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Eksempel: Hvis man er 48 år, er eengangskontingentet 3.500 kr.
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TROLLE- & RUSFEST
Fredag den 12. januar 1996 kl. 18.30
Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, København
Menuen består af:
Velkomstdrink
Forret: Laksefarseret rødtunge med spinat, urter i julienne- og limesauce.
Hovedret: Rosastegt kalvesteg med sauté af friske grøntsager, råstegte kartofler og
ekstragonsauce.
Til forret og hovedret serveres vine ad libitum.
Dessert: Pandekager med fyld af æblecompot. Hertil rørt is.
Til desserten serveres Muscat.
Mokka og småkager.

Trolletaler: Den gamle redaktør N.E.A. Møller (’41) - Les Lanciers og anden dans.
Ovenstående til kun kr. 350 pr. deltager.
Argangene 1988-1994 inch ogevt hver en ledsager - 175 kr. pr. deltager. Russer og evt. hver en ledsager - 100 kr. pr. deltager.
OBS! Forudbetaling.
Medlemmer fra argangene '25. '35 og '45 samt æresmedlemmer vil modtage særskilt indbydelse.

Smoking eller tilsvarende.

I------------------------------------------------------------ _n
I

Navn_________________________ _____________________________________________________________________ Årgang_____________

Adresse

i

Telefon dag:Aften:
1

Ledsagers navn:

I

Sendes med check til: Michael Willumsen. Badstuestræde I0A, 2.tv., 1209 København K
Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 4. januar 1996 - Tilmelding vil blive bekræftet.

Herlovianersamfundets ordinære generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag den 13. marts 1996 kl. 19. - Nærmere dagsorden
og stedet for generalforsamlingen vil blive annonceret i næste nummer af Herlovianeren.
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Herlovianersamfundet
Kære medlem af Herlovianersamfundet!
Pas godt på nr. 92 af Herlovianeren! For det er det sidste af den gamle redaktørs hånd.
Det er med største beklagelse, at vi har måttet acceptere oberst Nils Erik Alling Møllers
ønske om at fratræde, efter at han i godt 8 år med hård og kærlig hånd har styret udgivelsen
afbladet. Jeg tvivler på, at nogen kan mindes en så lang periode, hvor Herlovianeren er
udkommet med tilnærmelsesvis så stor præcision og i så høj kvalitet.

Begge dele er NEA’s fortjeneste, og han har nidkært jagtet enhver, der har sagt ja til at
komme med et indlæg eller en artikel, og derefter i et godt samarbejde med trykkeriet
med saks og klister færdiggjort det pågældende nr.

Bladet er bindeleddet imellem os, og NEA har med sin redaktion altid formået at bringe
noget af interesse for hele medlemskredsen, der aldersmæssigt strækker sig fra årgang
19 til årets dimittender.
At NEA har været tilfreds med at være redaktør, ses dels i Den blå Bog, hvor NEA stolt,
håber jeg, som sit eneste civile hverv giver oplysningen »Redaktør af Herlovianeren«,
dels i sit brev til sin efterfølger, hvor han skriver: »Jeg har været glad for jobbet på trods
af den irriterende træghed i forbindelse med overholdelse af deadline. Jeg har trøstet mig
med, at hængerøvene jo også har andet at se til, og at de kun undtagelsesvis er pensionister
som jeg selv. De er jo ligefuldt fine kammerater.«
Kære NEA! På Herlovianersamfundets vegne vil jeg gerne sige dig tusind tak for din
indsats. En tak, jeg beder dig dele med vor oberstinde Kirsten, som jeg ved har været dig
til stor hjælp. Og hvem skal så løfte arven som redaktør af Herlovianeren?
Det ved den opmærksomme læser af nr. 91 allerede, idet det fremgik både af kolofonen
og af bi liedreportagen fra årets Fugleskydning. Redaktør fra 1996 er forlagsredaktør Erik
Langkjær (’44), som efter en lang karriere inden for forlagsverdenen i USA og herhjemme
har sagt ja til at bruge nogle af sine pensionisttimer til hvervet. Tak, Langkjær, fordi du
vil påtage dig det ansvarsfulde job. Vi ser i bestyrelsen frem til et godt samarbejde.

Til slut vil jeg minde om opfordringen fra Kaj Dorph-Petersen (’43) om at tænke på
Herlufshoim-Fonden, inden året er slut. Husk, at alle bidrag mellem 500 og 5.000 kr. kan
trækkes fra i den skattepligtige indkomst!

Husk Herlovianersamfundets Trollefest fredag den 12. januar og generalforsamlingen
onsdag den 13. marts.
Rigtig glædelig jul og godt nytår.

De venligste hilsener
Thomas Jermiin (’59)
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Nogle gode år i redaktørstolen
Redaktør? Det var aldrig faldet mig ind. HERLOVIANEREN var noget, jeg modtog
fire gange om året, et blad, som jeg læste og arkiverede. To år tidligere var min søn
(’72) holdt op efter en årrække som redaktør, og selv det havde ikke givet mig noget
indblik i arbejdets art og udførelse.

Men så blev jeg en aften ringet op: Ville jeg ikke nok lave næste nummer, der skulle
udkomme om to uger. Nå, ja, hvorfor ikke. Ganske vist førte jeg en pensionists hektiske
og dådrige liv, så om nogen fast overtagelse kunne der ikke blive tale. Men et enkelt
nummer, lad gå da.

Jeg fik noget ud på den meget knappe tid, og først derefter underrettede jeg formand
Dorph om, at jeg havde blandet mig ved uden hans autorisation at begå et nummer i
rækken af numre, som siden april 1923 havde virket for Herlovianersamfundets formål.
Det blev ikke ved det ene nummer. Hvert år siden har jeg med glæde sendt fire årlige
numre på gaden. Med glæde, fordi jeg har kunnet gøre det med støtte fra alle sider.
Kun en eneste gang har en henvendelse om et bidrag forgæves været rettet til en mulig
bidragyder.

Ellers har jeg altid mødt en helhjertet beredvillighed til at hjælpe med til at gøre bladet
alsidigt og herlovianerrelevant.
Det kunne være fristende at nævne alle, der har medvirket med tekst og illustrationer,
men det er uoverkommeligt. Gud ske lov, for det skyldes det overordentligt store antal,
det med årene er blevet til. Jeg beder derfor enhver af bidragyderne om, selv om det
er uden navns nævnelse, at modtage min bedste tak for de glæder, de har bragt læserne
hjemme og ude i verden. En stor tak til bestyrelsen, som tålmodigt har dækket
udgifterne til det store antal sider, som det er blevet til.

Den nye redaktør sender jeg mine bedste ønsker for en heldig videreførelse af det
vigtige arbejde, som det er at glæde og fornøje medlemmerne ved at give dem et
læseværdigt blad.

N.E.A. Møller

Kommissionssalg af uniformstøj
Som bekendt formidler oldfruen på Herlufsholm Skole salg af brugt uniformstøj mellem disciplene. For at kunne foretage
afregning for solgt tøj til udgåede elever, må vi nødvendigvis holdes underrettet om adresseændringer. Aktuelt savner vi i den
forbindelse adresser på 6 elever, som er udgået i perioden 1987 - 92. Adresseændring bedes meddelt skriftligt eller til godskontorets kasserer på tlf. 53 72 01 01. Hvis ikke vi kender adressen på udgåede elever med tøj i kommission, vil salgsprovenuet
blive anvendt til elevformål på skolen.
Herlufsholm Skole og Gods, Ole M. Jung
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Omfartsvej
ved
Næstved
Af Ole M. Jung,
direktør på Herlufsholm
Næstved Kommune har i mange år øn
sket en omfartsvej til at aflaste bymidten
for gennemkørende trafik. Dette ønske
er nu ved at blive opfyldt, idet første eta
pe af en plan med fire deletaper er under
udførelse. Denne etape forventes fær
diggjort til efteråret 1997. Omfartsvejens
fire planlagte etaper er:
Etape 1: Slagelsevej - Industrivej
(på Ydernæs)
Etape 2: Ringstedgade - Slagelsevej
Etape 3: Køgevej - Ringstedgade
Etape 4: Industrivej - Vordingborg vej.

