassebeholdning kan overføres til 
kapitalformuen.

§ 6.
Bestyrelsen består af mindst 5, højst 7 
medlemmer, hvoraf det ene på valgets 
tidspunkt skal henhøre til de 5 yngste 
årgange. Formanden vælges af den ordi
nære generalforsamling for 2 år ad gan
gen, og de andre medlemmer ligeledes 
for 2 år ad gangen, således at der hvert 
år afgår halvdelen. Afgåede bestyrelses
medlemmer kan genvælges.

Foruden bestyrelsen vælger generalfor
samlingen en revisor og en decisor samt 
suppleanter for samme.

Hvis bestyrelsen eller mindst 5 med
lemmer forlanger det, skal afstemningen 
foregå skriftligt.

Bestyrelsen vælger af sin midte en 
næstformand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin 
forretningsorden og er beslutningsdygtig, 
når mindst 3 medlemmer, incl. forman
den eller næstformanden, er til stede. Den 
fungerende formands stemme er afgøren
de i tilfælde af stemmelighed.

§ 7.
Hvert år før 1. april afholdes den ordi
nære generalforsamling, hvortil indvars- 
les en gang i »Berlingske Tidende«, med

mindre bestyrelsen træffer bestemmelse 
om, at generalorsamlingens afholdelse 
bringes til medlemmernes kundskab på 
anden måde.

§ 8.
På generalforsamlingen, der med simpel 
majoritet vælger en dirigent, afgiver be
styrelsens formand beretning om sam
fundets virksomhed i det forløbne år og 
om, hvad der i øvrigt er foregået af in
teresse for herlovianerne.

Kassereren fremlægger til godkendelse 
eller anden beslutning samfundets og de 
under samme hørende legaters regnska
ber samt statusoversigt.

Årsberetningen med regnskab og med
lemsfortegnelse sendes samtlige medlem
mer portofrit.

§ 9.
Forslag, som samfundets medlemmer øn
sker behandlede på den ordinære gene
ralforsamling, skal tilstilles formanden 
senest 14 dage — forslag til lovændringer 
dog senest 4 uger — før generalforsamlin
gens afholdelse.

§ io.
Generalforsamlingen er, når lovlig ind
varsling har fundet sted, beslutningsdyg
tig uden hensyn til, hvor mange med
lemmer der er mødt.

Alle beslutninger tages med simpel 
stemmeflerhed af de tilstedeværende. Af
gives lige mange stemmer for og imod et 
forslag, er det forkastet.

For så vidt et forslag går ud på for
andring af lovene eller samfundets opløs
ning, udkræves der dog, at mindst Vs af 
samfundets medlemmer ifølge den sidst 
afgivne medlemsliste er til stede, og at af 
disse mindst % stemmer for forslaget. 
Skulle på den pågældende generalforsam
ling et så stort antal ikke være til stede,
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.LOVE
men har dog % af de mødende stemt 
for forslaget, sammenkaldes snarest mu
ligt ny generalforsamling med 14 dages 
varsel, og på den skal beslutningen gyl
digt kunne vedtages med % af de afgivne 
stemmer uden hensyn til antallet af de 
mødende medlemmer.

§ 11.
Ekstraordinære generalforsamlinger, der 
indvarsles på den i § 7 nævnte måde, kan 
indkaldes af bestyrelsen eller på begæ
ring af 25 medlemmer.

§ 12.
Seiest 14 dage efter afholdelsen af en 
generalforsamling kan bestyrelsen be
stemme eller mindst 25 medlemmer 
fremsætte krav om, at en forhandlings
genstand, som har været under afstem
ning på generalforsamlingen, gøres til 
genstand for urafstemning blandt sam
fundets medlemmer. Urafstemning med 
hensyn til valg iflg. § 6 kan dog ikke 
finde sted.

Urafstemning skal ske snarest muligt. 
På stemmesedlerne skal afstemningste
maet angives på samme måde som på 
generalforsamlingen. For at en stemme
seddel skal være gyldig, skal den være 
underskrevet af det pågældende medlem 
personligt samt være bestyrelsen i hæn
de inden en af denne fastsat frist, der 
ikke må overstige 3 uger fra udstedelsens 
dato at regne. Medlemmerne i udlandet 
kan dog i stedet for at benytte oven- 
na:vnte stemmeseddel afgive svar tele
grafisk.
Senest ændret ved generalforsamlingen 
den 5. juli 1966.

