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Herlufsholm
Herlufsholm Skole er oprettet af Herluf Trolle og Birgitte Gøye 

den 23. maj 1565. Året efter trådte skolen i virksomhed, og den har 
siden da været en kostskole for drenge. Herlufsholm fejrede i fjor 
400-års fest som skole, men institutionen er langt ældre, idet skolen 
har sin rod i et gammelt benediktinerkloster, oprettet den 29. novem
ber 1135. Klostret hed oprindelig Næstved Kloster eller St. Peders 
Kloster, men senere kaldtes det i reglen Skovkloster. Klostrets stiftere 
var den sjællandske stormand Peder Bodilsen, hans moder og hans 
to brødre. Til klostrets stiftelse bidrog desuden biskop Eskil af Ros
kilde, der skænkede klostret forskellige indtægter, som ellers tilkom 
Roskilde bispestol. 1140 forbedredes klostrets økonomiske stilling 
væsentlig ved Erik Lams gavebrev af 21. marts; herefter fritoges klo
stret for alle kongelige skatter, og desuden lagdes Næstved by ind 
under klostret, således at skatter, toldafgifter og bødeindtægter skulle 
betales til klostret.

Ved reformationen (1536) blev al klostrets gods inddraget under 
kronen. 1. juli 1560 foretog kong Frederik II og Herluf Trolle et ma
geskifte, således at kongen overtog Hillerødsholm (derefter kaldet 
Frederiksborg), mens Herluf Trolle og Birgitte Gøye fik Skovkloster, 
der samme år fik navnet Herlufsholm. Mageskiftet omfattede ca. y3 
af det gods, som før reformationen havde hørt under klostret.

Det var dette gods, som det barnløse ægtepar Herluf Trolle og Bir
gitte Gøye i 1565 skænkede til oprettelse af en skole. Fundatsen var 
udstedt under den nordiske syvårskrig, og få dage efter udstedelsen 
gik Herluf Trolle, som var rigsadmiral, om bord på flåden og blev 
såret i et søslag mod svenskerne ud for Mecklenburgs kyst den 4. 
juni; han døde af sine sår den 25. juni.

Da skolen trådte i funktion i 1566, virkede Birgitte Gøye i begyn
delsen som forstander, men allerede 1567 bad hun rigsrådet udnævne 
en anden. Så længe rigsrådet bestod, altså til enevældens indførelse i 
1660, udnævnte rigsrådet Herlufsholms forstander. Siden da har for
standeren været udnævnt af kongen.

Skolens og stiftelsens forstander er hofjægermester, baron Axel 
Reedtz-Thott, Gavnø pr. Næstved.
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Oplysninger og meddelelser
Skolens opbygning:

Skolen har følgende klasser: 6. hovedskoleklasse, 7. hovedskole
klasse, 1.-3. realklasse, I-III gymnasieklasse (sproglig og matematisk). 
Betingelsen for oprykning fra 7. hovedskoleklasse i 1. realklasse er, at 
vedkommende er i besiddelse af en sådan modenhed og kundskabs
fylde, at det kan »forventes, at han kan følge undervisningen i real
afdelingen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på 
normal tid«. Det forlanges desuden, at vedkommende skal fylde 14 
år senest seks måneder efter skoleårets begyndelse (altså inden 1. 
februar).

Oprykning i gymnasiet sker normalt efter 2. realklasse, men kan 
- hvis forholdene taler derfor - også finde sted efter realeksamen. - 
Fra det kommende skoleår optages fra Herlufsholm kommune og an
dre kommuner i oplandet dagskoleelever, både drenge og piger, i gym
nasiet.

Undervisningen i gymnasiet forudsætter, at disciplene har vilje og 
evne til at udføre et betydeligt arbejde på egen hånd. Derfor er en 
pæn oprykningsprøve efter 2. real eller en realeksamen ikke nogen 
garanti for, at en discipel kan følge med i gymnasiet, men opryknin
gen afhænger af, om skolen finder, at den pågældende er tilstrække
lig moden og egnet til gymnasiet.

I gymnasiet er undervisningen i religion, dansk, historie, samfunds
lære, oldtidskundskab, fransk, gymnastik og musik (sang) af samme 
omfang på den sproglige og den matematiske linje.

På den sproglige linje gives herudover en sproglig og litterær un
dervisning i engelsk og tysk med betydelige krav til både mundtlig 
sprogfærdighed og til skriftlig behandling af sprogene. Desuden un
dervises i latin i alle tre år, i geografi og matematik de to første år 
og i biologi det sidste år.

På den matematiske linje gives der en indgående undervisning i 
matematik, fysik og kemi. I de to første år undervises der i engelsk 
eller tysk efter disciplenes valg, dog således, at der skal melde sig 
mindst 5 til undervisning i det sprog, som de færreste melder sig til. 
Desuden undervises der i geografi de to første år og i biologi det sid
ste år.

Karakterer og vidnesbyrd:
Den Ørstedske karakterskala er nu afskaffet, og der er indført nye 

karakterer (tal).
Bedømmelsen af disciplene udtrykkes i fremtiden ved en af føl

gende karakterer: 13-11-10-9-8-7-6-5-3-0.
Skolen opfordrer hjemmene til nøje at læse de følgende definitio

ner af karaktererne, så at man véd, hvad tallene betyder.
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Vidnesbyrd vil normalt kun blive givet, når det skønnes, at karak
teren i tal ikke i tilstrækkelig grad oplyser, hvad hjemmet bør vide 
om den pågældendes evner, flid, opmærksomhed m. v.

Som det fremgår af definitionen, er det tanken, at karakteren 13 
kun skal gives i ganske specielle tilfælde. 11 vil være den normale 
topkarakter.

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta
tion.

11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præsta

tion.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middel gode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under mid

del.
6. Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 

præstation.
5. Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3. Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfreds

stillende præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

Af karakterdefinitionerne fremgår tydeligt skalaens hovedinddeling 
i 3 trin. De karakteristiske hovedord er '»udmærkede«, »middel«, og 
»usikre«. Karakteren 0 angiver det helt igennem slette og vil formo
dentlig og forhåbentlig kun blive anvendt yderst sjældent.

For at blive placeret i den øverste gruppe må eleven vise overblik 
over stoffet og i større eller mindre grad kunne tage selvstændig stil
ling til forelagte problemer inden for det pågældende stof.

Til den midterste af hovedgrupperne henføres præstationer eller 
standpunkter, der viser, at eleven er så godt hjemme i sit stof, at det 
kan siges stort set at være tilegnet.

Til den nederste af hovedgrupperne henføres elever, der viser usik
kerhed i den forstand, at de ikke har tilegnet sig det krævede stof og 
viser mangel på kundskaber eller færdigheder inden for stoffet.

Det kræves, at følgende to betingelser skal være opfyldt, for at real
eksamen eller studentereksamen er bestået:

1) Summen aj samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange ka
rakterernes antal.

2) Summen aj de to laveste karakterer plus gennemsnittet aj de re
sterende karakterer skal være mindst 13.

Kontingent jor kostskoledisciple:
Oplysning om kontingent og betaling heraf bliver sendt til hjem

mene.
Skolen vil drage omsorg for, at der bliver ansøgt om støtte fra Ung- 
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dommens Uddannelsesfond til de disciple, hvis forældres skatteplig
tige indkomst giver mulighed for at opnå en sådan støtte.

Skolebøger og andre læremidler:
Skolen indkøber alle skolebøger, og disciplene får dem som lån, 

ligesom ved statsskolerne. Der vil være mulighed for, at de disciple, 
som ønsker at eje bøgerne, kan købe dem. Hvis hjemmet ønsker, at 
disciple skal eje samtlige bøger, bedes det skriftligt meddelt bog
inspektor, lektor Levinsen, ved skoleårets begyndelse. Enkelte bøger, 
som man i årets løb får lyst til at eje, kan ved skoleårets slutning 
købes til en pris, som fastsættes af boginspektor under hensyntagen til 
bøgernes tilstand og alder. Hvis disciple ønsker at købe bøger på 
denne måde, må de fra hjemmet have skriftlig tilladelse til at købe 
bøgerne. Boglånet omfatter ikke Det ny Testamente og skolens sang
bog, som disciplene skal eje, og skolen ser helst, at disciplene også får 
lov til at købe ordbøger og atlas.

Med hensyn til bøger, lånt af skolen, fastsættes følgende regler:
1. Bøgerne er skolens ejendom.
2. Disciplene er ansvarlige for de modtagne bøger, så at bortkomne, 

mishandlede eller ødelagte bøger skal erstattes.
3. Enhver bog skal straks efter modtagelsen forsynes med navn, 

klasse og årstal. Navnemærkater hertil udleveres af skolen.
4. Bøgerne skal forsynes med omslag og i enhver henseende be

handles med omhu.
5. Der må ikke i bøgerne anføres notater, tilføjelser eller indstreg

ninger, undtagen det sker efter faglærerens anvisning. Enhver form 
for tegning i bøgerne eller mishandling af dem medfører erstatnings
pligt. Det er heller ikke tilladt at skrive gloser til, selv om man senere 
visker dem ud igen.

6. De lånte bøger skal afleveres til det af skolen fastsatte tidspunkt. 
Hvis en discipel i skoleårets løb forlader skolen, skal han forinden 
aflevere de modtagne bøger. Forinden afleveringen fjernes beskyttel
seshind, og der må ikke ligge notesbøger, papirlapper og lignende i 
bøgerne ved afleveringen.

For fremtiden vil disciplene gennem skolen få stilebøger, skrive- 
og opgavebøger, kollegiehæfter, notesbøger, kladdehæfter, tegnepapir 
med videre i rimeligt omfang efter skolens skøn. Der må ikke udrives 
blade eller dele deraf af hæfter, stilebøger, notesbøger o. s. v.

Skolen får med denne ordning mulighed for at kontrollere, at dis
ciplene behandler bøger og materiel forsvarligt. Man må forstå, at 
kravet om, at beskadigede eller på anden vis uansvarligt behandlede 
bøger med videre skal erstattes, vil blive håndhævet ubetinget. I til
fælde, hvor erstatning bliver krævet, vil det være naturligt, om hjem
met ønsker, at erstatning helt eller delvis skal betales af ugepengene, 
og skolen beder i sådanne tilfælde om, at hjemmet selv vil stille for
slag derom.
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Optagelse:
Nye disciple optages normalt fra skoleårets begyndelse i 6. kl. og 

i I g. I de øvrige klasser vil der som regel kun være mulighed for op
tagelse, hvis nogle af skolens disciple af en eller anden grund udmel- 
des uden afsluttende eksamen. Der optages ikke nye disciple senere 
end i I g. Tilmeldelse af aspiranter må foretages på blanketter, der 
rekvireres fra skolen og i udfyldt stand indsendes inden 15. april 1967. 
Aspiranter fra oplandet, som dagskoleelever, må søge optagelse gen
nem den skole, de går i.

Udmeldelse
kan kun ske fra udgangen af et kvartal og bedes tilstillet rektor tidligst 
muligt inden kvartalets udløb.

Konfirmation:
I skoleåret 1966—67 vil 1. real blive forberedt til konfirmation, så 

at disciplene bliver konfirmeret Palmesøndag, den 19. marts 1967.
Herlufsholms sognepræst, pastor Krarup-Hansen, forbereder til 

konfirmationen. Skolen ønsker, at disciplene under konfirmations
forberedelsen normalt deltager i gudstjenesten de søndage, hvor de 
er på skolen.

Telefonering:
Forbindelse med disciplene må normalt foregå skriftligt, og anmod

ninger om at få dem i tale telefonisk kan ikke ventes imødekommet. 
Der kan afgives besked til sovesalslærerne. Disses telefoner svarer sik
rest skoledage kl. 17.30-18.00.

Skolen henstiller, at hjemmene i størst muligt omfang skriver til 
disciplene, og at man ligeledes normalt lader disciplene skrive hjem 
og ikke anmoder dem om at telefonere i tilfælde, hvor de udmærket 
godt kunne sætte sig i forbindelse med hjemmet skriftligt. Det er 
yderligere særdeles nyttigt og værdifuldt, at disciplene vænnes til at 
skrive breve til deres hjem.

Forsikring:
I følge sygekasseloven kan alle, uanset alder, blive medlem af en 

statsanerkendt sygekasse, og ved 16 års alderen skal alle være enten 
nydende eller ydende medlem af en sådan, med mindre han på dette 
tidspunkt er medlem af en kontrolleret fortsættelsessygekasse og øn
sker at forblive i denne.

Skolen henstiller til hjemmene, at der drages omsorg for, at discip
lene er sygeforsikret på den ene eller den anden måde og vil gerne 
være behjælpelig med indmeldelse i den lokale, statsanerkendte syge
kasse, hvis vi får besked herom.

Da det er skolens opfattelse, at det er i hjemmenes interesse, at 
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disciplene er dækket forsikringsmæssigt for de almindeligste forsik
ringsområder hernede, har skolen tegnet en »kombineret elevforsik
ring«, der er obligatorisk for alle disciplene og omfatter: brand-, 
vandskade-, tyveri-, privatansvar og ulykkesforsikring. Præmien bliver 
cirka 15 kroner årlig.

Adresseforandring:
Forældre anmodes om ved flytning snarest at give rektor meddelelse 

om den nye adresse.

Lommepenge:
Disciplene får ugentlig gennem deres sovesalslærer udbetalt de for 

pågældende klasse fastsatte lommepenge. Da alle nødvendige udgifter, 
også porto, betales gennem sovesalslæreren, må dette beløb betragtes 
som tilstrækkeligt, og det er uønskeligt, at enkelte disciple forsynes 
med yderligere lommepenge.

Rygning:
Disciple i de ældste klasser har tilladelse til at ryge på skolen inden 

for visse rammer. For de øvrige klasser er rygning forbudt. Pa rejser 
til og fra skolen er rygning forbudt for alle disciple.

Sygdom:
Skolen har sit eget sygehus, hvor skolens sygeplejerske tager sig af 

de disciple, som bliver syge her på skolen. Ved skoleårets begyndelse 
bliver samtlige disciple undersøgt af læge Kjeld Hage, som året igen
nem regelmæssigt aflægger besøg for at tilse syge, foretage nødvendige 
undersøgelser med videre. Hvis en discipel under ophold hjemme eller 
andet steds uden for skolen har været udsat for at blive syg af en 
smitsom sygdom, må vedkommende ikke vende tilbage til skolen, før 
familiens læge (eller en anden læge) finder det forsvarligt.

Rejsetilladelse:
Ud over i ferierne kan disciplene, hvis afstanden gør det muligt, 

besøge deres hjem eller andre nære pårørende på week-end besøg på 
de fastlagte rejsedage. De øvrige søndage eller fridage vil der kun 
blive givet rejsetilladelse i begrænset omfang, og når særlige grunde 
foreligger. Dette gælder alle disciple, også de nærboende, hvor hjem
mene har været tilbøjelige til at mene, at drengene kunne tage hjem. 
Når en dreng går på Herlufsholm, må hjemmet være indstillet på, at 
han skal tilbringe et antal søndage på skolen sammen med kamme
raterne.

De disciple, med hvis hjem skolen ikke har nogen fast aftale om 
rejse, må i de enkelte tilfælde have en skriftlig tilladelse fra hjemmet 
for at kunne opnå rejselov fra skolen. Besøg i andre hjem end discip- 
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lenes eget må holdes inden for snævre grænser, og rejselov vil kun 
blive givet, når der foreligger skriftligt samtykke fra hjemmet og en 
skriftlig indbydelse fra det hjem, der skal besøges. Anmodninger om 
rejselov må være rektor i hænde senest 2 dage før rejsedagen.

Når skolen ønsker, at drengene skal tilbringe de almindelige week
ends på skolen, skyldes det ikke blot, at vi finder, at det hører med 
til kostskoletilværelsen, men også den kendsgerning, at disciplene ret 
ofte er trætte og uoplagte efter en rejse-week-end.

Forsømmelser:
Skolen ønsker stærkt at understrege, at undervisningen udgør et 

sammenhængende hele. Derfor er det vigtigt, at disciplene ikke for
sømmer mere end absolut nødvendigt, og skolen henstiller indtræn
gende, at hjemmene ikke anmoder om ekstra frihed undtagen i til
fælde, hvor meget vægtige grunde taler derfor. Der vil ikke blive 
givet tilladelse til, at disciple går op til køreprøve inden for skole
tiden.

Hvis en discipel under ophold i hjemmet bliver syg eller på anden 
måde forhindret i at møde rettidigt på skolen, må hjemmet omgående 
underrette vedkommendes sovesalslærer eller rektor.

Hvis dagskoledisciplene bliver syge, bedes hjemmet underrette sko
lens kontor telefonisk, og sygeseddel fra hjemmet bedes medbragt, når 
skolegangen genoptages.

Ekstraundervisning og lektiehjælp:
Der rettes ikke så sjældent henvendelser til skolen om at arrangere 

ekstraundervisning eller skaffe lektiehjælp. Sådanne foranstaltninger 
er rimelige, når en discipel har fået huller i sin viden på grund af 
længere tids sygdom eller lignende, og skolen vil i den slags tilfælde 
gøre, hvad den kan, for at ordne den fornødne hjælp. Hvis en discipel 
derimod er gået tilbage som følge af manglende flid, må der i første 
række stilles krav til den pågældende selv, og skolen finder det ikke 
rigtigt straks at foranstalte særhjælp i sådanne situationer. I mange 
tilfælde, hvor en discipel gerne vil have ekstraundervisning, er det 
slet ikke dét, der er tiltrængt. Det, der er i vejen, er ofte, at den 
pågældende ikke følger ordentlig med i timerne og ikke har tankerne 
ved arbejdet under forberedelsen.

Det forventes, at ekstraundervisning ikke finder sted uden efter for
handling med skolen.

Undervisning i musik:
Disciple, som ønsker at få undervisning i musik, må melde sig straks 

ved skoleårets begyndelse. Skolens musiklærer, organist Larsen, vil så 
undervise så mange, der er plads til, i klaverspil og være behjælpelig 
med at finde en musiklærer til andre interesserede. Dog må man for
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stå, at kun et begrænset antal disciple kan få musikundervisning, fordi 
vi ikke råder over tilstrækkelige lokaler og instrumenter til at skaffe 
øvetid. Vi håber på bedre forhold på dette område i en nærmere 
fremtid. For al musikundervisning betales et honorar, svarende til, 
hvad sådan undervisning normalt koster. Dog vil skolen sørge for, at 
disciple med anlæg og interesse for musik kan få undervisning helt 
eller delvis uden bekostning i tilfælde, hvor de økonomiske forhold 
taler for det.

Bilkørsel:
Skolen har været ude for tilfælde, hvor en discipel med hjemmets 

tilladelse har haft bil stående hos venner i nærheden og er kørt hjem 
i bil i ferier eller på week-end. Det er da sket, at kammerater er 
blevet taget med.

Heldigvis er der ikke indtrådt uheld i sådanne tilfælde, men på 
baggrund af, at bilulykker er en almindelig foreteelse, anser skolen 
det for nødvendigt at forbyde, at disciple under nogen form har 
rådighed over et motorkøretøj.

Eksaminer 1965
Beskikkede censorer i de skriftlige fag:

Dansk i III g: lektor Svend Heuer, Århus, og rektor Karl Olsen, 
Viborg; i r.: viceinspektør Th. Lyngby, Ålborg; i 2. r.: overlærer 
Keld Nielsen, Assens.

Engelsk i III s.: adjunkt Else Jørgensen, Kolding, og lektor F. Hu- 
nosøe, Lyngby; i r.: lektor V. Voldby, Virum.

Tysk i III s.: rektor Sejer Johansen, Hobro, og lektor Harald Ja
cobsen, Hellerup.

Matematik i III m.: lektor Erh. Jensen, Klampenborg, og lektor 
Harald Andersen, Ribe; i r.: fagkonsulent Tommerup Jensen, 
Virum; i 2. r.: skoleinspektør Børge Tofterup, Gørding.

Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver:
lektor Gertrud Grüner-Nielsen, Rødovre: fysik III m.
lektor Hynding, Johannesskolen, København: latin III s.
lektor fru Ingeborg Jørgensen, Næstved: engelsk III s.
adjunkt W. Jørgensen, Frederiksberg Gymnasium: geografi II g og 

biologi III g.
lektor Nørlyng, Statens og Hovedstadskommunernes Kursus, Kø

benhavn : fransk III g og r.
lektor B. Sano, Haslev: dansk III m, historie III s. 
adjunkt Lauge Sørensen, Birkerød: matematik III m og r.
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Indbudt af skolen som censorer:
adjunkt Boolsen, Sorø Akademi: latin 2 r.
lektor Molde, Sorø Akademi: engelsk II s.
lektor Stevns Hansen, Sorø Akademi: geografi I g. 
rektor Østergaard, Sorø Akademi: matematik II m. 
overlærer Køie, LI. Næstved Skole: engelsk r.

Studentereksamen
Nysproglig linie:

1. Nils-Erik Ceplitis.
2. Per Gøthe.
3. Søren Hempel.
4. Flemming Lerche.
5. Klaus Orland.
6. Eivind Sveinbjørnsson.

Gennemsnit:
årskarakter 7,6; eksamen 7,7.

Matematisk-nat urvidenskabelig 
linie:

1. Bent Ebbensgaard Andersen.
2. Henrik Bencke.
3. Steen Fischer.
4. Lennart von Haffner.
5. Peder Wiirgler Hansen.

6. Svend-Jørgen Heineke.
7. Henrik Jepsen.
8. Niels Krüger.
9. Torben Lassen.

10. Kim Leschley.
11. Lars Friis Mal ver.
12. Steen Meedom.
13. Kai Peter Muus.
14. Henrik Muusfeldt.
15. Vilhelm Pedersen.
16. Mogens Rasmussen.
17. Niels Arne Ravn-Nielsen.
18. Kay Skovgaard-Petersen.
19. Jan Petter Sommerfelt.
20. Eric Wandel-Petersen.
21. Erik Svarre.
Gennemsnit:

årskarakter 7,8; eksamen 7,7.

Realeksamen
1. Peter John Anker-Petersen
2. Gösta Esping-Andersen.
3. Michail Grunnet.
4. Torben Bjørn Hansen.
5. Christian de Jonquieres.
6. Lars Jørgensen.
7. Ivan Madsen.

8. Tom Valentin Pedersen.
9. Jesper Ryberg.

10. Karsten Bo Sørensen.
11. Jan Thobo-Carlsen.
12. Einar Thomas.
13. Bent Vase.
2 fik mg, 7 mg-4- og 4X-

Efter realeksamen oprykkedes Peter John Anker-Petersen i I gs, 
Michail Grunnet, Christian de Jonquires, Jesper Ryberg og Einar 
Thomas i I gm.

2. real
Efter prøven oprykkedes: 14 i 3. real, 4 i I gs, 8 i I gm og 4 ud- 

meldtes.
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Skolens lærere og personale
Rektor P. Kierkegaard, historie: III s, I m, 1. r., 7. kl.
tlf. 72 07 08 oldtidskundskab: III m. 

engelsk: III s.
Lektor G. Ilium, historie: II m, I s.
tlf. 72 06 08 latin: II s, 2. r. 

matematik: 1. r., 7. kl.
Lektor J. Degenkolw, geografi: II s, II m, I s, I m, 3. r.
tlf. 72 33 86 biologi: III s, III m, 3. r., 2. r., 

1. r., 7. kl., 6. kl.
fysik: 7 kl., 6. kl.

Lektor Mogens Jensen, matematik: III m, II s, II m, I s,
tlf. 72 24 71 I m, 2. r.
Lektor Wohlfahrt Andersen, tysk: III s, II m, I s, 3. r., 2. r.,
tlf. 72 27 48 7. kl.

tegning: 2. r., 1. r., 7. kl.
Lektor C. Levinsen, historie: III m, II s, 3. r., 2. r.,
tlf. 72 10 98 6. kl.

gymnastik: III, II, I + 3. r., 1. r., 
6. kl.

Lektor Normann Jørgensen, religion: III s, II s, I m, 3. r., 7. kl.
tlf. 72 04 30 latin: III s, Is.

oldtidskundskab: III s, II s, II m, 
I s, I m.
gymnastik: III, II, 1+3. r., 2. r.,
7. kl.

Lektor Henry Andersen, engelsk: II s, 1. r.
tlf. Herlufmagle 219 fransk: III s, II m, I s.
Adjunkt H. Schwarz, engelsk: II m, I s, I m, 3. r.
tlf. 72 00 20 fransk: III m, II s, I m.
Adjunkt Fischer Hansen, dansk: III s, III m, I s, 3. r.
tlf. 72 26 13 tysk: II s, I r.
Adjunkt Mads Nielsen, dansk: II s, II m, I m, 2. r., 7. kl.
tlf. 72 45 33 engelsk: 7. kl.
Adjunkt Gert Olsen, fysik: III m, II m, I m, 3. r., 2. r.,
tlf. 72 03 71 1. r.

kemi: III m, II m, I m.
matematik: 3. r.

Organist Andreas Larsen, religion: III m, II m, I s, 6. kl.
tlf. 72 12 56 sang og musik: III, II, I, 1. r., 

7. kl., 6. kl.
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Gymnasielærer John Riis, 
tlf. 72 42 90

Lærerinde fru Wohlfahrt 
Andersen, 
tlf. 72 27 48
Eks. faglærerinde 
fru Fischer Hansen, 
tlf. 72 26 13
Pastor V. Krarup-Hansen, 
tlf. 72 03 78
Tømrermester K. Ejnar Hansen,

dansk: 1. r.
engelsk: 2. r.
fransk: 3. r.
geografi: 2. r., 1. r., 7. kl., 6. kl.
matematik: 6. kl.
skrivning: 1. r., 7. kl., 6. kl.
tegning: 6. kl.
dansk: 6. kl.

engelsk: 6. kl.

religion : 1. r.

sløjd: 2. r., 1. r., 7. kl., 6. kl.

Ugeinspektionen har været varetaget af: lektorerne Wohlfahrt An
dersen og Normann Jørgensen, og adjunkterne H. Schwarz, I. Fischer 
Hansen og Gert Olsen.

Udendørsinspektion: gymnasielærer John Riis.
Tilsyn med fysiksamlingerne: adjunkt Gert Olsen.
Tilsyn med naturfagssamlingen: lektor J. Degenkolw.
Skolens bibliotekar: gymnasielærer John Riis.
Inventarinspektor: lektor Normann Jørgensen.
Boginspektor: lektor C. Levinsen.
Økonomiinspektør: S. Lundgren Beck. Tlf. 72 01 01, priv. 72 16 33.
Skolens læge: læge Kjeld Hage. Tlf. 72 14 95.
Økonoma: frk. Anna Elisabeth Jensen. Tlf. 72 04 83.
Oldfrue: frk. Alice Hansen. Tlf. 72 04 98.
Sygehuset: fru Aase Schou, tlf. 72 03 45
Sovesalslærere er:
Lektor C. Levinsen, Klosterbygningen, tlf. 72 10 98.
Lektor Mogens Jensen, Skolebygningens vestre sovesal, tlf. 72 24 71.
Adjunkt H. Schwarz, Skolebygningens østre sovesal, tlf. 72 00 20.
Adjunkt Mads Nielsen, Museumsbygningen, 1. sal, tlf. 72 45 33.
Adjunkt Gert Olsen, Museumsbygningen, 2. sal, tlf. 72 03 71.
Lektor Normann Jørgensen, Lassengården, tlf. 72 04 30.

❖
Sygeplejerske fru Valborg Larsen tog 1. september sin afsked for at 

tiltræde en stilling andetsteds. Skolen takker hende for godt arbejde i 
de forløbne år.

Siden 15. september har fru Aase Schou med megen interesse og 
omhu varetaget arbejdet på skolens sygehus.
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Forstanderen skriver om lektor Borelli-Møller og lektor Juel Møller, 
som så ud som ovenstående billeder viser, da forstanderen var dipel.

Lektor V. Borelli-Møller
Hr. Borelli-Møller fik hurtigt to hovedområder for sit virke på 

Herlufsholm udover sovesalslærergerningen, nemlig fysik- og kemi
undervisningen og så hvervet som inspektør - den gang mere omfat
tende end nu med ansvar for og kontrol med hele skolens inventar, 
smadrede ruder, overhedede kakkelovne osv. ... Hans ro, hans humør 
og den fabelagtige respekt, diplene nærede for ham, var ham til stør
ste nytte både som lærer og inspektør. løvrigt tog hr. Borelli-Møller 
sig i sin fritid meget af sporten — særlig fodbold, hvor han var fri
villig dommer i utallige træningskampe i en tid, hvor spimen ikke 
eksisterede, og sportslig aktivitet knapt var så anset på Herlufsholm 
som i dag.

Som sproglig har jeg kun haft hr. Borelli-Møller i fysik i mellem
skolen fra 1932 til 36, men jeg kom ham igen på meget nært hold ved 
min tilbagekomst til Herlufsholm som forstander i februar I960. Rek
tor Friis-Hansen døde 14 dage efter min tiltrædelse, og lektor Borelli- 
Møller overtog hvervet som Herlufsholms daglige leder. Her mærkede 
man hans dybe kærlighed til og forståelse af alt, hvad der var herlo- 
viansk. Skolen nød godt af hans prestige og loyalitet, og jeg selv fik 
den bedste introduktion til min nye gerning gennem det første halve 
års intime samarbejde med ham.

Når hr. og fru Borelli-Møllers livsgerning på Herlufsholm skal 
omtales, må vi ikke glemme noget af det allervigtigste: deres fan
tastiske trofasthed overfor de gamle diple. Det gule hus, som blev 
deres hjem i de mange år. var til stadighed et samlingspunkt for be
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søgende gamle herlovianere. Her troppede gamle drenge op og blev 
altid modtaget med varme og det kendte, muntre smil i de sammen
knebne øjne, der næsten spurgte, hvilke tossestreger man nu havde 
bedrevet siden sidst. Det er formentlig et af de største savn for gam- 
melherlovianere, der nu besøger Herlufsholm, at hr. og fru Borelli- 
Møller ikke er her mere.

Borelli-Møllers blivende indsats på Herlufsholm ses i dag i det ny 
fysikum, som han stod fadder til, og ved hvis opførelse og indret
ning han var den drivende kraft. Han ønskede også, det skulle fyldes 
med diple, for han så Herlufsholms mission bl. a. som den at uddanne 
flest mulige til at forløse tidens tekniske muligheder. Herigennem har 
hans opdragergerning sat sig spor langt ind i fremtiden.

Axel Reedtz-T hott
Lektor Svend Juel Møller

Næsten alle nulevende gamle herlovianere og diple har kendt hr. 
Juel Møller på Herlufsholm enten som lærer på klassen eller sovesalen 
eller fra biblioteket, som han forestod i alle de mange år, siden lek
tor Gøtzsche afgav hvervet i 1935.

Den, der skriver disse linjer, oplevede hr. og fru Juel Møller før
ste gang som sovesalslærerægtepar på Vuen i 1932. Det har altid slået 
mig, at deres væsen siden da forandrede sig forbløffende lidt. Ro, hu
mor, viljen til at søge en positiv løsning karakteriserede dem begge i 
deres gerning både i forhold til diplene, til kolleger og til skolens 
ledelse. Ungerne på Vuen satte dem meget højt, trods hr. Juel Møller 
ikke var bange for at gribe effektivt og føleligt ind overfor en uefter
rettelig dipel.

Siden lærte jeg hr. Juel Møller at kende som dansklærer i hele gym
nasiet. Det var faktisk meget inspirende. Ikke for megen uforståelig 
dissekering af dansk poesi. Snarere en ansporing til selv at finde vær
dier i litteraturen. Han evnede at skabe kærlighed til det danske 
sprog og give eleverne lyst til at bruge det rigtigt.

Her kommer vi vel til et af de områder, hvor Juel Møllers navn 
vil leve længst på Herlufsholm, nemlig i hans praktiske brug af sine 
evner til at forme gode tanker i kønne, regulære vers - til tider mun
tre, ofte tankevækkende, altid præget af søgen efter en indre kerne af 
sandhed og stedse båret af stor kærlighed til Herlufsholm, til egnens 
natur og skolens væsen.

Hr. og fru Juel Møller kom man simpelthen til at holde umådelig 
meget af. De var så vigtige for Herlufsholm, at man ikke forstår, de i 
dag kan undværes. Jeg tror imidlertid at den gerning, de gjorde, og 
det eksempel, de satte, vil leve på Herlufsholm i mange, mange år. - 
Den afdæmpede tone — det sikre, men forsigtigt formulerede positive 
synspunkt - den oprigtige glæde ved gerningen mellem diple og kol
leger var deres »varemærke« for at tale Juel Møllersk. Her var en stil 
og indstilling, Herlufsholm gerne vil bygge videre på.

Axel Reedtz-Thott.
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Disciplene
Skoleåret begyndte med 203 disciple. I skoleårets løb er udmeldt 

David Gress Wright, 1. real, på grund af rejse til USA. Torben Holm, 
II gs., udmeldtes efter nytår på grund af sygdom, men vender tilbage 
til næste skoleår. I 2. r. er optaget Jens Brix Christiansen og Ole Her- 
mansen.

I nedenstående fortegnelse er disciplene anført klassevis i alfabetisk 
rækkefølge. Nyoptagne disciple er betegnet med *.

III
1. Peter Blanner ............................
2. Frederik Crone ..........................
3. Torkel Hagemann .....................

4. Søren Axel Hove .....................
5. Lars Ilsøe ..................................
6. Hans Kierkegaard ....................
7. Otto Vilhelm Kaalund ...........
8. Jan Lehmann ............................
9. Fritz Rosenørn-Lehn ................

10. Steen Sæmundsen ....................

III
1. Harald Collet ..........................
2. Palle Jes Fischer ........................

3. Ole Gaardsting .........................
4. Klaus Eggert Hansen ...............
5. Kjell Michael Harr....................
6. Thomas Skat Rørdam Holm ....
7. Anders Jensen ..........................
8. Kasper Jørgensen .....................