Den samlede omfartsvej bliver godt
14 km lang og anlægges som en tosporet
hovedlandevej. Arbejdet forestås af Sta
ten (Vejdirektoratet).
Det er kommunens ønske, at anden
etape kan gennemføres umiddelbart ef
ter færdiggørelsen af første etape. Denne
etape fra Slagelsevej til Ringstedgade
bliver i alt ca. 3 km lang - og heraf vil 2
km efter den planlagte linieføring blive
anlagt tværs over Herlufsholms arealer!
Det vil være en katastrofe - både land
skabeligt og for Herlufsholm.
Vi har over for myndighederne klaget
over projektet, som vi naturligvis helst
var helt foruden. Alternativt har vi peget
på en linieføring, som ville være mindre
belastende - nemlig nord om Humle
bjerg.
Det er interessant, at den nu planlagte
linieføring er ændret i forhold til de tidli
gere planer fra 1989, hvor omfartsvejen
var planlagt til at blive føn tværs gen
nem Humlebjerg! Myndighederne op
fatter den nuværende linieføring som en
miljøforbedring, hvilket kan være rig
tigt. Men den endnu mindre belastende
linieføring nord om Humlebjerg har slet
ikke indgået i planlægningen.
Omfartsvejen giver problemer
Vi har peget på en række centrale pro
blemer med den foreslåede linieføring:
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1. Linieføringen forudsætter en
å-forlægning.
2. Suså-dalen gennemskæres på et
yderst uheldigt sted.
3. Skader på det vilde dyreliv.
4. Landskabsbilledet ødelægges.
5. Landbrugsdriften påføres store
ulemper.
6. Herlufsholm udsættes for bymæssig
»kvælning«.
7. Å-forlægningen
Linieføringen forudsætter en å-forlæg
ning, da det ellers ikke vil være muligt
at få plads til broen over åen. Vejen skal
fra broen føres under jernbanen. En så
dan forlægning af åen er miljømæssigt
betænkelig og vil - i hvert fald i en perio
de - påføre vandmiljøet skade. Normalt
anses det ud fra en miljømæssig betragt
ning for særdeles betænkeligt at ændre
åløb.

2. Gennemskæring af Suså-dalen
Suså-dalen gennemskæres på et land
skabeligt meget uheldigt sted, hvor hele
området fremtræder uberørt. Desuden
brydes den grønne korridor mellem Råd
mandshaven og Humlebjerg. I modsæt
ning hertil vil linieføringen nord om
Humlebjerg ikke i samme grad påvirke
landskabsbilledet. Eksempelvis vil det
ikke være nødvendigt at foretage en for
lægning af åen, og det vil måske være
muligt at foretage jernbaneunderførin 
gen, hvor Sorøvej nu er ført under jern
banen i en tunnel.
3. Skader på det vilde dyreliv
Gamle dyreveksler mellem Humlebjerg
og skovområdet Friheden afskæres. Det
vil medføre mange påkørsler af krydsen
de dyr - eller nødvendiggøre opsætning
af vildthegn og etablering af effektive
faunapassager, som ikke er beskrevet i
projektet. Det naturlige træk af vildt
mellem Friheden og Humlebjerg vil un
der alle omstændigheder blive stærkt
påvirket. Dette landskab har i dag et rigt
dyreliv - bl.a. rådyr, harer, ræve og en
stor bestand af fugle.

4. Landskabsbilledet ødelægges
Det sammenhængende herregårdsland
skab med markerne mellem Humlebjerg
og Friheden gennemskæres. Landska
bets karakter fremhæves i dag af levende
hegn på gamle diger. Hegnene er mindst
200 år gamle - og er i øvrigt vigtige som
fødeområder og spredningsveje for dyr
og planter. I nogle af hegnene står værdi
fulde gamle træer.

5. Landbrugsdriften
Den diagonale gennemskæring af mar
kerne er driftsmæssigt den dårligst tæn
kelige løsning. Afskæringen af store are
aler vil nødvendiggøre en kostbar vejun
derføring, som skal dimensioneres til
store landbrugsmaskiner. Planen med
dens økonomiforudsætnigner tager ikke
hensyn til dette forhold. Disse drifts
mæssige ulemper vil ligeledes blive re
duceret væsentligt ved den nordlige li
nieføring.
6. Efterfølgende byudvikling
Erfaringsmæssigt medfører en omfarts
vej på sigt, at der efterfølgende placeres
bebyggelse eller andre anlæg ved vejen.
Omfartsvejen udgør derfor en trussel
mod den helt særlige historiske og kultu
relle placering, som Herlufsholm gen
nem århundreder har haft på egnen, idet
godsets landbrugsdel herefter helt am
puteres. Skolen har traditionelt fungeret
i en enestående vekselvirkning med god
set. Den planlagte linieføring vil medfø
re det endelige dødsstød mod denne
sammenhæng.
Ved ekspropriation til omfartsvejen
modtager Herlufsholm naturligvis en er
statning; men erfaringsmæssigt kom
penserer erstatningen næppe de væsent
lige ulemper - og den retter jo slet ikke
op på de landskabelige tab.

Hvad nu?
Herlufsholm arbejder på at skabe forstå
else hos myndighederne for sine syns
punkter. Vi har desuden indledt et sam
arbejde med »grønne interesser«, da
vore planer om styrkelse af miljøforhol
dene og friluftslivet i det berørte område
vil blive skudt i sænk af vejprojektet.
Der har i flere år været talt om mulighe
derne for at beskytte Suså-dalen. For
Herlufsholms vedkommende er det
navnlig aktuelt med henblik på beskyt
telse af den grønne korridor, som forbin
der Humlebjerg-området med Råd
mandshaven. Dette aspekt er kernepunk
tet i de samarbejdsmuligheder, som nu
er under udvikling i forhold til Dan
marks Naturfredningsforening.
Som nævnt ville vi helst undgå, at
omfartsvejen overhovedet kom ind over
Herlufsholms arealer. Et alternativ til
dette absolutte ønske er en linieføring,
som vil være langt mindre belastende
nord om Humlebjerg.
Vi har behov for al mulig støtte i vore
bestræbelser - også fra herlovianere,
som måtte have mulighed for at øve ind
flydelse.

Fysikfaget på Herlufsholm
- historisk betragtet
Af Louis Nielsen,
lektor på Herlufsholm
I den følgende artikel vil vi - med histori
ske briller - se lidt på fysikundervisnin
gen på Herlufsholm gennem tiderne, de
lokalemæssige rammer, inden for hvilke
den foregik, og den samling af fysiske
apparater, der skulle belyse faget. Vi vil
derfor også følge denne samlings histo
rie.
Det hele sættes i perspektiv inden for
rammerne af de, tilforskellige tider, gæl
dende skolelove.

Træk af fysikundervisningen
på Herlufsholm
Den naturvidenskabelige tradition på
Herlufsholm går helt tilbage til Mogens
Bertelsen Dalin, der var godsforvalter i
slutningen af 1500-tallet og indtil 1608.
Han studerede naturen, eksperimente
rede med sprængstoffer og havde korre
sponderet med Danmarks berømte astro
nom, Tycho Brahe (1546-1601). Det
menes, at Dalin har konstrueret et slags
mekanisk »automobil«. Dette uddrages
ved læsning af indskriften på hans epit
afium!
Det vides fra en undervisningsplan fra
1643, at der blev undervist i »Astrono
mia sphaerica«. Lærdommen gik sand
synligvis ud på at lære stjernehimmelen
at kende og at kunne beskrive den ved
hjælp af geometriske termer.
Knud Lyhne Rahbek (1760-1830), der
dimitteredes fra Herlufsholm i 1775,
skriver i sin selvbiografi, at man på sko
len benyttede Kratzensteins fysikbog:
»Systema Physicae Experimentalis«.
Førsteudgaven af denne bog er fra 1758,
andenudgaven fra 1764. Christian Gott
lieb Kratzenstein (1723-95) var professor
i fysik ved Københavns Universitet i pe
rioden 1753-95, dog doceredes fysik
som et bifag til medicinen.
Den egentlige fysikundervisning blev
først praktiseret, da Hans Bøchman Mel
chior (1773-1831) blev ansat på Herlufs
holm i 1797.
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H.B. Melchior blev elev på Herlufs
holm 1784, hvorfra han dimitteredes i
1790. Han studerede derefter naturhisto
rie og pædagogik ved Københavns Uni
versitet, dog uden at få en afsluttende
eksamen. 1 1801 forsvarede han sin di
sputats: »Comparatio commoda educationis publicae et privatae«. Med denne
blev han offentligt proklameret Magister
artium og philosophiae Doctor.
H.B. Melchior udarbejdede en læse
plan, der var inspireret af en tilsvarende
plan, der blev indført på Metropolitanskolen i 1797. Fra 1799 fik fysikfaget to
timer pr. uge i 3. og 4. klasse. Disse klas
ser var, ligesom 1. og 2. klasse, toårige.
H.B. Melchior var autodidakt i fysik,
men alligevel formår han at formidle en
viden til sine elever, således at de klarer
sig godt til universitetets eksamen i dette
fag. Hans undervisning har åbenbart væ
ret baseret på praktisk og visuel indlæ
ring, og til dette behøvedes instrumenter.
Som et resultat af denne pædagogik an
skaffede Melchior en lille samling af in
strumenter og redskaber, der i året 1799
talte 28 numre, men som i årenes løb
voksede under Melchiors ledelse. Vi skal
senere komme tilbage til denne fysiske
samling.
Som lærebog i fysik benyttede H.B.
Melchior en af de første lærebøger, der
var skrevet på dansk. Den var forfattet af
Jacob Saxtorph (1771-1850) og havde
titlen: »Forsøg til en Lærebog i Naturlæ
ren ved den første systematiske Under
visning«. Bogen var fra 1799 og udkom
kun i en og samme udgave, men trods
det benyttede Melchior den helt til sin
død i 1831. Dette kan forekomme meget
mærkværdigt, når man betænker, at der i
denne periode skete meget inden for na
turvidenskaberne, for blot at nævne et
eksempel, H.C. Ørsteds opdagelse af
elektromagnetismen i 1820! Lidt af for
klaringen kunne måske være, at den be
nyttede lærebog var gennemtrukket med
uskrevne blade. På disse kunne eleverne
så gøre tilføjelser og udføre tegninger.
En anden - og måske mere sandfærdig