□ I september 1963 døde et trofast med
lem af Herlovianersamfundet. Det var 
Valdemar Clausen Hansen, tidligere se
kretariatschef i Overpræsidiet. Han kom 
på Herlufsholm i 1. klasse i 1895 og gik 
ud af V klasse i 1901. Senere blev han 
student på Døckers Kursus, men hans 
tilknytning til Herlufholm og gamle 
kammerater var usvækket. Det kom tyde
ligt frem, da han skulle skrive testamente.

Valdemar Clausen Hansen var ung
karl, og i sit testamente indsatte han de 
gamle herlovianere som sine arvinger. 
Herlovianersamfundet fik straks efter 
hans død udbetalt 50.000 kr., og når en 
rentenydelse ophører, vil der komme 
yderligere 100.000 kr. til udbetaling. Ka
pitalen tilhører »Valdemar Clausen Han
sens Legat for tidligere Herlovianere«, og 
legatet administreres af Herlovianersam- 
fundets bestyrelse.

Legatets årlige indtægter kan bruges 
til hjælp og støtte for mænd, som har 
gået på Herlufsholm i mindst tre år, og 
har en gammel herlovianer fået livsvarig 
understøttelse fra legatet, kan hans enke 
fortsætte som legatmodtager. Det er dog 
ingen betingelse for at få legatet, at man 
er gammel, men er der flere emner at 
vælge mellem, går ældre forud for yngre. 
Derimod skal der tages hensyn til det 
lidt vage, men dog ikke ukendte begreb: 
trang.

Legatindtægterne kan altså bruges til 
livsvarig støtte, og her går de ældre klart 
forud; men de kan også bruges til en- 
gangshjælp, navnlig i sygdomstilfælde.

Men hvorfor denne artikel? Man kan 
jo læse om legatet i Herlovianeren 1963 
side og 39 og 1965 side 16.

Det kan man, men når man så ser på 
legatregnskaberne for de senere år, så vil 
man lægge mærke til, at de 50.000 kr. 
allerede er vokset til omkring 70.000 kr. 
Og forklaringen er, at vi mangler legat
modtagere.

Legatet kan søges ved henvendelse til 
Samfundets formandi eller kasserer; men 
det kan også gives efter forslag fra med
lemmer, som kender kammerater i van
skelige kår. Det skete for et par år siden, 
men denne legatmodtager er nu død.

Bestyrelsen har derfor ment, at tiden 
er inde til at minde Om legatets eksistens, 
og den opfordrer nu alle medlemmer til 
at tænke på sig selv eller gamle kamme
rater, og den gør oppærksom på, at en
hver henvendelse bliver behandlet med 
diskretion. En legatmodtager behøver 
ikke at være medlem af Elerlovianersam- 
ftindet. Derimod må bestyrelsen bede om 
dokumentation for ansøgerens eller den 
foreslåede modtagers: økonomiske kår og 
om eventuelle personlige vanskeligheder. 
Er der tale om folkepensionister, må man 
også overveje den indflydelse en legat
portion kan have på pensionen.

Bestyrelsen.

... ER ALLE ÆLDRE 
MEDLEMMER
VELBJÆRGEDE?
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Ekstraordinær 
generalforsamling

På generalforsamlingen den 30. marts 1971 vedtoges med mere end to trediedele af de 
tilstedeværende medlemmers stemmer følgende affattelse af lovenes § 4:

Kontingentet fastsættes ved hvert års ordinære generalforsamling. I indkaldelserne 
til ordinær generalforsamling anføres bestyrelsens forslag om kontingentets stør
relse for det løbende regnskabsår. Forslag om ændringer på mere end 25% af det 
sidst gældende kontingent skal dog behandles efter samme regler, som gælder for 
lovændringer. Kontingentet opkræves snarest efter dets endelige vedtagelse.

For året 1971 er kontingentet kr. 60,-. Dog kan enhver, som ønsker det, for
blive medlem i 1971 for det kontingent, som blev vedtaget på generalforsamlin
gen i 1970. Dette stk. udgår af lovene den 1.1. 1972 uden særlig vedtagelse.