9. Erik Lassen ................................
10. Per Markvardsen ......................
11. Sten Muus ................................
12. Rasmus Møller .........................
13. Helge Kastrup Olsen ...............
14. Leif Lindskov Pedersen ...........
15. Fredrik Rosenørn-Lehn ...........

II
1. Svend Michael Bruun Andersen
2. Nis Boesdal ................................

gs-
9. 8. 47, overingn., Kbh. S.

17. 7. 47, fhv. direktør, Helsinge.
10. 5. 48, fysioterapeut, fru G. 

Hagemann, København.
25. 12. 47, fru Kristensen, Kbh.
12. 8. 47, overlærer Rønne.
27. 2. 48, rektor, Herlufsholm.
20. 5. 46, godsforvalter, Gavnø.

2. 4. 48, civilingeniør, Hellerup.
8. 3. 47, baron, Sverige.

14. 2. 47, læge J. Bojsen-Møller, 
Farum.

gm.
13. 10. 47, hofjægermester, Lundby.
20. 2. 48, fru Inge Fischer Frank, 

Brønshøj.
2.1 2. 47, fru G., København.

18. 7. 47, civiling., Hørsholm.
31. 8. 45, fru E. H., Gentofte.
25. 9. 47, læge, fru H., Kbh.
12. 1. 47, fabrikant, Gentofte.
14. 6. 46, tandlæge, fru Inger Clau

sen, Odder.
4. 7. 46, gårdejer, Mommark.
9. 7. 46, forstander, St. Heddinge.
5. 3. 47, skovrider, Lindersvold.

12.11. 47, ingeniør, Borup.
4.11. 47, skibsfører, København.
3. 9. 46, kasserer, Holstebro.

21. 8. 47, lensbaron, Oreby.

gs-
8. 4. 47, landsretssagf., St. Rise.

18 .12. 48, reklamekonsulent Ruth 
Fønss, Århus.
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3. Jesper Harris Clausen ...............

4. Gert Cortzen ..............................
5. Jan Feldthusen ........................
6. Jens Gustav Hage ....................
7. Jesper Hertz ..............................
8. Jan Jacobsen ..............................
9. Michael Jessen ..........................

10. Steen-Mikael Lund ....................
11. Per Pontoppidan Møller ...........
12. John Ernst Schumann ...............
13. Steen Steincke ............................
14. Søren Tüxen ............................

II
1. Asger Bendtsen ........................

2. William Berntsen .....................
3. Carl-Gustaf Blixen-Finecke .....

4. Nils Peter Buck ........................
5. Peter Degenkolw ......................
6. Edgar Hammershaimb .............
7. Laurits Lydehøj Hansen ...........
8. Niels Hempel-Jørgensen...........
9- Peter Egens Pedersen ...............

10. Claus Højlund Rasmussen .......
11. Peter Riis ..................................
12. Hans Jakob Skaaning ...............
13. Lars-Johan Skjerbek .................
14. Lars Thrane................................
15. Per Thrane ................................
16. Svend Vedde ............................

I
l .*Ole Holst Andreasen ...............
2 . Peter John Anker-Petersen .......
3 .*Peter Franck ............................
4 .*Christian Gluud ........................
5. Ole Gøtzsche ............................
6. Finn Helmer-Petersen ...............
7. Christian Kønigsfeldt ...............
8. *Søren Ringgård ......................
9. Maxwell Sehested ....................

10. *Jens Victor ................................

20. 4. 46, gårdejer Hans Groth, 
St. Rise.

24. 5. 48, direktør, Afrika.
28. 3. 49, kontorchef, Hellerup.
19. 6. 48, arkitekt, Hørsholm.
2. 9. 48, direktør, Klampenborg.
6. 4. 48, fru D. Nielsen, Kbh.

10. 9. 48, fru McDougal, Kbh.
14. 10. 48, direktør, Kbh.
20. 9. 46, godsejerinde, Pjedsted.
22. 3. 48, fru S., København.
17. 11. 48, direktør, England.
25. 5. 48, direktør, Hørsholm.

gm.
26. 8. 48, proprietær, ejendoms

mægler, Stege.
10. 1. 47, direktør, Frederikssund.
29. I- 49, mag. art. Thorbjørn 

Møller, Hesselager.
5. 1. 47, fru Elsa B., Madrid.

27. 7. 48, lektor, Herlufsholm.
19. 1. 49, ambassadør, København.
14. 2. 47, gårdejer, Ugledige.
29. 6. 48, red., gdr., Dyssekilde.

6. 6. 47, direktør, Italien.
7. 4. 49, rådg. civiling., Nærum.

12. 9. 48, gymnasielærer, Herlufsh.
13-12. 46, fysioterapeut, Kbh.
10. 3. 48, sognepræst, Galtrup.
27. 11. 48, direktør, Charlottenlund.
27. 11. 48, direktør, Charlottenlund.
14. 3. 48, fru W. Hansen, Fr. sund.

gs-
25. 12. 47, Irs. dr. jur., Dalby.
28. 6. 49, direktør, S. P., Vedbæk.
19. 7. 49, direktør, Rungsted Kyst.
19.11. 47, læge, Skælskør.
26. 3. 50, dyrlæge, Italien.

7. 3. 49, lektor, fotograf, Kbh.
11. 2. 50, minister, England.
10. 1. 50, fru, Silkeborg.
16. 5. 50, rådg. civiling., Malaya.
12. 10. 49, skibsreder, Charlottenl.
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I gm.
1. Hassan Aref ..............................

2. Niels Christian Gjellerup ........
3. Philippe Grand jean ..................
4. Michail Grunnet........................
5. *Stig Hansen............................
6. Svend Aage Lydehøj Hansen ...
7. Tom Eggert Hansen ..................
8. *Christian Holt ........................
9. Lars Humle ................................

10. Christian de Jonquieres ...........
ll. *Finn Koefoed ........................
12. Carsten Lassen............................
13. Mogens Linnet ........................
14. *Ole Madsen ...........................
15. Erik Markussen .........................
16. *Poul Eric Peterson ................
17. Jesper Ryberg ............................
18. Einar Thomas ............................

28. 9. 50, Research Scientist, 
Ottawa.

2.1 0. 48, ingeniør, Mallorca.
1. 3. 50, fru T. G., København.

16. 9- 47, kriminalass., København.
6. 4. 49, gårdejer, Næstved.
3.10. 48, gårdejer, Allerslev.
7. 9. 49, civiling., Hørsholm.

21. 3. 48, civiling., Risskov.
14. 2. 49, fru H., Hellerup.
13. 1. 48, ambassadør, Teheran.

9- 2. 49, dir., civiling., Gentofte.
9. 3. 49, skovrider, Fakse.

17. 5. 49, kaptajn, København.
8.1 1. 47, forretningsf., Marstal.

26. 9. 49, fru M., Rungsted.
17. 12. 48, regnskabschef, Herlev.

1. 5. 49, charge d’affaires, Syrien,
12. 4. 47, fru T., Birkerød.

3.
1. Claus Bang ................................
2. Niels Christian Clausen ...........
3. James Rex Essam ....................
4. Denis Fairbank ..........................
5. Frederik Harhoff ......................
6. Steffen Stampe Holst ...............
7. Henrik de Jonquieres ...............
8. Niels Jægersborg ......................
9. Per Krogh ..................................

10. Eric Pratt ....................................  
ll.*Svend Otto Rasmussen ...........
12. Jan Michael Steenberger ...........

13. Sven-Ebbe Thaysen-Müller.......
14. Peder Thisted ............................
15. Ivar Michael Treschow.............

real
7. 8. 49, afd. konstruktør, Kbh.
3.10. 48, reklamechef, Schweiz.
1.12. 49, squardron leader, Kbh.

31. 7. 49, direktør, fru, Jersey.
27. 5. 49, generalkonsul, New York.
30. 6. 48, godsejerinde, Nysø.
28. 5. 50, ambassadør, Teheran.
24. 5. 48, grosserer, Horsens.
12. 9. 49, handelschef, Grønland.
22. 12. 49, oberstløjtnant, Berlin.
14. 2. 48, bogtrykker, Maribo.
10. 10. 50, kontorchef, udenrigs

ministeriet, Albertslund.
4. 6. 48, fru T. M., Køge.

21. 1. 50, direktør, Gentofte.
11. 1. 48, hofjægermester, Charl.

2. real
1 . John Aiken ...............
2 .*Jens Brix Christiansen ..
3. Venzel Hammershaimb
4. Christian Loch Häsling

19. 1. 50, kontorchef, Haag, Holl.
1. 6. 51, direktør, Holte.

16. 6. 50, ambassadør, Kbh.
9. 1. 50, proprietær, Herlufmagle.
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5. *Ole Hermansen .....................
6. Karl Mogens Hoick ................
7. Ulrich Holstein ........................
8. *Søren Iversen ........................
9. Per Jarl-Hansen ........................

10. Jørgen Jørgensen .......................
11. Leif Ove Knudsen ....................

12. Geert Honnens de Lichtenberg
13. Ole Michaelsen ........................
14. *Klaus Monberg ....................
15. Hans Christian Møller .............
16. Jørgen Nexøe-Larsen ...............
17. Christopher Brøchner Petersen
18. John Otto Raben-Levetzau .......
19. Ole Asbjørn Riis ......................
20. Claus Riisberg ............................
21. Henrik Roed ..............................
22. Peter Roed ................................
23. Mads Thuesen ..........................
24. Henrik Yde ................................

1.
1. Carl Christian Andersen...........
2. Axel Henrik Blixen-Finecke ...
3. Geert Knud Christoffersen.......

4. *Kim Daugaard ....................
5. Henrik Gowers-Lund ...............
6. Jesper Halskov ........................
7. *Jens Hoick ............................
8. Jesper Humle ............................
9. *Peter Iversen ........................

10. Anders Kloppenborg Jensen ...
ll. *Carl Jensen ............................
12. Michael Reinhold Jensen .......

13. Jens Normann Jørgensen .......
14. Hans Henrik Kondrup ...........
15. Jan Kølbæk ................................
16. Niels Mogensen ........................
17. *Jarl Møller ............................
18. *Claus Munck Petersen............
19. Stig Othmar Poulsen ...............

21.10. 50, arkitekt, Kuwait.
6. 3. 50, baron, Glumsø.

13. 5. 49, greve, Sandved.
16. 9. 49, direktør, Hellerup.
26. 9- 49, direktør, Søborg.
24. 4. 50, fru, Holbæk.
4. 4. 49, overtoldkontrollør, 

Svendborg.
17. 2. 50, fru, Bidstrup.

4. 2. 50, dyrlæge, Grenå.
22. 2. 50, fru, Virum.
17. 2. 50, råd.ing., Borup.

3. 3. 50, fabrikant, Rungsted.
24.11. 49, tobaksfabr., Horsens.

8. 2. 50, baron, Aalholm.
5. 6. 50, gymnasielærer, Herlufsh.
1. 8. 50, major, Tybjerggård.
4. 1. 51, fru, Ørholm.
4. 1. 51, fru, Ørholm.

16. 2. 50, direktør, Klampenborg.
16. 8. 50, distributionschef, 

Brabrand.

real
7. 7. 51, direktør, Bombay.

15. 5. 52, baronesse, Hesselager.
1.1 1. 50, direktør, cand, pharm., 

Nigeria.
9. 2. 51, afdelingschef, Holte.
7. 9- 51, civilingeniør, Syrien.
6. 12. 51, prokurist, Holte.
9. 11. 51, fru H., København.
1. 1. 51, fru H., Hellerup.

19. 2. 51, direktør, Hellerup.
16. 5. 51, lektor, Herlufsholm

9. 7. 51, fabrikant, Gentofte.
28.12. 51, dir. fru Birgit Kejser, 

Valby.
1. 7. 51, lektor, Herlufsholm.

11. 6. 50, tømrermester, Hellerup.
25.12. 51, fabrikant, København.
26. 1. 51, lærerinde, fru, Køge.
10. 12. 51, bogholder, Hillerød.
24. 1. 52, malermester, Århus.
20. 1. 52, civilingeniør, København.
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2O. *Steen Højlund Rasmussen ...

21,*Michael Rosenørn-Lehn ...........
22. *John Ryberg ........................
23. Ketil Skovgaard-Petersen .......
24. Jan Stærmose ............................

25. Mikkel Sørensen ........................
26. Steen Allan Weidemann .......
27. Peter Dyrberg Vibede ...........
28. Christian Munck Østergaard ...

13. 6. 52, civiling., dr. techn., 
Nærum.

16. 9- 49, lensbaron, Oreby.
3. 9. 51, afd.sygepl., Holstebro.

29. 6. 50, dispachør, Rungsted.
19. 1. 51, ark., kgl, bygningsinsp. 

Blommenslyst.
18. 12. 51, fru, København.
22. 7. 50, købmand, Kastrup.

5. 4. 51, soc.rådg., fru, Vejle.
26. 9. 51, direktør, Hellerup.

7. klasse
1. Torben Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

2. Robert Anker-Petersen ...........
3. *Jan Flindt ..............................
4. Lars Frej slev ............................
5. *Stephen Halek..........................
6. Otto Stenbæk Hansen ...............
7. Carsten Haugsted ....................
8. *Hans Peter Hjerl ..................

9. Michael Dixon Hjul ...............
10. Thomas Hoppe ........................
11. Peter luel ................................
12. *Ole Jein .....................................
13. Peter Bowall Jensen ...............
14. Lars Normann Jørgensen .......
15. Bjarke Jørnung ........................
16. Henrik Kampmann....................
17. Bernt Kiær ................................
18. Steen Korsgaard ........................
19. Ole Mielby ................................
2O. *Michael Nørbjerg ....................
21. Per Lerdrup Olsen ....................
22. Peter Oxholm ............................
23. Allan Prior-Knock ....................
24. Henrik Ravn ............................
25. Preben Ruager ........................
26. Per Resen Steenstrup ...............
27. Anker Søndergaard ....................
28. Ole Wichmann ........................
29. lan Woolrych ............................

3. 3- 52, godsejer, greve, »Hvid
kilde«.

23.12. 52, fru Skou Pedersen, Vedb.
22. 1. 53, fru, Holte.
22. 1. 53, viceskoleinsp., Brønshøj.

1.1 0. 52, ambassadør, Afrika.
16. 5. 53, ambassaderåd, Frankrig.
14. 1. 53, kommandør, København.

6. 8. 52, direktør, cand. jur., 
Hørsholm.

2. 7. 52, fabrikant, Brasilien.
9- 6. 51, læge, Endelave.

19. 12. 51, godsejer, Petersgård.
20. 2. 52, fru, Hillerød.
19. 8. 52, kontorchef, fru, Holte.
12. 7. 52, lektor, Herlufsholm.
18. 3. 53, civilingeniør, Thailand.
10. 6. 51, grosserer, København.
18. 12. 51, godsejer, »Binnitze«.
2.1 2. 52, proprietær, Voldstedlund.

17. 4. 52, ingeniør, Fredericia.
8. 9. 52, direktør, Nærum.
6. 5. 52, fru, København.

16. 6. 53, fru, Virum.
8. 4. 52, direktør, København.
4. 8. 52, forpagter, »Knudslund«.
9. 6. 52, direktør, København.
2. 7. 52, civiling., København.

16. 9. 52, fru, Kgs. Lyngby.
28. 3- 53, grosserer, Hellerup.

7. 7. 52, grosserer, Søllerød.
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6. klasse
l .*Eske Wohlfahrt Andersen ...
2 .*Henrik Bahn-Petersen............
3 .*Ulrik Bernhoft ....................
4 .*Aksel Buchter-Larsen ...........
5 .*Jan Vilmer Christensen ........
6 .*Allan Fischer ........................
7 .*Klaus Gormsen ....................
8 .*Henning Hjerl ....................
9 .*Poul Holstein ........................

10 .*Erik Hove ............................
ll .*Nils Hyldvang ....................
12 .*Jens Kristian Morell Jensen ...
13 .*Dan Loumann Jepsen ............
14 .*Jens luel .................................
15 .*Steen Kørner ........................
16 .*Peter Krogh Lauritzen .......
17 .*Andreas Lehmann ................
18 .*Claus Levinsen ....................
19-*Niels Mehl ................................
20 .*Otto Reedtz-Thott ................
21 .*Per Riisberg ........................
22 .*Tim Shinkfield ....................
23 .*Per Sjøqvist .............................
24 .*Jens Christian Sørensen .......

23 . 8. 53, lektor, Herlufsholm.
6. 10. 53, regnskabschef, Glostrup.
3.12. 53, godsejer, Slagelse.

31.10. 53, overlærer, fru, Ringkøb.
12. 3. 53, fru, København.
11. 7. 52, dr. jur., dir., København.
25. 4. 53, fru, København.

6. 8. 52, dir., cand. jur., Hørsh.
22. 1. 52, greve, Sandved.

9. 2. 54, fru Christensen, Københ.
15. 4. 53, fru, LI. Værløse.
17. 5. 53, fru Koefoed, Brøndby.
26. 5. 53, fru, Esbjerg.
4. 8. 53, godsejer, Juelsberg.

13. 8. 53, konsul, Madras.
25. 6. 53, fru, København.
11. 5. 54, direktør, København.

8. 1. 54, lektor, Herlufsholm.
5. 1. 53, grosserer, Haderslev.

15. 2. 54, baron, Gavnø.
7. 4. 53, major, Tybjerggaard.

11.12. 53, fru, Brønshøj.
20.12. 53, direktør, København.
31.10. 52, fru Hanne Lindahl, 

Espergærde.

Følgende disciple fra III g har været præfekter i dette skoleår: 
Lassengården: Lars Ilsøe, Rasmus Møller.
Museumsbygningen: 1. sal: Palle Fischer, Søren Hove.
Museumsbygningen: 2. sal: Anders Jensen, Sten Muus.
Skolebygningen øst: Frederik Crone, Klaus Eggert Hansen, Fred

rik Rosenørn-Lehn, Fritz Rosenørn-Lehn.
Skolebygningen vest: Kjell Harr, Erik Lassen.
Klosterbygningen: Peter Blanner, Torkel Hagemann, O. V. Kaa- 

lund, Hans Kierkegaard.

Herlufsholm Skoles elevråd
Helge Kastrup Olsen, III g (formand). Per Markvardsen, III g. 

Peter Riis, II g (sekretær). Per Pontoppidan Møller, II g. Michail 
Grunnet, I g (kasserer). Sven Otto Rasmussen, 3. r. Mads Thuesen, 
2. r. Mikkel Sørensen, 1. r. Henrik Ravn, 7. kl.
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Spejdertroppen
Arbejdet i Herlufsholm trop har i det forløbne år gået tilfredsstil

lende. Der har som sædvanlig været stor aktivitet med at tage prøver 
og kilometerplader. 45, 60 og 75 km er gennemført af en del, og også 
mange har taget forskellige prøver og duelighedstegn.

Den årlige tur med Sorøspejderne fandt sted i Vr. Bråby skov helt 
ovre ved Sorø. Det blev en meget spændende og på grund af vinden 
også meget anstrengende tur. Der var natløb, madlavning og om søn
dagen en meget vellykket bygning og sejlads i sejldugsbåde. Det var 
ikke alle »skibene«, der var lige sødygtige.

Af større foretagender derudover har der inden for troppen været 
en turnering, der formede sig som en spionjagt over et par måneder, 
godt og spændende tilrettelagt af troppens skovmænd. Kulminationen 
var tilfangetagelsen af hovedmanden om aftenen i forrygende sne
storm.

Udover disse ting har der været afholdt en del almindelige søndags
ture og tropsmøder, ligesom nogle patruljer har været på patrulje- 
week-ends.

Troppen tæller 42 mand. M. J.

Skakklubben
Da der har vist sig at være en ret stor interesse for skakspillet blandt 

diplene, har der været et godt grundlag for at starte en skakklub. 
Klubben oprettedes umiddelbart efter juleferien i år med det formål 
at give teoriundervisning og praktisk øvelse. Teoriundervisningen 
varetages af Hassan Aref, der foreløbig har gennemgået de alminde
ligste åbninger samt tempolæren. Endvidere er det meningen at ar
rangere turneringer med andre skoler og at invitere nogle dygtige 
spillere herned for at give simultanopvisninger. Således har HSK fore
løbig arrangeret en match mod gammelherlovianerne den 29-/1., hvor 
skolen fik læsterligt med klø; dog reddede Cortzen æren, idet han be
sejrede Sveinbjørnsson. Vi meldte os også til »Danmarksmesterskabet 
i skak for gymnasieelever«, men blev slået ud i første runde, der blev 
afviklet i Roskilde den 6./2. Her reddede Cortzen igen æren ved at 
vinde sit parti. Skelemesterskabet er afviklet og er vundet af Højlund 
Rasmussen. Den 17. april spillede vi mod Sorø Akademi, og i denne 
match spillede mellemskolen uafgjort 2-2, og gymnasiet tabte ^2-3^2- 
Sorø inviterede os til en revanchematch i efteråret.

Klubben tegner i øjeblikket femten medlemmer, og det har været 
glædeligt at konstatere den store interesse i de mindste klasser. Le
delsen for HSK består af formand: Claus Højlund Rasmussen, under
viser i teori: Hassan Aref, sekretær: Svend Vedde. Vi takker hr. Ilium 
meget for den store interesse og behjælpelighed, han har vist fore
tagendet. CHR.
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Fra det forløbne år
1965:

19. juni: Dimission. Efter dimissionstalen til de unge takkede rektor 
lektorerne Borelli-Møller og Juel Møller, som begge trak sig tilbage 
efter 46 års virke ved skolen. I sin tale fremhævede rektor, at lektor 
Borelli-Møller og lektor Juel Møller i udpræget grad havde vist tjener
sind over for skolen og således virket i overensstemmelse med stifter
nes ønsker.

Skolens forstander var desværre syg. I hans sted talte - med kort 
varsel - Herlovianersamfundets formand, professor Tolstrup, til dimit
tenderne ved middagen. Professor Toltrup takkede på gamle disciples 
vegne lektor Borelli-Møller og lektor Juel Møller med fruer for den 
gæstfrihed, diple havde mødt i deres hjem.

12. august: Skoleåret begynder.
1. september: Skolen tager afsked med sygeplejerske, fru Valborg 

Larsen.
1. november: Koncert. Den danske kvartet spiller under ledelse af 

komponisten Axel Borup-Jørgensen.
5. november: Professor, dr. jur. van Eyben taler om retsbevidsthed 

og menneskeværd.
11. november: Vildtaften. Amtmand Wechselmann taler om for

ligsinstitutionen og dens arbejde.
27. november: Skolekomedie og bal. Disciple fra II g spiller Hol

bergs »Barselstuen«, instrueret af adjunkt Mads Nielsen, bistået af 
lektor Degenkolw.

1966:
14. januar: Sognepræst Thomas Hee Andersen,Vordingborg, taler i 

kirken Trollemorgen. Ved ballet om aftenen repræsenterer konsul Sv. 
Erik Smith Herlovianersamfundet.

I anledning af 450-årsdagen for Herluf Trolles fødsel skænkede 
Herlufsholmfonden 18.000 kr. til legater. Desuden modtog skolen fra 
en gammel dipel, som adskillige gange før har betænkt skolen med 
gaver, et beløb til nye båndoptagere.

1, februar: Kunstkritikeren Grandjean taler om moderne kunst 
(med lysbilleder).

8. februar: Erhvers vej ledning ved studerende og erhvervsvejlederen 
i Næstved.

I sidste uge af januar og første uge af februar underviste lektor 
Leif Åslund, Sigtuna, her på skolen, mens adjunkt Fischer Hansen 
samtidig underviste på gymnasiet i Sigtuna.

I februar-marts deltog en række disciple fra III og II g i et talerkur
sus under ledelse af oberstinde Fog.

24. februar: Lektor Rossen overværer undervisningen i tysk i nogle 
klasser.

15. marts: Forfatteren Vagn Steen taler om moderne litteratur.
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23. marts: Besøg af en studiegruppe fra Boston College of Edu
cation.

26. marts: Koncert med efterfølgende bal.
I marts-april har der på elevrådets initiativ været ophængt en om

fattende samling fotografier i klasserne. Fotograf Helmer Petersen 
har velvilligst lånt skolen en stor samling fotografier til denne udstil
ling, som har vakt megen interesse.

29. marts: Foredrag med lysbilleder af Mr. M. Blake om The At
lantic College.

1. april: Besøg af 25 disciple fra den engelske kostskole Stowe 
School, Buckingham.

27. april: Foredrag med lysbilleder af museumsdirektør Jørgen 
Paulsen, Frederiksborg, om dansk portrætkunst.

29. april: Besøg af en studiegruppe fra udenrigsministeriet.

Stipendier og præmier
Skolen har til sin rådighed nogle legater og stipendier Medens lega

terne tildeles uden ansøgning, må der søges om stipendierne. Blan
ketter rekvireres fra rektor og indsendes til denne i udfyldt stand in
den 1. juni. På grund af den ændrede kontingentbetaling udsendes i 
år moderationsblanketter til alle forældre. Ansøgningerne bedes re
turneret inden 20. juni.

Forudsætningen for tildeling af stipendium er, at pågældende disci
pel ved dygtighed, flid og loyalitet over for skolen gør sig fortjent 
hertil, samt at der i hans økonomiske forhold findes begrundelse for 
understøttelse. Tildelingen af stipendium gælder kun for et år ad gan
gen, og da disciplene stadig skifter, og de enkelte hjems økonomiske 
kår kan forandres fra år til år, kan en automatisk fornyelse ikke for
ventes, selv om den pågældende discipels forhold er uforandrede; der
for må ny ansøgning fremsendes hvert år som ovenfor angivet.

Skolen råder over nedennævnte stipendier for gi. Herlovianere:
Stiftelsens Universitetsstipendium og Det grevelige Moltkeske Uni

versitetsstipendium, tildeles uden ansøgning.
Nic. H. Knudtzons Rejsestipendielegat for Herlovianere og Gehej- 

meråd Halls mindelegat, tildeles efter ansøgning stilet til forstanderen 
og indsendes til rektor inden 15. december.

De Meyerske Eksamenspræmier 1965 tildeltes Rasmus Møller, II g 
og Hassan Aref, 2. real.

Den gamle Rektors Legat for 1965 tildeltes Petter Sommerfelt.
De grevelige Moltkeske Universitetsstipendier for 1965 tildeltes 

Kim Leschly og Henrik Muusfeldt.
Geheimeråd Halls mindelegat 1966 tildeltes Jørgen Ole Hansen.
Fra Egmont H. Petersens Fond har skolen modtaget to legatpor

tioner ä 2500 kr. De er efter Fondens henstilling givet til to disciple, 
hvis mødre er enligtstillede.
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Arets arbejde
Religion.

III gs (Bj. Normann Jørgensen): Den katolske kirke efter Bay og 
Busch: Den romerske-katolske kirke. - Indiske religioner. De ti 
bud. Kirkelige retninger.

III gm (Andreas Larsen): Paulus’ 1. brev til Korinthierne. Katolicis
me og protestantisme. Luther og Erasmus Rotterdamus. Kirkelige 
retninger i Danmark.

II gs (Bj. Normann Jørgensen): Evangeliernes tilblivelseshistorie. 
Centrale tekster fra N.T. gennemgået ved elevforedrag. De store 
sekter efter Neiiendam: Hvem tror hvad ?

II gm (Andreas Larsen): S. Kierkegaard: Enten - eller. Frygt og bæ
ven. Øjeblikket. Den religiøse autoritet belyst udfra tænkeres og 
digteres behandling af emnet. Katolicisme og protestantisme.

I gs (Andreas Larsen): Jahvetroen og dens krise i det gamle testa
mente. Job og prædikeren. Forsynstro og fatalisme. Det upersonligt 
onde i tilværelsen. Det personligt onde i mennesket. S. Kierkegaard: 
af »Enten - eller«.

I gm (Bj. Normann Jørgensen): Primitiv religion, ægyptisk religion, 
Parsismen, Islam og Jødedommen. 1) Gammel Testamente. 2) 
Bay: Fremmede religioner i nutiden. 3) Fenger: Religionshistori
ske tekster.

3. real (Bj. Normann Jørgensen): Afsnit af Tolderlund-Hansen: Re
ligioner og kirker.

1. real (Krarup-Hansen): Konfirmationsforberedelse. Efter konfir
mationen: Kirken i hverdagstøj.

7. klasse (Bj. Normann Jørgensen): Bentzen, Glahn og Frigast-Han- 
sen: Jesus og hans apostle.

6. klasse (Andreas Larsen): Bentzen, Glahn og Frigast Hansen: Is
raels folk.

Dansk.
III gm-f-s (Fischer Hansen): Johs. Sløk: Kierkegaard-udvalg. Mar

tin A. Hansen: Høstgildet og andre noveller. Martin A. Hansen: 
Løgneren. H. C. Branner: Rytteren. Robert Musil: Tre Kvinder. 
Shelagh Delaney: En duft af honning. Falkenstjerne III. Ferlov, 
Møller og Tolderlund-Hansen: Svensk og norsk litteratur (tildels 
ved lektor Leif Åslund, Sigtuna). Kabell: Faser af dansk digtning. 
Elevforedrag bl. a. over centrale Martin A. Hansen-tekster. — Ved 
stilskrivningen er som grundbog benyttet Knut Svortdal: Stilskriv- 
skrivning og logikk.

II gm (Mads Nielsen): Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur 
(1800—1870). Udvalgte svenske tekster gennemgået af lektor Ås
lund, Sigtuna. Hovedværker: Sankt Hansaftenspil. En dansk Stu- 
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dents Eventyr. En Landsby degns Dagbog. Gäst hos Verkligheten. 
Barselstuen. Aage Kabell: Faser af dansk digtning. Knut Svorte- 
dal: Stilskrivning og logikk. Månedslæsning: Maugham: To an
sigter. Camus: Pesten. Frisch: Homo Faber. Lagerkvist: Bødlen. 
Branner: Ingen kender natten.

II gs som II gm (Mads Nielsen): bortset fra månedslæsning: Tejn: 
Sannie. Sartre: Kvalme. Frisch: Homo Faber. Malraux: Menne
skets lod. Jørgen Frans Jacobsen: Barbara.

I gs (Fischer Hansen): Hovedværker: H. Pontoppidan: Fra hytterne. 
L. Holberg: Den politiske Kandestøber. Månedslæsning: Böll: 
Toget kom præcist. Christensen: En rabarberdreng. Skou-Hansen: 
De nøgne træer. Delaney: En duft af honning. Voltaire: Candide. 
Tekster efter Falkenstjerne I og E. Hansen og Rosenkilde: Motiv
kredse. Ferlov, Møller og Tolderlund-Hansen: Svensk litteratur 
(ved lektor Leif Åslund, Sigtuna). H. J. Schiødt: Dansk sprog og 
stil. Litteratur i Danmark før 1914. Kabell: Faser af dansk digt
ning. Stilskrivning, især øvelser af forskellig art. Som grundbog er 
benyttet Svortdal: Stilskrivning og logikk.

I gm (Mads Nielsen): Falkenstjerne: Håndbog i dansk litteratur I-III. 
Gennemgang af udvalgte, episk prægede tekster, Saga, Folkevise, 
Peder Paars, romantisk romance. Novellen hos Blicher, I. P. Ja
cobsen og Branner. Eventyr (Folkeeventyr. H. C. Andersens even
tyr). Hovedværker: Gunlaugs Saga. En Landsbydegns Dagbog. 
H. C. Andersens Eventyr (udvalg). Mogens. Månedslæsning: Rif- 
bjerg: Den kroniske uskyld. Gide: Den snævre port. Wied: Ung
domshistorier. Malraux: Menneskets lod. Camus: Pesten. Svort
dal: Stilskrivning og logikk. Lit.-hist.: Politikens Litteraturen i 
Danmark før 1914.

3. real (Fischer Hansen): Tekster efter Handberg, Møller, Ramløv. 
3 hovedværker. Leif Busk: Sproglig forståelse. Opgaver i skr. 
dansk for 3. real.

2. real (Mads Nielsen): Handberg, Møller og Ramløv: Dansk digt
ning 2. Branner: Røde heste i sneen (Dlf. udg.). Busk: Sproglig 
forståelse. Opgaver i skr. dansk.

1. real (John Riis): Danske og norske litteraturprøver fra Handberg, 
Møller & Ramløv: Dansk Digtning 1. Gunnarsson: Edbrødre. Leif 
Busk: Sproglig forståelse. Brinth & Rasmussen: Rigtigt referat II 
(diktater, referatøvelser, referatstile og fristile).

7. klasse (Mads Nielsen): Hermansen og Jensen: Vi læser, 7. kl. 
Bruun og Brüel: Dansk sproglære 6-7 kl. nr. 28-64. Kjeld Hansen: 
Vort danske sprog, opgavebogen.

6. klasse (Fru Wohlfahrt Andersen): Læsebogssystem: Hermansen & 
Jensen: Vi læser, 6. klasse. Skriftlig dansk og sproglære: Bruun og 
Brüel: Dansk sproglære. Kjeld Hansen: Vort danske sprog - op
gavebogen.
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Studieteknik.
I gs + m (Fischer Hansen): Leif Tolstrup: Studieteknik.
1. real (John Riis): Fröröth,’ Husén & Magnussen: Lær at lære, for 

7.-9. skoleår, med arbejdshæfte.
6. klasse (John Riis): Samtaler på grundlag af Eidi & Hambro: Hvor

dan man læser lektier.

Engelsk.
III gs (Rektor): Til eksamen opgives: Shakespeare: Caesar II, 

1, III, 2. Two Centuries of English Poetry, s. 16-17, 24-26, 30- 
32, 55-58, 63-65, 87-90,. A Hundrede English Poems, 30-40, 49- 
52, 123-24. The Dickens Reader, s. 68-88. Shaw: Arms and the 
Man I. Miller: Death of a Salesman, 30-60. Orwell: Selected 
Essays, s. 63-67, 76-83. Contemporary Reader, s. 113-116, 157- 
168.