- forklaring på nedgangen i fysikunder
visningen og den manglende anskaffelse
af nye undervisningsmidler i fysik helt
frem til 1850 er indførelsen af den nyhu
manistiske skoleforordning i 1809.
Fader til denne nyhumanistiske skole
ordning (1809) var Hertug Frederik Chri
stian af Augustenborg (1765-1814). 1
denne lærde skole skulle den formale og
humane dannelse være i højsædet. Dette
skulle søges opnået ved en grundig for
dybelse i de klassiske sprog, ikke mindst
sprogenes formale sider (gramatikken).
Ved siden af denne »klassicitet« blev der
ikke plads til mange »reale« fag, såsom
modersmålet, historie, levende sprog,
matematik og naturvidenskab.
Efter Melchiors død og indtil Carl
Adolph Mossin (1824-1907) blev ansat i
1851, blev fysikundervisningen varetaget
af flere forskellige lærere, hvoraf følgen
de nævnes: EC. Kabell (1832-33); T.
Miiller (1833-41); C.C. Jensen (1841-43)
- A.EH. Fleischer (1843-51). Af disse var
Kabell cand.polyt. fra 1832 og som så
dan naturvidenskabeligt og teknisk ud
dannet. Han var i øvrigt blandt de seks
første kandidater, der udgik fra Polytek
nisk Læreanstalt, der blev oprettet af
H.C. Ørsted (og andre) i 1829.
Albert Emil Leth (1822-84), der tjente
Herlufsholm både som lærer og inspek
tør i mange år, varetog fysikundervisnin
gen i to og et halvt år frem til 1. marts
1852, hvorefter fysiktimerne blev over
draget Mossin. Som et eksempel kan jeg
oplyse, at Leth i skoleåret 1850-51 un
derviste i så forskelligartede fag som:
dansk, tysk og fysik - og dette i øverste
klasse!
Den naturvidenskabelige og teknolo
giske udvikling trængte sig på, så der
blev i uddannelsesdebatten stillet stærke
re og stærkere krav om en undervisning,
der tog meget mere hensyn til de »reale«
fag, specielt naturvidenskab. En fremra
gende repræsentant for naturvidenska
berne var Hans Christian Ørsted (17771851). Han var blevet berømt, også uden
for landets grænser, for opdagelsen af

sammenhængen mellem elektricitet og
magnetisme i 1820, og han havde været
en af hovedkræ fterne ved oprettelsen af
den Polytekniske Læreanstalt i 1829.
En anden person, der bør nævnes i
denne sammenhæng, er Adam Wilhelm
Hauch (1755-1838). Han var Kong Fre
derik den Sjettes (1768-1839 konge
1808-39) overhofmarskal og meget inter
esseret i fysik og kemi. Han opbyggede
den berømte fysiske samling, der i dag
går under navnet: »Hauchs physiske Ca
binet«, en samling, der har haft en »om
tumlet« tilværelse, med ophold for tiden
på Sorø Akademis Skole.
Det korte af det lange var, at der i 1850
kom: »Bekjendtgjørelse angaaende Un
dervisningsplan og Examensbestemmelser for de lærde Skoler i Danmark«, også
kaldet Madvigs forordning efter filolo
gen Nicolai Johan Madvig (1804-86),
der på den tid var Kultusminister. Mad
vig delte ikke nyhumanisternes syn på
de klassiske sprogs særlige betydning fol
den formale dannelse, men holdt på en
ligelig uddannelse inden for alle fag. I
Madvigs forordnig hed det, at naturlære
(fysik) skulle omfatte »Elementer af den
mechaniske og chemiske Physik«. Ifølge
den samme bekendtgørelse fremgik det,
at astronomi nu skulle behandles under
faget geometri. Otte år efter kom dog en
ny bekendtgørelse, i hvilken der nu blev
stillet store krav til elevernes kunnen i
astronomi, idet der ved afgangsprøven
skulle eksamineres særskilt i astronomi.
Med Madvigs forordning fik fysik sin
blivende plads i skoleundervisningen.
Som en konsekvens af 1850-forordningen ønskede Herlufsholm nu selv at
afholde examen artium. Tidligere af
holdtes examen artium i de respektive
fag på Universitetet, eksamineret af dets
professorer. Eksempelvis vides det, at
Melchior har ledsaget disciple til denne
eksamen for at støtte dem.
Den ovennævnte Fleischer, der under
viste i matematik og regning, uddannede
sig til landmåler. Han tog landmålereksamen i 1850 og etablerede en landmålerforretning i Næstved. 1 løbet af 1851
krævede denne forretning så megen tid,
at Fleischer så sig nødsaget til at opsige
sin stilling ved Herlufsholm. Dette skete
i oktober måned 1851. Herlufsholm måt
te ansætte en ny akademisk lærer, der
skulle varetage undervisningen i mate
matik, regning og naturlære. Det blev
candidatus theologiae Carl Adolph Mossin. Han blev ansat som konstitueret ad

junkt 1. november 1851. Mossin overtog
alle Fleischers timer i matematik og reg
ning. Som tidligere nævnt, var det ad
junkt Leth, der underviste i den øverste
7. klasse, der var blevet oprettet ved be
gyndelsen af skoleåret 1851-52. Disse
fysiktimer blev, som også nævnt, over
draget til Mossin 1. marts 1852 efter
Leths ønske. Denne ændring i fagplanen
kunne rektor Dichman tilslutte sig, idet
han mente, at fysik i fremtiden ville være
mere tilknyttet matematikken end de hu
manistiske fag. Dette har jo også vist sig
at være tilfældet.
Det kan oplyses, at Mossin ved ansæt
telsen blev lovet; 300 Rbd. pr. år, fri bo
lig, kost, varme, vask og opvartning!
Den første examen artium blev afholdt
på Herlufsholm i 1852. Meget pudsigt
var den første censor i matematik - Fleis
cher!
Mossin tjente Herlufsholm i 42 år, ind
til 1893. Han døde i 1907.
Mossin var åbenbart meget interesse
ret i astronomi. Dette udleder jeg af en
artikel, som Mossin havde i »Indbydel
sesskriftet« for året 1857. Heri redegør
han for det ukloge i, at astronomi ikke
mere er et eksamensfag, og det i et land
med så kendte astronomer som Tycho
Brahe og Ole Rømer. Om denne redegø
relse bidrog til, at astronomi igen i 1858
blev et eksamensfag, kan man jo kun gis
ne! I de næste par årtier blev der under
vist efter den madvigske forordning fra
1850. Den tekniske udvikling kunne ikke
standses, så den naturvidenskabelige ud
dannelse kom mere og mere ind i uddan
nelsesdebatten. Eleverne på de lærde
skoler blev også mere og mere belastet
af indlæring ikke kun i klassiske sprog,
men også i naturvidenskab og matema
tik. Tiden var moden til en ny undervis
ningsform. Den 1. april 1871 blev en ny
skolelov indført i Danmark. Den blev
indført af daværende Kultusminister og
Forstander for Herlufsholm skole og
Gods, Carl Christian Hall (1812-88).
Hall var forstander 1856-87.
Med skoleloven af 1871 foretoges en
todeling af den lærde skole. Der blev ind
ført en sproglig-historisk linie og en matematisk-naturvidenskablig linie. På Her
lufsholm oprettedes begge linier straks,
men dette krævede, at der blev ansat en
matematisk-fysisk og akademisk uddan
net lærer, idet specielt fysik og astronomi
kom til at spille en ganske anden rolle
end tidligere!
Den første matematisk-naturvidenska-