Livsvarigt medlemskab kan opnås ved een gang for alle at betale 20 gange det 
gældende fulde kontingent.

For de 8 yngste årgange er kontingentet halvdelen af det kontingent, der gælder 
for de øvrige medlemmer.

Pensionister, som ønsker det, kan betale det foran nævnte reducerede kontingent. 
Har et medlem ikke betalt kontingent i 3 år i træk, betragtes han som udtrådt 
og kan ikke genoptages, før restancen er betalt.

Når økonomiske forhold taler derfor, kan bestyrelsen dels indrømme hel eller 
delvis kontingentfritagelse for en begrænset periode eller for stedse, og dels efter
give eventuelle restancer.

Det nødvendige antal stemmeberettigede var ikke repræsenteret på generalforsamlingen 
den 30. marts, hvorfor der herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 4. mai 1971 kl. 12.00 
i Grand Cafe’s selskabslokaler, Kongens Nytorv, København,

med eneste punkt på dagsordenen: ændring af lovens § 4.
Efter generalforsamlingen tvangfri tirsdagsfrokost.

BESTYRELSEN.

H ER LOVI AN ER E N
BREDESVINGET 11 2830 VIRUM

Ettersendes Ikke ved vedvarende adresseforandring, men 
tilbagesendes med oplysning om ny adresse.





FEDTSKORPE - 
JA ELLER 
NEJ?

Bare rolig! Spørgsmålet gælder 
ikke kun dagelever, men rettes ge
nerelt til alle medlemmer af Her- 
lovianersamfundet af Hans Jørgen 
Christian Rosenvinge (»Modo«) 
’46, som i øvrigt beder os medde
le, at alle herlovianere og andre 
med tilknytning til den gamle stif
telse, er meget velkomne til at 
kontakte ham, når de næste gang 
kommer til Spanien. Som han selv 
skriver: »Hvis der ikke ringes i for
vejen, må situationen improviseres, 
i hvilken kunst vi ikke er helt frem
mede, så det bør ikke give anled
ning til bekymringer endsige ube
timelig tilbageholdenhed. Var det 
ikke en idé i disse rejsetider, hvor 
folk flakker rundt på kloden, at 
lade bekendtgørelser fremmes via 
»Herlovianeren« om disse »ex- 
danskeres« opholdssteder? Så kan 
man finde ud af det ideelle pro
gram for påtænkte invasioner«. 
Glimrende idé! Modo er ingeniør 
for spansk maskinfabrikation til F. 
L. Smith & Cia., Espanola, S.A., og 
hans adresse er: Velayos, 30, Ciu
dad de Puerta de Hierro, Madrid 
20. Tlf.: 216-39 54. Og så er der i 
øvrigt spillet op:

Det synes at fremgå af generalforsam
lingsreferater og indlæg i vort hæder
kronede (sjældent udkommende) organ, 
at medlemstilgangen til sociale arrange
menter er beskeden — og at dette tilskri
ves problemer m.h.t. påklædning og på
stået urimelige udgifter.

Dette kan til en vis grad være meget 
rigtigt for de unge — studerende — med
lemmer uden arbejdsindtægt. Hvilket kan 
løses ved en særpris for dem, som vi 
»gamle« hellere end gerne udlægger for, 
skulle jeg tro.

Det er naturligt, at de unge — som vi 
dengang — sidder for hårdt i det til at 
bekoste månedlige frokoster a 30-40 kr. 
og årlige fester til 80-100 kr. pr. del
tager.

Hvis vi ældre beklager os i den anled
ning, retfærdiggør vi — hvilken skæb
nens ironi — det klassiske, århundred
gamle, »skoks«-skældsord! I disse vellev- 
neds-tider, hvor folk danser med i status- 
symbol-heksesabatten til rytmen: køle
skab (dum) — fjernsyn (da dum) — va
skemaskine (da — dah) — ferierejser (da 
da da-dum) — ny bil (her kræves flere 
stavelser — hus (endnu flere) — og så 
går det videre som i Dukas’ »Troldman
dens Lærling«, med lille egentlig sympa
tiske Mikkel Mus sejlende rundt på det 
vrede afbetalingsoceans oprørte bølger.