II gs (Henry Andersen): Tennessee Williams: The Glass Menagerie 
(Gad) - gruppearbejde m. opg. The Dickens Reader. 7 British 
Short Stories (v. Poul Kjeldsen, Gad). Graham Green: A Burnt- 
Out Case (Penguin), ugelæsning. Skoleradioudsendelser og Briers 
stiløvelser.

II gm (Schwarz): John Steinbeck: The Pearl (Bantham). Tennessee 
Williams: The Glass Menagerie (Gad). Arthur Miller: Death 
of a Salesman (Gyldendal). John Braine: Room at the Top (Pen
guin).

Til eksamen opgives: Room at the Top, ch. 3. The Glass Me
nagerie, sc 7. Facts & Fiction I, p. 83-92. Animal Farm, chs. 1, 2 
+ 10. The Pearl, chs. 1 + 2. Death of a Salesman, - p. 22

I gs (Schwarz): To Start You Talking (Schultz). Extracts from Four 
Modern Writers (Gyldendal). Div. avisartikler og skoleradioud
sendelser. Briers stiløvelser. Herløvs grammatik.

I gm (Schwarz): Agatha Christie: The Murder of Roger Ackroyd 
Oxford Univ. Press, Tales Retold). Facts and Fiction I (Gad). 
George Orwell: Animal Farm (Penguin). Div. avisartikler og sko
leradioudsendelser.

3. real (Schwarz): English of Today V (Schultz). Graham Greene: 
Loser Takes All (Janus Books). Skriftlige opgaver: Stiløvelser og 
billedstile. Skoleradio. Til eksamen opgives fra English of Today 
V: pp. 7-17, 39-52, 76-85, 105-112, 121-127.

2. real (John Riis): English of Today IV. The Secret of the Castle. 
Skoleradio.

1. real (Henry Andersen): Ring Hansen & Mouridsen: English of 
Today III. Forsk, øvelser over The Barton Family og What to 
Say.

7. klasse (Mads Nielsen): Ring Hansen, Mouridsen: English of To
day II. Longmans Simplified English Series.
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6. klasse (Fru Fischer Hansen): C. E. Eckersley: Essential English 
for Foreign Students, stk. 1-19. Ring Hansen & Mouridsen: 
English of Today, st. 16-71.

Tysk.
Ill gs (Wohlfahrt Andersen): Goethe: Faust. Schiller: Maria Stuart. 

Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame. Deutsche Poesi. Lessing: 
Ringparabel. Kulturg, Lesestücke. Inge Scholl: Die weisse Rose. 
Ernst Wiechert: Wälder u. Menschen. Bertold Brecht: Furcht u. 
Elend des Drittem Reiches, Skoleradio. Der kaukasische Kreide
kreis. Sigfr. Lenz: Autobiogr. Skizze. Nacht im Hotel, Termin. 
Heinr. Böll: Eine Stunde Aufenhalt. Uwe Johnsen: Das 3. Buch 
über Achim. Gruppe 47.

Eksamensopgivelser: Goethe: Faust (Hendriksen 2. opl.) 1-32, 
354-517, 1530-1711, 2865-3072, 4405-4614. Schiller: Maria Stu
art: II 6-9, III 4, IV 9-10, V 7. Deutsche Poesie (Hertig u. Kryger, 
3. opl.) IV 1, V 2, 5, 14, 16, VI 2, 3, XV 16. Lessing: Ringpara
bel (Skoleradio). Inge Scholl: Die Weisse Rose (Fischer) p. 117- 
139. Kulturgeschichtliche Lesestücke (Ring Hansen, Stærmose, 4. 
oplag) 1, 2, 4, 12. Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame (P. V. 
Christiansen, 1. aufl.) p. 80, 5- 104, 18.

II gs (Fischer Hansen): Berlin die Zwillingsstadt (Selecta I, 3). 
Bertolt Brecht: Leben des Galilei. Fr. Schiller: Maria Stuart. Her
tig og Kryger Kristensen: Deutsche Poesi. Gad og Moe: Tysk stil
øvelse. Sigtrygsson und Rossen: Deutsche Grammatik. Oversættel
ser, referatstile m. v.

II gm (Wohlfahrt Andersen): Thomas Mann: Buddenbrooks. (Aus
wahl: Tonys erste Ehe (Winkler). Bertolt Brecht: Der kaukasische 
Kreidekreis (Skoleradio). Siegfr. Lenz: Die Nacht im Hotel. Ver
säum nicht den Termin zur Freude (Skoleradio). Stefan Andres: 
Wir sind Utopia. Schiller: Maria Stuart III 4 (Skoleradio). Wil
lecke: Übungen für das Sprachlabor.

I gs (Wohlfahrt Andersen): Neuere deutsche Erzähler (Ring Han
sen; 1-4, 7, 9, 14, 15, 21. Erich Maria Remarque: Im Westen 
Nichts Neues. 100 deutsche Gedichte (Gad) : Heinrich Heine. Sko
leradio : Erich Maria Remarque. Henrich Böll: Eine Stunde Au
fenthalt. Siegfr. Lenz: Die Nacht im Hotel. Versäum nicht den 
Termin zur Freude.

3 r. (Wohlfahrt Andersen): Rossen og Byrith: Deutsch lesen und ler
nen IV. Erich Kästner: Drei Männer im Schnee (Winkler). Skole
radio : Heinrich Böll: Eine Stunde Aufenthalt. Siegfried Lenz: 
Die Nacht im Hotel. Versäum nicht den Termin zur Freude.

2 r. (Wohlfahrt Andersen): Rossen og Byrith: Deutsch lesen und ler
nen III. Erich Kästner: Drei Männer im Schnee (Werner). En del 
timer er brugt til elevernes selvstændige læsning af for det meste 
lettere tyske bøger.
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1. real (Fischer Hansen): A. Rossen og Else Byrith: Deutsch lesen 
und lernen IL Houken og Stenbjerre: Tyske stiløvelser for mel
lemskolen.

7. kl. (Wohlfahrt Andersen): Ekholm-Erb og Lars Jivén: Mein 
deutsches ABC.

Fransk.
Ill gs (Henry Andersen): Laugesen: Nouvelles Lectures Faciles. 

Camus: L’Etranger. Sartre: Les Jeux sont faits. Skoleradio og sprog
laboratorieøvelser.

III gm (Schwarz): A. Camus: L’Etranger. J.-P. Sartre: Les Jeux sont 
faits. Heurlin: Pour comprendre la France. Laugesen: Nouvelles 
Lectures Faciles.

II gs (Schwarz): Mauger: Langue et Civilisation. Images de Jean 
Mermoz (Lire et Savoir). Svanholt: Franske tekster. Laugesen: 
Nouvelles Lectures Faciles. Skoleradio, båndøvelser.

II gm (Henry Andersen): Laugesen: Lectures Faciles. Skoleradio og 
sproglaboratorieøvelser.

I gs (Henry Andersen): Robin et Bergeaud: Le Fran^ais par la mé- 
thode directe. Sproglaboratorieøvelser.

I gm (Schwarz): Mauger: Langue et Civilisation Frangaises I. Øvel
ser på sproglaboratoriet.

3. real (John Riis): Bruun, Holst-Jensen & Roskjær: Elementært 
fransk, forskolen (nr. 1-29) + 40 normalsider.

Latin.
III gs (Bj. Normann Jørgensen): L. Höeg: Caesar og andre forfat

tere: Horats: Integer vitae og O fons Bandusiae. Ovid: Pyramus 
et Thisbe. Af Ciceros breve: Nr. 1-8, 13-15 og 21. Af Plinius: 
Nr. 1-3. L. Höeg: Ciceros taler: In Verrem, 60-72.

Til eksamen opgives: Af Caesar o. a. forfattere: 4. bog af Gal
lerkrigen. Ciceros brevveksling: 1. og 2. brev. Ovid: Pyramus et 
Thisbe. Af Ciceros taler: Catilina 1 og Sext. Rose kap. 1-14.

II gs (lllum): L. Høeg: Ciceros taler. Kragelund: Latinsk sprog
lære.

I gs (Bj. Normann Jørgensen): L. Høeg: Caesar og andre forfattere: 
Gallerkrigens 3. og 4. bog. Kragelund: Latinsk sproglære.

2. real (Ilium): Kr. Mikkelsen: Latinsk læsebog. Til eksamen opgi
ves stk. I-XXXII.

Oldtidskundskab.
III gs (Bj. Normann Jørgensen): Platon: Apologien + Kriton (v. 

Foss og Krarup). A. Kragelund: Græske kunstværker. Bruhn og 
Hjortsøe: Klassisk kunst.
Til eksamen opgives: Iliaden (Wilster v. Kragelund). I og VI 
sang. Odysseen (Wilster v. Kragelund) : VI sang. Græske histori
kere (4. oplag) s. 46-78. Platon: Apologi + Kriton v. Foss og Kra
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rup). Aisckylos: Agamemnon (Orestien v. klassikerforeningen). Af 
kunsthistorien: Borgen i Tiryns, Løveporten, Guldbægrene fra Vaf- 
fio, Bøjlekande fra Kreta, Dipylonvaser. Apollon fra Tenea. Vogn
styreren, Diskoskasteren, Spydbæreren, Hermes m. Dionysosbarnet, 
Afrodite, Skraberen, Døende Galler, Laokoongruppen, Athens 
Akropolis, Olympia.

Ill gm (Rektor): Til eksamen opgives: Iliade I, II, 1-110, VI, (Wil
ster). Sofokles: Antigone (N. Møller). Kragelund: Græske histo
rikere (4. udg.) 9-27, 63-78. Platon: Apologi og Kriton (Foss og 
Krarup). Tiryns. Mykenæ. Guldbægre. Apollon fra Tenea. Vogn
styreren. Myrons Diskoskaster. Polykleitos: Spydbærer. Praxiteles: 
Hermes. Lysippos: Skraberen. Døende Galler. Laokoon. Teater. 
Akropolis. Olympia.

II gs (Bj. Normann Jørgensen): Eurypides: Elektra og Aischylos: 
Agamemnon.

II gm (Bj. Normann Jørgensen): Sofokles: Antigone Aischylos: 
Agamemnon og Græske historikere (v. Kragelund) s. 46-79.

I gs (Bj. Normann Jørgensen): Uddrag af Odyssé efter Fox Maule 
og Hjortsø. Illadens I, II og VI sang (efter Kragelund). Uddrag 
af græske historikere (v. Kragelund).

I gm (Bj. Normann Jørgensen): Homers Odyssé. I og II sang. Ilia
den I, II og VI sang (efter Kragelund). Græske historikere (v. 
Kragelund).

Historie.
III gs (Rektor): Til eksamen opgives: Før 1900: Kierkegaard og 

Winding: Nordens Historie I (8. udg.) s. 46—86. Billeder og mo
numenter: Herlufsholm Kirke (bygningshistorie), elfensbenskrusi- 
fiks, gravmæler. Desuden efter Andrup m. fl. (3. udg.) nr. 96, 97, 
79, 82, 86, 88, 92. Munchs Verdenshistorie II (17. udg.) s. 234 
94, 306-33, 337-55. Nordens Historie I (8. udg.) s. 200-252. 
Tekster: Hakon Müller 1864-1920, s. 5-9, 18-23, 26-28, 31-41. 
Efter 1900 Munch III (1965) s. 3-30, 37-93, 142-63, 182-84, 
189-220. Tekster efter Bøgebjerg og Elmelund: Kilder til mellem
krigstidens historie (1961) s. 5-13, 62-82. Nordens Historie II 
(8. udg.) s. 7-37, 51-80. Kierkegaard m. fl.: Danmark i dag (8. 
udg.) 7-15, 43-71, 80-120, 156-64.

III gm (Levinsen): Munch: Verdenshistorie III. Kierkegaard, Win
ding: Nordens Historie II. Kierkegaard, Lomholt-Thomsen, Win
ding: Danmark i dag. Andrup m. fl.: Danmarkshistorie i billeder. 
Bøgebjerg, Elmelund: Kilder til mellemkrigstidens historie.

Til eksamen opgives før 1900: Nordens historie: 1380-1523, 
unionstiden (s. 87-110) - 1523-1660 Reformation og renaissance 
(s. 110-141). - Danmarkshistorie: 1814—ca. 1900 (s. 200-257). - 
Verdenshistorie: Stormagterne 1815-1900 (Munch II, s. 234—294, 
306-333, 337-355.
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Tekster: Kilder til Skovklosters historie (s. 52—58). — Hakon 
Muller III (Kilder til Danmarks historie: s. 5-14, s. 54-60) - 
Billeder: Herlufsholm kirke, Ols kirke (76, 77, 80, 81), Gravmæ
ler i Herlufsholm kirke over Herluf Trolle og Birgitte Gøye og 
Marcus Gøye. — Kalkmalerier: Fjenneslev (70), St. Bendt (101). 
St. Peder i Næstved (107). - Alterbordforside fra Thorslunde kir
ke (144).

Efter 1900: Danmarks historie 1914-1945 (s. 24-37, 61-80, 
98-110). Verdenshistorie: Stormagterne 1914-1945 (Munch III, 
s. 46-96, 123-164, 166-176, 189-241).

Tekster: Tysklands oprustning (s. 5-13), Østrig (s. 35-61) - 
Samfundslære: s. 62-71, 81-129, 156-164).

II gs (Levinsen): Munch: Verdenshistorie II. Kierkegaard, Winding: 
Nordens historie I, fra unionstiden. Hakon Muller. Kilder til Dan
marks historie IV.

II gm (Ilium): Munchs Verdenshistorie II. Kierkegaard og Winding: 
Nordens historie I.

I gs (Ilium): Munch: Verdenshistorie I. Rosenberg: Plinius’ brev
veksling. Nordens historie I.

I gm (Rektor): Som Igs.
3. real (Levinsen): Kierkegaard, Lomholt-Thomsen: Fra folkenes 

forbund til rumalderen. — Kierkegaard, Lomholt-Thomsen, Win
ding : Borger og samfund.

2. real (Levinsen): Kierkegaard, Lomholt-Thomsen: Fra opdagelserne 
til folkenes forbund.

1. real (Rektor): Kierkegaard og Lomholt-Thomsen: Fra oldtid og 
middelalder.

7. kl. (Rektor): Mogens Møller: Vi læser historie.
6. kl. (Levinsen): Afsnit af Mogens Møller: Vi læser historie. Fag

lig læsning: Hedeby og Dannevirke.

Geografi.
II gs (Degenkolw): M. O. Nielsen og C. Tscherning: Geografi for 

sprogligt Gymnasium.
II gm (Degenkolw): Wienberg Rasmussen, H. Sørensen, A. Ber

telsen og J. Espensen: Geologi. Steen Böcher, Tyge Bocher, A. Kii- 
lerich: Geografi I, -4- s. 9-20, h- 90-106. K. Antonsen, Steen 
Böcher: Geografi II, forfra til s. 58. Axel Schou: Olie. Esso’s års
beretning.

I gs (Degenkolw): M. O. Nielsen, C. Tscherning: Geografi for 
sprogligt Gymnasium: Forfra til s. 88.

I gm (Degenkolw): Wienberg Rasmussen, H. Sørensen, A. Bertel
sen, J. Espensen: Geologi (2. udgave).

3. real (Degenkolw): W. Larsen, Aa. Aagesen, Axel Schou: Geo
grafi for 3. real. Danmark og Middelhavslandene.

2. real (John Riis): Larsen og Aagesen: Geografi for 2. real.
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1. real (John Riis): Larsen og Rentsch: Geografi for 1. real.
7. klasse (John Riis): P. Holm Joensen: Jorden rundt, s. 86-226.
6. klasse (John Riis): P. Holm Joensen: Jorden rundt, s. 7-86.

Biologi.
Ill gs (Degenkolw): A. Munk: Biologi for sprogligt Gymnasium.
III gm (Degenkolw): A. Krogh: Fysiologi (15. udg.). K. Simon

sen: Biologi (12. udg.) til s. 152.
3. real (Degenkolw): V. K. Abrahamsen, K. M. Pedersen: Biologi 

for 3. real.
Til eksamen: Det læste stof med enkelte overspringelser.

2. real (Degenkolw): K. V. Abrahamsen, K. M. Pedersen: Biologi 
for 2. real: Kårene og Havet.

1. real (Degenkolw): V. K. Abrahamsen, K. M. Pedersen: Biologi 
for 1. real: Skoven og Markens dyr.

7. klasse (Degenkolw): Poul Holm Joensen: Naturhistoriebog for 7. 
6. klasse (Degenkolw): Poul Holm Joensen: Naturhistoriebog for 6.

Fysik og Kemi.
III gm (Gert Olsen): F. Andersen, O. Bostrup, E. Halkjær og K. G. 

Hansen: Fysik for gymnasiet, 1, 2 og 3.
Til eksamen opgives: Bind 1: 10-37, 62-84, 95-117. Bind 2: 

9-16, 22-25, 34-44, 54-65, 68-86, 98-111 og 116-137. Bind 3: 
27-40, 88-96, 103-108, 155-171, 190-208.

Øvelser: 1. Petroleums udvidelseskoefficient, 2. Lufttermome
teret, 3. Wheatstones bro, 4. Spredelinse, 5. Vands fordampnings
varme, 6. Varmeenhedens mekaniske ækvivalent, 7. Bosers fald- 
maskine, 8. Torsionskoefficient, 9. Lydens hastighed, 10. Rotations
energi, 11. Joules lov, 12. Biot og Savarts lov, 13. Elektriske filtre, 
14. Forholdet mellem elektronladning og masse, 15. Vekselstrøms
målinger.
E. Rancke Madsen: Lærebog i Kemi, 7. udgave.

Til eksamen opgives s. 39-67, 78-121, 143-157, 162-212.
Der er læst speciale over »Organisk syntese«.

II gm (Gert Olsen): F. Andersen, O. Bostrup, E. Halkjær og K. G. 
Hansen: Fysik 2 for gymnasiet plus 16 udvalgte øvelser.
E. Rancke Madsen: Lærebog i Kemi, 7. udg., s. 78-161 og 212- 
231. Der er udført øvelser i »stofidentifikation« og »kvatitativ 
analyse«.

I gm (Gert Olsen): Frode Andersen, Hugo Asmussen, Ole Bostrup 
og K. G. Hansen: Kemi for gymnasiet. Bind I.
F. Andersen, O. Bostrup, E. Halkjær og K. G. Hansen: Fysik 1 
for gymnasiet plus 26 udvalgte øvelser.

3. real (Gert Olsen): F. Hjerting, F. Andersen og H. Voldbye: Den 
ny naturlære, 3.
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2. real (Gert Olsen): F. Hjerting, F. Andersen og H. Voldbye: Den 
ny naturlære, 2. Side 88-235.

1. real (Gert Olsen): Hjalmar Højgaard: Vor tids fysik for 1. og 2. 
real, side 1-93.

7. klasse (Degenkolw): Fysik: F. Hjerting, F. Andersen og H. Vold
by: Den ny Naturlære, s. 108—bogen ud.

6. klasse (Degenkolw): Fysik: F. Hjerting, F. Andersen og H. Vold
by: Den ny Naturlære, 1. S. 7-107.

Matematik.
III gm (Mogens Jensen): Kristensen og Rindung: Matematik 3.

Til eksamen opgives: Bog I: s. 52-109,264-271,289-318. Bog II: 
s. 21-27, 70-103, 113-123, 130-191. Bog III: s. 38-62, 124-162.

II gm (Mogens Jensen): Kristensen og Rindung: Matematik 2.
II gs (Mogens Jensen): Poul Mogensen: Matematisk orientering, 2. 

Til eksamen opgives: Bog I: §§ 20-28, 40-53, 58-59. Bog II: §§ 
16-30, 33-37, 50-56.

I gm (Mogens Jensen): Kristensen og Rindung: Matematik 1.
I gs (Mogens Jensen): Matematisk orientering 1.
3. real (Gert Olsen): C. C. Andersen, S. A. Bo, Gunnar Nielsen og 

J. Damgaard Sørensen: Realskolens regning og matematik, 3. real
klasse. — Som valgfrit emne opgives: »Sandsynlighedsregning«. 
Axel Nygaard og B. Risan Pedersen: Emnelæsning i matematik 1 
for realklasse, s. 1-32.

2. real (Mogens Jensen): C. C. Andersen, Bo, m. fl.: Realskolens 
regning og matematik, fra s. 120 og ud. C. C. Andersen, Bo, m.fl.: 
Geometri, fra s. 50 og ud.

1 . real (lllum): C. C. Andersen m. fl.: Realskolens regning og ma
tematik til s. 120. Geometri til s. 50.

7. klasse (lllum): C. C. Andersen m. fl.: Hovedskolens regnebog 7. 
Hovedskolens geometri for 7. skoleår.

6. klasse (John Riis): Andersen, Bo, m. fl.: Hovedskolens regne
bog 6. Hylling Christensen & Larsen: Opgaver, H.

Skrivning.
1. real (John Riis): Bisgaard & Nielsen: Skrivning 1. real.
7. klasse (John Riis): Pedersen & Thomsen: Skrivebog 8. Pr. Jør

gensen: Konturskrift, hft. 7. Diverse blanketter.
6. klasse (John Riis): Pedersen & Thomsen: Skrivebog 8. Pr. Jør

gensen: Konturskrift, hft. 6.

Formning.
2. real, 1. real, 7. klasse (Wohlfahrt Andersen): Der er i alle tre 

klasser tilstræbt individuel undervisning med vægten lagt på ele
vernes frie udfoldelse. Materialer: blyant, oliekridt, oliepastel,
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vandfarver, tusch og oliefarve. - I 2. real har enkelte elever ar
bejdet med brænding af emaillefarver på askebægre eller smykker. 

6. klasse (John Riis): Individuelt arbejde med forskellig slags tek
nik for at blive fortrolig med muligheder og særlige krav i hver 
af disse.

Sang og musik.
6. klasse, 7. klasse og 1. real (Andreas Larsen): Rytmer, intervaller, 

enstemmig sang, aim. musikorientering og koncertforberedelse. 
Gymnasiet: For alle: Musikhistorisk orientering med praktiske de

monstrationer fra middelalderen til vore dage. For sangbegavede: 
Forberedelse af kantater og koncerter.

Klaverundervisning ydes til ca. 24 disciple. Hvor der er mulighed 
for det, søges undervisning i andre instrumenter skaffet til veje.

Gymnastik og sport
(Bj. Normann Jørgensen og C. Levinsen).

Der er blevet undervist i fodbold, håndbold, volleybold, atletik og 
gymnastik. I gymnastik har vi lagt særlig vægt på redskabsgymnastik.

Fritidssporten
I udendørssæsonen har eleverne fået undervisning i fodbold og 

atletik. Fodbold har været ledet af N. J. og W. A., atletik af Levin
sen. Der har været træningskampe, dels klasse-kampe, dels kampe 
med andre skoler.

I indendørsæsonen er der i H.G.-hallen trænet håndbold (ledet af 
Mogens Jensen og Wohlfahrt Andersen). Desuden ekstratræning i 
gymnastik (N. J. og Lev.).

Eleverne har endvidere haft lejlighed til at dyrke fægtning (un
der ledelse af prmi. Maibøll og overfenrik Engsbye).

»Sprikken« (sportsrubrikken) har refereret såvel stævner som en
keltkampe. Redaktører: Jesper Hertz og Torben Holm.

Atletik.
Atletikmedhjælpere: Peter Egens Pedersen, II gm og Per Pontop

pidan Møller.
Efter ferien har der i lighed med tidligere år været afholdt ud

tagelsesstævne og træningsstævner. - Kostskolernes træningsstævne 
(Haslev, Sorø, Stenhus og Herlufsholm) afholdes før regionsstævnet 
efter dettes regler (Haslev 74,5 p., Herlufsholm 68,5 p., Stenhus 
53 p., Sorø 43 p.). — Regionsstævnet afholdtes i Næstved. Herlufs
holm vandt det samlede stævne og deltog derpå i finalestævnet i Århus 
med gruppe III og blev nr. 7. — For 6. kl., 7. kl. og 1. real har der 
været arrangeret et stævne mellem Haslev og Herlufsholm. - Inden 
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afslutningen af atletiksæsonen afholdtes det traditionelle »stang
springsstævne« med Sorø. Herlufsholm 15,30 sammenlagt. Sorø 
15,20 m.

Tildeling af idrætsmærker og pokaler.
Sølvskjoldet: Anders Jensen, III m, Mich. Lund, II s, Claus Høj

lund Rasmussen, II m, Sv. Å. Lydehøj-Hansen, I m, Jesper Ryberg, 
Im, C. Lassen, I m, Ph. Grandjean, I m, Jarl-Hansen, 2. r., Mads 
Thuesen, 2. r., Ole Riis, 2. r.

Bronzeskjoldet: Jens Normann Jørgensen, 1. r., C. Blixen, I m, Pe
ter Krogh Lauritzen, 6. kl., Jens Juel, 6. kl., Jens Morell, 6. kl.

5. maj pokalerne tildeltes:
Gruppe I: Anders Jensen, III m.
Gruppe II: Ole Riis, 2. r.
Gruppe III: Jens Normann Jørgensen.
Gruppe IV: Jens Juel.
»Sanderpokalen«, tildeltes: Jesper Ryberg, I m.

Skolerekorder:
Højdespring: I. Reedtz-Thott 175 cm (1942).
Længdespring: Erik Svarre 6,41 m (1963).
Stangspring: A. Schou 3,50 m (1945).
Kuglestød: J. Valentin Schmidt 14,94 m (1962).
Spydkast: P. Pedersen 58,33 m (1956).
100 m løb: E. Svarre 10,9 sek. (1963).
400 m: P. Pontoppidan Møller 52,3 (1964).
4X100 m stafetløb: Erik Svarre, Henrik Bencke, Arne Ravn Niel

sen, Per Pontoppidan Møller 45,5 sek. (Finalestævnet 1964).

Fodbold.
Træningskampe for både mellemskolehold og skolehold er spillet 

med andre skoler, gi. herlovianere og H. G.
I kostskolernes pokalturnering 1964-65 opnåede Herlufsholm i alt 

2 points.
I turneringen 1965-66 har vi foreløbig ingen points.
Mellemskoleholdet har deltaget i Ekstrabladets skoleturnering.
Skolen har også deltaget i en af H. G. arrangeret indendørstur- 

nering.
Boldmedhjælper: Per Pontoppidan Møller, II gs.
Følgende må bære Trolle-skjoldet: VII: Anders Jensen, Per Mark- 

vardsen. VI: Per Pontoppidan Møller. V: Jesper Ryberg.
Følgende må bære sølvskjoldet: VI: Laurits Lydehøj Hansen, Peter 

Egens Petersen, Jesper Hertz, Michael Jessen. V: Sv. Aage Lydehøj 
Hansen. 3. real: I. Treschow, M. Stenberger. 2. real: Mads Thuesen, 
Ole Riis, P. Jarl Hansen.

Følgende må bære bronzeskjoldet: VI: Lars-Johan Skjerbek. V: 
Lars Humle. 1. real: G. Christoffersen.
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Gymnastik.
Gymnastiksæsonen er blevet afsluttet med en konkurrence mellem 

de elever, der har deltaget i den frivillige gymnastik. Skolemester for 
1966 blev Peter Egens Pedersen, II gm. På tilsvarende vis er der 
fundet en »klassemester« for 1. real: Geert Christoffersen.

Skolen har deltaget i den af gymnasieskolernes gymnastikudvalg 
arrangerede turnering med et hold i B-rækken og et i C-rækken, uden 
at opnå finaleplads i nogen af rækkerne.

Skolens to yngste klasser har haft en konkurrence med de tilsvarende 
klasser fra Haslev gymnasium. Herlufsholm vandt begge disse kon
kurrencer.

1 . real fra Herlufsholm har med Sorø Akademi og Haslev gym
nasium kæmpet om 1. andel i en pokal. Sorø vandt i år denne kon
kurrence.

Gymnastikmærkeprøven er bestået af følgende:
Bronzemærket: VI: P. Pontoppidan Møller, E. Hammershaimb. 

2. real: Ole Michaelsen. 1. real: Jesper Halskov, H. Blixen-Einecke, P. 
Vibede. 7. hovedklasse: P. Anker-Petersen, Otto Stenbæk Hansen, M. 
Dixon Hjul, Lars Normann Jørgensen, Ole Mielby. 6. hovedklasse: 
J. Juel, J. Vilmer Christensen.

Sølvmærket: VII: H. Kastrup Olesen, Kj. Harr, E. Lassen. VI: 
P. Degenkolw, W. Berntsen. 2. real: V. Hammershaimb, J. Aiken, 
M. Hoick, M. Holstein, J. Raben-Levetzau.

Guldmærket: VII: Anders Jensen. VI: J. Schumann. 3. real: P. 
Thisted. 1. real: G. Christoffersen.

Håndbold.
Træningskampe for både realafdelingshold, A- og B-hold er spillet 

med H. G. og andre skoler. Desuden har de samme hold deltaget i 
turneringen mellem Sorø Akademi, Stenhus Kostskole, Haslev Gym
nasium og Herlufsholm.

Fægtning.
Under ledelse af premierløjtnant Maibøll og overfenrik Engsbye 

har der to ugentlige aftener været fægteundervisning for både mellem
skolen og gymnasiet. Der har været arrangeret store turneringer mel
lem eleverne og med fremmed deltagelse.

Skolens samlinger
Biblioteket

Biblioteket, hvis oprindelse er Herluf Trolles og Birgitte Gjøes 
efterladte bogsamling, består af to afdelinger: Gamle Samling på ca. 
40.000 bd. - deriblandt landets største samling af inkunabler i privat
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eje og mange andre sjældenheder - og Ny Samling på godt 12.000 bd. 
Af sidstnævnte er adskillige placeret i fagklasserne, Læsestuens hånd
bogssamling, på »Vuggestuen« og på Sygehuset. Foruden bøger findes 
der i biblioteksbygningen samlinger af oldsager, håndskrifter, portræt
ter, mønter og medaljer.

Udlånet viser atter i år en lille stigning, nemlig til 2308 bd., hoved
sageligt til de fire yngste klasser. Hertil kommer det efterhånden ret 
betydelige udlån fra fagklassebibliotekerne.

For talrige, meget velkomne gaver i årets løb bringes vor hjertelig
ste tak! Vi gentager vor skamløse opfordring til disciple og forældre 
om at lade biblioteket få den slags bøger, som man har stående og 
måske alligevel aldrig får læst igen. Årets tilvækst, hvoraf de med * 
mærkede bøger er gaver eller frieksemplarer, udgør 307 bd. plus 40 
lærebøger (orienteringseksemplarer) og består foruden løbende sub
skriptionsværker og tidsskrifter af følgende:

00-09- Skrifter af almindeligt og blandet indhold. Herloviana. 
American People’s Encyclopedia Year Book 1965. Events of 1964.

USA 1965.
* Berntsen, Aage: En Daares Visdom. Coldevins Bog. Kbh. 1949- 
Bogvennen 1965-67, hft. 2-3. Kbh. 1965.
* Brandt, Frithiof: Maximer og sentenser. Kbh. 1945.
Dansk bogfortegnelse, årskatalog 1965. Kbh. 1966.
Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950, 1-3. Kbh. 1959-64.
* Dansk tidsskrift index 1964. Kbh. 1965.
Diplen 1964. Næstved 1964.
Faglig læsning nr. 71: Martin O. Nielsen: Olie. Kbh. 1965

nr. 72: Carl Tscherning: Flod og ebbe. Kbh. 1965.
- - nr. 73: Arne J. Nissen: Abraham Lincoln. Kbh.

1965.
- - nr. 74: Jacob Gormsen: Den tyske modstandsbevæ
gelse. Kbh. 1965.

* Fagpressens håndbog 1964-65. Kbh. 1964.
* Indbydelsesskrift til Trehundredaarsfesten paa Herlufsholm den 23.

Maj 1865.
(Med dedikation, fejlagtigt dateret 1856, fra Hall til conseilspræ- 
sidenten). Kbh. 1865.

Islandske håndskrifter og dansk kultur. Kbh. 1965.
* Mellemfolkeligt Samvirkes litteraturlister angående:

Indien. Ved B. Hjejle.
Latinamerika. Ved N. Amstrup
Sydøstasien. Ved O. Karup Pedersen.
Udviklingslandene. Ved J. Knudsen.

* Miller, Henry: Åbne breve til alle og enhver. Kbh. 1964. 
Nationalmuseets arbejdsmark 1963-65. Kbh. 1965.
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* Nyradikalismen. En antologi ved Erik Vagn Jensen. Kbh. 1965.
Oversigt over Det kgl. da. vidensk. Selsk.s Virksomhed juni 1964 til 

maj 1965. Kbh. 1965.
* Paludan, Fr.: Herlufsholm Pinetum 1890-1955. Kbh. 1957.
* Tolstrup, Fl.: Det ældste Herlufsholm, 1560-1788. Kbh. 1965.
* Årsskrift for Herlufsholm 1965. Næstved 1965.

10-19- Filosofi, psykologi, etik.
* Hartnack, Justus: Tænkning og virkelighed. Kbh. 1959.
Hunter, lan M. L.: Om at huske. Kbh. 1964.
Jung, C. G.: Jeg’et og det ubevidste. 2. oplag. Kbh. 1965.
Sløk, Johannes: Eksistensialisme. 2. oplag. Kbh. 1966.
* Sløk, Jobs.: Det religiøse instinkt. Kbh. I960.
* Sylvester, A.: Kosmologie, Ideologie og Kosmotheologie. Kbh. 

1841.