belige lærer skulle ansættes på Herlufs
holm. Det blev Julius Holger Petersen
(1847-1922). Julius Petersen var uddan
net som cand.mag i fysik, matematik og
astronomi. Han blev ansat som konstitue
ret adjunkt i 1871, som fastansat adjunkt
i 1872. Han blev overlærer i 1889 og fik
Ridder af Dannebrog Ordenen i 1898. 1
1920 tog han sin afsked efter 49 års virke
ved Herlufsholm. Julius Petersen døde i
1922.
Tilslutningen til den matematisk
naturvidenskabelige linie var i de første
mange år ikke stor. 1 årene 1875-87 ud
gik der 33 med matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen og 91 med
sproglig-historisk eksamen. Disse tal
ændredes i de følgende år, idet der i årene
1888-1909 dimitteredes 98 fra den matematisk-naturvidenskabelige linie og 151
fra den sproglig-historiske.
Julius Petersen oplevede også skolelo
ven af 1903, hvor man indførte en fire
årig mellemskole og en treårig gymna
sieafdeling. 1 denne lov blev det for før
ste gang bestemt, at eleverne selv skulle
udføre forsøg i fysik og skrive rapport
derover. Danmark og Frankrig var de før
ste lande, hvor noget sådant blev be
stemt!
I samme lov blev kemi indført som et
selvstændigt undervisningsfag i skolen.
Dette opponerede Julius Petersen imod.
Han mente ikke, at kemi egnede sig til
at være et skolefag. Mon ikke Julius Pe
tersens mindre viden om dette fag har
gjort sig gældende?
Styrkelsen af fysikfaget krævede en
forøgelse af den fysiske samling og bed
re lokaler. Disse forhold har utvivlsomt
været en medvirkende faktor til bygnin
gen af Museumsbygningen. Dette kom
mer vi ind på andetsteds.
Da Julius Petersen blev ansat, overtog
han også ledelsen af den fysiske samling.
Denne havde tidligere været under Mossins opsyn.
Julius Petersen skrev et lærebogssy
stem i fysik. Det udkom i perioden fra
1888 til 1896 og bestod af fem bøger
med titlerne: Mekanisk Fysik. Astrono
mi. Lærebog i Magnetisme og Elektrici
tet. Lyslære. Varmelære. De to første var
skrevet af Julius Petersen og Georg
Forchhammer (1861-1938), der var søn
af rektor Forchhammer. Bøgerne blev
benyttet i mange år.
Julius Petersen blev efterfulgt af Vil
helm Borelli-Møller, der blev ansat 15.
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august 1919. Borelli-Møller underviste
på Herlufsholm indtil 1965.
Herlufsholms fysikhistoriske samling.
Den nuværende fysikhistoriske samling
er grundlagt af H.B. Melchior i 1799.
Samme år er grundstammen til naturaliesamlingen lagt, også af Melchior. Jeg
skriver nuværende samling, dette fordi
jeg må formode, at der også før den tid
er blevet benyttet apparater eller instru
menter, der skulle demonstrere fysiske
fænomener. Som det tidligere er nævnt,
benyttede man på Herlufsholm Kratzen
steins fysikbog før 1775. I denne fysik
bog er der beskrivelser af flere fysiske
eksperimenter, som den latinske titel jo
også antyder. Professor Kratzenstein var
kendt for sine elektrostatiske demonstra
tioner med forskellige typer elektrisermaskiner. Disse elektrostatiske maskiner
var højeste mode i sidste halvdel af syttenhundredetallet, så mon ikke også Her
lufsholm havde anskafffet sig nogle af
disse besynderlige gnistgeneratorer?
»Magnetisk legetøj« havde man vel også.
Optiske instrumenter, såsom kikkerter,
var også noget, der hurtigt bredte sig ef
ter kikkertens opfindelse i 1609.
Både den fysiske og naturhistoriske
samling voksede støt under Melchiors
ledelse. Der foreligger en af Melchior
skreven fortegnelse over Herlufsholm
Skoles fysiske apparater, dateret 1. maj
1805 og underskrevet af Melchior. Af
denne fortegnelse fremgår det, at samlin
gen i 1799 bestod af 28 numre, i år 1800
af 33 numre for i løbet af 1804 af bestå
af 86 nummererede dele.
Jeg vil ikke på dette sted gå ind på en
beskrivelse af de enkelte apparater og
instrumenter, som fortegnelsen angiver. I
stedet vil vi ganske kort følge samlingens
omskiftelige »tilværelse«, idet både un
dervisningen i fysik (naturlære) og sam
lingen i årenes løb er flyttet fra rum til
rum og fra bygning til bygning.
Ud over den ovennævnte fortegnelse
af Melchior fra 1805 eksisterer der for
tegnelser over anskaffet fysikudstyr fra
1895, 1921 og 1962. Den fra 1895 blev
udarbejdet af den på den tid pensione
rede lærer C.A. Mossin. Den fra 1921
hedder: »Katalog over Herlufsholm Sko
les fysiske Samling, 1920«. Dette kata
log er udarbejdet af Edvard Møller, der
dimitterede fra skolen i 1922. Edvard
Møller står som et af de ældste medlem
mer på Herlovianersamfundets med
lemsliste, 1994-95. Edvard Møller har
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besøgt Herlufsholm på fugleskydnings
dagen den 25. august 1979 og i den an
ledning gennemlæst kataloget og givet
det sin navnepåtegning. Kataloget er et
lille mesterværk med mange figurer udklippede fra forskellige firmakatalo
ger.
Der eksisterer ingen instrumentforteg
nelse for alle årene 1805 til 1850. Mange
apparater, som Melchior privat havde an
skaffet, tilfaldt skolen efter hans død i
1831. Denne nedgangsperiode for fysik
samlingen og for fysikundervisningen
som helhed skal uden tvivl forklares ved
den nyhumanistiske skoleforordning fra
1809! Det vides, at Melchior i 1824
modtog et solmikroskop med indskrif
ten: »Til en kjær Lærer Dr. og Professor
H.B. Melchior fra nogle fordums Disci
ple. 1824.«
Som det ses af datoen, er det 1. maj
1995 netop 190 år siden, at Melchior
underskrev denne fortegnelse. Jeg vil
derfor foreslå, at vi for fremtiden kalder
disse 86 nummererede dele for: »Melchi
ors fysiske Cabinet«. Heri også, hvad
Melchior ellers havde af fysikudstyr. En
ny fysiksamling grundlægges først igen
i 1850.
Fysiksamlingen af 1850 er et resultat
af Madvigs skolelov fra samme år. Initia
tivtageren til denne samling er adjunkt
Albert Leth, der indser, at hvis der skal
undervises i fysik - og det skal der - ja,
da er man nødsaget til at etablere en ny
fysiksamling, idet - som Leth udtrykker
det i en skrivelse til rektor Dichman fra
8. november 1849: »... at Skolens »fysi
ske Kabinet« i sin nuværende Forfatning
ikke tilfredsstiller selv de allerbilligste
Fordringer. Der er for Tiden næsten ikke
et eneste Instrument i brugbar Stand ...«.
Leth mener, at man bør henvende sig
til en »duelig« instrumentmager i Køben
havn og bede denne komme til Herlufs
holm for at foretage et overslag over
samtlige udgifter til reparationer og ny
anskaffelser.
Man henvendte sig til instrumentma
ger Julius Nissen (1817-67) fra Køben
havn, der kom til Herlufsholm, hvor han
opholdt sig en dags tid. Fra ham modtog
skolen i løbet af 1849-50 i alt 77 nye
apparater, mens kun 14 af de gamle ap
parater blev istandgjort. Den samlede
udgift var omtrent 700 Rd. I februar 1850
blev hele samlingen med skabe, reoler
og deslige forsikret for 400 Rd.
1 1856 og de næste par år blev der fo
retaget en gennemgribende reparation af