M.h.t. påklædning skaber klæde alene 
ikke folk, men — som spanierne siger — 
»Kutten skaber munken«. Feststemning 
er nu engang forbundet med en vis »air«, 
stil og omgivelser. Mon ikke alle kan 
fremgrave et til fest egnet sæt tøj (an
skaffelse god investering, da afskrivning 
og forrentning over mange år i kraft af 
sjælden anvendelse)? Det er skam svæ
rere at bære det og føre sig festpåklædt. 
Ingen skade til at lære det!

Passende sted og traktement betales 
der naturligvis for. Intet er mere utak
nemmeligt end at arrangere sådanne 

sammenkomster; hvilke anstrengelser, der 
så gøres med virkelig entusiasme, vil det 
må hvad angår sted og handling afpasses 
efter lejligheden, der må holdes en stan
dard uden at forfalde hverken til et for- 
fængeligheds-karneval eller en populari
sering a la Trollefest i en Istedgade-kro, 
med øl og iført »Hippy«-indumentariae. 
Mellem extremer bør der ses til højre 
fløj.

Næh, den egentlige årsag til manglen
de deltagelse i samfundets arrangemen
ter er næppe påklædning og omkostnin
ger, men snarere et uheldigt udslag af 
den på andre felter prisværdige herlo- 
vianske dovenskab. Det er meget let at 
opfordre jer derhjemme til at komme ud 
af busken og møde op — men Herren 
skal vide, at jeg ville gøre det, hvis prak
tisk muligt. Det er helt enkelt for dårligt 
at lade sig afskrække af en biltur på mel
lem en halv og to timer, endsige falde 
i søvn foran fjernsynet.

Vi har meget fælles, alder og »årgang« 
uanset. Det havde jeg det held at konsta
tere under et kortere ophold i Danmark 
i fjor; min lille personlige, «frydelige« 
erfaring er næppe et enkelttilfælde. Så 
hvorfor ikke værne lidt om det fælles
skab — pleje det en smule — ?

Så lad det være sagt uden omsvøb, at 
det er en uacceptabel undskyldning at 
kritisere Samfundets embedsmænd for at 
sætte målet højt. Det gør de vel i, uden 
at overskyde, som vi artillerister siger. 
Fanen må holdes højt — i min generation 
af »jubelhøvdinge« havde vi valgsproget 
(beskedent, klart): »There is none like 
us«.

Givet i Madrid Det Herrens År 1970 
(med et glas »Lepanto «i hånden).

»Modo« (’46).
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ANDRE 
KUNNE 

LÆRE
AF 

HERLUFSHOLM 

Det var en stor begivenhed i dansk 
idræt, da formanden for Danmarks 
Olympiske Komite, kammerherre Ivar 
Vind, for år tilbage slog den danske re
kord i højdespring. Og med rette, for 
Vind var nemlig dengang en ganske ung 
elev på Stenhus Kostskole. Indskrevet i 
idrættens annaler er ikke, at han ved et 
stævne imod kostskolen Herlufsholm 
blev slået i stangspring af Herlufsholm- 
drengen Kurt Møller, hvilket fik til re
sultat, at en sejr til hans skole blev vendt

til nederlag. Begivenheden skete ikke 
under mindre opmærksomhed end Ivar 
Vinds danmarksrekord. Den medførte 
nemlig, at udenrigsminister-familien 
Christmas Møller absolut måtte hilse på 
den sejrende sportsmand.

Advokat Kurt Møller, Søager vej 16, 
Greve, formand for Dansk Idrætsfor
bund, der for nylig havde 75 års jubi
læum, husker begivenheden som var det 
i går:

- Jeg var nr. 1 i næsten alle idræts
grene, da jeg gik på Herlufsholm. Det 
samme var Ivar Vind på Stenhus. Efter 
den næstsidste øvelse førte Stenhus, og 
stangspringsresultatet var afgørende for, 
hvem der skulle 'løbe af med stævnets 
sejr. Jeg slog Ivar Vind og fik derved 
sejren til Herlufsholm. Min pode (min
dre elev, som en ældre elev tog sig af) 
var John Christmas Møller. Ved et besøg 
på skolen ønskede hans familie at hilse 
på mig, fordi jeg havde vundet.