20-29- Religion.
* Bischoff, Erich: Der Koran. Leipzig 1904.
* (Der) Koran. Leipzig u. å.
* Nielsen, Gunnar Martin: Møde med store religioner. (Med egne 

øjne). Kbh. 1965.
* Verdens religioner. (Pol. håndb.). Kbh. 1964.
* Verdensreligionernes hovedværker:

1. Religiøse tekster fra det gamle Ægypten. Kbh. 1921.
9. Koranen. Kbh. 1921.

10. Muhammedansk mystik. Kbh. 1923.

30-39- Samfundskundskab, pædagogik, folkeminder.
* Academia Sorana. Kbh. 1962.
Andersen, Folmer: Om undervisning i historie og samfundslære i 

folkeskolen. (Undervisningsvejledn. udg. af Danm. Realskolefor
ening I). Kolding 1965.

* Askov lærlinge. Årsskrift 1964. Akov 1965.
Børns behov. (Om UNICEF). Kbh. 1965.
Christensen, Nikolaj: Folkeeventyr fra Kær herred, bd. 2. (Danmarks 

folkeminder nr. 73,2). Kbh. 1966.
Folkeminder hft. 11. Kbh. 1966.
* Gunnarsen, Leif: Hvad er UNESCO? Kbh. 1965.
* Hansen, Oscar: Opdragelseslære. Kbh. 1898.
* Hansen, Oscar: Pædagogik II. Kbh. 1920.
Highet, Gilbert: Kunsten at undervise. Kbh. 1964.
* Hvad kan jeg blive? 2. reviderede udg. Kbh. 1965.
* Hvad læreren ser. Kbh. 1964.
* Jorden rundt med FN. Kbh. 1956.
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* Jørgensen, Carl E.: Skolemester og hører. Latinskoleliv før 1800. 
Kbh. 1965.

* Kampf, Jørgen: Studieteknik. Kbh. 1965.
* Kristensen, H. J.: Verdensfødevareprogrammet. Kbh. 1964.
Lee & Coppen: Simple audio-visual Aids to Foreign-Language 

Teaching. London 1964.
Matthiessen, Poul Chr.: Befolkningens vækst. Årsager og konsekven

ser. Kbh. 1965.
* Den nordsjællandske lejrskole. Årsskrift 1963. Hillerød 1963. 
Statistisk årbog 1965. Kbh. 1965. (2 eks.).
Undersøgelser over skolegangsforløb i grundskole og eksamensmel

lemskole. Ved Erik Thomsen & Carl Åge Larsen. Kbh. 1962.
* Aarhus universitet. Aarsberetning 1964—65. Århus 1965.

40-49- Geografi og rejser.
Afrika i kort og tekst. Ved Boyd og van Rensburg, Kbh. 1963.
* Askgaard, Preben: Libyen. Kbh. 1964.
* Broby-Johansen: København og dens beboere i går og i dag. Kbh. 

1965.
* Cartier, Raymond: Amerika - 50 forenede stater. Kbh. 1964.
* Christensen, J. V-: Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. 

Kbh. 1930.
* Danielsson, Bengt: Den lykkelige 0. Kbh. 1952.
* Durrell, Lawrence: Den skumfødte Venus, en bog om Rhodos. 

Kbh. 1965.
* Ruruskog, Jalmar: Vårt land. 4. rev. opl. Stockh. 1955.
* Hopkins, Kenneth: Store opdagelsesrejser. (Tider og lande 10). 

Kbh. 1965.
* Kjerulf, Axel: Latinerkvarteret. Kbh. 1964.
* Kjerulf, Axel: Omkring Nyhavn og Kongens Nytorv. Kbh. 1962.
Leopold, A. Starker: The Desert. (Life Nature Library). Nederland 

1963.
* Myrdal, Jan: Fra en kinesisk folkekommune. Kbh. 1965.
* Møde med natur og mennesker. Ved Weiergang og Schou. Kbh. 

1963.
Nyborg-Jensen, Gunnar; Med Søren og Anne i Indien. Kbh. 1961.
Nyborg-Jensen, Gunnar: Med Søren og Anne til Japan. Kbh. 1964.
* Pundik, Herbert: Ghana. 20 stammer - én stat. Kbh. 1965.
Schildt, Göran: Solbåden. Kbh. 1957.
Sparring, Åke: Med Søren og Anne til Kongo. Kbh. 1963.
* Svenska Turistföreningens årsskrift 1964. Bohuslän. Stockh. 1964. 
Trap, J. P.: Danmark. 5. udg. bd. 9,1. Ringkøbing amt. Kbh. 1965. 
Turistforeningen for Danmark. Årbog 1965. Den danske bondegård.

Kbh. 1965.
Verdensatlas. (Sesam biblioteket). Kbh. 1964.
Aarbog for Historisk Samfund for Sorø amt 1965. Slagelse 1965.
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50-59- Naturvidenskab og matematik.
Barlett, J. H. <5- C. A. Wagner: The restricted problem of three bodies 

(II). (Det kgl. da. vidensk. Selsk.s mat. fys. skr. bd. 3, nr. 1). 
Kbh. 1965.

Beiser, Arthur: The Earth. (Life Nature Library). Nederland 1964.
* Beretning om Botanisk Haves virksomhed for årene 1963 og 1964. 

Kbh. 1964 og 1965.
Birket-Smith, Kaj: Eskimoerne. Kbh. 1961.
Bleeker, Sonia: Tuaregerne. Kbh. 1965.
Boas: Zoologi, 2. Ved Mathias Thomsen. Kbh. 1962.
Bondorf, J. P. and Leachman: Statistical fluctuations in the excitation 

functions from C12 (C12, alpha) Ne2o. (Det kgl. da. vidensk. 
Selsk.s mat.-fys. medd. bd. 34, nr. 10). Kbh. 1965.

* Brocks, Harry: Eksperimentelle undersøgelser over lipoidaflejringen 
i coronararterierne hos kaninen. Kbh. 1945.

Bruun, Anton F.: Verdenshavet. Kbh. 1965.
Carrington, Richard: Pattedyr. Kbh. 1965.
Danmarks Fauna 69: Victor Hansen: Biller XXL Snudebiller. Kbh. 

1965.
Danmarks Fauna 70: Leif Lyneborg: Tovinger IV. Humlefluer, stilet

fluer, rovfluer m. fl. Kbh. 1965.
Danmarks fugle 1-2. Under red. af F. Salomonsen & G. Rudebeck. 

(Med 15 grammofonplader). Kbh. 1962-64.
Danmarks Naturfredningsforenings årsskrift 1965. Kbh. 1966.
Durrell, Gerald: Diverse dyr på dæksplads. Kbh. 1954.
Dyrenes forunderlige verden. Kbh. 1965.
Farb, Peter: The Insects. (Life Nature Library). Nederl. 1964.
Franke, Herbert W.: Molekylernes magi. Kbh. 1959.
Gardner, Martin: Morsom matematik. Kbh. 1963.
* Hald, A.: Bayesian single sampling attribute plans for discrete prior 

distributions. (Det kgl. da. vidensk. Selsk.s mat.-fys. skr. bd. 3, 
nr. 2). Kbh. 1965.

Hoyle, Fred: Om mennesker og mælkeveje. Kbh. 1965.
Jensen, Aage: Hydrothermal alternation along thin veinlets in the 

Rønne granodiorite. (Det kgl. da. vidensk. Selsk.s mat.-fys. medd. 
bd. 34, nr. 12). Kbh. 1965.

* Kant, Immanuel: Almindelig Naturhistorie. Kbh. 1806.
* Kant, Immanuel: Logik. Kbh. 1803
* Kiilerich, Alf: Oceanografi. Kbh. 1965.
Køie & Rechinger: Symbolae afghanicae, VI. (Det kgl. da. vidensk. 

Selsk.s biolog, skr. bd. 14, nr. 4). Kbh. 1965.
le Fourneux, Jean: Effect of the dipole-quadrupole interaction on the 

width and the structure of the giant dipole line in spherical nuclei. 
(Det kgl. da. vidensk. Selsk.s mat.-fys. medd. bd. 34, nr. 11). 
Kbh. 1965.

* Lind, Hans: Fugles adfærd. Kbh. 1965.
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Lindhard, Jens: Influence of crystal lattice on motion of energetic 
charged particles. (Det kgl. da. vidensk. Selsk.s mat.-fys. medd. 
bd. 34, nr. 14). Kbh. 1965.

Lundbæk, Torben: Afrikas kultur. Kbh. 1965.
* Mathiesen, Pr. J.: Palaeobotanical investigations into some cormo- 

phytic macrofossils from the neogene tertiary lignites of central 
Jutland, part 1. (Det kgl. da. vidensk. Selsk.s biologiske skr. bd. 14, 
nr. 6). Kbh. 1965.

Milne, M. J. & L.: The mountains. (Life Nature Library). Nederland 
1963.

* Nielsen, Anker: Insekternes sanseverden. Kbh. 1965.
Nygaard, Gunnar: Hydrographic studies, especially on the carbon 

dioxide system, in Grane Langsø. (Det kgl. vidensk. Selsk.s biolog, 
skr. bd. 14, nr. 2). Kbh. 1965.

Ommanney, F. D.: The fishes. (Life Nature Library). Nederl. 1964. 
Schäffer & Klixbull Jørgensen: Energy levels of orthoaxial cromo- 

phores and the interrelation between cubic parent configurations. 
(Det kgl. da. vidensk. Selsk.s mat.-fys. medd. bd. 34, nr.. 13). 
Kbh. 1965.

Stanley, W. M. & E. G. Valens: Virus. Sygdom, liv, kræft. Kbh. 1964. 
Tetens Nielsen, Erik: Insekter på rejse. (Dyrenes liv 1). Kbh. 1964. 
* Thernøe, K. A.: Raketter, satellitter og drabanter. Kbh. 1959.
Tuxen, S. L.: Insekt-stemmer. (Dyrenes liv 2). Kbh. 1964.
van der Post, Laurens: Kalaharis tabte verden. Kbh. I960.
Vejr og vejrprognoser. Ved Buch og Hartby. (Berl. Leks.bibl. 27). 

Kbh. 1965.
Vor underfulde verden. Jordens saga gennem fem milliarder år. Kbh. 

1958.
IFTwZ, Frits W.: The plants. (Life Nature Library). Nederl. 1965.
Wingstrand, K. G. & Ole Munk: The pecten oculi of the pigeon with 

particular regard to its function. (Det kgl. da. vidensk. Selsk.s 
biolog, skr. bd. 14, nr. 3). Kbh. 1965.

Winter, Clasine van: Theory of finite systems of particles, II. (Det 
kgl. da. vidensk. Selsk.s mat.-fys. skr. bd. 2, nr. 10). Kbh. 1965.

60-69. Praktiske fag.
* Andersson, Carl A.: Ædle vine. Kbh. 1946.
* Brun, Georg C.: Cholesterol content of the red blood cells in man. 

Kbh. 1939.
* Cook, J. G.: Gummi. (Tider og lande 9). Kbh. 1965.
* Frihed for sult. 4. udg. Kbh. 1965.
Frimærkebogen. 5. opl. Kbh. 1964.
* Hoff, Ove: Automation og beskæftigelse. Kbh. 1958.
* Hoff-Jørgensen, E.: Vitaminer, sulfonamider og antibiotika. Kbh. 

1959.
* Riismøller, Peter: Fra svendekro og lavshus. Kbh. 1940..
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* Schultz-Larsen, J.: The morphology of the human sperm. Kbh. 
1958.

* Werner, Sven: Kerneenergi i industri og samfund. Kbh. 1959.

70-79. Kunst, spil og sport.
* Aftryk og forstørrelser. (Gevaers foto-bibliotek 4). Kbh. (1951).
* Bingham, L. A.: The Search for Line. Washington 1946.
* Christensen, Markan: Moderne kunst. Kunstorientering for skolens 

ældste klasser. Kbh. 1965.
* Frederik den Femtes rejse gennem Danmark til Norge 1749. 

Skildret i samtidige tegninger af P. I. Grønvold. Med indledn. af 
J. Sølvsten. Kbh. 1949.

* Gress, Ela: Prometheus på flugt. Fredensb. 1961.
* Jaxtheimer, Bodo W.: Spektrums store male- og tegnekursus. Kbh. 

1964.
Jeg fotograferer. Kbh. 1964.
Larsen, Bent: Åbningsspillet i kak. 2. udg. Kbh. 1965.
* Lyd og billede. Af E. Ulrichsen (film), J. Andersen (radio) & 

Bjørn Rasmussen (fjernsyn). Kbh. 1958.
Malerkunstens historie, bd. 3-4, 6-7. Kbh. 1965.
* Mejding, Bent: Ungdom og teater. (Orienteringsbiblioteket 2). 

Kbh. 1963.
* Neiiendam, Robert: De farende folk. Kbh. 1964.
* Nordisk skulptur. Kbh. 1964.
Næsgaard, Ole: Fortolkninger. Tolv kapitler om kunst. Kbh. 1965.
* Orloff Jørgensen, H.-E.: Fremkaldelse. (Gevaerts foto-bibliotek). 

Kbh. u.a.
Riis, P. f.: Temple, church and mosque. (Det kgl. da. vidensk. Selsk.s 

hist.-filosof. medd. bd. 40, nr. 5). Kbh. 1965.
* Schjørring, Nils: Musikkens veje. Kbh. 1959.
Se - det er film 1-2. Kbh. 1964-65.
* Den store jagtbog 2. Kbh. u.a.
* Sørensen, Arne: Vejen til landsholdet. Kbh. 1961.
* Westergaard, Hanne: Billede og virkelighed. Kbh. I960.

80-89. Sprog og litteratur.
* The Arnamagnæan Institute. Bulletin 1963-64 og 1964—65. Kbh.

1964 og 1965.
Blinkenberg & Høybye: Fransk-dansk ordbog bd. 1, A-H.

Kbh. 1960-64.
Brix, Hans: Analyser og problemer, 7,1. Kbh. 1955.
* Brix, Hans: Det første skridt. Drengen Hans Christian Andersens 

skuespilarier. Kbh. 1943.
Brandt-Pedersen, Finn: Modernisme og kvalitet. Kbh. 1965.
Dansk sprognævns årsberetning 1963-64. Kbh. 1964.
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Gerlach-Nielsen, Merete: Stendhal, théoricien et romancier de l’amour. 
(Det kgl. da. vidensk. Selsk.s hist. - fil. medd. bd. 40, nr. 6).
Kbh. 1965.

Hansen, Aage: Pausekommaet. Kbh. 1957.
Hansen, Aage: Sprog i sproget. Kbh. 1964.
Hejlskov Larsen, Steffen: Om at læse moderne poesi. Kbh. 1965.
Jürgensen, Bengt: Moderne amerikansk udtale. Kbh. 1965.
Lindegård Hjorth, Poul: Filologiske studier over Karl Magnus’ 

Krønike. Kbh. 1965.
Møller Kristensen, Sven: Digteren og samfundet 1—2. Kbh. 1965.
Ottsen, M. B.: Hostrup-dansk II, 3. Ordbog M - Sg. Kbh. 1965.
* Rimestad, Chr: Fra Stuckenberg til Seedorf, 1-2. Kbh. 1922-23.
* Skarum, Kina: 20 lektioner i moderne græsk. Kbh. 1965.
Wood, Frederick T: English verbal Idioms. London 1964.

90-99. Historie. Personalhistorie.
* Odense Bys Bog om H. C. Andersen. Udg. ved Sophie Breum. 

Odense u. å.
Baggesen, Søren: Den blicherske novelle. Kbh. 1965.
* Bjarnason, Markus: Danmark under besættelsen 1940-45.

Kbh. 1965.
Brochmann, Odd: Intellektuelle i alle lande —. Kbh. 1964.
Childe, Gordon: Kulturernes historie. Kbh. 1965.
* Clark, Ronald W.: Afgørende kampe i anden verdenskrig.

Kbh. 1965.
Danmarks adels årbog 1966. Kbh. 1966.
Deleuran, Aage: April 40. Da krigen kom til Danmark. Kbh. 1965.
Ellegaard Frederiksen, Erik: Knud V. Engelhardt. Arkitekt og 

bogtrykker. 1882-1931. Kbh. 1965.
Ericson, Stig: Vejen vestpå. Indianere, pelsjægere og nybyggere.

Kbh. 1964.
Glob, Peter V.: Mosefolket. Kbh. 1965.
* Grimberg Carl: Verdenshistorien 1-4. 5. oplag. Kbh. 1965.
* Grosser historischer Weltatlas 1 & 3. München 1954 og 1957.
Grundtvig Studier 1965. Kbh. 1965.
* Haugstøl, Henrik: Eidsvold på nært hold 1814. Oslo 1964.
Hjelholt, Holger: British mediation in the Danish-German conflict 

1848-1850, part. 1. (Det kgl. da. vidensk. Selsk.s hist. - filosof, 
medd. bd. 41, nr. 1). Kbh. 1965.

Hvornår skete det? 1-2. Verdenshistorisk opslagsbog. Kbh. 1965.
* Iversen, Max: Skotland. Kbh. 1946.
* Jespersen, (Kaptajn) 1. P.: Mit livs erfaring. Kbh. (1958).
Kalnins, Bruno: Ruslands historie og statsform. Kbh. 1964.
* Kjærum, Poul: Fortiden til revision. Kbh. 1959.
Kraks Blå Bog 1965. Kbh. 1965.
Lauring, Palle: Dansk renæssance (1536—1588). Kbh. 1964.
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* Malta konvoj. Af Peter Shankland & Anthony Hunter. Kbh. 1962.
* Älzm, Earl S.: The Rainbow Book af American History. N. Y. 

1955.
Nørlund, Niels: Da krigen kom. Kbh. 1964.
Pernoud, Régine: Korstogene. Kbh. 1964.
* Politikens Danmarkshistorie 9. Kbh. 1965.
* Pundik, Herbert: Cypern. Et verdensbrændpunkt. Kbh. 1965.
* Ribbons & Medals. Naval, military, Air Force and civil. By Capt. H. 

Taprell Dorling in ass. with. L. F. Guille. London 1963.
* Ringsted, Henrik V.: Lille dreng med tøndebånd. Kbh. 1959.
Schneider, Wolf: Fra Babylon til Brasilia. Kbh. 1961.
* Snow, C. P.: Vitenskap og statsstyre. Oslo 1962.
Tunis, Edwin: Våben gennem tiderne. Kbh. 1964.
* Ward, W. E. F.: Fra faraonerne til Nasser. (Tider og lande 8). 

Kbh. 1965.

Bøger for de yngre.
Hunt, W. Ben: The golden book of Indian crafts and lore. New York 

1954.
* Kik, Richard: Hos Oganga i Lambarene. Kbh. 1957.

Alverdens bedste kriminalhistorier, 1-2. Kbh. 1965.
* Bech. Johannes: Trællens søn. Kbh. 1946.
Bang, Kirsten: Slave hos tyrkerne. Kbh. 1964.
Brodtkorb, Reidar: Sorte bror. Kbh. 1964.
* Christmas, Walter: Svend spejder. 6. opl. Kbh. 1922.
* Cooper, J. F.: Prærien. Kbh. 1923.
* Fornøjelig læsning. Et udvalg af danske forfattere fra Saxo til 

Benny Andersen. Kbh. 1965.
Fährmann, Willi: Flugtens år. Kbh. 1964.
* Gredsted, Torry: Den grønne ring. Kbh. 1954.
* Hamsun, Marie: Landsbybørnene på sæteren. Kbh. 1957.
Heggland, Johs.: Folket i de hvide både. Kbh. 1964.
* Hein, Jan: Kurs Kalahari. Kbh. 1964.
* Holm, Axel: Onkel Piets arv. Kbh. 1928.
* Horn, Elmer: Flugt og farer. Kbh. 1961.
* Horn, Elmer: Indianerøen. Kbh. 1961.
* Janssen, B.: Den døde ø. Kbh. 1956.
* Juul, Ole: Michael i Marokko. Kbh. 1958.
* Jørgensen, Gunnar: Højt humør. Kbh. 1932.
* Munch-Steensgaard: Det gyldne skrin. Kbh. 1930.
* Nissen, Tage: Erik og Leif i Argentina. Kbh. 1958.
North, Sterling: Rascal. Kbh. 1964.
* Peel, Hazel M.: Tornado - hingsten fra vildmarken. Kbh. 1959.
Sommerfelt, Aimée: Pablo og de andre. Kbh. 1964.
* Sorensen, V ■: Bent. Odense u. å.

44



* Sperry, Armstrong: Det gamle spor til Santa Fé. Kbh. 1949.
* Tolderlund Hansen, Povl: Uglepatruljens good-turn. Kbh. u. å.
* Swift, Jonathan: Gullivers rejser. Kbh. 1923.
* Verne, Jules: En verdensomsejling under havet. Kbh. 1961.
Vries, Anne de: Panokko i urskoven. Kbh. 1964.

Dansk og udenlandsk skønlitteratur.
Aristoteles. Ved A. Stigen. (De store tænkere). Kbh. 1964.
* Bang, Herman: Håbløse slægter. Kbh. 1912.
* Barea, Arturo: Manegens midtpunkt. Kbh. 1964.
* Beckett, Samuel: Vi venter på Godot. Slutspil. Stumspil. Fredensb. 

1963.
Blicher, St. St.: Skytten på Aunsbjerg og Guillaume de Martonniere. 

(Foren, f. Boghåndværk). Kbh. 1965.
Branner, H. C.: Ariel. Kbh. 1963.
* Bull Gundersen, Gunnar: Fabelnætter. Kbh. 1965.
* Bøll, Heinrich: Hvor var du, Adam? Kbh. 1962.
* Caldwell, Erskine: Episode. Kbh. 1963.
* Castle, John & Arthur Hailey: Farlig landing. Kbh. 1959.
Christensen, Leif E.: Træslottet. Kbh. 1964.
Dam, Albert: Så’ kom det nye brødkorn. Kbh. 1964.
* Dundy, Elaine: Jomfru i Paris. Kbh. 1959.
Fischer, Leck: Dette latterlige land 1-3. Kbh. 1965.
* France, Anatole: Dronning Gaasefod. Kbh. 1944.
Gallico, Paul: Lille Mus og marionetterne. Kbh. 1955.
* Gordimer, Nadine: I fremmed land. Kbh. 1959.
Grant, Joan: Den vingede Farao. Kbh. 1958.
* Hartman, Olov: Indenfor. Kbh. 1959-
* Hedberg, Olle: Allt vad du säjer kommer att användas emot dej. 

Stockh. 1964.
* Heller, Joseph: Punkt 22. Kbh. 1963.
* Jenkins, Geoffrey: Jagten på A. U. I. Kbh. I960.
* fensen, Thit: Valdemar Atterdag, 1—2. Kbh. 1940.
Kellgren, Johan H.: Samlade skrifter, 8. del, 1. halvbd. 2. hft.

(Svenska forfattere utg. av Svenska Vitterhetssamfundet IX).
Stockh. 1965.

Laxness, Halldor: Asta Sollilja. Kbh. 1964.
Laxness, Halldor: Frie mænd. Kbh. 1964.
* MacLean Alistair: Sidste skib fra Singapore. Kbh. 1958.
* Martinson, Harry: Vägen till Klockrike. Stockh. 1955.
* Meray Tibor: Fjenden. Kbh. 1959.
Meri, Veijo: Lige for lige. Kbh. 1964.
Morgan, Charles: Dommerens historie. Kbh. 1948.
* Porter, Katherine Anne: Narreskibet. Kbh. 1964.
* Renault, Mary: Kongen må dø. Kbh. 1959.
* Rochefort, Christiane: En flue på tigerens hale. Kbh. 1964.
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* Salinger, J. D.: Der skal være højt til loftet, tømrer, og Seymour, en 
introduktion. Kbh. 1964.

* Scherfig, Hans: Den fortabte abe. Kbh. 1964.
Sjolochoff, Michail: Stille flyder Don 1-3. Kbh. 1932-34.
* Stuckenberg, Viggo: Sne. Kbh. 1916.
Thorild, Thomas: Samlade skrifter, 12 hft. (Svenska forfattere utg. 

av Sv. Vitterh. samf. XV). Lund 1965.
10 engelske spøgelseshistorier. I udv. ved Tage la Cour. Kbh. 1965.
* Tyrmand, Leopold: Zly. Den onde mand. Kbh. 1959.
* Updike, John: I morgen og i morgen og så videre. Kbh. 1965.
Aalbæk Jensen, Erik: Perleporten. Kbh. 1965.

Lærebøger.
* Andersen, Bülow & Helms: Matematik for gymnasiet 3 A. Med 

opgavesamling. Kbh. 1965.
* Andersen & Mogensen: Matematik V. Kbh. 1965.
* Andersen & Saljelt: Matematiske emner for 3. real. Kbh. 1965.
* Bager, Anders: Mængder, tal og afbildninger 2. Kbh. 1965.
* Barløse, Børge L.: Verden før os 3. Kbh. 1965.
* Berg-Sonne: Plangeometri med trigonometri for gymn. 2. Med 

opgavesamling. Kbh. 1965.
Brinth & Rasmussen: Rigtigt referat 1-2. Kbh. 1964.
* Buch, Fabricius-Bjerre & Lauritzen: Matematiske opgaver 5.

Kbh. 1965.
Busk, Leif: Opgaver i skriftlig dansk, 1. real. Kbh. 1964.
* Busk, Leif: Opgaver i skriftlig dansk for 3. real. Kbh. 1963.
* Busk, Leif: Sproglig forståelse. Realafd. og tilsv, trin. Kbh. 1964.
* Busk, Leif: Vejledning i stilskrivning. 8.-9- og 9-10. årg.

Kbh. 1965.
* Caesar: De bello civili. Ved H. C. Hynding. Kbh. 1966.
* Cantiones latinae ved E. Hartby. Kbh. 1965.
* Deutsche Gedichte. Ved P. V. Christiansen. (Neue deutsche Texte 

5). Kbh. 1965.
* Dupont & Cummings: 24 American Poets. (Eng. tekster for gymn. 

2). Kbh. 1966.
* Engberg & Hornegaard: Ich lerne Deutsch 4. Kbh. 1965.
* Engberg & Hornegaard: Ich übe Deutsch. Øvebog til Ich lerne 

Deutsch 3. Kbh. 1965.
* Hansen, Aage: Romantikkens århundrede. (Læs og lyt 2). Kbh. 

1965.
* Holm Joensen, Poul: Jorden rundt. Realafd. 2. Kbh. 1965.
Hylling Christensen & Larsen: Opgaver i regning, aritmetik og 

geometri for 6. og 7. klasse. Kbh. 1962.
* Jørgensen & Conrad: Samples of British and American Literature+ 

arbejdshæfte. (Eng. forf. for gymn. nr. 23). Kbh. 1966.
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* Kretzschmer & Lind hardt Hansen: Samfundslære. 7. udg. Kbh. 
1965.

* Kristensen & Rindung: Opgaver til Matematik 3. Kbh. 1965.
* Kristensen & Rindung: Sandsynlighedsregning. Kbh. 1965.
* Gloser og kommentarer til: Harper Lee: To kill a Mockingbird 

(Penguin-udgave I960). Kbh. 1965.
* Matematiske opgaver B. Udgivne af A. Lomholt. Kbh. 1965.
* Munch, P. Verdenshistorie 3. Kbh. 1965.
* Nielsen, Nielsen & Skov: Lær om bøger. 6.-7. og 8.-9. skoleår. 

Kbh. 1965.
* Olsen & Schiøtt-Kristensen: The English in the Twentieth Century 

1-2. Kbh. 1965.
* Poesi og prosa 3. Kbh. 1965.
* Rigø & Jensen: Vi kan selv, 9. kl. Odense u. a.
* Rigø & Reinvard: English Exercises 1—2, 3. real. Kbh. 1965.
* Salling & Hvid: Modern English, 1. real. Kbh. 1965.
* Schaufuss, Ib: Lineær programmering. Kbh. 1965.
* Verdenslitteratur 6. Oplysningstid. Kbh. 1965.
* Østrup: Kemi for gymnasiet II. Kbh. 1965.

Anskaffelser til fysisk samling:
2 magnetrørere. 1 laboratorieomrører. 1 demonstrationslysrør og 1 

-katodestrålerør og 1 -glødelampekasse. 16 buretteholdere. 1 glaskniv. 
1 propbor. 1 propklemmer. 16 faste stativer med rør. 1 Opemus for
størrelsesapparat. 1 højglanspresse, fremkalderskåle med klemmer. 5 
elektriske varmekapper. 16 plastiksprøj teflasker. 5 beskyttelsesbriller. 
1 Cartesiansk djævel. 1 luftpumpetallerken. 1 Al-ring med leje. 50 
næbklemmer. 1 Hg. manometer. 1 Hg. lampe. Höhm-modeller af to
takts-, firetakts- og dieselmotor, gearkasse, differentiale og styretøj. 1 
gennemskåret model af knallertmotor. 1 sæt ring-elektroskoper kom
plet. 1 centrifugalpumpemodel. 5 sprængkugler. 1 universaldrossel- 
spole. 1 sæt PSSC fjedre. 1 photocelle til h-bestemmelse. 1 ligesig- 
tende prisme. 1 linse 40/+50. 1 selenfotoelement. 1 pære til Edison- 
effekt. 1 spektrallampe Cd. 1 sæt linseformede pendullodder. 1 dreje- 
spejl med urværk. 1 glasrør med svømmende magnet. Krystalgitter
model af grafit og diamant. 1 raketmodel med tilbehør. 2 daniell- 
elementer. Vægtavler der omhandler: elektromagnetisk stråling, jord
atmosfæren, spektraltavle, isotoper stabile og kunstige, Geiger-Müller 
tæller og det periodiske system.

Kemikaliebestanden er udvidet meget stærkt. Beholdningen af glas
apparatur til kemiske forsøg er ligeledes blevet meget forøget, særligt 
med henblik på studenterholdets speciale i kemi.

Anskaffelser til fysisk bibliotek:
Fysisk tidsskrift. Elementa. Fra Fyikkens Verden. Urania. Orion. 

Nordisk astronomisk tidsskrift. Dansk kemi. Poul Bergsøe: Verdens- 
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rummet og Vi. Af Kvantebøgerne: Fysikkens gennembrud, Tyngde
kraft, Varme, Arbejde ogEnergi. Af Berlingske leksikonbibliotek: 
Raketter, satelitter og drabanter, Kerneenergi i industri og samfund, 
Automation og beskæftigelse, Lyd og billede, Vitaminer, sulfonamider 
og antibioteka. K. O. B. Jørgensen: De store opfindelser. Ford: Sjov 
kemi. K. A. Jensen: Organisk kemi. Der er fremtid i kemi. Mogens 
Bomann: Oversigt over oscilloskopkurver. Gave fra Niels Arne Ravn- 
Nielsen (’65) Les Phénoménes de la phisique: A. Guillemain.

Gaver til Musæet:
Museet har i årets løb modtaget følgende gaver:
Dr. E. Traustedt: Et herbarie fra Danmark og Norge. Niels C. 

Clausen: Kvartskrystaller fra Alperne. M. Dixon Hjul: Tobaksblade 
fra Brasilien. S. Kørner: Skræderfuglerede fra Indien. Holger Dam: 
Rød lerjord fra USA.

Ferier og rejsedage indtil nytår 1967
Skolen begynder fredag den 12. august. Nyoptagne disciple må 

møde inden kl. 14, de øvrige inden kl. 18. Ankomst før den 12. 
august ønskes ikke, undtagen for disciple, som ellers ikke kan nå frem 
til tiden.

Dagskoledisciple møder først lørdag den 13. kl. 9.
Fugleskydningen bliver lørdag den 27. august.
Efterårsferie: lørdag den 15. oktober efter skoletid til mandag den 

24. oktober kl. 18,30.
Juleferie: onsdag den 21. december kl. 9 til torsdag den 5. januar 

1967 kl. 18,30.

Rejsedage:
Fredag den 2. september — søndag den 4. september (månedslov 

lørdag).
Lørdag den 24. september - søndag den 25. september.
Lørdag den 5. november — søndag den 6. november.
Lørdag den 19. november - mandag den 21. november (månedslov 

mandag).
Lørdag den 3. december - søndag den 4. december.
På rejsedage og til ferier kører der bus fra skolen til København 

efter skoletid. Hjemrejse fra København kl. 19,30.
Meddelelse om ferier og rejsedage i tiden fra nytår 1967 vil blive 

tilsendt hjemmene senere.

Herlufsholm, den 23. maj 1966.
P. Kierkegaard.
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400 års jubilæumsdagen 
den 23. maj 1965



Indhold:

Forstanderen skriver om jubilæumsdagen og en 
række af de taler, der blev holdt i dagens løb, gen

gives.



Forstanderen skriver om jubilæumsdagen
Forberedelserne havde været hektiske. Antallet af tilmeldte gæster 

voksede i dagene op til jubilæet, så man besluttede sig til at rejse et telt 
ved siden af den store lade, som skulle rumme jubilæumsfrokosten for 
alle gæster, gamle herlovianere, forældre og diple, ialt op mod over 
400 personer. Håndværkerne arbejdede omkap med skuespillerne, der 
skulle forberede festdagens afslutning med det muntre spex.

Dagens program lå fast. Jubilæumsgæsterne begyndte så småt at ind
finde sig fra udlandet. I de sidste 24 timer strømmede gamle herlo
vianere til Næstved, der var overbelagt med jubilæumsdeltagere.

Den 23. maj oprandt med sol og blæst — for at sige det mildt. En 
frisk forårskuling suste fra øst ind over Herlufsholm, hvis skærmende 
skove dog mildnede det værste ubehag. Det vældige frokosttelt, hvor 
der var dækket til 300 mennesker, var blæst om i nattens løb, men igen 
rejst om morgenen.

Længe før kl. 8 vandrede række efter række af festligt sommer
klædte gamle herlovianere med damer ned ad Nyvej fra parkerings
pladsen på marken ved Kaffehuset. Solen skinnede om kap med de 
forventningsfulde smil. Damernes skørter flagrede, og mænd, der ikke 
havde set hinanden i 30 år, slog på skuldrene, så ringere folk end her
lovianere ville være gået i knæ derved. Diple i gallatøj så først ær
bødigt, siden forbløffede og resten af dagen overbærende til.