de ældre apparater af konservator ved
den Polytekniske Læreanstalt, Chr. Sø
rensen.
Da Julius Petersen blev ansat som fy
siklærer i 1871, overtog han ledelsen af
samlingen.
I foråret 1877 flyttedes fysiksamlin
gen til det nye lokale i Museumsbygnin
gen. Flytningen foregik under ledelse af
instrumentmager Christian Weitzmann
(1844-1909) fra Frederiksborg i samar
bejde med skolens to fysiklærere. 1 som
meren 1877 blev opstillingen endnu en
gang gennemgået, denne gang under
medvirken af konservator Jens Christian
Jakob Hornung (1873-1912).
1 årene fra 1877 til 1900 forøgedes
samlingen med 237 større »ting«.
I 1925 opkøbte Herlufsholm Christian
Weitzmanns private instrumentsamling,
der er fra årene 1860-1910. Denne består
af Kong Christian 8.’s fysiske kabinet,
dele, der har tilhørt grevinde Raben og
en videnskabsmand fra Hamburg. Lige
ledes nogle gamle apparater fra landets
ældste skoler, bl.a. Odense Latinskole.
Det kan undre, at Chr. Weitzmanns
sønner - der overtog firmaet - sælger de
res faders private instrumentsamling,
men rygtet ville vide, at firmaet var i øko
nomiske vanskeligheder omkring 1925.
Samlingen bestod af 58 dele.
I dag befinder den fysikhistoriske
samling sig stadig i de lokaler, der blev
indrettet i 1877. Samlingens dele trænger
til et grundigt eftersyn, og pladsforholde
ne burde forbedres. Denne helt unike fy
sikhistoriske samling skal der værnes
om!

Skolebygning og Museumsbygning
Den nuværende skolebygning bestod op
rindelig kun af en etage. Denne bygning
blev indviet i 1810. Den blev kaldt »Hvi
debygning« til forskel fra klosterbygnin
gen, der - på den tid - blev kaldt »Rødebygning«.
I »Hvidebygning« blev indrettet et
»Naturaliekabinetrum«. I dette rum op
bevaredes den fysiske samling sammen
med naturaliesamlingen. I 1851 blev
»Hvidebygning« ombygget, idet »Naturalierummet« blev ombygget til klasse
værelser - discipleantallet på Herlufs
holm var stigende. Fysiksamlingen blev
nu flyttet til et lille rum i den vestlige
ende af »Hvidebygning«, et rum, hvor
der tidligere havde været køkken. Natur
aliesamlingen blev flyttet over på den

modsatte side af bygningen til et rum, der
havde været et af direktørens værelser.
Under Frederik Marcus Knuths
(1813-56) forstanderskab (1851-56) på
begyndtes bygningen af en ekstra etage
på »Hvidebygning« i 1852. Denne ovenbygning stod færdig i 1854. En anden
indretning af stueetagen blev også foreta
get, hvilket resulterede i, at den fysiske
samling - efter flere års »landflygtighed«
- endelig kunne indstalleres i sit eget
rum. Dette skete i 1856. I disse lokalite
ter foregik fysikundervisningen indtil
1877, hvor man kunne tage den nye Mu
seumsbygning i brug.
I begyndelsen af 1870’erne var der
flere forhold der blev de medvirkende
årsager til beslutningen om bygning af
et helt nyt bygningskompleks - kaldet
Museumsbygningen. For det første kræ
vede den nye skolelov af 1. april 1871
meget bedre undervisningslokaler for de
naturvidenskabelige fag, ikke mindst fy
sik. Loven indførte også gymnastik som
et obligatorisk fag, og der blev anvist
regler for størrelsen af en gymnastiksal.
Den, Herlufsholm havde, var for lille, og
i øvrigt lå den et uheldigt sted, nemlig
lige over for undervisningslokalerne i
Skolebygningen. At den nye bygning
skulle hedde Museumsbygningen var na
turligvis ikke et tilfælde. Den tanke, som
forstander C.C. Hall og den nyudnævnte
rektor, Johannes Nicolai Georg Forch
hammer (1827-1909. rektor 1872-92)
havde, var: at samle, på ét sted, de for
skellige samlinger, som Herlufsholm i ti
dens løb var blevet beriget med. Specielt
ønskede man lokaler indrettet til under
visningen i fysik og naturhistorie og til
disse fags respektive samlinger.
Man rettede henvendelse til arkitekt
Johan Daniel Herholdt (1818-1902) og
bad denne om at projektere en Muse
umsbygning. Herholdt havde også stået
for ombygningen af Klosterbygningen i
1868-70. Herholdt var en af den tids
kendteste arkitekter. I 1857 vandt han en
arkitektkonkurrence om bygning af Kø
benhavns Universitetsbibliotek. Han le
dede byggeriet af dette, indtil det stod
færdigt i 1861. Herholdt var lærer i bor
gerlig bygningskunst ved den Polytekni
ske Læreanstalt 1860-75. Han stod lige
ledes bag opførelsen af den »nye« Poly
teknisk Læreanstalt ved Sølvtorvet, byg
get i perioden 1888-92.
Museumsbygningen er en bygning
med tre fløje. Først byggedes den østlige
fløj i én etage, og i denne indrettedes en

gymnastiksal, der kunne tages i brug i
"1874. I løbet af årene 1875-76 opførtes
de to andre fløje, begge i to etager. I ne
derste etage indrettedes lokaler til den
naturhistoriske samling og den fysiske
samling og lokaler til disse fags under
visning.
Den fysiske afdeling indrettedes i ne
derste etage i den vestlige fløj. 1 den
nordlige ende indrettedes et klasselokale,
hvori undervisningen i fysik skulle fore
gå. I den sydligste ende indrettedes et lil
le kemisk laboratorium med stinkskab og
vaskekumme. I den midterste del af flø
jen indrettedes et lokale til den fysiske
samling. Der blev installeret skabe og
montrer, udført af Københavns største og
mest ansete snedkermester. Denne var
Daniel Ferdinand Oxelberg (1833 -90).
Han havde oprettet et maskinsnedkeri i
1871, og i øvrigt fik han en guldmedalje
på verdensudstillingen i Paris i 1878. Det
var også Oxelberg, der lavede skabe og
montrer til den naturhistoriske samling.
1 sommeren 1895 foretog man en lille
ombygning af den fysiske afdeling, idet
det kemiske laboratorium blev ombygget
til et større klasseværelse, idet man »flyt
tede« den nordlige væg nogle meter
nordligere. Det oprindelige klasserum
nærmest museumsgangen blev inddraget
til fysiksamlingen, der i øvrigt ved sam
me lejlighed blev omorganiseret og
skriftligt katalogfortegnet. Dette - formo
dentlig - store arbejde stod Carl A. Mossin for, der i 1893 var ophørt med at un
dervise.
Midt på nordfløjen er en lille udbyg
ning, »tårnet«. Fra tagetagen øverst oppe
kan man her gå ud på en lille platform.
Fra denne platform har man foretaget
astronomiske observationer. Der var ind
rettet et lille optisk værelse i tagetagen.