- Har tiden på Herlufsholm præget 
Deres forhold til idrætten?

- Skolen animerede til at dyrke idræt 
på en måde, som jeg mener andre sko
ler kunne lære noget af. Nemlig ved at 
give et alsidigt tilbud for idrætsudøvel
se til eleverne.

- Eleverne skul e deltage i idræt efter 
skoletid.

- Ja, og det mener jeg er forkert.
- Idræt under tvang på Herlufsholm 

er en saga blott. Men nu arbejdes der 
med en plan om at gøre legemsøvelser 
på skemaet til en frivillig sag for elever
ne i alle danske sko.er.

- Da timetallet i legemsøvelser blev 
nedsat fra tre til to, protesterede D. I. F. 
Jeg mener selv, ät det er helt uforsvar
ligt. Ikke fordi jeg er idrætsleder, men 
fordi videnskaben siger, at det er for lidt. 
Lad mig i den forbindelse nævne, at den 
svenske læge Peb Olaf Åstrand har fun
det ud af, at chancen for at overleve et 
hjerteanfald førstfe gang er to-tre gange
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større, hvis man er fysisk aktiv. Sportens 
Forskningsråd, som jeg er formand for, 
er i gang med to undersøgelser om, hvad 
timenedsættelsen vil betyde og om, hvor
dan konditionen blandt skoleelever i det 
hele taget er. De vil sandsynligvis kunne 
omstøde planen om timenedsættelse.

- Mener De idrætten har en psykisk 
værdi?

- Som ung idrætsmand lærer man at 
acceptere et nederlag. Man bliver opdra
get til at bevæge sig inden for afstukne 
rammer. Det er absolut egenskaber, som 
vil kunne blive til nytte senere i livet.

- D. I. F.’s første paragraf lyder: For
bundets formål er at fremme idræt. Vil 
det fortsat være den fornemste opgave?

- Ja, under mottoet: Idræt af de man
ge for de få!

- Udviklingen går ikke i retning mod 
»af de få for de mange«: professionalis
me?

- Profesionalisme vil kun kunne blive 
aktuelt for nogle enkelte idrætsgrene 
som fodbold, ishocky og cykling. Den 
økonomiske faktor vil simpelthen ude
lukke »pengesport« indenfor andre om
råder. Nej, alt peger imod ,at idrætten 
vil blive for de mange i fremtiden i form 
af motion.

- De er som repræsentant for D. I. F. 
med i »Trim-komiteen«, der har planer 
om en landsomfattende motionskampag
ne. Dens gennemførelse er strandet på, 
at staten ikke har villet bevilge 600.000 
kroner.

- Det er det dyreste afslag, som rege
ringen nogensinde har givet. Pengene 
ville mange gange komme igen i bespa
relser på udgifter til sygehuse m.m. Det

Dagbladets 

Bogtrykkeri - Køge

Køge (03) 65 07 01

ser dog nu ud til, at komiteen vil få de 
nødvendige penge fra anden side, således 
at kampagnen kan gennemføres. Vi er 
allerede begyndt på det forberedende ar
bejde med fremstilling af brochurerne 
»Trim - hvorfor?« og »Trim - hvor
dan?«. Ideen i kampagnen er, som jeg 
udtrykte det overfor statsminister Hilmar 
Baunsgård ved forelæggelsen af den for 
ham, at gøre fysisk form til et status
symbol.

- Professionalisme er ikke vejen til at 
komme »tilskuerkriser« til livs?

- Det er kun fodboldsporten, der har 
»tilskuerkrise«. Den skyldes velfærdet: 
at flere og flere har bil, båd, sommerhus, 
fjernsyn m.m. Derfor vil professionalis
me ikke kunne afhjælpe den. En vej, jeg 
mener man skulle gå for at få flere til
skuere, er at forbedre stadionerne.

- Ville det ikke også kunne hjælpe 
ved at arrangere underholdning i pauser
ne?

- Den mulighed tror jeg ikke på.

— Den organiserede idræt var, da fritids
loven blev indført, bange for dens mu
lighed for oprettelse af interessegrupper.