Nyvej, Gruspladsen, Grønne Plads og alle tilstødende indre veje var 
denne dag helt overladt fodgængerne, idet al bilparkering var henlagt 
til parkeringspladsen nord for skolen. Allerede fra morgenstunden 
vandrede gamle herlovianere gennem Nyhave, som for en gangs skyld 
bar sit navn med rette. Det nyspirede græs konkurrerede med bøge
træerne om den grønneste farve og Klosterkirkemuren - for første 
gang rigtig synlig fra Lindeallen og Hvælvingebroen — rejste sine røde 
mure mere kolossale end tilforn.

Skolens bygninger skinnede særligt festligt den morgen. Var det ju
bilæumsstemningen eller den nymaling, som i 400-året var ofret over
alt. Svar er ufornødent. En kendsgerning er det, at Herlufsholm i 
såvel unge som gamle herlovianeres øjne lyste med en særlig glans, 
friskere og festligere end selv den sentimentaleste gamle herlovianer 
kunne erindre.
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Højtidelighederne begyndte med, at Orlogskaptajn Erik Borelli- 
Møller (’45) i marineuniform ledsaget af flere gamle diple også i ma
rineuniform tog opstilling nær flagstangen ved Stark, Her var mikro
foner og fotografer parat. Publikum strømmede til. Kl. 8 lød pift og 
kommandoråb og et meget smukt splitflag gled til tops i masten, for
arbejdet i dagens anledning og skænket Skolen af en kreds af gamle 
herlovianere med tilknytning til flåden. En smukkere manifestation af 
Herlufsholms forbindelse med Admiral Herluf Trolle, Marinen og 
havet omkring Danmark kunne ikke tænkes. Borelli-Møllers tale såvel 
som dagens øvrige vigtige taler gengives in extenso nedenfor. For
standeren takkede, og alle sang Carl Plougs »Vaj højt, vaj stolt, vaj 
frit vort flag«. Med denne gave var splitflaget genindført på Herlufs
holm, hvorfra det forsvandt i midten af 1930’erne.

Derefter begav den store forsamling sig over i kirken, hvor marchal- 
ler med røde bandolerer viste gæsterne på plads, indtil sidste sæde var 
fyldt, og enkelte besøgende forældre desværre måtte lades ude. Medens 
forsamlingen rejste sig, gik honoratiores på plads, og fanen førtes ind 
båret af Petter Sommerfelt (’65), hvis stolte fader (’38) var blandt de 
ca. 600 unge og gamle herlovianere.

Morgenandagten formede sig som Trollemorgens. Herluf Trolles 
originale Te Deum tonede ud i rummet, og straks var enhver gammel 
herlovianer hensat til sin drengetid. Stemningen var slået an, og den 
forlod ikke et øjeblik forsamlingen, indtil vi ca. 40 min. senere igen 
var ude i det blanke sollys. Forstanderen talte fra prædikestolen, og 
siden kom processionen — den længste procession af gamle herlo
vianere, som nogensinde er vandret omkring stifternes sarkofag. Gam
mel vekslede med ung, gråhåret med fuldskægget, smil med tårer i 
øjenkrogen. »Her bøje vi os stille ned« lød som en vældig hymne til 
vor gamle skole båret af hundreder af stemmer, og da pastor Krarup- 
Hansen lyste velsignelsen, følte enhver af de tilstedeværende forbindel
sen mellem fortiden og fremtiden.

Gardehusarregimentet i Næstved havde ønsket at sige Herlufsholm 
til lykke på jubilæumsdagen. Kammerherre, oberst Jorck-Jorckston 
med adjudant var til stede ved morgenandagten, og mens kirkegæster
ne langsomt fyldte pladsen mellem Klosterbygningen og Rektorbo
ligen, hørtes pludselig trompetfanfarer i retning fra Organistboligen. 
En deling husarer i fuld galla red frem ført af Major Dolmer og med 
vor egen Major Riisberg (M’39) i køen. De prægtige heste, de blå 
uniformer med den røde dohlmann gjorde det ventede indtryk på jubi
læumsgæsterne. Halveskadronen med trompetererne i teten formerede 
linje og gjorde holdt på gruspladsen foran skolebygningen. Her af
leverede Major Dolmer Gardehusarregimentets hilsen, som modtoges 
og besvaredes af Forstanderen, inden delingen påny i trippende trav 
satte sig i bevægelse mod kasernen. Et velkomment og vellykket ind
slag i festarrangementet.
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Gardehusarregimentet ønsker til lykke.

Næste punkt på dagsordenen var afsløringen af buster og minde
tavler. Gennem den smalle gang ind til Lassengårdens atrium trængtes 
nu unge og ældre. »Staldens« sovesalsvinduer fyldtes af diple og gamle 
herlovianere, og det samme gjaldt Lassengårdens øverste gang. Dér på 
gårdens nordmur kranset af tvende grønne birketræer og med front 
mod syd knejsede en høj sokkel endnu hyllet i lærred. Nærmest ved 
samledes medlemmer af familien Lassen først og fremmest Kaptajn 
Emil Lassen, hans søn, Hofjægermester Frants Lassen med hustru og 
hans datter og svigersøn Grevinde Bente og Greve Carl Johan Bern
storff. Forstanderen foretog afsløringen og holdt talen, der mindedes 
hans gamle klassekammerat. Da dækket faldt for den smukke buste, 
slog det vist alle tilstedeværende, hvor levende dette moderne stykke 
billedhuggerkunst er faldet ud. Lassengården blev smukkere, og Her- 
lufsholms mindebog rigere den formiddag. Kaptajn Lassen takkede 
kort for den tanke, der lå bag rejsningen af hans søns buste, og for
samlingen forlod langsomt Lassengården og begav sig til Museums
gangen og det ny Fysikum.

Her fandt den næste afsløring sted af den mindeplade, som er sat 
både som en erindring om Forstander Greve Ernst Moltkes største 
byggeindsats og i taknemmelig erkendelse af Fysikums donator Mrs. 
Helen Lee Lassen, formand for bestyrelsen i The Henry L. and Grace 
Doherty Charitable Foundation i USA. Videre hastede forsamlingen 
gennem gangen mellem gamle og ny Fysikum ud på det, der forhen 
hed 7. klasses plæne ved gavlene af Museumsbygningens 2 fløje. Her 
afslørede Forstanderen først relieffet af Bankier Hans Chr. Sonne - 
ligesom de øvrige værker skabt af billedhuggeren Svend Lindhart. Da 

53



Sonne selv umiddelbart efter tog ordet, kunne alle se, at relieffet lig
nede ham. Sonne holdt en inspireret og klog tale, som desværre alt for 
få kunne høre på grund af blæsten, der suste om hjørnerne. På basis af 
båndoptagelserne har Sonne imidlertid rekonstrueret sin tale, som gen
gives her.

Den sidste afsløring af relieffet på gavlen nærmest Fysikum sluttede 
højtideligheden. Forstanderen benyttede lejligheden til at takke nylig 
afdøde Fabrikant Knud Lindberg (M’23) og hans tilstedeværende 
enke, ikke alene for trofast virke og gaver til Herlufsholm i fortiden, 
men også for tilsagnet om til sin tid at ville indsætte Herlufsholm i 
deres testamente.

Ideen med at sætte enkelte gamle herlovianere et synligt og varigt 
minde på Herlufsholm i forbindelse med jubilæumsdagen faldt til
syneladende i god jord blandt såvel diple som gamle herlovianere og er 
vel iøvrigt i overensstemmelse med skik og brug på Herlufsholm gen
nem tiderne.

Formiddagen gik for de gamle herlovianere med at bese Herlufs
holm udefra og indefra. I dagens anledning var der arrangeret inter
essante udstillinger i biblioteket, museet og på fysikum. De mange 
tidlige gæster blev suppleret med nye bilfulde af gammel-herlovianere 
og forældre, der kom for at deltage i jubilæumsfrokosten i Store Lade 
kl. 12,15. Imidlertid var skolens ledelse med Forstanderen, Rektor, 
Skovrider Nis Lorenzen, Økonomiinspektør Lundgren Beck og Forst- 
fuldmægtig Rasmussen gået op i Forstanderlejligheden for der at 
modtage deputationer og gratulanter, der strømmede ind hele formid
dagen. Herlufsholm kommune var repræsenteret af Sognerådsfor
mand Th. Hansen og medlemmer af sognerådet. Fra Næstved by kom 
Borgmester Svend Hansen, begge herrer med smukke pengegaver, og 
venlige taler understregede det gode forhold mellem Herlufsholm og

Direktør Just Lunning overrækker elipsoiden.
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egnen her. Herlufsholms håndværkere gennem mange år og skolens 
og godsets forbindelser og mange lokale venner betænkte jubilæums
indsamlingen. Blandt gavegiverne var også Direktør Just Limning, 
New York, der overrakte en sølv-elipsoide udført af Georg Jensens 
sølvsmedie efter tegning af digteren og fysikeren Piet Hein. Denne 
smukke og enkle pokal, der skulle symbolisere forbindelsen mellem 
humanismen og de eksakte videnskaber - mellem ånd og materie -, 
skal efter direktør Just Lunnings bestemmelse hvert år overrækkes en 
værdig dipel i gymnasiet. Som personlig gave får vedkommende dipel 
et par sølvmanchetknapper med Trolle- og Gøyevåbnene. Ved over
rækkelsen af den første Lunning-pris på Herlufsholm sommeren 1965 
bestemte Forstanderen tillige, at hvert års vinder af Lunning-prisen på 
en bestemt dag om året skulle indbydes til Herlufsholm for sammen 
med skolens ledelse at drøfte aktuelle forhold Herlufsholms nutid og 
fremtid vedrørende.

Henimod kl. 12 tyndede gratulanternes række ud, og alle begav sig 
gennem den blafrende flagalle fra smøgen op mod vandtårnet, hvor 
allerede hundreder af gamle herlovianere med damer havde fundet 
sig til rette ved de lange borde, der var opstillet på tværs i den brede 
lade. Indgangen var i vestsiden. Ladens østside var hævet for at danne 
scene for aftenens spex, og der sad honoratiores klemt sammen som 
sild i en tønde. Nede i salen var der noget bedre plads og ligeså i det 
tidligere omblæste, nu genrejste telt ved ladens nordside ude i avls
gården, hvortil der var adgang direkte fra ladens store port. Fik gæ
sterne der og andre steder end lidt grus mellem tænderne, som stor
men havde blæst op på bordene, så fik de i hvert fald rigeligt øl til 
at skylle det ned med. Det var jo midt i ølstrejken, så alle gjorde en 
kraftanstrengelse for at skaffe de nødvendige forfriskninger med det 
resultat, at skolen på jubilæumsdagen disponerede over flere tusinde 
flasker, så ingen behøvede at gå tørstige fra borde.

Lektor Mogens Jensen havde indvilget i at være ordstyrer, organist 
Larsen lagde for med sangen støttet af det udmærkede orkester fra 5. 
regiment, som musicerede foran platformen midt for ladens langside. 
Hundreder af lamper forvandlede den mørke lade til et muntert fest
lokale, og grønne bøgegrene og røde dannebrogsflag var passende og 
tilstrækkelig dekoration. Stemningen var allerede til stede, da Mogens 
Jensen kunne give rektor Kierkegaard ordet for at byde den store for
samling velkommen. Næst efter velkomsten redegjorde rektor for ser
veringens herkomst. Ikke mindst på initiativ af direktør Leif Berg 
(T9) havde mange gode kræfter stået bi. Det var en flot gestus, som 
alle de tilstedeværende kvitterede for med klapsalver og højt humør.

Da smørrebrødet var sat til livs, og de hurtigt serverende diple fra 
2. g. under ledelse af premierløjtnant Peter Christgau (’59) og 5 
raske repræsentanter for årgang I960 havde draget omsorg for, at in
gen manglede noget, talte først forstanderen særlig rettet til de gamle 
herlovianere og de forsamlede gæster og forældre. Efter dette talte 
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Herlovianer-Samfundets formand, professor Flemming Tolstrup om 
de gamle diples forhold til deres barndoms og ungdoms skole og 
hjem.

Så kom turen til gavegiverne. Herlufsholm-Fondens formand, høj
esteretspræsident Kaarsberg, overrakte den imponerende gave, som 
gamle herlovianere i små og store bidrag havde samlet sammen. Af 
det samlede beløb på op imod halvanden million modtog skolen straks 
tilsagn om 1 million delvis til nybyggeri, delvis til fripladser. Her
efter tog overretssagfører Frants Dragsted ordet og tilsagde som for
mand for bestyrelsen for Egmont H. Petersens Fond Herlufsholm 
Fonden 1 million kroner til rejsning på skolen af et nyt kollegium. 
Det var jo kendt, at Egmont H. Petersens Fond ville skænke 300.000, 
så det vakte enorm jubel, da denne gave blev forhøjet op til millionen. 
Lidt efter stod kaptajn Emil Lassen ved mikrofonen. I ganske få be
vægede ord gav han meddelelse om, at bestyrelsen for The Henry L. 
and Grace Doherty Charitable Foundation, hvoraf han selv er næst
formand, havde besluttet til minde om hans afdøde hustru, Helen Lee 
Doherty Lassen at overrække Herlufholm en million U.S. dollars. 
Dette var næsten mere, end forsamlingen kunne tage. Teltdugen blaf
rede, og den vældige lade rystede i sin grundvold under diples, gæsters 
og gamle herlovianeres hurra-råb.

Den samlede Lassenske ydelse var nu igennem årene siden Lassen
gårdens grundlæggelse nået op i nærheden af 10 millioner kroner, 
når hensyn tages til omkostningerne ved den fuldstændige restaure
ring og istandsættelse af Tybjerggårds hovedbygning. Der var grund 
nok til begejstring og tak, og forstanderen prøvede da også sluttelig 
at formulere Herlufsholms Skoles tak til både de mange og de få, der 
havde valgt denne dag til på så håndgribelig måde at hjælpe Herlufs
holm til et godt økonomisk grundlag for starten af sit 5. århundrede.

Den store forsamling opløste sig efter frokost i mange grupper og 
dele. Hørere og diple skulle gøre sig klar til eftermiddagens gudstje- 
ste kl. 16 i Herlufsholm kirke. Hertil var også indbudt en repræsen
tant for hver årgang af de gamle herlovianere plus naturligvis en hel 
del gæster, først og fremmest Hans Majestæt Kongen, som desværre 
kom uden Dronningen og prinsesserne, der den dag var optaget af 
pligter andetsteds. Dernæst ventedes undervisningsminister K. B. An
dersen og frue samt repræsentanter for undervisningsministeriet med 
departementschef Ejler Mogensen og direktør Sigurd Højby i spidsen. 
Endvidere var indbudt Sjællands biskop, amtmændene for Sorø og 
Præstø amter, politimesteren i Næstved, chefen for garnisonen samt 
naturligvis et stort antal repræsentanter for de institutioner og fonds, 
som havde skænket skolen gaver. Herlovianer-Samfundets bestyrelse 
og Herlufsholm-Fondens bestyrelse var fuldtallig til stede. Allerede 
længe før 4 var alle på plads i kirken, og man ventede nu kun på 
Majestætens komme.
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Konge» i samtale med kaptajn Emil Lassen.

Udenfor kirken var en hel del nysgerrige mødt op, et hold skole
børn fra Lille Næstved og Ny Holsted skoler stod opstillede med 
Dannebrogsflag, og amtmand, Baron Wedell-Wedellsborg, som skulle 
modtage Kongen, var klar med vajende fjerbusk. Også forstanderen 
var trukket i hofjægermesteruniformen. Modtagelseskomiteen bestod 
iøvrigt af rektor Kierkegaard, sognepræst Vagn Krarup-Hansen og 
sognerådsformand Th. Hansen. Præcis kl. 4 svingede den kongelige 
vogn ned ad Nyvej og rullede op foran kirken. Kongen var i admi
ralsuniform, som det passede sig. De nifoldige leveråb genlød svagt 
inde i kirken. Nu kunne højtideligheden begynde. Alle rejste sig, da 
Majestæten med forstanderen på sin venstre side skred op ad kirke
gulvet og tog plads foran bænkene i søndre korsarm med front mod 
prædikestolen og Marcus Gøyes epitafium. Inden forsamlingen havde 
sat sig, var skolens fane blevet ført på plads i højre side af koret. 
Gudstjenestens indhold var på forhånd fastlagt gennem kantatens 
form, som gengives nedenfor. Pastor Krarup-Hansens smukke tale 
bringes ligeledes in extenso blandt dagens øvrige taler. Ved slut
ningen af kantatens sidste kor rejste en dipel sig og overrakte Kongen 
en meget stor laurbærkrans, som Majestæten havde indvilget i at 
nedlægge ved stifternes sarkofag. Mens forsamlingen rejste sig, 
vandrede Kongen og forstanderen den traditionelle tur rundt om 
koret, hvor Majestæten personligt lagde kransen ved foden af stif
ternes kenotaf. Et kort øjeblik dvælede Kong Frederik ved Herlufs
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Kongen forlader Herlufsholm.

og Birgittes hvilested, før han gik tilbage på sin plads, og forsamlin
gen kunne synge den sidste salme: »Vor Gud han er så fast en borg«.

Gudstjenesten var forbi, og Majestæten forlod kirken gennem ho
veddøren og gik derfra gennem porten i Klosterbygningen op i for
standerlejligheden. Her overrakte han først personlig organist Andr. 
Larsen og økonomiinspektør Severin Lundgren Beck Ridderkorset. 
Derefter modtog han gartner Th. Jørgensen og postbud E. Eskildsen, 
som takkede for fortjenstmedaljen, som Kongen havde tildelt dem, 
og forstanderen overrakt dem dagen før ved en lille højtidelighed. 
Imidlertid var skolens lærere og funktionærer samt enkelte gæster 
kommet til stede. Man drak en kop kaffe, og Kongen gik rundt 
og hilste på mange af de tilstedeværende, bl. a. også Herlovianer- 
Samfundets formand, der overrakte sit nyudkomne værk »Det ældste 
Herlufsholm (1560-1788)«. Kongen fik også et eksemplar af den 
anden i dagens anledning udkomne bog, Helge Finsens og Sven Tito 
Achens »Herlufsholm i 400 år«. Kl. ca. et kvart i fem brød Kongen 
op og gik ledsaget af rektor ned gennem Munkekælderen og ud i Ny
have, hvor masser af diple var forsamlede for at fotografere og se 
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Majestæten. På Grønne Plads var bilen parkeret, men inden Kongen 
tog afsted, underholdt han sig en tid lang med de omkringstående og 
drog endelig af, fulgt af hurraråb fra skolens forsamlede diple. Solen 
strålede stadig fra en skyfri himmel. Vinden havde lagt sig lidt. Det 
var kort sagt en herlig eftermiddag, og Kongen kunne kun få et godt 
indtryk af Herlufsholm, som han ikke havde besøgt siden 800 års 
jubilæet i 1935, hvor han som kronprins ledsagede sin fader, Chri
stian X.

For de fleste gamle herlovianere var den festlige sammenkomst i 
den store lade ved middagstid den naturlige kulmination af besøget 
på Herlufsholm. Mange var dog endnu tilbage og kunne vinke farvel 
til Kongen. Adskillige af disse fandt sammen i større eller mindre 
selskaber, og omegnens hoteller og kroer var den aften vært for man
ge animerede herlovianergæster. Mange af disse gæster, som også om
fattede forældre og venner af skolen, havde besluttet sig til at se det 
i dagens anledning forfattede spex - Herluf Trolle - som skulle løbe 
af stabelen kl. 22 i den store lade, og hvortil alle var velkomne, her
under også interesserede fra Næstved og omegn.

For diple og indbudte gæster var der imidlertid nok et festligt og 
højtideligt punkt på dagen at komme igennem, nemlig jubilæums
middagen henholdsvis i spisesalen og på festsalen kl. halv syv. Heri 
deltog først og fremmest foruden skolens lærere og højeste funktio
nærer de særligt indbudte gæster fra undervisningsministeriet med 
undervisningsminister K. B. Andersen og frue i spidsen. Dernæst var 
der en repræsentant for hver af de 30 ældste nulevende årgange af 
gamle herlovianere. Blandt de øvrige gæster var høje embedsmænd, 
donatorer og enkelte nære venner af Herlufsholm.

Menuen var:
Kold laks med rejer og muslinger.
Helstegt kalvefilet med nye asparges, 
grønne bønner og salat.
Frisk frugt.
Mocca & konfekt.

Og dertil serveredes følgende vine:
Piesporter Michelsberg natur (1964).
Chateau Bel Air (1959). 
DOW’s port - Madeira.

Bordene var pragtfuldt pyntede med blomster i Birgitte Gøyes far
ver. Opvartningen foretoges af 20 messemænd fra Gardehusarregi
mentet, der igen velvilligt var kommet Herlufsholm til hjælp. Efter 
en kort velkomst fra forstanderen holdt rektor Kierkegaard aftenens 
officielle tale, der formede sig som en gennemgang af vilkårene for 
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en kostskole i Danmark i dag og konkluderede i en målsætning for 
Herlufsholms skolemæssige og opdragelsesmæssige virksomhed. Rek
tors tale besvaredes af undervisningsminister K. B. Andersen, som på 
meget positiv vis fremhævede Herlufsholms betydning i det samlede 
danske højere skolevæsen.

Lektor Juel Møller, som igennem masser af år havde røgtet hvervet 
som Herlufsholms toastmaster ved studentergilder og andre muntre og 
alvorlige sammenkomster, havde også påtaget sig hvervet som ordsty
rer ved middagen. Han gav nu ordet til professor Flemming Tol- 
strup, der talte om lærergerningens betydning for Herlufsholms triv
sel. Flere taler er gengivet nedenfor. Foruden af disse blev der bl. a. 
talt af rektor E. Gjede, Næstved Gymnasium, og redaktør Kaj Dorph- 
Petersen, som muntert causerede om herlovianere i fortid og nutid. 
Direktør Paulsen, Frederiksborgmuseet, havde ordet flere gange. Plud
selig var klokken ti, og forstanderen måtte slutte middagen med end
nu engang at sige tak for alt, hvad Herlufsholm havde fået af gaver 
og velvilje og fastslog, at dette var udtryk for den tillid, man ude 
nærede til skolens daglige medarbejdere og deres evne og vilje til at 
forvalte deres opgave.

Så gik turen i den lyse, men kølige aften igen en gang op til den 
store lade, hvor masser af tilhørere ventede på, at tæppet skulle gå 
for jubilæumsforestillingen. Denne blev meget vellykket. Spexet var 
vittigt skrevet og dygtigt og talentfuldt fremført.

Forfatteren og tegneren Henning Nielsen havde gjort grundige 
forstudier til Trolle-spex’et - både i bøger og i marken. Hans ophold 
på skolen i perioder og frie samvær med diplene forklarer, at træf
sikkerheden i mange detaljer lå på linie med tonen i den indlagte 
»Sovesalsvise« af Ikt. Juel-Møller — i pigtrådsarrangement. På trods 
af titlen var det et stykke om Birgitte — »Luffe« var jo også så tit til 
søs. Gennem en række fyndige situationer med satiriske udfald til 
mange sider førtes vi frem via Birgittes og Tycho Brahes drømme
syner og mageskiftet med kongen til skolens grundlæggelse, som Her
luf Trolle her fik lov til at overvære omgivet af syngende sømænd. Et 
andet af aftenens højdepunkter var forførelsesduetten mellem kongen 
og Birgitte til musik af Mozart, sunget og danset af henholdsvis den 
mindste og den største af gymnasieaktørerne. Takket være 10 mikro
foner og 12 højttalere kunne løjerne følges uden vanskelighed af de 
ca. 1300 tilskuere.

Og så var dagen ved at være forbi. Da gæsterne igen trådte ud af 
laden, var den lyse sommernat pludselig mørk i kontrast til hundre
der af fakler, som stod langs vejen ned til og igennem smøgen og 
siden op ad Nyvej og gennem Nyhave rundt om hele Klosterbygnin
gen.

Faklernes lysende prikker i mørket, flammernes blafrende skær på 
de røde mure, og stjernehimmelen, der hvælvede sig over det hele, 
forlenede disse øjeblikke med en særlig stemning, som ikke vil glem
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mes af nogen deltager. På Stark flammede et bål fra en tømmerflåde, 
og herfra opsteg lidt efter de første raketter som indledning til det 
festfyrværkeri, der endelig satte punktum for en begivenhedsrig dag.

Den gamle skole havde sagt farvel til de første 400 år på værdig 
vis, og alle festdeltagerne fra den yngste dipel til den ældste gammel- 
herlovianer kunne vist gå med til, at det 5. århundrede var indledt 
med maner.

Kantate
ved 400 års jubilæet på Herlufsholm 1965

Forsamlingen: En salme af Herluf Trolle (Davids 31. salme)
Bearbejdet.

Melodi: Gør døren høj —
O Gud, mit slot, min faste borg, 
til dig jeg flyr i synd og sorg, 
du est min styrke og mit tårn, 
ophold mig nu som og tilforn.

For syndens snare på min sti, 
kan du min Gud mig ene fri, 
derfor befaler jeg min ånd 
o Gud og herre i din hånd.

Og derfor vil jeg fryde mig, 
at jeg i nød kan ty til dig, 
som al min kummer tog dig an, 
da jeg fandt hjælp hos ingen mand.

Vær alle da ved trøstigt mod, 
thi eders sag skal blive god, 
ja, hvo på Gud forlader sig 
skal bo hos ham evindelig.

Te Deum -
Kor aj peblinge: Oversat af Herluf Trolle. - Bearbejdet.

O Gud, dig lover vi, 
dig bekender vi som herre.
Folkeslag lovsynger dig som fader 
i evighed.
Keruber og serafer, alle engle i himmerig 
priser dig nu og til evig tid: 
Hellig, hellig, hellig, 
er du, herre Zebaoth.
I himmelrum og på jorden
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hersker din vælde og visdom.
Alle dine profeter og dine apostle med dem, 
din store martyrskare 
lover og priser dit hellige navn, 
ja, din kirke på jorden 
synger dig, vældige Gud, til ære.
Og vi priser din søn, den enbårne, 
Jesus Kristus, 
som overvandt døden og oplod døren 
til himlens rige, 
sidder nu ved sin faders højre hånd 
med evig magt og ære.
Og vi lovpriser Helligånden, 
al menneskehedens trøstermand. 
Herre, velsign os, frels os, 
led os på vej til dit rige, 
giv dine venner del i den evige glæde.
Da skal vi love og prise dit hellige navn 
nu og evindelig, 
ja, nu og evindelig.

Solo: I tro blev grunden lagt,
da Peder bygged kloster og gav det gods og magt, 
og mangt et paternoster hin vinterdag blev sagt.

I håb blev skabt et hjem
Sankt Benedikt til ære. Og bag ved glug og lem 
med moderkirkens lære gik også kundskab frem.

Med kærlighedens bud, 
i tro, der blev til virke, drog tjenerskaren ud 
fra kloster og fra kirke for at forkynde Gud.

Recitativ: I tro blev grunden lagt:
Skovkloster øger gods og magt, 
ja, stævner tit med held stormænd i skranken, 
mens brødre ydmygt øver hånd og ånd — 
værksted og tempel, det var klostertanken, 
legem og sjæl i samme ledebånd.

Og medens sand i timeglasset synker, 
mens krig og uår, frodighed og fred 
trak sorgefurer eller smilerynker 
i Danmarks gamle ansigt, gik der skred 
i romerkirkens mure, og en dag 
stod Peders kloster under kongeflag.
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Kor: (Af Sven Clausens sang ved klosterets 800 års jubilæum).
Hil dig, du gamle murstensgård 
med dine slidte sider.
I seklers strømbrus fast du står, 
omkring dig hvirvles tider. 
Som kampesten i elven lagt 
du trodser strømmen uforsagt. 
Alt svinder, du kun ikke, 
støt skal du stedse ligge.

Solo med kor:
Der mødtes to slægter af nordisk rod 

- hvi bærer vi gyldne kæder - 
At byde og yde de godt forstod

— til fælles tarv og til fædrelandets hæder.

Trolle og Gøye blev navne med glans 
— hvi bærer vi gyldne kæder — 

To sind af fromhed og jordnær sans 
— til folkets tarv og til fædrelandets hæder.

Skønt mangt og meget stod hårdt imod 
- hvi bærer vi gyldne kæder - 

de satte den skole så fast i fod
- til unges tarv og til fædrelandets hæder.

Thi altid spørger et adeligt sind: 
hvi bærer vi gyldne kæder —.

Altid sætter det viljen ind 
til fælles tarv og til fædrelandets hæder.

Recitativ: Langsomt rinder nu livet ud
bag Skovklosters vejrbidte mure, 
stumt og stille ligger det hen, 
mens nyt liv gærer og gror.

En dag får det mund og mæle: 
højt toner sang af disciple 
i kirken på Herlufsholm.
Ælde mødes med ungdom, 
fortids minder med fremtids drøm, 
naturens sjællandske tale 
med lærdommens strenge latin.

Spor bliver trådt af tusinde fødder, 
flokke af drenge i fred og krig, 
ud over lande, bort over have, 
fjernt fra Danmark og hjem igen 
— spor af nederlag, spor af bedrifter. 
Nogle står fyldt med blod.
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Kor:
(Af Mads Nielsens sang ved Danmarks befrielse 1945)

Vi mindes stille de tapre døde, 
hvis navne lever i Danmarks navn, 
og takken søger ti! dem, der segned, 
og dem der sidder med tunge savn. 
Gud trøste dem, der har lidt og stridt, 
til det blev forår - og Danmark frit.

Recitativ:
Og nu taler vi, de levende, unge som gamle. 
Vi vedgår arven, vi tager den op med håb, 
med tak i sindet, med tro, med vilje til gerning, 
med al den tryghed, der kommer af broderskab 
og vandring ad fælles veje, kendte og kære. 
Her skred vor drengetid hen, 
her blev vi modnet til manddom, 
modnet som korn af stråler, som ingen ser, 
og af lys fra stjerner, som længst er slukt, 
men hvis tindren når os endnu: 
kunstens kæmper, tænkningens stormænd, 

videnskabens giganter 
og hine enfoldige vise, 
der ganske stilfærdigt troede på, 
at liv var formet af skrøbeligt ler, 
brændt i guddommelig ild, 
at vi alle bar stempel 
af skaberens tanke med mennesker: 
værksted og tempel.

Kor:
Takkende aner vi, Herluf, Birgitte, 
at dette er arven fra jer, 
den tanke og tro, 
at bag alt levende luer guddommelig ånd, 
at liv er ånd.
Det stod skrevet i fire hundrede år 
med usynlig skrifttegn over vor skole. 
Der skal det stå i al fremtid.

Forsamlingen:
Vor Gud han er så fast en borg ... v. 1 og 2.

Tekst: Svend ]nel Møller. Musik: Andreas Larsen.
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Orlogskaptajn E. Borelli-Møller ved flaghejsningen:
Hr. forstander!
Som repræsentant for en kreds af gamle herlovianere med tilknyt

ning til flåden beder jeg Dem på skolens vegne modtage dette orlogs- 
flag. Vi håber, at det må tjene til — for herlovianere nu og generatio
ner fremover - at levendegøre mindet om skolens stifter og rigets 
admiral Herluf Trolle.

Forstanderen ved morgenandagten i kirken
Dig store Gud, ske aere - i høje himmelkor 
som vægter ville være — for os på denne jord! 
Nu skrider natten sorte, — og dagen stunder til, 
Gud, lad dem blive borte, — som os bedrøve vil!
O Jesus, morgenstjerne, — vort liv udi din vold 
befale vi så gerne, — vær du vor sol og skjold! 
O Gud og Fader fromme — os alle hjælp heté, 
og lad til dig os komme — en evig dag at se!

I dag - for 400 år siden - underskrev Herluf Trolle og Birgitte 
Gøye Herlufsholms stiftelsesbrev. Dermed bekræftede de en beslut
ning, de havde taget længe før, nemlig at skænke deres ejendom til 
et hjem, en skole, en opdragelsesanstalt for danske drenge. I dag - 
400 år senere - samles Herlufs og Birgittes arvtagere på Herlufsholm 
for at fejre og højtideligholde mindet om de ædle stiftere. De repræ
senterede årgange spænder over flere menneskealdre - fra 1890-erne 
til 1960-erne. Vi er så mange herlovianere i kirken, som den kan 
rumme. Vi er her med ét fælles formål - for at samles om noget, der 
har haft afgørende betydning for vor tilværelse - som er en del af 
hver af os. Vi er samlede for igennem vor tilstedeværelse at vise, hvor 
stor vægt vi lægger på vor herlovianske nutid og fortid og for der
igennem at vise vor taknemmelighed mod dem, der gjorde den mulig 
— Herluf Trolle og Birgitte Gøye.