Fysikum fra 1960
Som det er nævnt, blev der i 1903 opret
tet en fireårig mellemskole (en etårig
realklasse) og en treårig gymnasieskole.
Som en konsekvens af denne nyordning
foretog man ombygninger af skolebyg
ningen. Til undervisning i naturlære i
mellemskolen og undervisning i kemi i
gymnasiet (kemi blev i 1903 et selvstæn
digt fag) indrettedes i stueetagens nord
vestlige hjørne en klasse til disse fag.
Lokalet kunne tages i brug i 1905.1 1922
indrettedes epidemistuerne på 1. sal i
Museumsbygningens vestfløj til kombi
neret klasse og laboratorium for mellem

skolen. Kemiundervisningen overflytte
des også hertil.
I 1927 kom elektriciteten til Herlufs
holm. Belysningskilderne havde hidtil
været baseret på gas og petroleum.
Da elevtallet i de naturvidenskabelige
fag var stadigt stigende op igennem
40’eme og 50’eme, blev det tvingende
nødvendigt at forbedre undervisningsfor
holdene for disse fag. Det blev besluttet
- med Vilhelm Borelli-Møller som den
drivende kraft - at bygge en ny bygning
til fagene fysik og kemi. Arkitekterne
Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jen
sen blev sat på opgaven, og resultatet
blev en enetages bygning med fladt tag,
opført i tilslutning til Museumsbygnin
gens vestfløj. Byggeriet blev foretaget i
1959-60 med indvielse 30. januar 1960.
Bygningen indeholder tre undervis
ningslokaler med tilhørende laboratori
um og et mellemlokale, hvor det dagligt
anvendte fysikudstyr befinder sig.
Lokalerne har nu været benyttet i 35
år, og i dag opfylder de ikke mere de krav
- dette gælder specielt laboratorieforhol
dene - der stilles med hensyn til miljøog sundhedsmæssige arbejds- og studie
forhold. Nye moderne undervisningsfa
ciliteter er derfor højeste ønske for såvel
lærere som for disciple. Det i 1960 mo
derne fysikum var en gave til Herlufs
holm - formidlet og doneret - af tidligere
disciple: kaptajn Emil Lassen og frue,
frabrikant Knud Lindberg og grosserer
Knud Gottlieb.
Kildefortegnelse
»Indbydelsesskrifterne« og »Arsberetningerne« fra Herlufsholm Skole, 18521965.
Flemming Tolstrup: Fra Gods til Skole,
Herlufsholm 1788-1886 (1985).
A.K. Hasselager: Herlufsholm 18651915 (1915). '
C.F Bricka: Dansk Biografisk Leksikon.
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gengivelse her. Der er udeladt illustrati
oner og enkelte tekstafsnit.
Red.

Mortensaften
Den annoncerede fest blev aflyst.
Der havde kun tilmeldt sig
7 (syv) deltagere.
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love from William
Fra 1938 til 1942 gik William McMillan
Pedersen på Herlufsholm i klasserne 1.
til 4. mellem. For få år siden døde hans
mor, og i hendes efterladenskaber fandt
han samtlige de breve, han havde sendt
til sine forældre, mens han gik på skolen.
Da han har tilbragt hele sit liv (efter
1949) i England og kun har engelsk fa
milie, har han erkendt, at disse breve
næppe har nogen interesse for hans
slægt. Derfor har han sendt dem til sko
len med den besked, at hvis der var no
get i disse breve, der måtte have interes
se for en videre kreds, var man velkom
men til at bruge dem.
Skolen har forespurgt redaktionen, og
den mener i høj grad, at brevene inde
holder noget, som naturligvis har speciel
interesse for dem »fra dengang«, men
også er et tidsbillede fra en svunden tid
for yngre årgange.
Vi har - via skolen - fået lov af William
McMillan Pedersen (WMP) til at lave et
uddrag af disse breve til Herlovianeren.
Da meget få af brevene er daterede (men
dog bibeholdt oplysning om, hvad år de
er skrevet) har vi valgt helt at undlade
datering. Brevene er af WMP selv ordnet
i rækkefølge, og denne har vi fulgt, selv
om det måske til tider ikke er en helt kor
rekt ordning (eks. Afslutningen af den
finske vinterkrig).
Endvidere har vi valgt at bevare den
oprindelige ortografi og tegnsætning,
dels af hensyn til brevenes originalitet
og dermed af deres realistiske præg, dels
fordi det også samtidigt viser en drengs
udvikling gennem årene.
Parenteser med anførselstegn er WMPs
egne kommentarer i dag.
Mogens Jensen

1938
Kære Mor!
Vi har det som Prinser vi spiser og spi
ser, går i vandet og spiller Fodbold. For
leden Aften var vi ude at ro, så skulle vi
i Seng men jeg sov ikke godt fordi jeg
havde Voksværk. Om Morgenen får i
Havregrød eg Mælk. Saa er der noget der
hedder nimad som bestaar af Kærne
mælk og en Humpel Rugbrød. Det næste
er varm Mad, saa er der 5mad. det er
Chokolade og et halvt Birgisbrød som
jeg spiste 3 af om Aftenen Kl. 7 faar vi
smørrebrød, of saa har vi fri i halvanden
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time. Nu skal jeg i Seng saa jeg kan ikke
skrive mere, farvel hils mine Kammera
ter.
Jeres hengivne Søn William.
Dear Mummy !
I am not comming home before trew
wiks. My leg is not well, i must not play
Foiball for a whole wik, the doctor cant
say what it is. My own boat is not going
wery fast. The schools boats has been out
for a whole wik now. Down here its like
summer the sun shinens every day. My
wart is not so big more. Miss Andresen
(»vor sygeplejerske, senere gift med lek
tor Kierkegård«) has been cutting in it.
lowe from William.

Kære Mor.
Vi er fir for Lal på Lørdag saa jeg kom
mer hjem cirka 41/2 sædvanlige sted. Nu
skal du høre noget sjovt Aabling (»Aabling Thomsen - Apoteket i Køge«) have
lavet et Papirsskib og satte det i Stark
men det havde Slagside, han vilde tage
det op igen men i Stedet stod han lig på
Hovedet ned i Stark med Tøj og det hele
paa, kors hvor vi grinte men han græd
og maatte have tørt tøj paa. Jeg og Jes
er holdt op med at bide Negle og skal
have en Sobørgtur med her Beck, vi vil
de have Ole med men han siger det varer
3 Aar inden han kan holde op med det.
Der er en Dreng der i Spimen brækkede
Benet og korn med Ambulangcen til
Hospitalet i Næstved og en af Tjenerne
har faaet Muskelgigt ved at vaske op i
træk, han er nu paa Sygehuset og har faa
et Muslingerne skaaret væk. nu har jeg
ikke mere at skive, husk at hente mig.
din Søn William
Kære Mor!
Tak for Frugten og Brevet men vil du
ikke nok sende mig min Snøre som lig
ger i min Savanteskuffe eller i Kassen
ovre på Bordet og min Fiskerstang som
er bagved Sengene og Skabet. Vil du
ikke nok tage 3,50 Kr. ud af Banken for
der er en Dreng i 3 mellem der vil sælde
mig en herlig Fodbold (en Trefælter).
Du maa meget undskylde men det et
ikke paa Lørdag men på næste Lørdag
der er Fugleskydning og Bal. Nu skal du
bare høre, jeg er Klassens Fodboldfører
jeg skal til at opstille et Klassehold mod
2. Mellem jeg skaL ogsaa passe på Bol
den vis den pungterer skal jeg Lappe den
og snøre den husk at sende ...

Mac

Kære Mor!
I kan komme til Bal på Lørdag og tage
Joan med så i kan bo på »Vinhuset« paa
Lørdag fra 8 til II Aften saa om Morge
nen kan i se paa Fugleskydning. Og Joan
kan se Skolen. Jeg vil meget gerne have
i kommer, i skal komme for saa kan i jo
ogsaa tage Fiskesagerne med så er den
jo klaret har i hørt at jeg skal lære at spil
le Violin hos Organist Larsen, i skal
komme se at faa Joan fri fra Skole så
faar hun jo en Fridag det bliver hun glad
for og hunsavner mig jo, det gør du jo
ogsaa. kom herned til Bal. i Dag har jeg
fanget 2 Aborrer den ene har jeg i min
Vaskekumme i morgen skal den over
paa Laberitoriet. Den anden har jeg
smidt ud i Svanedammen.

Husk at komme. Husk at komme - og
tage Joan med.
Venlig hilsen William Pedersen.
Kære Far /
Jeg sender her nogle Kastanier som jeg
har taget til dig i Nyhaven, for at de kan
hjælpe paa din Gigt. Du maa meget und
skylde men Hr. Beck kunde ikke naa at
faa rettet min Fristil saa i kunde faa Ka
rakten i Gaar men der for faar du den nu.
Jeg haaber du har en god Fodboldkamp
til mig naa jeg kommer hjem. Her har
du min Karakter mg fik j eg det synnes
jeg var godt for Diktaten den første jeg
skrev hernede fik jeg godt og den var paa
2 Sider men Fristilen er paa 6 en haLv
Side. Min Diktat er ogsaa blevet bedre
den sidste jeg skrev fik jeg mg. Nu har
jeg vist ikke mere for denne Gang, skiv
snart men ikke Kragetær som man ikke
kan læse.
Hilsen din Søn William Me Milian Pe
dersen

Kære Dady!
Tusind Tak for Lygten, den er lige som
den skal være, den lyser vanvitigt godt.
I Mandags har jeg gaaet og glædet mig
som et Barn til Lygten kom, Lommelyg
ten er ogsaa lige som den skal være. Jeg
har været ovre hos Sygeplejersken og
hun har set på nogle Saar jeg har paa
Benet, Jeg skal derover igen paa Tors
dag. Husk at sende Lystkutteren + Ror.
Vi har i Dag haft Prøveregning og Geo
grafiprøve, skriver resultaterne hvis de
er gode.