- Interessegrupperne er i sin idé ned
brydende for vort arbejde, men de har 
ikke fået den konsekvens for den organi
serede idræt, som man kunne have reg
net med. Jeg mener dog, at fritidsloven 
på det punkt må ændres, således at den 
såkaldte Lyngbyordning bliver gældende 
for hele landet. Den går ud på, at kom
munen giver 20-30 kr. i tilskud pr. 
idrætsudøver eller stiller træner frit til 
rådighed samt at den overtager idræts
faciliteterne. Tilbud om ordningen gives 
som alternativ til interessegrupper.

Danmark har ikke en decideret natio
nalsport som mange andre lande. Skal vi 
have det?

- Jeg sætter pris på, at dansk idræt er 
spredt over så mange felter som muligt!

ers.

CHR. RAHBEK

GM 
aut. ■■■■■ forhandler

Motors

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

H. H. Rahbek ('47)

Herlufsholm platten 
fra Bing & Grøndahl 

- En god gave til venner 
i ind- og udland

kr. 25.00
Forsendes portofrit overalt, 

også til udlandet

------ TORVESTRÆDE 6
4700 NÆSTVED - TELF. (03)720027 - 720117

Postgirokonto nr. 86 00
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- ’29
Organist Georg Krarup (V ’16) 
har taget sin afsked som organist 
ved Frederiksberg kirke.
Forlagschef Adam Helms (’23) 
skrev i Svenska Dagbladet for 22. 
oktober 1970 en kronik: Gylden
dals fyller tvåhundra. Heri om
tales bl. a. Peter Nansen (VI 
1878), som i årtierne omkring 
det sidste århundredskifte var di
rektør for Gyldendal og hjalp 
forlaget frem til en førende po
sition. Om ham skriver Helms, at 
han »lyckades liksom Frederik 
Hegel bli sina författares vän och 
förtrogne«.

Nogle måneder tidligere med
delte samme avis:

»Adam Helms, den gemytlige 
och idérike dansken, som så fram
gangsrikt länkat Forums öde från 
starten för drygt 25 år sedan — 
vi behöver bara viska Heyerdahls 
Kontiki och Landströms Skeppet 
så vet ni precis — drar sig tilbaka 
30 april 1971« — men næppe til 
en pensionisttilværelse!
Oberstløjtnant af reserven P. C. 
Florian (’23) er på grund af alder 
afskediget i nåde med udgangen 
af marts 1971.
Læge Ove Høegh-Guldberg (’24) 
skrev i »Flora og Fauna« nr. 3 
1970 om Penselspindere.
Professor, dr. theol. Børge Di.de- 
richsen (’24) er blevet opstillet 
som en af Venstres folketings
kandidater i Københavns Amt.

Han er beskikket som censor
suppleant ved den almindelige fi
losofiske prøve på Københavns 
Universitet.
Købmand Dan Clausen (’25) er 
blevet beskikket som forretnings
kyndigt medlem af Akkordretten 
indtil oktober 1974.
Oberst Niels Erik Lesch ly (IV 
’25) tiltræder 1. august 1971 som 
chef for Kongens adjudantstab.
Dr. phil. Knud Paludan (’27) er 
medforfatter af 6. bind af Dan
marks Dyreverden, det første om 
fugle.
Universitetslektor Mogens Bose- 
rup (’28) er blevet professor ved 
Københavns Universitet.

- '39
Direktør Henning Friis (’30) er 
valgt til medlem af Styrelsen for 
det internationale samfundsviden
skabelige Forskningsråd under 
UNESCO.
Politiinspektør Bent Schlüter (’32) 
er blevet leder af kriminalpolitiet 
og dermed chef for den danske 
afdeling af Interpol.
Billedhuggeren Peter Linnet (’36) 
var blandt udstillerne i parken på 
Gavnø i foråret 1970.
Blandt de sagkyndige medhjæl
pere ved vurdering af skove fin
des fra 1. april 1971:

Skovrider Jørgen Lassen (’37), 
statsskovrider Jørgen Bruun (’43), 
statsskovrider Paul Morville (’46). 
Forstanderen, baron Axel Reedtz- 
Thott (’39) er i færd med at ind
rette en stor og meget moderne 
campingplads på Fedgården ved 
Præstø Fjord. Den bliver ad åre 
i stand til at rumme 20.000 gæ
ster ad gangen, den udstyres med 
alle moderne bekvemmeligheder, 
og spildevandet renses i et tre
trins anlæg. 
- ’49
Statsskovrider Bent Engberg (’41) 
er blevet ridder.
På Carl Nielsens fødselsdag i 
juni 1970 uropføres i Carl Niel- 
sen-skolen i Nr. Lyndelse kvartet 
nr. 1 i a dur, musica riservata, af 
Jan Maegaard (’44).
Højskolelærer Jørgen Knudsen 
(’44) er blandt forkæmperne for 
dansk anerkendelse af DDR og 
skrev bl. a. Politikens kronik her
om i maj 1970.