Vi er kommet her alene eller med vore pårørende for at dele en høj
tidsstund med vore nærmeste - vore nærmeste kammerater, vore nær
meste beslægtede i overført betydning - med Herluf Trolles og Bir
gitte Gøyes øvrige sønneskare! - Brødre, som vi måske aldrig har talt 
med, egentlig ikke har noget til fælles med rent personligt udover 
dette, at vi til forskellig tid har brugt de samme skabe, ligget i de 
samme senge, siddet i de samme klasser, på de samme bænke, måske 
lyttet til de samme lærere, leget på de samme plæner, spillet bold på 
samme baner, vandret i de samme skove, kort sagt levet det samme 
liv, så forskelligt og dog så ens igennem alle disse århundreder og 
selvfølgelig mest ens for de nulevende herlovianere, i hvis tid Herlufs
holm trods verdens fuldstændige omkalfatring i de sidste 50 år egent
lig har forandret sig så lidet.
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Her sidder vi da og føler minderne fra disse 400 år vælde ind over 
os. Ikke at vi husker dem alle. Men hver for sig mindes vi lidt mere 
end vor egen tid, nemlig det, vi har hørt os til eller læst os til om 
Herlufsholm gennem 400 år - ja 800 år. I vore tanker genopstår 
Skovkloster, i hvis kirke vi sidder. Huset omkring os er 700 år, langt 
mere end halvdelen af Danmarks kongerække. Dermed er vi pludselig 
noget andet end en dipel fra 1965 eller en student fra 1915. Vi inde
holder i os dele af hele denne lange Danmarkshistorie. Vi har deltaget 
i Kong Valdemars og Biskop Absalons togter mod venderne. Med 
dronning Margrethe har vi levet i et forenet Norden, og siden skæl
vet over det stockholmske blodbad. Vi har sultet med den unge Her
luf Trolle i København under Grevens Fejde, og sammen med ham 
og Birgitte har vi oplevet Reformationens fejekost gennem det reak
tionære, korrupte, papistiske Europa. Og i denne kirke har vi år efter 
år oplevet selve Herlufsholms tilblivelse. Langt flere år end de 7, der 
er en normal dipel tilmålt, har vi siddet her i kirken Trollemorgen 
og fra prædikestolen hørt en gammel herlovianer fortælle og fantasere 
om baggrunden for Herlufsholms tilblivelse. Vi ved, hvorfor de opret
tede Herlufsholm. Vi ved, hvad de ønskede sig med deres jordegods.

Måske har vi ofte fæstnet os ved denne materielle side af sagen, 
dette at de gav deres gods, ikke til de »griske slægtninge«, men til 
det ædle formål at gavne dansk ungdom og dermed fædrelandet. For 
mig at se mangler der i denne sædvanlige motivering for stifternes 
ædle gave et væsentligt træk, som skal nævnes i dag på 400 års dagen. 
Jeg siger dette, fordi jeg mener, at denne del af Herluf Trolles og 
Birgitte Gøyes motiv til at oprette Herlufsholm er fuldt så væsentlig 
i dag som for 400 år siden. For mig at se føjer der sig til Herluf Trol
les og Birgitte Gøyes ønske om at gavne dansk ungdom materielt og 
til at tjene fædrelandets fremtid øjensynlig deres bestemte vilje til at 
præge denne ungdom og dette fædreland etisk og religiøst, nemlig 
ved en ungdommens opdragelse til retsindighed, beskedenhed, tjener
sind og gudsfrygt. Deres gave er således en bekendelse til et bestemt 
livssyn — et offer til en tro såvel som til en trang.

Begge stifternes livsfilosofi eller livssyn er kommet til udtryk på 
forskellig vis igennem det, de har sagt eller skrevet. Lettest tilgænge
lige er vel de ord, Herluf Trolle udtalte om en mands forpligtelser 
overfor sit hjem og sin familie, i videste forstand sit fædreland. Enk
lere, men også dunklere forekommer hans motto »Alting kommer fra 
Gud, livet og døden, rigdom og armod«. Som ung herlovianer fore
kom det én i det mindste lidt for simpelt til at indeholde nogen dy
bere livsfilosofi. Så havde man ligesom lidt mere respekt for Birgitte 
Gøyes »Frygt Gud, gør ret og forlad dig ikke på mennesker«. Navn
lig den sidste sætning var relativt indlysende for en herlovianer på 
snart sagt alle klassetrin. Medens Herluf Trolles »Alting kommer fra 
Gud« forekom lige langt fra vidnesbyrd og middagsbord.
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Når man nu igen mange år efter læser hans valgsprog, går det må
ske op for én, at det, Herluf Trolle ville, var på sin måde at give et 
bidrag til, at i hvert fald en del drenge fra barnsben fik en chance 
for at anlægge det livssyn, som kunne gøre dem bedst egnede til at 
friste livets barske vilkår, som han så dem. Og som vi vel også må se 
dem, fordi disse vilkår er ens i dag og for 400 år siden: nemlig at 
intet er givet et menneske på forhånd, at jordisk lykke er skrøbelig 
og forgængelig, at liv og død er aldeles udenfor den enkeltes bestem
melse, og at man derfor må acceptere de vilkår, Vorherre byder. Det 
var Herluf Trolles ydmyge udgangspunkt. Herfra opbyggede han sin 
personlighed og sin verden, og han byggede sandelig ikke på sand, 
men på troens klippegrund, den eneste sikre — udenfor menneskelig 
forståelse og ødelæggelse liggende kerne af sandhed og ret - en klip
petro, hvori han hentede styrke og kraft. Det var denne tro, der gav 
Herluf Trolle den karaktermæssige styrke, som også efter hans egen 
mening var fornøden for at leve et sandt og retlinet liv.

Hvad der med udgangspunkt i Herluf Trolles valgsprog er sagt om 
ham, kunne med lige så god ret være sagt om Birgitte Gøye. At hun 
så som kvinde har haft denne realistiske eftertanke om dagliglivets 
praktiske problemer, om ikke at stole for meget på sine medmenne
sker, efter at hun dog indledningsvis har fremhævet det væsentlige, 
nemlig gudstroen og retfærdigheden, ja det gør hende jo kun så me
get mere menneskelig og elskelig i vor bedømmelse.

I de 400 år, der er gået siden stiftelsen, har Herlufsholm Skole over
levet. Der har været kriser, fallit har truet, men skolen har klaret dem. 
Der er i dag flere diple end nogensinde. Tilsyneladende er målet, som 
Herluf Trolle og Birgitte satte sig engang, også blev nået.

Tilsyneladende, ja. Herlufsholm er blevet en så venerabel institu
tion, at kongemagt og rigsråd — eller dog regering — på jubilæums
dagen vil føre an i den offentlige hyldest, som kulminerer i rige gaver. 
Men er Herlufs og Birgittes krav til skolens åndelige indhold gået 
tabt på vejen? Har Herlufs og Birgittes sønner gennem århundre
derne formået at bevare det mål af dyd og pligttroskab, af gudsfrygt 
og næstekærlighed, som stifterne ønskede og selv efterlevede?

Ærlig talt: Svaret må blive nej —. Nej, det har vi næppe. Selv om 
disse samme begreber kunne benævnes med mere beskedne ord nu end 
dengang. Men det allervigtigste spørgsmål er vel: Bekender vi os 
overhovedet til deres idealer? Har vi lyst til at virke for den livshold
ning, som var deres? Ønsker vi i vor opdragergerning, at deres mål 
skal stå foran os, således som de i sin tid stod foran dem? Jeg vil 
svare på dette spørgsmål så kategorisk, at hvis vi på Herlufsholm 
ikke vover at være os Herluf Trolles og Birgitte Gøyes idealer be
kendt, så må vi heller dreje nøglen om for deres Herlufsholm og over
lade anstalten her til det offentlige danske skolevæsen.

Her på Herlufsholm skal fædrelandssind sættes i højsædet. Her på 
Herlufsholm må vi insistere på den opfattelse, at det fælles går forud
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Nedlægning aj kranse ved morgenandagten.

for det egne. Ord som ærlighed, flid, lydighed og høflighed må på 
Herlufsholm aldrig blive til blot begreber. De må og skal være en del 
af vor daglige tilværelse. Mod, selvstændighed og fribårenhed kunne 
føjes til som moralske kvaliteter, Herlufsholm altid må hæge om. 
Kan vi hertil føje gudstro? Nogle kan, og godt for dem. Personlig 
tror jeg, at mange herlovianere ville få en lykkeligere og på sin vis 
lettere gang gennem livet, hvis de havde taget en personlig tro på 
Gud med sig blandt de traditioner, som de fleste gamle herlovianere 
ikke vil undvære.

Herlovianere - gamle og unge - jeg står her denne morgen for at 
tolke de følelser, redegøre for de tanker, som rører sig i os alle. På 
en måde kan det være svært, fordi vi spænder over næsten trekvart 
århundrede. Vi er flere generationer, flere personer af herloviansk 
herkomst samlede i denne kirke end nogensinde før i Herlufsholms 
historie. Kan vore tanker og følelser forenes og udtrykkes i enkle ord ? 
Ja de kan. De kan forenes i hengivenhed mod mennesker og mure, 
som vi kendte og kom til at holde af - i minder om sejre eller neder
lag, som har gjort os til det, vi er i dag. Som trækfugle er vi kommet 
hertil for at lytte til skovenes susen, til fuglenes forårssang, til diple- 
nes glade råben. Vi er kommet for at genopleve de syn, vi elskede: 
åen, de grønne plæner, de røde bygninger. Vi er kommet for endnu 
engang at indånde en atmosfære, som var blevet en del af os selv. Vi 
er kommet til Herlufsholm i dag som pilgrimme — om lidt skal vi gå 
vor pilgrimsgang. De gamle herlovianere skal have den dybe glæde at 
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se de unge herlovianere rejse sig og ærbødigt vandre den kendte hyl
destgang omkring stifternes hvilested. De vil se de nyeste slægtled af 
Herlufs og Birgittes lange sønnerække. Over 400 år er den udstrakt. 
En grumme lang tid - men dog er 1/6 af disse generationer repræsente
rede i dag i denne gamle kirke. Disse generationer vil rejse sig og 
følge de unge for med et stille blik, et vemodigt smil at hilse de to, 
der ligger deroppe bag alteret, og sige dem tak for det, de gav os.

De gav os en stor del af det, vi er. Uden dem ville meget for os 
have været anderledes i dag -. Nogle af de bedste og vigtigste år i 
vor tilværelse skylder vi deres ide, deres beslutsomhed, deres høje 
idealer. Herfor siger vi dem tak i dag, og vi gør det med et særligt 
løfte - bevidst eller ubevidst - om at denne skole aldrig må forgå. Vi 
er mange nok her i dag til at stå åndelig vagt om Herlufsholms 
fremtid.

Herlufsholm skal bestå. Det er det løfte, vi i dag giver hinanden. 
Med Guds hjælp vil denne kirke opleve mange hundrede års jubilæer 
endnu.

Forstanderen ved afsløring af busten af Anders Lassen
Den 22. september 1920 fødtes på Høvdingsgård en dreng, hvis 

efternavn denne gård bærer. Anders Lassen voksede op som dansk 
landmandssøn i et frit udendørsliv. Måske lidt mere frit end de fleste 
har haft mulighed for at opleve i skov og mark med heste og jagt og 
allehånde spændende oplevelser.

I august 1932 kom Anders på Herlufsholm i samme klasse som jeg. 
Vore senge stod ved siden af hinanden på Vuen. Knapt 13 år senere 
døde Anders i kamp for Danmarks frihed på en slagmark i Italien. 
Han førte sine folk frem ad en udækket vej mod de tyske betonstillin
ger og blev fældet nærmest ved et forræderi fra en maskingeværrede, 
hvor fjenden havde råbt, at den overgav sig. Således endte den 9. april 
1945 et kort, begivenhedsrigt liv, hvis seneste år helt var levet i fæd
relandets tjeneste.

Anders’ oldefar var faldet på Dybbøl i 1864. Hans bedstefar og far 
var danske officerer. Dette at kæmpe og muligvis dø for fædrelandet 
var for Anders ikke et tåget, historisk begreb. Det var noget realistisk 
og blev dagligdags, da hans far drog til Finland i 1940 for at slås mod 
russerne, og han selv kort efter, nemlig da Danmark blev besat den 
9. april sluttede sig til de engelske styrker for at være med til at slås 
mod tyskerne, for at Danmark atter kunne blive frit.

Anders havde de egenskaber, der gør en mand til en god soldat, ja, 
gør ham til en god medkæmper og en barsk modstander i alle forhold. 
Han var uforfærdet, meget snarrådig, også eventyrlysten, men dertil 
særdeles praktisk kyndig i det, han tog sig for. Han var individualist 
og fantasifuld, han var ædel, og han havde hjerte særlig for dem, der 
havde det svært. Det være sig dyr eller mennesker.
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Kaptajn Emil Lassen i »Lassengården«.

Anders blev hurtigt en legendarisk skikkelse, da han som chef for 
en britisk kommandoafdeling opererede på de græske øer, hvor han 
undsatte landsbyer, forfulgte og fordrev tyskere og udrettede det utro
ligste for de allierede styrker. Intet under, at han 3 gange blev beløn
net med Military Cross og til sidst efter sin død med Victoria-korset, 
den største udmærkelse, der kan gives en engelsk soldat.

Om lidt skal vi se hans træk i den buste af ham, som jeg vil afsløre. 
Busten er modelleret af billedhuggeren Svend Lindhart, som har ydet 
en fremragende indsats for at genskabe Anders’ kønne, åbne og dog 
så bestemte ansigtstræk. Her vil han nu stå på sin gamle skole, og ge
nerationer af herlovianere vil kende ham og huske hans gerning og 
måske tænke på, at han var en af dem, de kan takke for, at der stadig 
ligger et frit Herlufsholm i et frit Danmark. Han havde i sig de bed
ste af de egenskaber, jeg netop omtalte i kirken, mod, tro og næste
kærlighed. Anders Lassens buste vil her på Herlufsholm bevare min
det om den gode danske slægt, han tilhørte. Jeg overgiver Anders 
Lassens buste til herlovianerne, til alle beboerne af Lassengården og 
beder jer værne den med respekt.

Kaptajn Emil Lassen:
Vi takker Forstanderen for de smukke ord om min afdøde søn. Som 

du nævnede, så fødtes han i 1920, 2 år efter afslutningen af en af de 
blodigste krige, historien kan opvise. Forældrene dengang havde håb 
om, at fremtidens konflikter kunne løses ad fredens vej. Verden ud
viklede sig, men menneskene blev de samme, og de, som blev født i 
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1920, var klar til tjeneste i 1939, da der atter blev kaldt på forskellige 
landes sønner til at forsvare, hvad de syntes var ret. Vi kender mange, 
i min slægt var der 7, som der blev kaldt på og som fulgte kaldet i 
1940, da den 2. verdenskrig brød ud. Slægtstraditionerne, som findes 
indenfor danske familier, de medførte igen, at da der blev kaldt på 
vore sønner - unge som de var - så blev kaldet besvaret, og de opfyldte 
deres pligt overfor hjem og land, som man havde ventet af dem. De 
havde ikke glemt, at sit fædreland skylder man alt.

Forstanderen ved afsløring af mindetavlen i Fysikum
Vi står her ved en mindetavle opstillet ved indgangen til et af de 

store bygningsværker, forstander Grev Ernst Moltke lod opføre i sine 
senere forstanderår. Den er sat her, fordi Helufsholms fysikum fra 
I960 vel er det mest markante udtryk for den modernisering, Her
lufsholm gennemgik i forstander Grev Moltke og rektor Friis-Han- 
sens sidste 10-års periode. Som vi alle véd, kom pengene til denne 
bygning såvel som til Lassengården fra den store amerikanske godgø
rende institution: The Henry L. and Grace Doherty Charitable Foun
dation. Gaven fra The Doherty Foundation kom til Herlufsholm fra 
fondens formand, fru Helen Lee Dohrty Lassen, som var gift med 
kaptajn Emil Lassen, således som vi alle ved.

Afsløringen af denne mindetavle giver mig en lejlighed, som jeg 
ikke før har haft, til at udtale nogle mindeord om fru Helen Lee Las
sen. Hun døde sidste år midt i sommerferien. Tabet gjorde alle os, der 
kendte hende, uendelig ondt. Hun var en trofast og fuldgod ven af 
Herlufsholm. Hun kom herude, hun kendte hørere og diple og inter
esserede sig levende for, hvordan de byggerier gik fremad, som hun 
gennem den af hendes far stiftede fond var med til at financiere.

SKÆNKET HERLUFSHOLM Af THE HENRY L ANU 

GRACE DOHERTY CHARITABLE FOUNDATION.

... 3
ERNST GREVE MOLTKE OPFØRTE FYSIKUM 1759
I SIT FORSTANDERSKABS 24. ÅR FOR MIDLER

PROFESSOR NIELS BjQHR INDVIEDE EYSÄUM 

DEN 50. JANUAR i960.

Mindetavlen i Fysikum.
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Helen Lee Lassen delte sin mands varme følelser for Herlufsholm. 
Det var hende en personlig tilfredsstillelse, at hun og hendes mand 
kunne gavne den opvoksende ungdom ved at forbedre vilkårene for 
skolegangen, og da navnlig, at hun kunne gøre det på sin mands og 
hans to sønners gamle skole. Helen Lee Lassen var et varmt, et strå
lende og kærligt menneske, som vi i denne stund mindes med stor 
kærlighed og hengivenhed. Fremtidens herlovianere vil, når de pas
serer denne tavle, kunne tænke på den imponerende ting, at en ame
rikansk institution finder på at give en gammel dansk kostskole en 
pengegave i en størrelsesorden, der gør det muligt at opføre to så store 
bygninger som Fysikum og Lassengården. Vi andre vil også tænke på 
Helen Lee Lassen og på hendes mand, kaptajn Emil Lassen, der sam
men gjorde dette muligt.

Forstanderen til Hans Chr. Sonne
Det er vist noget usædvanligt, jeg nu er ved at gøre, men jeg vil 

gerne forklare de forsamlede gamle herlovianere og diple, at det egent
lig er en udpræget herloviansk tradition, som jeg nu er ved at følge, 
nemlig den, at en dipel, når han har tilendebragt et antal år med mere 
eller mindre glorie her på Herlufsholm, indskriver sit navn i en sten 
på Museumsbygningen. Jeg har her indridset et navn, ikke mit eget, 
men navnet på en fremragende gammel herlovianer, som har en stor 
del af ansvaret for, at Herlufsholm kan gå en forholdsvis rolig frem
tid i møde i hvert fald set fra den økonomiske side.

Denne mand er den gamle herlovianerstudent fra 1909, bankier i 
New York, Hans Chr. Sonne, som står her ved min side. H. C. Sonne 
har igennem en årrække haft berøring med amerikanske skoler og uni
versitetskredse og derved set, hvordan det i Amerika var blevet almin
deligt, at gamle elever enten direkte eller ved hjælp af godgørende in
stitutioner, som de havde forbindelse med, skaffede gaver og økono
miske bidrag til deres gamle skole. Da Sonne først i halvtredserne hør
te, at Herlufsholm havde vanskelighed ved at afse midler til den nød
vendige investering i nye bygninger og nye undervisningsmidler i for
bindelse med skolens udvidelse til et større dipelantal, besluttede han 
sig til at gå i spidsen for en sådan indsamling til den gamle skole. Han 
gjorde det på den måde, at han selv gav en gave, og den har han siden 
forøget med store årlige beløb, således at Sonne-fonden nu har nået 
en kapitalværdi på omkring 1 million kroner. Denne kapital bestyres 
af forstanderen, og renterne går til forbedringer og moderniseringer 
her på Herlufsholm af forskellig art. Den indsats, Sonne på den måde 
har gjort, vil ikke blive glemt af Herlufsholm.

Men som et synligt bevis på den taknemlighed, vi føler overfor 
Hans Chr. Sonne, og for at det eksempel, han har sat, ikke skal gå af 
minde, har billedhugger Svend Lindhart modelleret Sonnes karakte
ristiske profil, som er monteret på en granitplade og opsat her på 
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Museumsbygningens sydøstlige gavl. Herfra vil Hans Chr. Sonne nu 
i tiden fremover sende dagens herlovianere sit muntre og stærke blik. 
Han vil bringe i erindring, hvad en herlovianer kan blive til, hvis han 
bruger de evner, han har og de kundskaber og den opførsel, han har 
lært på Herlufsholm. Og fremtidens herlovianere vil også blive mindet 
om, at her var der en herlovianer, som både forstod at tage imod som 
dreng og siden at give tilbage, da han som moden mand havde øko
nomisk mulighed derfor. Give ikke alene i kroner og øre, men først 
og fremmest give et eksempel, på hvis betydning dagen uden tvivl vil 
give os mange vidnesbyrd. Tak, Hans Christian Sonne, for det, De har 
gjort for Deres gamle skole og tak, fordi De gav os lov til at fæstne 
Deres træk på blivende måde her til Museumsbygningen.

Hans Chr. Sonne:
Vi lærte meget på Herlufsholm, blandt andet at inskriptionerne på 

de gamle runestene i reglen begyndte omtrent på denne måde: »Jeg, 
Harald, runerækkernes mester og søn af Gorm, rejste denne sten for 
Rolf« ... og det syntes helt klart, at den, der rejste stenen, var langt 
vigtigere, end den stenen var sat til ære for.

Den omstændighed, at dette så givet er tilfældet her, er grunden til, 
at jeg overhovedet vover at tage ordet ved denne - for mig så høj
tidelige - lejlighed.

Og dog, som jeg står her så tæt ved museums-gangen, hvor vi i sid
ste klasse løb op og ned mellem relieffer og statuer af store mænd 
som Sokrates osv., føler jeg mig som en spurv i tranedans, der aldrig 
vil glemme de diskussioner, vi havde med en viis gammel lærer an
gående det almene menneskelige ønske om at blive husket langt ud i 
fremtiden.

Disse diskussioner kan sammenfattes i følgende lille vers, hvori 
disciplen spørger mesteren:

»Hvad skal jeg gøre, at min navn må mindes?«
»Din pligt idag!«
»Det gjorde mange, hvem ej kranse bindes!«
»Er du så sikker i din sag?
Tror du, et navn er glemt i paradiset, 
fordi ej Per og Poul det ved?
Af himlens engle bliver det lovpriset - 
i evighed«

Hvor verset kom fra, husker jeg ikke; men det slog mig, at hvis vi 
gør »vor pligt i dag« — og det betyder vel hver dag - så får vi nok 
evne og lejlighed til at leve et rigt liv og samtidig at gøre noget for 
vore medmennesker og for vort land på en måde, der vil give os en 
indre tilfredsstillelse, uanset om vore handlinger er kendt af udenfor
stående.
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Da dette synes attråværdigt, kom spørgsmålet: Hvad betyder det at 
gøre »din pligt idag?« - Først og fremmest, vel, at gøre, hvad man 
formår med det, som naturen har givet os - såsom hjerte, hjerne, 
legeme osv.

Allerede i skolen - men endnu mere senere i vor livs-karriere — er
farer vi, at hvis man præsterer 100 procent af arbejdskravet, så reg
nes det for udmærket, og man kan klare sig med mindre. Men hvis 
man kun præsterer 90 procent af det påkrævede, så taber man i om
dømme og risikerer måske endda at miste sin stilling. - På den anden 
side bliver man ofte karakteriseret som et fremragende individ, hvis 
man yder mere — f. eks. 2 procent mere - end det, der ventes eller 
forlanges.

Differencen mellem det yderst tilfredsstillende og det dårlige re
præsenterer måske kun 10-12 procent af den indsats, som i hvert fald 
må præsteres.

Da evnen til virkelig at kunne gøre noget for sine medmennesker 
i høj grad afhænger af ens succes i skolen eller på arbejdsmarkedet, 
bliver spørgsmålet måske følgende: Hvorledes kan vi ved at gøre »vor 
pligt idag« opnå at dække den omtalte forholdsvis lille difference på 
10-12 procent?

Der er navnlig to ting, vi bør stræbe efter.

Først:
Vi må udvikle vor evne til at koncentrere os. At denne evne er 

medfødt synes klar, når vi betragter et lille barn, som hyppigt undla
der at svare os og synes uhøfligt, medens grunden er, at det er interes
seret i og koncentrerer sig om noget andet.

Eller tænk på lægen, som under en farlig operation udelukker alle 
udenforstående indtryk for at koncentrere sig om sit større problem - 
nemlig det at redde patientens liv.

I en periode som denne med distraktioner som følge af fjernsyn, 
radio, telefon, krigsrygter og overfladiskhed, er det vanskeligere end 
nogensinde at koncentrere sig om de vigtigste ting.

Når vi til trods herfor alligevel prøver midlertidigt at fæste vore 
tanker om et specielt problem, kommer vi hyppigt straks i tanker om 
mange andre opgaver, som også bør løses. Under slige omstændighe
der må vi straks bestemme og love vor underbevidsthed, at disse andre 
opgaver vil blive varetaget lige så snart det vigtige, øjeblikkelige pro
blem er løst. Så gælder det om virkelig at opfylde dette løfte og at 
være ærlig mod sig selv; thi — hvor mærkeligt det end lyder — hvis vi 
lyver overfor underbevidstheden, tror den os ikke mere.

Evnen til at koncentrere sig kan udvikles som resultatet af en spe
ciel interesse i et emne; men den kan også bidrage til udvikling af 
specielle interesser.
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Her kommer vi så til

den anden vigtige opgave:
at finde den nødvendige tid til at præstere mere end det daglige ru
tinearbejde.

Læg mærke til, hvorledes mange mennesker med en forholdsvis kort 
arbejdsdag har så travlt i deres fritid med mange ret uvigtige adspre
delser, at de sjældent får tid tilovers; men de, der har meget at bestille, 
synes ikke desto mindre altid at finde tid til at løse vigtige opgaver. 
De har sikkert erfaret, hvor vigtigt det er at kunne finde den fornødne 
tid, som — om galt skal være — må »stjæles« fra vor egen fritid.

Prøv at finde en time om dagen - tidligt om morgenen eller sent 
om eftermiddagen — og brug den til studium eller øvelse i noget, som 
virkelig interesserer jer.

En time om dagen svarer til halvanden måneds arbejde om året og i 
tidens løb giver den jer lejlighed til virkeligt at udvikle jeres hori
sont. Hvadenten I ønsker at nå toppen af jeres specielle fag eller at 
blive mangesidige og kunne glæde jeres medmennesker, vil I finde at 
det gør livet mere interessant og tilfredstillende.

Man kan gå frem ad forskellige veje. — Winston Churchill, som 
et eksempel, fortalte mig, medens han var sidst i trediverne, at han 
havde lært langt mere, efter at han forlod universitetet, ved at koncen
trere sine »stjålne timer« gennem flere år - om det viste sig nødven
digt — for virkelig at gå til bunds i det ene emne efter det andet.

Således brugte han 2 år til at studere astronomi, indtil han følte, at 
han forstod emnet ligeså godt som de professionelle. Derefter blev 
flere år helliget til verdenshistorie, så til kapsejlads med kutter osv.

I modsætning til f. eks. Herluf Trolles tidsalder er der nu til dags 
meget få - om nogen - der med virkeligt kendskab og forståelse kan 
diskutere næsten alle de vigtige problemer, som menneskeheden står 
overfor. Winston Churchill var måske én af de få undtagelser i denne 
specialitetens tidsalder.

En anden interessant undtagelse var Arthur James Balfour, i sin tid 
Britisk Premier Minister og politisk leder, der samtidigt var anerkendt 
som en fremragende filosof. Da han var over 70 og jeg i tyverne, hav
de vi ofte lejlighed til, efter han havde spillet adskillige sæt tennis 
med os, at lytte til hans enestående erfaringer og gode råd. Også han 
understregede nødvendigheden af at finde eller »stjæle« tid til vedbli
vende at absorbere kundskaber; »men«, føjede han til, »selv om vi 
har fundet tid og koncentrationsevne, befinder vi os dog af og til i en 
kritisk situation, hvor det synes yderst nødvendigt at træffe en hur
tig - tilsyneladende overfladisk — bestemmelse«.

»Når det sker«, sagde han, »så skal I følge hjertets råd, og I vil 
finde, at hjernen vil komme jer til hjælp og producere mange gode 
argumenter som forsvar for jeres handling«.
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Han hævdede, at der var en stadig vekselvirkning mellem hjerne og 
hjerte, men at hjertet er det mere umiddelbare og tilforladelige våben.

*
Og nu kan man spørge: Hvorledes hjalp Herlufsholm os og bidrog 

til vores evne dagligt, gennem livet, at yde det bedste vi formåede?
I løbet af dagen vil vi sikkert høre en hel del fra mere kompetente 

autoriteter om lærerkredsens dygtighed og visdom.
Her ønsker jeg blot at fremhæve to iagttagelser:

For det første:
Herlufsholms baggrund og dets naturlige skønhed har bidraget til, 

at man i højere grad end normalt kunne tiltrække virkelige personlig
heder til stedet og fastholde en kreds af lærere, som besad fremragende 
menneskelige egenskaber — rent bortset fra deres specielle uddannelse.

I en kostskole hvor - på en måde - et sekundært hjem er skabt for 
disciplene, er det, og var det i hvert fald i min tid, af stor betydning, 
at vi drenge fik lejlighed til at absorbere livsfilosofierne og synspunk
terne af så mange virkelig interessante lærere - rent bortset fra, at vi 
ikke altid akcepterede deres idéer.

For det andet:
Klokken 6.20 om morgenen blev vi vækkede af pigens skrække

lige morgenklokke, og var indtil sengetid ustandselig - næsten hver 
time - underkastet en eller anden klokkes disciplin.

Det faktum, at vi, da vi forlod skolen, havde været under regel
mæssig »klokkebehandling« i 7 år fra 6 morgen til 10 aften, bevirke
de, at enhver stilling på universitetet eller i det praktiske liv i Dan
mark, England eller Amerika syntes uhyre let. — Så let, at det ikke 
forekom vanskeligt gennem hele livet at »stjæle« en time eller mere 
om dagen fra vor fritid til brug for yderligere udvikling af vor 
personlighed. —

For dette, alene, skylder vi en varm tak til Herlufsholm, der i øvrigt 
gennem disse mange generationer — i Herluf Trolles og Birgitte Gøyes 
ånd - har ydet så meget for disciplenes vel. -

Jo — de fleste af os var inderst inde dybt taknemmelige for skolens 
omsorg; men det faldt os aldrig ind at give synlige vidnesbyrd om 
denne taknemmelighed ved at yde eller tilbyde økonomisk støtte. -

Hvorfor skulle vi gøre det? Herlufsholm var kendt som en rig 
institution, og et tilbud om en pengegave kunne måske endda blive 
taget ilde op. —

Så kom - som forstanderen nævnte - de to verdenskrige, der grad
vist resulterede i langt større krav på skolens evne til at finde midler 
til både at optage flere disciple og at dække de stadig stigende ud
gifter, forbundne med hver enkelt discipels uddannelse. —

Lignende institutioner her og i udlandet løste ofte disse vanskelige, 
financielle opgaver, enten ved at opnå regerings-understøttelse — med 
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fare for at blive en statsinstitution — eller ved at få hjælp fra gamle 
disciple — fra de såkaldte Alumnae Societeter, som er velkendte, navn
lig i Amerika, hvor de har været til uvurderlig nytte.

Først efter de to verdenskrige kom det til at stå os gamle Herlo
vianere klart, at det ikke blot var blevet tilrådeligt, men også et stort 
privilegium for os at få lejlighed til at støtte vor gamle skole. -

Den almindelige og glædelige tilslutning til disse tanker og den 
deraf følgende hjælp, både i form af kostbar tid og gaver fra gamle 
Herlovianere og andre venner, sætter os i stand til, allerede nu, at se 
frem til skolens femte århundrede som en periode, i hvilken ikke alene 
stifternes storslåede grundfond, men også »Herlufs sønner« vil bidra
ge til, at Herlufsholm vil vedblive at stå som et lysende eksempel på 
en virkelig fremragende kostskole.

*

Forstanderen mindede så smukt om, at en discipel i øverste klasse 
havde ret til at indridse sit navn på museumsmuren; og da jeg ikke 
havde benyttet mig af det prærogativ, havde han tilladt sig at placere 
mit navn under dette relief.

Samtidig med at udtale min dybtfølte tak for denne ære vil jeg 
gerne have lov til at gøre opmærksom på, at der er mange gamle 
Herlovianere, der i disse sidste år har arbejdet hårdt og uegennyttigt 
for skolens fremtid. —

Som jeg står over for dette relief, synes jeg at skimte en lang række 
af disse velvillige givere- — de står måske lidt bagude for at være i læ 
af den første række, der uden tvivl vil vise sig at være en fristende 
skive for snebolde!

Mellem disse givere vil jeg gerne have lov til specielt at nævne to 
gamle Herlovianere og forstandere, nemlig Ernst Moltke og Axel 
Reedtz-Thott.

Det er hovedsagelig som et resultat af deres store og utrættelige ar
bejde, at vi i dag kan se fremtiden i møde med glæde og stor tillid - 
under løsenet:

Gud ske lov for dag som gik, og
Gud ske lov for dag som kommer. -

Forstanderen for Knud Lindberg
Der er en mand, som vi savner særlig meget iblandt os i dag, og det 

er Knud Lindberg. Han var en af de første blandt de i Danmark 
boende, om jeg så må sige almindelige, danske »gammel herlovia
nere«, som for alvor tog Sonnes tanke op om at give noget til den 
gamle skole. Da familien Lassen havde hjulpet med at skaffe midlerne 
til rejsning af Fysikum, trådte Lindberg frem og spurgte, om han 
måtte give nogle af de elektriske installationer. Han var jo elektro
installatør og fabrikant af elektronik, og hans tilbud blev modtaget 
med glæde. Det gav ham blod på tanden. Han fik interesse for arbej-
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det og var blandt de førende i stiftelsen af Herlufsholm Fonden, 
der først i 1960-erne så dagens lys med det formål at samle de kræfter, 
som var bleven vakt af Sonnes første initiativ, og som havde fået så 
rigelig næring gennem de store gaver til Herlufsholm fra Emil og 
Helen Lee Lassen.

Knud Lindberg havde et varmt hjerte og en vindende personlighed. 
Dertil var han en glimrende organisator og en forretningsmand, for 
hvem det lå naturligt at få penge til at yngle.

Og så holdt Knud Lindberg virkelig af sin gamle skole. Han kom 
her ofte og interesserede sig for alt, hvad der skete, og ikke mindst 
interesserede han sig levende for de personer, der hørte Herlufsholm 
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til. Han var det naturlige samlingspunkt i herlovianersamfundet, hvis 
virksomhed han fik sat gang i på forskellig vis, og gradvis modnedes 
vel den beslutning hos ham og hans hustru, som jeg i dag har fået lov 
til at nævne.