Kære Far og Mor!
Jeg kommer hjem paa Lørdag otte Dage.
Far, vil du ikke nok give mig tilladelse
til at tage hjem til Gustav paa Søndag.
Jeg har været i Næstved i Dag og var
inde hos Peter Jørgensen, jeg skal hilse
fra ham og Carsteb Møller. Da jeg kom
hjem legede jeg nede ved Pøen i Nyhave
(»Det måtte man ikke - Lektor Ferdinand
gav straffen«), og nu skal jeg rive Gan
gene hver Dag i en Uge. Jeg har købt et
Par nye Gymnastiksko, de gamle er gået
i Stykker. 1 Gaar var jeg oppe at Bokse
med Ivan Brun, jeg gav ham et Sæbeøje
hvorpå han langede mig en Kajeryster så
en Tand blev slaaet løs og jeg er øm i
under Kæben. Tanden er begyndt at vok
se fast igen.
Vil du ikke nok sende mig et Par Læder

skinner for jeg skal spille Fodbold mod
Haslev i Haslev paa Lørdag. Centrefor
ward
Hilsen til jer alle jeres Søn

Kære Far og Mor.
Tusinde Tak for brevet og Skinnerne, jeg
har intet resultat fra Kampen, for det blev
lavet om saa jeg skal først spille på Fre
dag antagelig. Vil du ikke gerne lade Far
faa en overraskelse ved at jeg faar Kai W
Jensen, Jyden, med hjem Lørdag og Søn
dag, jeg kan sove paa Gulvet i Joans
Sovepose, vi har begge skevet jeg til dig.
og han til sine Forældre, jeg syntes det
er kedeligt at være en tilbage paa Skolen
af vor Klasse, han er forberedt baade paa
at komme og ikke at komme, men du
maa love mig at skrive nu med det sam
me, han er vældig sjov han er ogsaa Fod
bolds interesseret saa Far kan tage os til
Fodboldkamp.
Kærlige hilsener William Mc Milian Pe
dersen
Skriv med det samme, Skriv med det
samme saa brevet kan være hernede fre
dag ellers duer det ikke.

Herr, og Fru Pedersen.
Jeg vil hermed sige dem Tak for deres
Venlighed den Søndag jeg var hjemme
med deres Søn og paa den gode og venli
ge Maade de opvartede mig. Og jeg bedkæfter hermed, at jeg gerne vil med deres
Søn hjem en anden gang.
Med Tak fra sidst
Deres hengivne Jyde
(»Kaj Winther Jensen-takkebrev efter
besøg hos min familie«)
Kære Mor!
Du maa læse godt efter denne gang for
der er meget du skal huske. For det før
ste to Pennalhuse, en Hellerup Brevpa
pirsblok, mine to jern Flyvere der ligger
i den lille komodeskuffe, Kais Rusiner,
en Jo-Jo til 35 øre. Det var det. Jeg købte
en Browning Revolver af Dahl Kristen
sen. Alt gaar godt, jeg har ikke været i
Slagsmaal. Vi holdt op med at rive Have
gang i Går! saligt! Jes (»Jes Petersen,
Lægesøn fra Præstø - ifølge udsagn sene
re som ung mand henrettet af under
grundsbevægelsen«) og jeg var i Gaar
ude og sætte Hare Snare op i Skoven, vi
har fundet to Rævegrave, en plyndret
Bogfinke, en Fasanvinge, en Ulerhule,
og set en mængde Fasaner og Hare. I
morgen skal vi ud og se til Snaren. Husk
for Guds skyld »Jo-Jo en«

Kære Far og Mor.
Jeg regner med at komme hjem nu paa
Søndag i skal nok faa nærmere Besked,
af hvilken grund har i ikke sendt mig
mine Flyvere. Træk mine penge ud og
tag dem med ind på Lørdag så jeg kan
få købt nogle Julegaver. Du kan tro der
er en sød Pige til Dans hun hedder Bitten
Tordd. Du kan tro hun er sød. Her Beck
er syg, det har han været siden Lørdag
han har Roskildesyge det var dejligt så
vi fikto Gymnastiktimer i Lørdags, husk
Flyveren, din hengivne

»Kære Mor!«
I dag har vi spillet Fodbold mod anden
Mellem i første Halvleg førte vi med 2-0
jeg havde lavet begge målene. 2. Mellem
byttede da om på deres Hold og fik 4
maal altsaa de vandt. Herr Beck har lovet
Boller og The fordi vi klarede os saa
pænt saa havde vi Brandprøve vi skulde
kravle ned af en Rebstige saa var der
Femmad saa fortsatte vi. Vi lagde os i
vores Senge. Saa kom Herr Beck han
raabte der er Brand i Spisesalen vi for
som besatte ned af Bagtrappen. Jeg skri
ver ikke så langt et Brev fordi du skulde
skive først men det gjorde du ikke.
Farvel, din Søn William.
Kære Far og Mor.
Tusinde Tak for den dejlige »Vikend« I
kan tro jeg har moret mig. Tak for Bre
vet og Tegningerne jeg er meget glad for
dem. Det bliver desværre ikke nu på
Søndag jeg skal med Blendstrup hjem
fordi hans Mor skal til København, men
hvad gør det saa kommer jeg med en
anden Gang.

Sig til Joan at hun gerne snail maa skrive
til mig. Min Mave har det bedre, jeg har
Tæppet på hver Nat, men det Mavebælte
det klør af Hekkenfeld til. Jeg håber snart
at kunde være fri for det. undskyld jeg
spør men send mig 3,50 Kroner til en
Svæveflyver som Aabling vil sælge til
mig vi har været ude og prøve den i Dag
jeg vil sige dig, den er glimrende den er
Pengene værd, send mig dem. har Joan
været nede og hente de 50 øre? har hun
sat dem i Banken. Nu ikke mere denne
Gang.

1939
Kære Mor!
I Dag til Morgen havde jeg 36,5. I Går
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var jeg oppe et Par Timer da havde jeg
36,9. I Aften er der Haandboldskamp
mod Haslev. Efter det skal vi have Frugt
og Saftevand paa Festsalen. En af dem,
der ligger Syg herovre Poulsen hedder
han han maa ikke komme med til det i
Aften, men han har en stor Flaske Æble
most så vi skal rigtig til at drikke os ful
de. Hrr. Beck er altsaa kommet for sent
igen. Undskyld Skriften men jeg ligger
ogsaa i Sengen. Nu ikke mere denne
Gang Mc.
PS. den 8tende Februar. Hr Kirkegaard =
»Knaar« blevet forlovet med Frøken
Andresen.
Kære Far og Mor!
Jeg har det godt, og haaber jer det sam
me. Fodboldkampen bliver Aflyst, tror
du ikke at Banen er for blød. Vi kommer
desværre ikke hjem før ved Halv FemFemtiden, det er af en eller anden my
stisk Grund. Det er vel nok godt af Fin
land og Rusland har sluttet Fred, men det
undrer mig at Finnerne gik ind paa Rus
sernes Krav. Jeg er allerede begyndt at
pakke Kuffert. I Gaar aftes var vi inde
og drikke The hos Hrr Beck til Klokken
ti, i Dag har vi Friaften, vi skal være i
seng Klokken 9 en halv. Om Eftermidda
gen bygger vi Dæmninger i Vandstrøm
saa Vandet stiger indtil en Meter, i Dag
faldt Eigil Schack paa Hovedet i Vandet.
I Dag var Rektor inde med Karakterpro-
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omvendt, saa fik jeg selvfølgelig meget
mindre, men vendt til næste Termin,
denne Gang vil jeg ikke alene nøges med
at sige det men ogsaa gøre det det kan
du være evig forvisset om, jeg er alrede
godt begyndt den første Stil i denne Ter
min er jeg begyndt mg. 1 Gaar holdt Ole
sin Fødselsdag hos Ønen (»Ønen = Hø
nen = Oldfruen = Frk. Henningsen«) det
var vældig morsomt, vi skulde lege Fin
gerbølsleg.