I samme blads kronik i okto
ber 1970 gjorde han rede for sit 
syn på uroen omkring Askov.

Civiløkonom Folmer Halskov 
(’48) er blevet direktør for Dansk 
Coloplast A/S, Espergærde. 
Fung. kontorchef Niels Pontoppi
dan (’49) er udnævnt til kontor
chef i Justitsministeriet. 
- '70
Redaktør Hans V. Bischoff (’50) 
er indvalgt i styrelsen af Den 
Danske Publicistklub. Han er 
også med i bladudvalget for Ven
stres månedsblad »Liberal«.
Civilingeniør Jens Høgel (’52) 
udsendtes som sagkyndig med den 
danske hjælpeekspedition til Peru. 
Cand. jur. Thomas Jermiin (’59) 
er flyttet fra Gutenberghus’ Re
klamebureau til WA & Bates A/S 
som reklamechef.

BRYLLUP
Kaptajn Niels Riegels (IV ’50) 
er blevet gift med frøken Alison 
Reiman.
Henrik Biltris (’63) er blevet gift 
med frøken Ann Thormod-Han- 
sen.
Per Pontoppidan-Møller (’67) har 
giftet sig med Sanne Kastrup-Ol- 
sen.
Erik Svarre (’65) er blevet gift 
med frøken Lis Graverholt.
Torben Holm (’68) er blevet fu
sioneret med Mariann Weirsøe 
(’69).
DØDSFALD
Overlæge Peter Jepsen (’09).
Lensgreve Erik Holstein, Hol
steinborg (II ’ll).
Fhv. bankdirektør Erik Aarup 
(’17).
Fhv. sognepræst Rudolf Münster 
(’24).
Direktør Peter Halberg (’39).
Lektor Axel Hempel, adjunkt på 
Herlufsholm 1931—1937.
RUNDE FØDSELSDAGE 
3/1 godsjeer Aage Wolff-Snee- 
dorff (’39), 50 år.
4/1 overlæge Finn Konotv Boj- 
sen (’38) 50 år.
8/1 landsretssagfører Einar
Schack (’39) 50 år.
21/1 fabriksbestyrer Herman
Milo (’18) 70 år.
5/2 læge Knud Tommerup (’30) 
60 år.
14/2 salgschef Frithjof Hamme
rich (II ’13) 70 år.
23/2 afdelingschef Ole Lund 
(’38) 50 år.
19/3 overlæge Niels Erik Haa
gensen (’39) 50 år.
10/4 læge Helge Palm Præst 
(’29) 60 år.
15/4 cand, polit. Bent Ahlefeldt- 
Laurvig (’14) 75 år.
19/4 landsretssagfører Kjeld Ni
kolaisen (’40) 50 år.
20/4 civilingeniør Peter Jeri
chow (IV ’17) 70 år.
6/5 dyrlæge Niels Beck (’40) 50 
år.
20/5 dommer Kjeld Ellehauge 
Hansen (’28) 60 år.
2/6 læge Erling Traustedt (’10) 
80 år.
2/6 direktør Frank Chr. Carøe 
(IV ’27) 60 år.
9/6 cand. jur. og mag. Holger 
Tillisch (’40) 50 år.
15/6 direktør Knud Gottlieb 
(’20) 70 år.
19/6 bankdirektør Hans Chr.
Sonne (’09) 80 år.