Se, da Knud og jeg engang gik her på Herlufsholm, og vi talte sam
men om fremtiden, om planerne for skolens udbygning, sagde han 
til mig: »Ved du hvad, Axel, du skal ikke sige det til nogen, men jeg 
har faktisk tænkt at indsætte Herlufsholm i mit testamente. Du ved, 
vi har ingen børn, så det har min kone og jeg bestemt«. Jeg glædede 
mig naturligvis på skolens vegne, men han var jo ung endnu, så der 
var god tid. Ak ja. Trolledagen 1964 bar vi ham til hans sidste hvile
sted. Han skulle have været her i dag. På en måde er han her også 
usynlig iblandt os - han havde glædet sig så meget til denne jubi
læumsfest og alt det, den skulle bringe. Hans hustru, fru Else Lind
berg er her, og til hende vil jeg sige tak, fordi hun har tilladt, at vi her 
på skolens mur, tæt op af det Fysikum, som interesserede Knud så 
meget, måtte få lov til at sætte en relief-plade af ham i dyb taknem
lighed for hans indsats for Herlufsholm i levende live og igennem 
den meget store gave, som De selv, fru Lindberg og deres mand har 
stillet Herlufsholm i udsigt. Jeg ved, at De ikke havde ønsket, at 
dette skulle frem i dag. At det kun var for at give mig en begrun
delse for denne skolens øjensynlige tak til Deres mand, at jeg får lov 
til at røbe, at De — til sin tid, når hensynet til slægten gør det muligt 
- vil overlade Herlufsholm eller Herlufsholm Fonden Deres og De
res mands formue. Vi er Dem dybt taknemmelige for denne storslåede 
gestus, der i omfang overgår, hvad der hidtil fra en enkelt side 
er givet Herlufsholm. Jeg afslører denne mindeplade over Knud Lind
berg i håbet om, at hans muntre og milde ansigt må sprede både 
glæde og respekt blandt fremtidens diple.

Jubilæumsfrokosten
Rektor P. Kierkegaard:

Herlovianere, gæster fra fjern og nær. Velkommen til jubilæums
frokost i gildeshal og telt. Vi glæder os over, at så mange vil være 
sammen med os for at fejre 400 års dagen for skolens stiftelse. Skolen 
har ønsket på denne dag at åbne sine døre mest muligt. Det var en 
selvfølge, at diple, lærere og andre medarbejdere skulle feste. Vi har 
også ønsket, at de forældre, der havde mulighed for at komme, skulle 
opfordres til det, og vi er glade over at se, hvor imponerende mange 
forældre, der har fulgt opfordringen. Dernæst har det for os været 
noget overordentligt væsentlig at få understreget forbindelsen mellem 
Herlufsholms nutid og fortid. I alle forberedelser til dagen har der 
været et intimt samarbejde mellem herlovianersamfundet og skolen, 
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og resultatet er blevet, at ca. 600 gamle disciple indbefattet et antal 
damer repræsenterende over 60 årgange fester sammen med os. Des
uden er en række personer og firmaer, skoler og andre institutioner, 
som skolen har et samarbejde med, repræsenteret, og vi byder vel
kommen. Vi byder desuden velkommen til dem, som personligt eller 
gennem tilknytning til institutioner og fonds eller privat har været 
med til at støtte Herlufsholm-Fonden med gaver eller tilsagn om 
gaver. Her på skolen kender vi ikke i enkeltheder til indsamlingen, 
men på Fondens indstilling har vi været i stand til at indbyde en
kelte repræsentanter, personlige bidragydere, formænd eller besty
relsesmedlemmer fra fonds, institutioner eller foreninger. Hjertelig 
velkommen.

Til oplysning for ikke herlovianere bør det vistnok siges, at herlo
vianere altid har lagt vægt på et godt materielt grundlag for åndelige 
sysler. Og derfor vil jeg byde et specielt velkommen til dem, der i et 
meget betydeligt omfang giver frokosten. Forstanderens opgave er 
nemlig i det daglige at være sådan så nogenlunde fedtet, for at vi kan 
få det til at gå rundt på en pæn måde og derfor, når vi kan byde 
en frokost, som efter vor mening ser så pæn ud, så kan vi takke en 
lang række bidragydere for det. En gammel discipel, skolens nære ven, 
direktør Leif Berg, har på dette område som på mange andre områ
der udfoldet et vældigt initiativ.

Direktør Berg har formået Berlingske Tidende til at give et flot 
tilskud til bespisningen, og smørrebrødet kommer på særdeles favo
rable vilkår fra »Københavns Smørrebrød«, der indehaves af en gam
mel herlovianer, Kai Werner, som desværre ikke har kunnet være med 
i dag. Videre har direktør Berg talt om øl med gamle herlovianere, så 
at øllet er skænket af bryggeridirektør Rohde og ingeniør Wegener. 
Øllet er ganske vist ikke, som det burde være, nordjysk, men på grund 
af de særlige ølmæssige forhold, så kommer det fra Faxe Bryggeri. 
Det er ironisk nok soraneren, brygger Bryde Nielsen, Faxe, som måtte 
klare sagen for os, og vi takker Sorø for den store gestus, men for
pligter os dog ikke af den grund til ikke at tæve dem i fodbold næste 
gang. Vi fandt ligeledes forståelse hos den lokale depotbestyrer og 
skolens købmand. Yderligere har forstanderen — vi har allerede i dag 
fået et vist indtryk af en faktisk stor koncentration og aktivitet hos 
ham, været umådelig energisk og skaffet et omfattende supplement 
fra Sverige, og som De ved, så var der jo noget om Herluf Trolle og 
Skåne, så det er jo egentlig meget passende, at supplementet bliver 
svensk. Direktør Thygesen fra De danske spritfabrikker giver en dram 
til maden. Den takker vi for, og vi håber, at direktør Thygesens ønske 
om, at snapsen skulle være iskold, er blevet honoreret. Endelig får vi 
til kaffen en Cherry Heering skænket af fabrikant Heering.

Inden jeg siger skål, bør De lige vide, hvordan frokosten tænkes 
at forløbe. Der vil komme et antal i forvejen aftalte korte taler, og 
man kan af praktiske grunde kun få ordet efter aftale med og på sig- 
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nal af toastmaster, lektor Mogens Jensen, der sidder her. Vi skulle 
gerne være færdig på 2 timer, så at de, der senere skal til guds
tjeneste, kan nå at sunde sig. Selve serveringen foretages at disciple 
fra 2. G under ledelse af en gammel herlovianer, premierløjtnant 
Christgau, som fortjener en ganske speciel tak fra skolen, fordi han 
har påtaget sig en række omfattende og krævende opgaver i forbin
delse med dagens mange arrangementer. Til at hjælpe sig har han 
5 herlovianere af årgang 60, d’herrer Collet, Olufsen, Rosting, Søren
sen og Suhr, og med disse gode kræfters bistand håber vi, at alle 
får, hvad de har brug for og ikke mere. Velkommen, skål.

Forstanderen ved jubilæumsfrokosten
Herlovianere, kære Dipelforældre og gæster. Må jeg indlede taler

nes række med at mindes den begivenhed, som samler os i dag, nem
lig stiftelsen af Herlufsholm Skole for 400 år siden, den 23. maj 
1565. Nogle år forinden var Herluf Trolle og Birgitte Gøye kommet 
fra Hillerødsholm til Skovkloster, som de snart efter omdøbte til Her
lufsholm. Det gamle Skovkloster havde sine traditioner helt tilbage 
fra det 12. og 13. århundrede - traditioner for udadvendt virke og 
for indre åndeligt liv — for undervisning og for studium. Men nu 
havde protestantismen holdt sit indtog i Danmark og med den en 
bunke friske, nye tanker, som var vældig inspirerende for folk som 
Herluf Trolle og Birgitte Gøye. De forenede i sig lyst og interesse 
for de nye ideer med respekt og ærbødighed for de gamle dyder 
og hævdvundne begreber. Her gik Gud, Konge og Fædreland forud 
for deres eget, og pligttroskab, ansvarsfølelse og offervilje var deres 
mest åbenlyse karaktertræk.

Det barnløse ægtepar besluttede sig til at give deres gods til en 
lærd skole, og i dag for 400 år siden skrev de fundatsen under her 
på Herlufsholm. Dagen efter rejste Herluf Trolle til København for 
som rigets admiral at sejle ud i spidsen for Danmarks flåde for at 
møde svenskerne.

En måned efter var Herluf Trolle død, og fru Birgitte sad med 
ansvaret for at få skolen igang. Det lykkedes, og Herlufsholm har nu 
levet sit begivenhedsrige, til tider omtumlede liv i de 4 sekler, der 
er henrundet, siden Herluf og Birgitte prentede deres navne på stif
telsesdokumentet. I årenes løb er der skrevet en del om skolens hi
storie. I forbindelse med dette jubilæum er der udkommet 2 nye vær
ker, som på fremragende vis skildrer Herlufsholms historie. Det er 
»Herlufsholm i 400 år«, en række billeder af arkitekt Helge Fin
sen og redaktør Sven Tito Achen samt »Det Ældste Herlufsholm« 
1560-1788 af professor Flemming Tolstrup, Herlovianersamfundets 
formand. Begge helt fremragende værker. Herlufsholm benytter lej
ligheden til at takke forfatterne, fordi de har valgt 400 års jubilæet 
til at udsende disse bøger. Historiens Herlufsholm kan jeg således
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trygt overlade til den enkeltes studium. I dag er det jo på en måde 
øjeblikkets Herlufsholm, der interesserer os mest, Dagens og frem
tidens - selvom vi vedkender os vor arv og vore forpligtelser overfor 
fortiden.

Hvad er da nutidens Herlufsholm. Hvortil skal dette instrument 
bruges. Hvori ligger fremtiden?

Det kan siges enkelt på den måde, at vi her på Herlufsholm ved
kender os et opdrageransvar, der går ud over den almindelige skoles. 
Vi ville gerne gøre mere end blot undervise. Dejligt ville det være, 
om vi kunne forvandle dumme til kloge, men vi må nøjes med at søge 
at skabe interesse hos de apatiske, at vække følelser hos de kolde, at 
bringe ræsonnement til de lidenskabelige.

Herudover vil vi gerne lære disciplene at arbejde. Vi har den over
bevisning, at arbejde - vel tilrettelagt og ordentligt udført - er en 
glæde i sig selve. Vi ved også, at meget går hurtigere og lettere i 
livet, hvis man i sin opvækst lærer metode og koncentration.

Vi vil også gerne give vore drenge en etik med herfra. Gerne skulle 
den komme til dem indirekte gennem eksempel og gennem arbejde og 
leg på klassen og på sportspladsen. Vi mener, at denne skønne natur 
og disse traditionsrige omgivelser må vække interessen hos den unge 
for noget udenfor ham selv, hans land og dets historie. Og så ville vi 
gerne være en erstatning — omend barsk — for de hjem, drengene må 
forlade, når de bliver diple på Herlufsholm.

Dette er meget kort, hvad vi vil med Herlufsholm. Søge at skabe en 
skole for livet.

Er det lykkedes igennem disse 400 år - lykkes det nu i 1965 —
Ingen har vel stillet dette spørgsmål mere nøgternt og samtidig 

mere poetisk end lektor Juel Møller i sin studenterkantate, hvor sko
len synger til os:

»Mine sønner, har jeg været jer en mor — 
har jeg mærket, når 1 trængte til min varme — 
har jeg dæmpet med et kærtegn jeres harme — 
har jeg dulmet jeres sorger med et ord?

Mine drenge, har jeg været jer en far — 
har jeg ildnet jer til åbenhed og renhed — 
har jeg tugtet jer for ondskab og gemenhed — 
har jeg ægget jer til spørgsmål — fik 1 svar?

Mine børn, har jeg været jer et hjem — 
har 1 følt med alle brist var jeg et hele — 
var et fællesskab af mange led og dele — 
som af kærlighedens glød er elsket frem«.

Ingen har stillet spørgsmålet smukkere og ingen har vel besvaret 
det spørgsmål bedre end de generationer af gamle herlovianere, der 
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i denne stund — ved denne jubilæumsfest — er samlet på dette sted. 
De er kommet for at bevidne, at Herlufsholm -- trods alt — blev en 
mor, en far, et hjem for dem. De er kommet på denne festdag for at 
bevidne dette hjem deres hengivenhed og tak. Til de gamle herlo
vianere har sluttet sig mange forældre til nuværende diple — aldrig 
har så mange forældre været samlede her på een gang. Også det tager 
vi til os. Nu og da har vi behov for et håndslag — også fra nuværende 
diple og forældre - en opslutning om skolens daglige arbejde. Dagens 
manifestation og sammenhold giver os, rektor, lærere og lærerfruer 
en velkommen opmuntring.

Således har I gamle og unge herlovianere, forældre og venner givet 
Herlufsholm den bedste start, skolen kunne få på sit 5. århundrede. 
Skolen - d.v.s. Rektor, hørere, administration - og ikke mindst 7 
generationer af levende diple har fået bekræftet vor egen tillid til os 
selv, vor overbevisning om skolens berettigelse, vor tro på Herlufs
holms fremtid. Dermed får vi kraft til at videreføre de traditioner og 
idealer, som i 400 år har formet denne skole og de mænd, der herfra 
er udgået.

Dette skal alle vide, at spørger man os af i morgen, som man i dag 
har spurgt jer af igår om Herlufsholms fremtid, så bliver vort svar 
som jeres med digterens ord:---- »at aldrig kan en slægt forgå, som 
ikke vil det selv«. Trolle- og Gøye-ætten skal bestå. Herlufs og Bir
gittes sønner og frænder - rejs jer og foren jer i et leve for Herlufs
holms frie fremtid.

Professor Flemming Tolstrup:
Kære forstander, kære rektor.

Når korpset på Herlufsholm holder parade, står chefen frem for at 
bringe skolen en hilsen. I min skoletid var det blot en hyldest, i nu
tiden er der både ros og ris. I dag er gamle herlovianere stillet til 
parade på Herlufsholm. En gammel korpschef har ordet for at bringe 
skolen en hilsen på sine kammeraters og egne vegne, og den hilsen 
rummer for det første en tak fra alle os gamle herlovianere og vore 
pårørende for skolens gæstfrihed i dag, men dernæst rummer den også 
en tak til Herlufsholm.

Gennem 400 år har her været hjemsted for tusinder af danske 
drenge. For enkelte blev opholdet temmelig kort, for Melchior, Ferdi
nand og Helms blev det til en livsgerning. Nogle få kom aldrig fra 
skolen, men fandt et hvilested under kirkens gulv eller blandt Grav
lundens bøge. For de fleste af os blev det imidlertid til en række ung
domsår, som måske synes korte, hvis man regner med en levetid på 
40-50 år, men betød mere, end diplen anede. I den tid gav skolen os 
viden. Sammen med kammeraterne lærte den os »mores«, og bygnin
gerne og naturen, hele stedets atmosfære prægede os på godt og ondt. 
Man kunne måske frygte, at vi blev temmelig ensrettede af en sådan 
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skolegang, men se på dem, der er tilstede i dag. Hverken i ydre, i 
virke, i livsholdning er vi nogen homogen forsamling, og det samme 
gælder de masser af herlovianere, som ikke kan være med i dag. Men 
een ting kan vi samles om, nemlig at sige tak. Det kan godt være, 
hvis man lytter nøje efter, at der er en lille mislyd i takken, men jeg 
gad vist, om ikke selv den ihærdigste brummer har et eller andet at 
sige tak for. Var skoletimerne en ørkenvandring, blev kammeratskabet 
måske en oase i ørkenen. Hvis kammeraterne var utålelige, fik vi 
måske hjælp fra turene i skov og mark. Det er måske frimodigt at 
gøre sig til talsmand for dem, man ikke har direkte mandat fra, men 
jeg vover det alligevel, når jeg gør mig til talsmand for alle, fra den 
ældste ukendte dipel i skolen til den senest udtrådte, og siger: Her
lufsholm - dine gamle diple takker dig.

Dertil kommer en lykønskning på fødselsdagen, og den retter vi 
til dem, der i dag har ansvaret for Herlufsholm, først og fremmest 
forstanderen og rektor. Vi er glade over at vide Herlufsholm i gode 
hænder, og vi håber, at det må lykkes dem at føre Herlufsholm videre 
som enheden stiftelse og skole. Vi gamle, nulevende herlovianere 
dækker, som forstanderen sagde i morges, over godt 1/6 af skolens 
400 år. Vi bekræfter, at »tider skal komme, tider skal henrulle, slægt 
skal følge slægters gang«, men vi ønsker, at vort numeriske indslag i 
skolens liv må blive stadig mindre. Og det sker, hvis Herlufsholm 
består. Derfor er det vort inderlige ønske i dag, at Herlufsholm må 
leve videre til gavn for kommende generationer af danske drenge. Et 
og andet skal selvfølgelig ændres både ude og inde, når skolen skal 
følge med tiden, men vi håber, at de til enhver tid ledende må løse 
deres tids problemer med nænsom hånd, men respekt for, men også 
uden frygt for stedets minder.

For stifterne havde det sandsynligvis været naturligt at fortsætte de 
salmelinjer, jeg brugte før, og tilføje: »Aldrig forstummer tonen fra 
himlen i sjælens glade pilgrimssang«. Måtte den tone aldrig dø på 
Herlufsholm. Med det ønske bøjer vi gamle herlovianere os i ærbø
dighed for Herluf Trolles og Birgitte Gøyes minde og siger også dem 
en tak for, hvad vi tog med herfra. Og til forstanderen, og rektor siger 
vi: Held og lykke til den opgave De har. Vi håber, at det må lykkes 
Dem at føre arbejdet videre, indtil det en dag overgives i andre hæn
der, som er rede til også at føre det ud i livet i den ånd, som trods 
tidligere tiders fejlgreb har båret Herlufsholm frem til i dag. Kam
merater, Herlufsholm leve.

Højesteretspræsident O. I. Kaarsberg:
Vores fortrinlige ordstyrer har jo nu givet udtryk for, at når jeg står 

her, er det som formand for Herlufsholm-Fonden. Jeg tør gå ud fra, 
at Herlufsholm-Fonden er de fleste her bekendt — tildels er det måske 
et mere eller mindre dyrebart bekendtskab — men ikke desto mindre 
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må jeg måske have lov at ridse et par små ting vedrørende Fonden op. 
I væsentlig grad inspireret af den hengivenhed for skolen og den 
offervillighed, der vistes skolen af udenlandske herlovianere, var der 
en kreds af herværende herlovianere, der fandt, at man burde prøve, 
om man ikke her hjemme også kunne skaffe en støtte til skolen. Le
dende i dette arbejde var Erik Dreyer, som er her i dag. Han var 
fører for det, gjorde det banebrydende og første og dermed det be
sværligste arbejde. Så gik han, som det sker for andre, på pension og 
tog ophold i det fjerneste sted her i riget og mente derfor, han var for 
langt væk til at han kunne fortsætte og lod så det af ham grundede 
arbejde gå videre til andre medarbejdere, og vor bestyrelse er ked af, 
at vi i dag ikke har Dreyer i vor midte. En af dem, som var ivrigst og 
varmest for tanken og gjorde det største praktiske arbejde, var Knud 
Lindberg, som vi jo i dag har mindedes ved afsløringen. Indenfor be
styrelsen har det, som forstanderen også nævnede, været et savn for os, 
at vi ikke har ham her i dag. Men denne aktion fortsattes altså af dem, 
der havde fået den overladt, og resulterede i Herlufsholm-Fonden, 
som lavede en fundats, der fastslog som Fondens formål at skaffe 
midler til skolen, dels til særlige ombygninger, nybygninger o. lign., 
nyanskaffelser og dels til fripladser. Når det på det tidspunkt måske 
var særlig aktuelt at søge at skaffe skolen støtte, så hang det jo sam
men med, at skolen på grund af de nye skoleordinger stod overfor 
krav om betydelige udvidelser og renoveringer, som ville kræve store 
investeringer, og så var det jo heldigt, at samtidig med at denne trang 
forelå, forestod det jubilæum, som vi så festligt fejrer i dag, og det 
var naturligvis en betydelig animering både for indsamlerne og for 
dem, som vi håbede ville blive givere, at se hen til, at man kunne vise 
skolen noget reelt denne store dag. Det var jo sådan, at man følte, at 
denne jubilæumsdag ikke blot gerne skulle blive en tak for noget, der 
var sket, men også i en ny brydningstid skulle kunne blive udgangs
punkt for et nyt og friskt initiativ, og for at skolen kunne leve op til 
de krav, som måtte honoreres, for at skolen kunne fortsætte med en 
position som hidtil. Nå, man gik altså i gang, godt hjulpet med råd, 
vejledning og ideer også af kammerater udenfor bestyrelsen, og det 
lykkedes os at samle nogle penge, som jeg må have lov at nævne her. 
Vi har samlet, for at sige det præcist, en million, to hundrede og syv 
og halvfems tusinde og 365 kroner og 63 øre, og så har vi fået bin
dende tilsagn om yderligere 149.000 kr. Af disse penge er omtrent 
halvdelen ydet af gamle herlovianere, og det er meget væsentligt — 
forekommer det os - for Fondens virksomhed, at så mange som mu
ligt af gamle herlovianere er med, ganske uanset hvad hver nu kan 
magte. Men også pårørende af herlovianere har vist Fonden den stør
ste interesse både ved bidrag og ved idégivning. Endvidere har en 
række fonds, legater, erhvervsvirksomheder og slige institutioner vist 
os den største interesse, mere end vi havde — tror jeg — turdet håbe, 
og jeg må have lov ved denne lejlighed overfor alle givere og overfor 
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de fonds, der har hjulpet os, påny at rette en varm tak for den støtte, 
der er givet os. En del af disse beløb er givet med visse klausuler: 
nogle har ønsket dem brugt til fripladser, og andre har ønsket dem 
brugt til nybygninger o. s. v., alt har jo været lige velkomment, og alle 
ønsker vil selvfølgelig fuldtud blive respekteret i anvendelsen af mid
lerne. Af det, vi nu har samlet, må vi have den fornøjelse og ære at 
overgive forstanderen en million. Den ligger ikke her, men dette do
kument indeholder en nærmere redegørelse for, på hvilken måde 
denne million overgives forstanderen, og det er os en stor glæde, at vi 
ved andres hjælp har været i stand til at yde et bidrag til Herlufs
holms fortsatte trivsel. Tak.

Må jeg lige i anledning af dette bifald, som jeg takker for på bi
dragydernes vegne, have lov at tilføje, at man jo endelig ikke må tro, 
at Fondens virksomhed hermed er sluttet. Fondens idé er jo, selvom 
vi ikke fortsat har den inspiration, der ligger i jubilæet, at vi skal 
fortsætte, og opmærksomme tilhørere, som har været i stand til at 
følge tallene, vil måske have konstateret, at der dog er tilbage et efter 
danske forhold - vi er jo ikke amerikanere — anseligt beløb på en 
lille halv million, som vi altså kører videre med, og vi håber, at den 
interesse for Fondens opgave, som har vist sig indtil i dag, også må 
kunne fortsættes ud i fremtiden til gavn for skolen.

Overretssagfører Frants Dragsted:
For at stimulere interessen for den indsamling til Herlufsholm- 

Fonden, som formanden talte om før, har bestyrelsen for Egmont H.

Overretssagfører Frants Dragsted.
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Petersens Fond allerede for et par år siden meddelt Herlovianer Sam
fundet, at man ville doble samtlige bidrag op, dog således at vi satte 
en grænse på 300.000 kr. for Fondens tilskud. Til det smukke beløb, 
som er indkommet ved denne indsamling, vil vi gerne føje en for
højelse af det beløb, som vi har tilsagt på 300.000 kr. til 1 million. 
Beløbet vil vi gerne se anvendt til et nyt elevkollegium, således at 
Fondens navn kunne knyttes til dette kollegium. Jeg beder formanden 
for Herlufsholm-Fonden, højesteretspræsident Kaarsberg modtage 
Fondens gavebrev på dette beløb.

Kaptajn Emil Lassen:
Herr Forstander, lærerkollegium, gamle, ældre og unge herlovia

nere, mine damer og herrer.
Til minde om min afdøde hustru, Helen Lee Doherty Lassen har 

jeg herved den ære og som gammel herlovianner den store personlige 
glæde på denne højtidsdag for den gamle skole at meddele, at The 
Henry L. and Gracy Doherty Charitable Foundations bestyrelse har 
besluttet at oprette et fond på 1 million dollars. Fondet vil bære min 
afdøde hustrus navn: The Helen Lee Doherty Lassen Fund, hvis 
midler fra i dag er til rådighed for Forstanderen for Herlufsholm 
skole og gods i henhold til gavebrev. Det er min overbevisning, at 
disse midler - i en verden, som måske mere end nogensinde behøver 
kundskab og viden - at disse midler vil blive anvendt i den ånd, de 
er skænket, til ære for den person, i hvis navn de er givet, til gavn 
for den gamle skole og sidst og ikke mindst til gavn for Danmark, 
som vi alle ønsker at tjene af al vor flid og al vor evne.

Forstanderen:
På skolens vegne vil jeg gerne slutte denne sammenkomst med en 

tak til alle, der er kommet, til alle, der har talt, til alle, der på en 
eller anden måde har bidraget til at gøre denne stund uforglemmelig.

Først vil jeg takke Herlovianersamfundets formand - dernæst Just 
Lunning - dernæst vil jeg takke Herlufsholm Fondens formand, 
højesteretspræsident Kaarsberg. Det, som mange havde drømt, men 
få vel havde troet på, er blevet til virkelighed. Det er lykkedes 
blandt en bred kreds af herlovianere at samle et stort pengebeløb til 
Herlufsholm Fonden. Dette beløb er øget med betragtelige tilskud fra 
fonds, pengeinstitutter, firmaer, foreninger og enkeltpersoner, der har 
fundet, at Herlufsholm Skole var et godt formål at støtte. Det har 
gjort et overordentlig stort indtryk på Herlufsholm Skole og blandt 
gamle herlovianere, at så mange på en vis måde udenforstående har 
ville dele med os den opfattelse, vi er vokset op med, at Herlufsholm 
Skole var noget, der ikke alene skulle bestå, men trives og vokse. -

Nogle store bidragydere blandt gamle herlovianere nævnte jeg i 
morges, da vi afslørede en række mindesmærker for disse. En stor
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Glade frokostgæster.

bidragyder blandt ikke gamle herlovianere vil jeg gerne takke specielt 
ved denne frokost, det er Egmont H. Petersens Fond ved sin besty
relsesformand, overretssagfører Frants Dragsted. Med en enestående - 
må jeg sige ungdommelig - indfølingsevne formåede ors. Dragsted 
ved et besøg her på skolen at fornemme, hvad det hele drejede sig om. 
Deres interesse, ors. Dragsted blev vakt, og med Deres bestyrelse har 
De truffet den beslutning, som i dag er blevet offentliggjort: at opføre 
et kollegium på Herlufsholm, som skal have navn efter den fond, De 
bestyrer, og som skal tjene det formål at gøre Herlufsholm større og 
bedre. Deres gave er flot og enestående, ingen anden ikke herlovianer 
har på så storslået måde bidraget til skolens fremtid. Hjertelig tak.

Til sidst kommer jeg til skolens gamle ven, kaptajn Emil Lassen. 
Du kom til Herlufsholm for over 60 år siden. I de år er båndene mel
lem dig og Herlufsholm kun blevet stærkere. Utallige gange har du 
Trollemorgen vandret i rækken af gamle herlovianere til stifternes 
hvilested. Du sendte dine sønner til Herlufsholm, og da du kunne, 
begyndte du at give skolen gaver.

Det, som er sket i dag, er, at du har foranlediget, at The Henry L. 
and Grace Doherty Charitable Foundation til minde om din afdøde 
hustru Helen Lee Doherty Lassen har oprettet et fond på 1 million 
dollars. Du har overrakt dette kæmpemæssige beløb til Herlufsholms 
forstander til anvendelse efter bestemmelserne i et samtidigt oprettet 
gavebrev.

I dyb taknemmelighed og hengivenhed — i kærlig erindring om 
Helen Lee Lassen - modtager Herlufsholm da denne mindefond. På 
stiftelsens vegne forsikrer jeg højtideligt bestyrelsen for The Henry 
L. and Grace Doherty Caritable Foundation om, at denne rige gave vil 
blive anvendt i din ånd, — til ære for din afdøde hustru, i hvis navn 
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den er skænket og til gavn for Herlufsholm og dermed for Danmark, 
således som du har ønsket.

Tak, Emil Lassen, for hvad du på denne måde - og igennem de 
mange år forud — har gjort for din gamle skole. Eftertiden vil ind
skrive dit og Helens navn i Herlufsholms historie.

Jubilæumsgudstjenesten
Pastor V. Krarup-Hansen:

Gennem 800 år har lovsangen til guds ære lydt her inde under 
kirkens tag - i dag med en egen styrke. På 400 års-dagen hilser den 
gamle kirke vor ældste skole også med et ord fra en lovsang, et ord 
der er blevet stående gennem mere end 2000 års skiftende tider. Det 
er hentet fra højsangen og lyder: »Guds kærlighed er som en bræn
dende lue, mange vande kan ikke slukke den«. Vi takker Gud for 
hans kærlighed og trofasthed gennem 4 sekler, takker ham for min
derne om de to, hvis støv hviler bag kirkens alter. 400 år er målt med 
historiens og evighedens målestok kun en stakket stund, og dog spæn
der den over næsten halvdelen af Danmarks historie. Vi mindes i dag 
med tak hin 23. maj 1565, da rigets admiral satte sit navn under 
skolens fundats og heri klart formulerede målsætningen for dens ger
ning med ordene: »Gud til lov og ære, land og rige til forbedring«.

Er der nogen, som man med rette kan sætte ordet helstøbt på, er 
det Herluf Trolle og Birgitte Gøye. Næppe er ordene »Adel forplig
ter« blevet efterlevet med mere alvor og større ansvarsfølelse end af 
de to. Som det hedder om Peder Bodilsen, Skovklosters donator: »Op
flammet af Guds kærlighed gav han sit gods til Guds ære«, kunne 
det samme siges om Herluf Trolle og Birgitte Gøye; thi når det drejer 
sig om Herlufsholm, må de nævnes under et. Birgitte Gøye blev kvin
den i hans liv og dermed hans lykke. De to stemte sammen i alt, og 
æren for skolens tilblivelse var i fuldt mål ligeså vel hendes. Hun 
gjorde det muligt for Herluf Trolle at føre sin kongstanke ud i livet. 
Det var jo for størstedelen for hendes arvegods, at mageskiftet med 
Kongen fandt sted, og hende var det, der førte fundatsen ud i livet 
året efter Herluf Trolles død. Hvad det kom til at betyde, at deres 
hænder blev lagt sammen hin. 16. november 1544 er ikke til at måle. 
Det, der bar deres forhold til hinanden, var kærligheden, der håber 
alt, tror alt og aldrig ophører. Hemmeligheden i deres liv var, at der 
var tændt en ild ovenfra i deres hjerter. Ikke for ingenting var bøn
nen og Biblen fundamentet, der bar dem oppe. Kærlighedens sprog 
forstår vi alle. Det er den nøgle, der lukker op til det dybeste og 
bedste i menneskelivet og den eneste nøgle, der kan det. Menneskers 
kærlighed viser os aldrig den fuldkomne kærlighed, men kun noget, 
der er i slægt med ægte kærlighed, Guds kærlighed, men hvor dens 
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lue slår ned, tændes den hellige ild, og hvor den modtages og glim
ter frem, kommer vi til at tænke på ordene: »Guds kærlighed er som 
en brændende lue, mange vande kan ikke slukke den«. Begge havde 
de kærlighed til deres land og dets ungdom, hvad Herlufsholm ikke 
er det eneste eksempel på. De følte forpligtelsen ved deres stilling- 
og kærligheden bringer altid ofre og føler altid ansvar. Karakteristisk 
for de to er det, at fundatsen skulle føres ud i livet straks og ikke 
først efter deres død, thi »det er kun ringe gerning at give bort, hvad 
man ikke selv kan gøre brug af«. Den kærlighed, der er en gnist af 
Guds kærlighed, er altid nutid, de mange vande kan ikke slukke den. 
Nogle af os har oplevet ovre ved vestkysten at stå inde på stranden 
og se redningsstolen blive trukket i land med skibbrudne, brændingen 
skyllede over den. »Nu går det galt. Han kommer ikke levende i land«, 
tænkte vi, men han blev bjerget frelst gennem de mange vande. Af 
de store vandes brus rejste denne skole sig, vandene skyllede hen over 
de to, men de kunne ikke slukke deres kærlighed. De store vande skyl
lede ned gennem tidernej hen over skolen, men som en fugl Fønix 
rejste den sig atter og atter, efter reformationens storme, krigens hær
gen, og udygtig indre ledelse. Rationalismen skyllede hen over den, 
og de skiftende tiders syn på opdragelsen. Gang på gang har man 
sagt: nu skyller den bort! - men stadig dukkede den op af brændin
gen. Bestandig rejste den sig påny, stadig levedygtig.

Gang på gang har kærlighed til Herlufsholm kaldt på mænd i alle 
de riger og lande, så de er kommet til undsætning og har bygget videre 
på den gamle grund. Det er kendsgerninger. Vi har set det så ofte, 
ikke mindst i vor egen tid. Vi takker Gud for den kærlighed, der 
stadig slår ud i lys lue, og vi beder om, at den aldrig må slukkes af 
de mange vande.

Tiderne skifter. En gang sang diciplene her inde under kirkens 
hvælvinger deres »Kyrie eleison og gloria in excelsis«. I dag synger 
de deres lovsange på modersmålet. Det, som det kommer an på, er 
forblevet stående gennem de skiftende tider. Måtte det fremover for
blive sådan. I dag på 400 årsdagen slår luen atter igennem. Vi går 
ind under forpligtelsen og vedgår arv og gæld, idet vi ved, at skal 
en skole magte store ting, må den have kærlighed og tro. Det er fest
ligt, det er dejligt at samles en mindedag som denne, men det er også 
forpligtende, fordi et 400 års jubilæum er ikke blot at mindes, men i 
mindet at møde en ansporing og en tilskyndelse. Det er i livets hver
dag, at styrkeprøven skal stå, den hverdag, hvor kravene og forplig
telserne møder os. Så tit glemmer vi i det daglige, hvad vi på denne 
dag mindes.

»Guds kærlighed er som en brændende lue, mange vande kan ikke 
slukke den«. Måtte vi alle gå ind under det ord i tro og håb og kærlig
hed - de værdier, som kampen også i dag står om. En skole uden tro 
kan ikke leve. En skole uden håb har ingen fremtid. En skole, som 
ikke sætter kærligheden højst af alt, er dømt til undergang. Men disse 
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værdier vil også blive stående. De mange vande kan ikke slukke den. 
Ikke på grund af os. Vi giver såvist ikke tiden stor grund til tro og 
håb, og vi kan aldrig blive en evig kilde for de evige værdier. De 
evige værdier bliver kun stående, fordi det evangelium, som skaber 
hvad det nævner, forkyndes os om Guds kærlighed i Jesus Kristus. 
Derfor sagde Herluf Trolle også på sit dødsleje: »Den prædiken, 
som hedder Jesus, vil jeg beholde i mit hjerte«. Uden Guds kærlighed 
bliver tro, håb og kærlighed overskyllet af de mange vande, men med 
den bliver de stående til tidernes ende. Den gamle kirkes bøn og tro 
og håb for Herlufsholm er, at den i kommende dage stadig må være 
som en brænende lue, der fortærer det, der ikke duer, som lyser så 
det ses viden om og fænger i hjerterne, fordi den så mod det himmel
ske lys - tændt af al kundskabs hellige alterild. Må ansvar og pligt og 
arbejdsglæde aldrig dø, men altid være Herlufshom en hellig forplig
telse med villighed til ny indsats og handling i tro tjeneste. Vi er sat 
til at forvalte en arv af levende minder, til Guds ære og rigets gavn 
blev skolen rejst, måtte det altid være dens lysende mål.

På 400 årsagen mødes vi alle i bønnen om, at vor skole må stå, 
selvom storme skulle rejse sig og de store vande skylle over den, og 
forblive at være Herlufs frie skole, så den må have en lige så lang 
fremtid at se hen til, som den i dag har en fortid at se tilbage på — 
at den må vokse og virke til Guds ære og rigets gavn og til sene tider 
være et arnested, hvor Herlufs og Birgittes sønner kan hente ild til 
et frugtbart virke, så Birgittes ord må gå i opfyldelse: »Skolen i skoven 
skaffede mig og Herluf mange sønner, så vi på den store dag kan 
træde frem for Gud og sige: Se her er vi og de sønner, du gav os«. 
Måtte da ingen mangle. Måtte lærere og elever i kommende år altid 
melde sig til tjeneste for de værdier, der bliver stående, fordi de er 
fra Gud. Da vil et nyt forår spire frem med ny livskraft, Gud til ære, 
land og rige til gavn. Med tak ser vi i dag tilbage på stolte minder i 
en rig fortid - og i tro på en velsignet fremtid, drister vi os til at 
gøre de gamle ord til vore: »Guds kærlighed er som en brændende 
lue, mange vande kan ikke slukke den«. Måtte kærlighedsluen altid 
brænde klart!

Så modtag da du gamle skole en gave, som mennesker ikke kan 
give dig. Guds velsignelse over din fremtid. Amen.

Aleneste Gud i himmeriget. Vi love, vi prise, vi takke dig. Al æren 
skal dig tilhøre. Amen.

Jubilæumsmiddagen
Forstanderen:

Hr. undervisningsminister, høje embedsmænd, ærede gæster og 
gamle herlovianere, bestyrelser og årgangsrepræsentanter, mine da
mer og herrer. Det er Herlufsholm en stor ære og glæde at byde vel- 

93



kommen til denne festmiddag i aften. Jeg gør det i bevidstheden om, 
at vi om dette bord allerede er lidt flere, end salen kan rumme, men 
også vel vidende, at havde husrummet stået til hjerterummet, var vi 
bleven dobbelt så mange. En særlig velkomst retter jeg til undervis
ningsministeren og fru K. B. Andersen, som er med os på Herlufs
holm i eftermiddag og i aften for første, men forhåbentlig ikke sidste 
gang.

Vi sidder i det, der igennem en lang, lang tid har været samlings
stedet for Herlufsholms højtidelige og festlige stunder: Vi sidder 
nedenfor Herlufs og Birgittes portrætter højt på østvæggen. De 
kendte træk synes at afspejle deres fornøjede deltagelse i vort samvær. 
Omkring os skuer århundredernes forstandere ned på os - for første 
gang med greve Ernst Moltke på venstre fløj som junior i rækken, 
men til gengæld nærmest senior blandt os, som han har gjort den 
ære og glæde at gæste i aften. Om dagens indhold skal jeg i denne 
velkomst ikke tale. Dette vil blive gjort her ved festmiddagen af 
rektor Kierkegaard. Jeg har forstået, at undervisningsminister K. B. 
Andersen efter rektors tale også vil sige nogle ord. Skulle der være 
andre, der ønsker at tage ordet, bedes de først henvende sig til af
tenens ordstyrer og Herlufsholms elskelige toastmaster igennem en 
lang årrække, lektor Juel Møller, som vil give talerne ordet i den ræk
kefølge, og på det tidspunkt, hvor han finder, at det passer ind i 
menu og servering.

Så foreløbig vil jeg da blot bede Dem finde Dem til rette og med 
os glæde Dem over dette samvær, som vel på en måde er en kulmi
nation af jubilæumsdagens festivitas.

Skål og velkommen til bords.

Rektor P. Kierkegaard:
På Herlufsholms 400 års dag som skole har vi i morges været sam

let i kirken under lignende former som på Trollemorgen. Disciplene 
har sunget Te Deum i Herluf Trolles oversættelse, skolens forstander 
har talt, og nuværende og tidligere disciple er defileret forbi stifternes 
gravmæle. I formiddagens løb er afsløret minder over enkelte her
lovianere, som på forskellig måde har gjort sig fortjent af skolen, og 
som skolen af den grund gerne vil hædre og minde nutidens og frem
tidens herlovianere om. Ved frokosten var en talstærk forsamling af 
gamle disciple fra over 60 årgange sammen med nuværende disciple, 
forældre, forskellige gæster og skolens egen stab. Man kan vist godt 
sige, at vi i morges, i formiddags, ved frokosten og atter ved festguds
tjenesten, hvor kongen viste skolen den ære at nedlægge en krans ved 
stifternes gravmæle, især har været samlet om og dyrket Herlujsholm 
på langs.

Herlufsholm på langs er også forholdsvis fyldigt repræsenteret i 
aften, men her samles vi dog fortrinsvis om Herlujsholm på tværs.
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Herlufsholm på tværs vil blandt andet sige, at vi som gæster har den 
glæde at se repræsentanter for myndigheder, som vi på meget vigtige 
områder står til ansvar over for, og hvis forstående og aktive velvilje 
er af afgørende betydning for skolens virke og trivsel. For undervis
ningsministeren, ministeriets embedsmænd og lederen af Direktoratet 
for Gymnasieskolerne er Herlufsholm kun et lille led i en stor sam
menhæng, der stiller mange og mangeartede krav til minister og em
bedsmænd. For os hernede er dette lille led vor opgave, og vi har brug 
for både materiel og immateriel hjælp fra myndighedernes side. Vi 
glæder os over, at ministeren, embedsmændene og deres damer er til 
stede i aften: vi takker for god behandling til dato, og vi håber på 
et frugtbart samarbejde i den kommende tid, hvor en række vigtige 
opgaver skal løses. Vi glæder os over at være sammen med repræsen
tanter fra sogn, by og amt og med en række andre gæster, som for 
os hører med på en festdag som denne.

Hvad der giver Herlufsholm dens særlige præg er, at den er kost
skole. Der var behov for en sådan skole for 400 år siden. Det har 
måske nok foresvævet stifterne, at skolen i nogen grad skulle uddanne 
folk, som med tiden kom til at indtage særlig ansvarsfulde og ledende 
stillinger i samfundet, og vi véd om Herluf Trolle selv, at han forstod, 
at med de gyldne kæder fulgte de store forpligtelser. I dag er Herlufs- 
holms stilling i adskillige henseender en anden. Der er fremdeles 
behov for skolen, men dens klientel er stærkt ændret, dens funktion 
også. Man skal ikke så mange år tilbage i tiden for at finde, at fler
tallet af eleverne kom fra landet, fra landmands-, præste-, lærerhjem 
og lignende. De kom fra områder, hvorfra man var henvist til at søge 
kostskole, hvis børnene skulle have en skolegang ud over den under
visningspligtige tid. I dag kommer ca. I/4 af drengene fra udlandet. 
Deres forældre har deres arbejde i andre lande, men ønsker, at deres 
børn skal have en dansk uddannelse. En meget stor del af drengene 
kommer fra byerne, fra hjem, hvor forholdene gør det nødvendigt 
eller ønskeligt, at børnene kommer på kostskole. Endelig er der ikke 
så få, der sender deres børn hertil, fordi de mener, at det er godt.

De unge har gode muligheder for at lære at begå sig blandt andre; 
de har også muligheder for at blive opdraget til og opdrage sig selv 
til en vis ansvarsfølelse.

Skolen har og kan forhåbentlig bevare sit særpræg som en kostskole 
med traditioner og en vis atmosfære. Den er samtidig et led i den 
danske gymnasieskole og vil gerne være et pænt led.

Mange vil sikkert sige, at en kostskole ikke kan erstatte et godt hjem, 
hvor forældrene har tid, evne og vilje til at tage sig af børnene. Nej, 
det kan den ikke. Men der er ikke så få hjem, der af den eller 
anden grund ikke magter opgaven, og dernæst kan en kostskole give 
adskilligt, som også tæller, og som man i nutidens samfund ikke bør 
undervurdere. I vore dage er masser af hjem ikke som før en arbejds
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plads med et fællesliv samlet om opgaver, som alle skal være med til 
at klare.

Mange hjem er et reservat, hvor man slapper af, rekreerer sig og 
hygger sig. Det kan være hardt tiltrængt og såre udmærket, men alt det 
med at hygge sig kan komme til at fylde så meget i tilværelsen, at fa
miliemedlemmerne kan blive for uinteresserede, for passive og uegnede 
til det samfundsliv, de også gerne skulle tage del i.

I stedet for at prøve at sige, hvad en lærer gerne ville have, at man 
skulle nå på en kostskole, og i stedet for at prøve at formulere for
ældres eventuelle forventninger, vil jeg gerne citere en gammel her- 
lovianers erfaring. Den gamle herlovianer er Sven Clausen, og hans 
ord lyder således: »I en dagskole kan man gå hjem og hade skolen, 
lærerne, ja, endog kammeraterne i de 17 af døgnets 24 timer. Det lader 
sig ikke gøre på en kostskole. Man er der ikke 7 timer, men 7 år. Man 
må affinde sig med, at kammeraterne, selv om man ikke kan lide dem, 
dog er mennesker, og det ender med, at man kan lide dem. Det er 
ganske simpelt således, at forholdene tvinger en til at se relativiteten 
i ens egen selvhævdelse og til at mobilisere, hvad man har af humor og 
omgængelighed, dersom man ikke vil gå til grunde.«

Det var Sven Clausens ord. Hvis Herlufsholm kan bidrage til at 
fremme sans for det forholdsmæssige og for tolerance, så er der nået 
en hel del af det, vi i høj grad har brug for, men desværre ofte savner 
i det moderne samfundsliv.

Lad mig tilføje, at hvis man skal nå dette, har skolen brug for en vis 
ro og en atmosfære af forståelse. Mange kostskoledisciple har heldigvis 
selv en sikker følelse heraf. Det er ikke enhver dreng, der egner sig til 
at gå på kostskole, men undtagelserne er dog ikke særlig mange. De 
små krusninger, der kommer på dagliglivets overflade ved, at en dreng 
har visse vanskeligheder i forhold til kammerater og lærere, skal helst 
have lov til at lægge sig som noget internt. Til tider kunne man godt 
ønske, at vor tid ikke var så velforsynet med telefoner og hurtige trans
portmidler. Noget andet er det, hvis det drejer sig om mere alvorlige 
og dybtgående vanskeligheder. Her har vi i høj grad brug for kontakt 
med hjemmene, og i sådanne stiuationer kan vi kun glæde os over nu
tidens gode forbindelsesmidler.

Er kostskoletilværelsen alligevel ikke meget isoleret og ensformig? 
På en dagskole snakker eleverne skole og lærere i 6 timer, resten af 
dagen også om andre ting i forbindelse med hjem eller kammerater. 
På kostskolen er skolen og dens liv samtaleemne hele tiden. Der er dog 
mulighed for andet. Hvis det drejer sig om tid til at interessere sig for 
politik, litteratur, kunst, samfundsproblemer m. v. vil jeg påstå, at kost
skoleeleverne er bedre stillet end mange af deres kammerater på dag
skolerne. De skal ikke bruge tid til transport, de har ikke en række 
små daglige pligter i hjemmet eller eventuelt erhvervsarbejde, men de 
har megen tid til den omfattende åndelige aktivitet, som ikke mindst 
de nye skolelove regner med skal foregå uden for undervisningstiden.
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Nej, kostskolelivet byder på gode muligheder — vi savner derimod her 
på stedet forskellige lokaler m. v., og det vil vi gerne se at få klaret 
snarest muligt. Hvis nogen har grund til at anke over kostskoledrenges 
mærkværdigheder senere i livet, må det snarest blive de damer, der 
bliver gift med dem. Jeg har fået fortalt af herlovianerkoner, at deres 
mænd i hjemmet er ret tilbøjelige til at betragte konerne som deres 
hummerslaver. Her er der vist nok et virkelig svagt punkt.

Hvad jeg har sagt om kostskoletilværelsen, er især møntet på dem, 
der ikke kender kostskoler indefra. I den forbindelse vil jeg gerne til
føje som min personlige overbevisning, at jeg tror, at man er bedst 
tjent med kostskoler, som overvejende er kostskoler. Jeg tvivler på, at 
det er heldigt at knytte et kollegium eller to til en skole, der over
vejende er dagskole.

Lad mig til slut ikke glemme at sige, at Herlufsholm ikke blot giver 
muligheder for et rigt og varieret fællesliv. Skolen har i den om
givende natur et vidunderligt gode. Her har mange drenge fået et for
hold til naturen af værdi for hele livet. Her har de også kunnet dyrke 
ensomhed, når de har følt trang til en pause i samværet med andre.

Det kan næppe undre, at der er lagt op til den konklusion, at Her
lufsholm har sin berettigelse i det danske skolebillede. Den er af værdi 
for dem, der går her, og den er af værdi for samfundet. Det vil skolen 
gerne fortsat være. Forhåbentlig er det ikke for ubeskedent at bede alle 
rejse sig og med mig råbe et leve for Herlufsholms fremtid.

Undervisningsminister K. B. Andersen:
Kære forstander.
Det er dejligt at komme til en fest, hvor vi får klar besked om alt, 

og jeg fik at vide, at hvis jeg ville sige noget, og navnlig hvis jeg 
ville gøre det kort, så var det i orden. Jeg skal prøve at rette mig 
efter det. Jeg vil gerne allerførst sige tak på min kones og på egne 
vegne, fordi vi fik lov at være med på denne meget festlige dag. Og 
dernæst vil jeg gerne ønske til lykke til skolen fra regeringen og fra 
undervisningsministeriet. Det er jo ikke så længe siden, skolen blev 
overført fra statsministeriet til undervisningsministeriet. Nu har man 
jo megen teknik at betjene sig af i dag, som vi også hørte i rektors 
tale. Jeg er nu glad for, at man endnu ikke har apparater, der kunne 
registrere, hvad der her på Herlufsholm blev sagt i forbindelse med 
denne overflytning, sådan at vi kunne høre det inde i København, for 
jeg er ikke helt sikker på, at vi fra undervisningsministeriet kunne 
være ubetinget tilfredse med de ord, der faldt. Jeg skynder mig at 
tilføje, at jeg aner intet, jeg formoder kun, at man ikke har været 
helt tilfreds med at blive flyttet fra forbindelsen med statsministeriet 
og så over til det gemene undervisningsministerium, hvor så megen 
uddannelse af jævnere art er samlet, men det må man jo altså finde sig 
i. Det er ikke mig, der har bedt om det, men jeg er svært glad for at 
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få med Herlufsholm at gøre. Vi skal prøve at gøre vort bedste for, 
at man ikke skal føle byttet alt for dårligt.

Jeg vil gerne ønske til lykke med jubilæet, med den rige tradition, 
som disse mange år er udtryk for. Jeg tror, det er vældig nyttigt og 
gavnligt for unge i 1965 at vokse op på et sted, hvor historien taler så 
tydeligt, som den taler her. Vi kan vel ikke blive uenige om, at det 
er nødvendigt at udskifte noget af undervisningsstoffet stadigvæk. 
Stofmængderne vokser stadigvæk, nyt kommer stadig til. Noget må 
kastes over bord, så man kan følge med i det nye. Og vi skal følge 
med. De unge, der ikke kan følge med, er ikke særlig velegnede til 
at gå ud i det samfund, der venter dem. Men det er efter min mening 
en af tidens fatale misforståelser, hvis man tror, at det, man skal kaste 
over bord, er en rimelig viden om, hvad der er foregået i tiderne før 
den, man selv lever i, og på et sted som dette, bliver det jo i hvert 
fald ikke den del, man kaster overbord. Det sørger rammerne for, 
det sørger traditionen for. Jeg har vel også lov til - uden iøvrigt at 
være personlig - at sige, det sørger rektor for. Det er vel ikke tilfæl
digt, at man på dette sted har en rektor, der både er historiker, og som 
i en for vort land bevæget periode, i årene fra 40-45, forstod, at nu 
skulle historien bruges til at sige noget til nutiden. Men det, vi navn
lig skal glæde os over, det er, at man ikke alene har denne rige tra
dition og denne rige historie, men at man også har en levende nutid, 
der kan fejres.

Ellers var det for så vidt trist. Men man har altså forvaltet arven 
på en sådan måde, at denne skole har eksistensberettigelse i det mo
derne Danmark og har en smuk plads i den danske skole i dag. Og 
der er jo ingen tvivl om, at der er et behov for skoler netop af den 
karakter, også et så stærkt behov, at om vi ikke havde dem, så måtte 
vi skabe dem. Og det er jo ikke sikkert, vi kunne skabe dem helt så 
godt, som den skole, der er skabt her, hvis vi skulle til at gøre det i 
dag. Derfor må vi være taknemmelige for, at den er her.

Jeg vil også gerne i denne sammenhæng nævne, netop når vi taler 
om fortid og nutid, at det gør et meget stærkt indtryk, når man som 
jeg kommer udefra, at møde den kærlighed til skolen fra de gamle 
elevers side parret med forståelsen af, at skolen i dag også skal eksi
stere og kræver noget. Det er ikke så sjældent at møde den første del 
af denne sammenhæng, kærligheden til den gamle skole. Det er også 
det letteste at klare. Det, at der også er en nutid, der kræver ofre, og 
at man prøver at skaffe noget til den skole, man selv i sin tid har 
været glad for at gå i, det følger ikke altid med. Jeg synes, det siger 
noget meget fint om, hvad elever også har lært på dette sted.

Men udover at denne skole har en helt særlig karakter, så er den 
jo også et moderne gymnasium. Et moderne gymnasium, der skal 
prøve at leve op til den røde betænkning. Den er et moderne gymna
sium, der skal prøve at leve op til det, vi kræver af et gymnasium i 
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dag. Og det skaber nogle problemer. Det gør det på alle skoler, og 
det gør det vel ikke mindre på en skole som denne. Jeg ved, det bl. a. 
skaber det problem, at man gerne vil have lidt flere elever, for at 
man kan få basis for den alsidighed, som det nye gymnasium anser 
for en så afgørende ting, og som den elevkreds, skolen hidtil har 
bygget på, rent antalmæssigt ikke rigtig giver mulighed for: gren-de
linger, fagvalg og andre lignende ting. Jeg ved også, at det kræver 
nogle rammer, der kan tage disse flere elever, og som hvad fagloka
ler og andet angår kan leve op til standarden i dag. Vi ved jo også 
i ministeriet, at der er planer igang vedrørende udbygning. Rektor 
var så venlig før at dele hjælpen over for skolen i den immaterielle 
hjælp og den materielle hjælp. Jeg kan sige både til forstander og 
rektor, at hvad det immaterielle angår, skal det aldrig komme til at 
mangle. Jeg håber også, at vi vil være i stand til af og til at komme 
med den anden del, den materielle. Vi nærer i ministeriet meget 
stærkt håb om, at det ikke skulle vare så forfærdelig længe, før de 
første af de elevfløje, som jeg ved, man trænger så stærkt til, kan 
komme i gang. Så må vi jo efterhånden se at komme i gang med res
ten af det udvidelsesprogram, som vi ved, der er et hårdt behov for. 
Jeg kan ikke udtale mig nærmere, end jeg her har gjort, for så får jeg 
irettelsesættelser af embedsmændene i morgen. Derfor må jeg holde 
mig til dette, men vi er i ministeriet meget positivt stemt, og vi ved jo 
altså, at det første af det skulle det nødig vare alt for længe med.

Og så blot til sidst nogle gode ønsker for fremtiden. Jeg håber, at 
denne skole stadig må stå både som den gamle skole, men også stadig 
som den fornyede og evigt unge skole. Man må også sige, når vi ved 
denne lejlighed ser tilbage igennem århundrederne og ser på de pro
blemer, der dengang som nu ligger til løsning i samfundet, at man 
både før og nu, omend på forskellig måde, forsøger at lære de unge 
at gå ud og tage en opgave op i samfundet. Man tør sige, det er et 
andet samfund, de skal ud i i dag, end da skolen blev stiftet. Det er 
andre opgaver. Men jeg tror, alle her vi give mig ret i, at det i for
bløffende grad er de samme gode egenskaber, der skal til for at løse 
dem. Opgaverne skifter, og situationen skifter, men de menneskelige 
egenskaber, der skal til for at løse opgaverne, er nu ikke så vældig 
forskellige op igennem århundrederne. Derfor håber jeg, at denne 
skole — også i det moderne, komplicerede samfund, vi lever i - vil 
påkalde de samme gode - og lad os nu bare bruge det udtryk, som for 
nogen lyder lidt antikveret — de samme dyder, som stod stifterne for 
øje, da man grundede denne skole. Hvis jeg kan få bevilget af for
standeren at råbe et leve til, så vil jeg gerne bede om, at vi råber 
et leve for, at denne skole må blive ved med hos de unge at påkalde 
de dyder og de karakteregenskaber, der lå bag, da man i sin tid stif
tede den. Dem har vi ikke mindre brug for i det samfund, vi lever 
i nu.
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Grev Ernst Moltke:
Uvilkårligt går mine tanker tilbage til dagen for 25 år siden, hvor 

skolen fyldte 375 år — et i sig selv beskedent jubilæum og faldende 
på et tidspunkt, hvor enhver tanke på festligheder måtte være ude
lukket — den 23. maj 1940 faldt jo ganske kort efter tyskernes be
sættelse af Danmark. Hvor helt anderledes nu!

Siden min afgang som forstander har jeg med interesse fulgt min 
efterfølgers arbejde for skolen - det er udført med stor dygtighed, 
synes jeg. Og dette indtryk er i høj grad blevet bekræftet af ople
velsen i dag. Den 23. maj 1965 er for Herlufsholm og herlovianerne 
blevet en ganske uforglemmelig dag. Højdepunktet nåedes jo nok ved 
frokosten i laden, hvor de storslåede gaver, som for lange tider vil 
sikre skolens økonomi, overraktes forstanderen. Men hvert enkelt 
punkt på det tætte program for dagen har været en oplevelse, som har 
måttet tage enhver gammel herlovianer om hjertet. Med ikke ringe 
beundring tænker man på den forudgående planlægning og det om
fattende forarbejde, gennemførelsen af programmet har måttet kræve 
af forstanderen og skolen. Vi vil udtrykke vor hjerteligste tak for 
denne store oplevelse ved at udbringe et leve for skolens forstander.

Professor Flemming Tolstrup:
Forstanderen har allerede gjort opmærksom på, at denne sal rum

mer et væld af minder for alle gamle herlovianere, og jeg tror, at det 
navnlig gælder dem, der har siddet som dimittender med front mod 
stifternes billeder og hørt Heis proklamere os som studenter. Men vi 
studenter er ikke de eneste, der har krav på at kaldes gamle herlovi
anere. Der er mange af dem, der gik ud af skolen uden studenter
eksamen, som har været nok så trofaste som studenterne. En af dem 
har skolen sat et minde for i dag, og det siger Herlovianer-Samfundet 
tak for.

Ser man tilbage igennem de 400 år, slås man med undren og også 
med glæde over, så ofte man ser de samme navne, de samme slægter 
gå igen i skolens historie. Det er ligesom om det, at en person har væ
ret knyttet til Herlufsholm, har givet genklang hos hans børn og i hans 
slægt. Vi ser også, at mange af dem, der kom her som skoledrenge, 
senere i deres liv har fået afgørende indflydelse på Herlufsholms 
skæbne. Forstanderen Lensgreve Knuth havde været her i 3 år, gan
ske vist med sin egen privatlærer, og vi gamle herlovianere er stolte 
over, at den tidligere forstander Grev Moltke og den nuværende for
stander, den 4. repræsentant for slægten Thott, hører hjemme blandt 
dimittenderne. Vi er også glade over at se gamle herlovianere i ræk
kerne af rektorer, hørere og andre, der har lagt deres livsgerning på 
Herlufsholm, for i virkeligheden er det jo den kreds der bærer Her
lufsholm gennem det daglige arbejde. Vi skylder den kreds, rektorer, 
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hørere og andre medarbejdere på Herlufsholm, en meget hjertelig og 
varm tak. Også en personlig tak for gæstfrihed og hjælp både i skole
tiden og senere hen, men altid en tak for det arbejde, de har lagt på 
Herlufsholm. For os nulevende gamle er det naturligt i dag at nævne 
to navne, familierne Borelli-Møller og Juel Møller.

Lad os tænke på dem, vi mindes, lad os hilse dem, der står i ar
bejdet i dag, og lad os håbe, at deres kreds aldrig må forsvinde fra 
Herlufsholm. Jeg beder mine kammerater om med mig at rette denne 
hilsen til Heis og sige: Modtag vor tak for det arbejde, som De, hø
rerne og alle andre lægger på Herlufsholm. Vi håber, at det aldrig vil 
glippe. Og held og lykke til.

Skal vi udbringe et leve for Herlufsholms merarbejderstab. Hurra.

Rektor Arne Østergaard:
Det vil vist være naturligt, at den kostskole, som mest ligner Her

lufsholm - Sorø Akademis Skole - gennem mig her i dag bringer en 
lykønskning og en hilsen. At være her og at gøre dette er mig en me
get stor glæde.

To skoler, Herlufsholm og Sorø, næsten lige gamle af år har mange 
fælles træk i deres historie. Herlufsholm stammer fra Benedictiner- 
klostret her, og Sorø har som baggrund Cistercienserklostret i Sorø.

Man fik først oprettet en egentlig kostskole her, og da Herlufsholm 
var myndig, fyldt 21 år, blev fundatsen til Sorø Akademis Skole skre
vet. Uden at være historiker, uden at vove mig ind på en historisk 
gennemgang, -■ det skal jeg vel vogte mig for her, hvor så mange 
sagkyndige er til stede, kan jeg ikke undlade at bemærke enkelte ting.

Det synes, som om det stille Skovkloster har skabt en mere rolig 
baggrund for skolen end Absalons kloster i Sorø. Vi har i Sorø ofte 
forløftet os på andre opgaver, skolen uvedkommende, mens man her 
har koncentreret sig om opgaven at drive en skole for unge mænd, op
drage efter idealer skabt af to personer og har formet livet derefter.

Det skal være min hilsen til Herlufsholm i dag, at det venskab, der 
har bestået mellem de to skoler - så nært sammenknyttet, at de to 
stiftelser engang har haft en fælles-forstander, og at den kappestrid, 
som har været mellem dem, må bestå, og at samarbejdet stadig må 
være godt og lige forstående.

Men jeg har en bekymring for Herlufsholm, og det er en bekym
ring jeg har for os selv. Og det er den, at der ikke er nok, der vil 
dele, - nok lærere, nok ledere, der vil dele sig mellem arbejdet med 
undervisning og arbejdet med opdragelse. Det er tanker, som vi ikke 
helt kan skubbe fra os, og det er som rektor Kierkegaard i dag har 
givet udtryk for, at der er folk, der vil ofre sig for kostskolen.

I den expansive tid, vi lever i, bliver det sværere og sværere at 
samle sig om en opgave, der kræver sin mand helt ud, og det bliver 
Herlufsholms problem, det bliver Sorøs problem.
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Jeg kan kun bringe en hilsen og et ønske på den måde, at jeg vil 
ønske for denne skole, at der de næste 100 år, vi nu går ind i, må være 
en skare af danske lærere, som vil påtage sig det job også at være som 
forældre for deres disciple, og i det håb, at det må lykkes, beder jeg 
selskabet rejse sig, udbringe et leve for de lærere og de ledere, der 
skal bringe Herlufsholm gennem de næste 100 år. De leve: Hurra.

Museumsdirektør Jørgen Paulsen:
Mine damer og herrer.
Jeg vil ikke holde nogen egentlig tale, men jeg vil gerne bringe 

en hilsen — og det fra Frederiksborg til Herlufsholm. Som vi netop 
har hørt var slottet i Nordsjælland jo udgangspunktet for skolen i 
Sydsjælland. Kort og fyndigt er historien udtrykt på en endnu bevaret 
sandstenstavle med indskriften: Frederik den Anden god og from/ 
Hans Nåde gjorde dette bytte/At Hillerødsholm under kronen kom/ 
og Herluf til Skovkloster flytted’.

Det skete som bekendt i året 1560 og tiden deromkring har nok 
været en svær tid for Herluf og Birgitte, vel især for hende, som 
måtte opgive sin fædrene arv og bytte den bort med en fremmed 
ejendom. Noget kunne tyde på, at ægteparret også strittede imod 
mageskiftet. Da det blev pålagt Herluf som kongelig lensmand at 
registrere de adelsmænd og andre, der havde gods i Nordsjælland, 
måtte han naturligvis gøre sig pligt, men at viljen og resultatet lod 
adskilligt tilbage at ønske, tør vi udlæse af et brev, han da sendte 
kongen og hvori han skriver omtrent som følger: Hvad det register 
angår, som Deres Majestæt har pålagt mig at fremskaffe, da er det 
frygteligt svært, for bønderne vil ikke ud med, hvem de tjener eller 
hvem der ejer deres gårde. Det ville nok være bedre, om kongen selv 
gav dem ordre til at opgive ejerne i stedet for at lade mig drage rundt 
og forsøge derpå.

På denne baggrund kan man i dag være særlig glad for det, der 
kom ud af mageskiftet i 1560. Mon ikke man har lov til at sige, 
at det fik lykkelige følger i den forstand, at det berigede vort land 
med to markante institutioner, som nu under forskellige forhold har 
vist deres levedygtighed gennem 400 år, — begge med rod i fortiden, 
med opgaver, der skal løses i nutiden, og med bud også til fremtiden.

Herlufsholm og Frederiksborg er knyttet sammen i kraft af deres 
oprindelse. De har noget til fælles. Jeg tænker her på portrætterne af 
Herluf og Birgitte, hvor det har maget sig således, at den første er 
bevaret i original her på salen, medens Birgitte findes i original på 
Frederiksborg. Må jeg da benytte lejligheden til at bringe den rigtige 
Herluf en varm hilsen fra hans rigtige Birgitte. Jeg tænker tit på - 
ja, jeg går og tænker på - hvor det må være underligt for ham, mand
folk som han var - og dertil helt! — daglig at skulle hænge ved siden 
af en kopi. Om Birgitte derhjemme på Frederiksborg kan jeg røbe, 
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at hun længes meget og græmmer sig over ikke at have gemalen ved 
sin side. I disse dage har det givet sig så stærke udslag, at vi har måt
tet bringe hende til konservator for at blive restitueret. Det ville være 
lykkeligt, om de to ædlinge igen kunne blive forenede.

Til lykke, Herlufsholm, og alt godt i fremtiden.

Forstanderen:
Jeg vil nu byde velbekomme, men inden vi rejser os for at gå over i 

den store lade for at overvære det afsluttende muntre spex, vil jeg et 
øjeblik dvæle ved dagens hidtidige begivenheder, ved Herlufsholms 
fortid og dets fremtid. Jeg gør det i dyb taknemmelighed mod alle 
dem, der i dag har rakt os hånden, vist os tillid og givet os gaver.

Men jeg vil ikke rejse mig fra dette bord uden også at takke dem, 
der er det daglige Herlufsholm. Rektor, alle lærere, deres fruer - vor 
administration både på gods og skole, i have, mark og skov. Det er 
Dem, der er det daglige Herlufsholm. Det er Dem, tilliden er vist, 
og fremtidsopgaven givet.

Og endelig til slut tak til dem, der i praksis har medvirket til da
gens smukke forløb. Alle har været lige optaget af, at det skulle blive 
en god og smuk fest. Jeg vil rette takken først og fremmest til hr. 
Lundgren Beck som den, der har trukket det største læs, men også til 
premierløjtnant Peter Christgau for hans aldeles frivillige, store per
sonlige bidrag til dagens forløb.

Tak allesammen og velbekomme.