VARIA
Inspireret af skolens bord?
Under overskriften »Øllebrød og 
frikadeller kan også være gastro
nomi« fortæ ller Berlingske Week
end den 22.-23. januar 1971 om 
den danske afdeling af Chaiae 
des Rotisseurs og lægger ordene 
i munden på foreningens leder, 
kammerherre C. C. Scavenius 
(R ’32), som blandt sine med
lemmer har direktør Kurt Chri
stensen (I tø) og godsejer Flem
ming Lüttichau (VII ’54). Chef
redaktør 1 Kaj Dorph-Petersen 
(’43) er tillige redaktør for »Mad 
og gæster«, hvortil hans kollega 
Arne Grum-Schwensen (’36) har 
bidraget tried artikler om skovtur 
med forskellige vine til maden 
og om vinens skønhedsdronning: 
vin rosé, medens en tredie redak
tør Hans Bischoff (’50) i B 1- 
ledbladet har udkastet den tanke, 
at man i de små købmandsforret
ninger kunné lave værtshuse, 
»hvor man kan få håndbajere og 
fedtemadder og sidde på ølkas
ser«.

PERSONALIA
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Legat
regnskaber 
1970

Samlet legatformue pr. 1.1.1970 ............. 316.909,63
Renteindtægter 1970 .................................. 17.393,23
Kursgevinst på udtrukne obligationer . . . 46,24

17.339,47

Uddelte enkelegater .................................... 4.500,00
Uddelte studielegater .................................. 3.500,00
Depotgebyrer m. v....................................... 614,94

8.614,94 8.614,94
8.724,53 8.724,53

325.634,16

Formue pr. 31.12.1970, der fordeler sig således:
Overlærer Albert Leths Stiftelses Legat ....................................................... 49.362,75
Overlærer Albert Leths Legat........................................................................... 16.995,18
Oluf Halls Legat................................................................................................ 6.656,40
R. C. I. Schades Legat ......................................................................................... 11.343,28
Apoteker Johan Sanders Studielegat............................................................... 63.797,97
Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat .................................................. 25.413,39
Legatet for afdøde Herlovianeres trængende efterladte.............................. .39-463,05
Bryggeriejer Vilhelm Valløes Legat ............................................................... 13.493,84
Læge Kristian Johnsens Legat ........................................................................ 12.910,07
Knud Høgsberg Petersens Legat ............................................................... 9-305,91
Kammerherre Sophus Hennings Boglegat .................................................. 4.088,18
Sekretariatschef V. Clausen Hansens Legat ................................................... 71.959,88

325.634,16

Herlovianersamfundets årsregnskab 1970
INDTÆGTER
Kontingent ............................................................. 22.945,08

UDGIFTER
Herlovianeren ........................ 19-887,50

Renter ...................................................................... 3.666,20 Annonceindtægt ...................

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

Administration .....................

800,00 
19-087,50.......... 19-087,50

2.110,87
1.504,75
2.952,33

Underskud ............................................................. 19,17 Afskrevet på kontingent . . . 975,00

I alt........... 26.630,45 I alt........... 26.630,45

FORMUE PR. 1. JANUAR 1971

Beholdninger 31.12. 1970
Værdipapirer (kursværdi 26.211,25) ...................
Kassebeholdning .....................................................
Sparekassen København Sjælland .......................
Postgirokonto .........................................................
Kontingentrestancer ............................................
Udestående fordringer ............................................
Urørlig kapital:
Obligationer (kursværdi 9.660,-)...........................
Bikuben .................................................................

I alt...........

52.600,00
120,10
81,32
33,49

5.295,00
800,00

16.600,00
48,60

!----------------
75.578,51

Formue den 1. januar 1970 ....................................
Årets underskud fragår ........................................

75.597,68
19,17

75.578,51

Formue pr. 1. januar 1970: kr. 75.597,68 
København, den 12. februar 1970 

Jørgen Damgaard
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J64

Tirsdag den 30. marts 1971 kl. 19.30

afholdes Herlovianersamfundets

ordinære 
generalforsamling
i Grand Café’s selskabslokaler, Kongens Nytorv, København

1. Formanden aflægger beretning

2. Kassereren aflægger regnskab

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og andre embedsmænd

4. Forslag til ændring af lovenes § 4

5. Eventuelt

Efter generalforsamlingen tvangfri fællesaften for deltagerne 

Generalforsamlingen har i overensstemmelse med lovene været ind

varslet i Berlingske Tidende den 17. februar 1971