Far og mor er på besøg. Søndagsfrokost
på Vinhuset. Fra venstre Jens Peter
Mortensen, William og Uffe Blenstrup.

tokollen, han sagde at kunde jeg blive
ved paa den Maade var det godt.
Kærlig Hilsen William McMillan Peder
sen.

Kære Far!
Hjertelig til Lykke paa din 48ende Aars
Fødselsdag, jeg er meget ked af at jeg
har skuffet jer saa meget, men nu skal
du faa en Forklaring, lige efter sidste
Termin blev Schack og mig enige om at
hvis jeg fik 7 i Gennemsnit til næste Ter
min skulde han give mig 25 Øre ellers

Kære Far og Mor
I Gaar var jeg hjemme hos Eigil Schack
(»Forpagter, Fuglebjerggård«) han bor
15 km fra Skolen og vi Cyklede saa du
maa forstaa jeg fik en god Kulør vi tog
af Sted lige efter Middag og var der ude
ved 3 Tiden. De har en Væder fra Jylland
som hedder Mas den red vi paa og den
stangede os i Bagen. Saa havde de ogsaa
smaa Lam, naar man kom ind i Folden
og raabte MÆ! saa kom de allesammen
løbende undtagen de store de var bange.
Saa har de ogsaa en Mængde smaa Kyl
linger de staar i et stort Bur midt paa
Græsplænen, nogle af dem er slemme til
at springe ud, og saa begynder en vild
Jagt paa de stakkels Kyllinger. I dag i
Spimen spillede vi Klassekamp mod 2.
Mellem de vandt 9-1. Luttichau lavede
et langskud som gik lige ind under Over
liggeren og da det er en lille Maalmand

sad den der lige saa nydeligt. Jeg faar
hver dag noget salve på Vorden men jeg
synes ikke det hjælper. Dredser siger det
var 3-4 Uger inden den forsvinder.

Tusinde Tak for den vidunderlige Gas
pakke, den kom ganske uventet, men
hvad jeg var glad for den.

Kære Far og Mor
Jeg haaber i synes om min nye Skrift. I
kan tro jeg laver Julegaver til jer. Jeg tak
ker mange gange for Bolchierne og den
Pakke jeg fik i Lørdags.

Nu er jeg blevet rigtig Herluvianer, for
jeg har faaet Boks og nogen i Numsen
af Nærtens Antilopehorn, saa nu gaarjeg
rundt med en blaa stribe over Halen
(»Lektor Ferdinand = Nærten boksede
os eller slog os i bagen med et antilopehorn«).
Nu har vi faaet Skolehaverne gravet og
er begyndt med Fodbold, men Mor, vil
du ikke nok sende mig et Halstørklæde.
Du behøver ikke at være bange for jeg
er ikke Forkølet indnu det kommer nok.
Og ved du nu hvad vi spiller Fodbold
hele Vinteren.

Kære Far og Mor.
Jeg sidder her paa W.C.et og skriver
Brev til jer. Jeg er ked af at jeg ikke skrev
i Gaar, men vi havde Gasgilde, og saa
glemte jeg det. Jeg har lige været inde
og hente min Cykle i Næstved, ved
Godskontorets Laage stod en Flok be
skidte Unger, de raabte: »Se ham den
vigtige Knægt der«. Da jeg kom ud med
Cyklen var de lige ved at kaste Roer i
hovedet paa mig men jeg satte Knald paa
saa at ingen ramte mig. Jeg kan ikke lave
mere nu, saa Brevet kan heller ikke blive
længere.
I Gaar fik vi Sødsuppe og Kalvesteg.
I dag fik vi Kememælkssuppe og fyldt
Flviskaal. På Lørdag skal vi have Gaasesteg.
Det er vel nok saligt!
Kærlig Hilsen W.
Kære Poul og Jean.
Det er nu næsten sikkert at jeg bliver flyt
tet fra Hummer 3, du kan tro jeg er glad.
Jeg har været med til at spille mod Næs
tved i Dag, vi vandt 5-2, i Gaar spillede
Skoleholdet mod Næstved, det blev 3-3.
Hit Martensen har været hernede i Dag.

Jeg kommer til at bo sammen med
Criiger,
Ledertoug,
Loppenthien,
Blendstrup, Peder Knudsen, eller Knud
Black. Kai W. Jensen, G.W.Neergaard
(»Svendstrup«). Uffe Blendstrup kom
mer med hjem næste Rejsesøndag, i har
talt med Rektor. Uffe sidder ved siden
af mig og gnasker i mine Flødetappeletter han har Flødetappeletter i hele Ansig
tet (helt op til Ørene). Nu begynder han
at tæve mig du kan tro det ikke gør ondt.
Det passer ikke. Uffe Blendstrup von
Skræp.
Det er en Kæmpeløgn. Jørgen Criiger
von Bolle.
Cela n’est pas vrai. Aksel Bay de Møtrik.
Han har skrevet noget forfærdeligt Slud
der. Jeg spiser selvfølgelig kun 1 Bolche
og jeg gnasker ikke: men jeg tilgiver
ham.
Hilsen Uffe Blendstrup (den læspende
von Skræp)
Hilsen fra den verdensberømte Grosserer
i brugt Havregrød og Tyggegummi og
raadne Æg og gamle Brandsprøjter.
O. Løppenthin von øh - Seveøje.
Kærlig hilsen William Pedersen
Do do fra O. Krüger (Præfekt)

Kære Far og Mor.
Jeg har ikke skrevet før, fordi jeg har
være Forkølet jeg blev indlagt Lørdag
Morgen og kom ud i Dag Onsdag til
Middag. Min Cykel kommer og i skal
vist betale 1,20 Kr tror jeg nok. Jeg er
ikke helt rask endnu. 1 Mandags skulde
jeg have spildet venstre inderving mod
Næstved, men jeg var jo syg. En af mine
Kammerater Wladimir Bruhn blev spar
ket på Knæet hvor han fik et dybt Saar
Han kom paa Sygehuset hvor han fik
Indsprøjtning for Stivkrampe.
Tak for Gaspakken, jeg opdagede den
først i Dag. de andere var ved at dø af
Grin for uden på Kassen stod der »Damestrømper« (»Far var grossist i trikota
ge«).
Mine Vidnesbyrd, bliver ikke god denne
Gang. Jeg har faaet mg- i Tysk mg- i
Engelsk g i Naturhistorie og andet kede
ligt. Men nu ved jeg hvordan jeg skal
tage det

Kære Far og Mor.
Jeg var inde i Næstved i Gaar-, der fik jeg
købt en Julegave til Herr Beck, det var
et Sølvbæger til 16 Kr, og paa det kom

mer der til at staa: fra Ungerne på Vuen
1939-40. Han skal have det naar han
kommer. Kærlig Hilsen William Peder
sen.

Kære Mor.
Jeg har det godt, sidste Nat havde vi
Tordenvejr. Du behøver ikke at være
bang. Skolen betaler Violinundervisning
vi skal bare selv have en Violin. Mor, vil
du ikke nok tage og sende min fyldepen
herned den har jeg meget brug for. Hvor
for kommer i ikke til Bal og Fugleskyd
ning paa Lørdag jeg savner jer og vilde
meget gerne se jer her ned paa Lørdag.

Forleden var jeg ude at fiske og fangede
en 3 Punds Skalle, som jeg forærede til
Fru Eskildsen, Tjenerens Kone. Forre
sten du mangler at sende mig min fiske
stang. Farvel nu skal jeg skive en blaa
Seddel så skal vi vaske Hænder og spise,
skriv snart.

Kære Far og Mor!
Jeg er nu flyttet men over til hr Beck, der
bor jeg sammen med Eigil Scack og
Lønbar Madsen og Bülow Borberg.
(»Claus Bülow Broberg - senere Queens
Coouncil London - kendt som Claus von
Bülow - senere i Amerika anklaget for
mordforsøg på sin kone »Sunny« med
en insulinindsprøjtning - frifundet. Ko
nen stadig »livløs« på lifesupport - He
now lives in London with his daughter«)
Her Chrisensen er på Sygehuset i Næs
tved han er blevet opereret for en stor
byld på Halsen, han kommer desværre
ikke tilbage før om 8 dage.
Kære Mor køb en Tube Glycerin til mine
Knæ, de er helt røde. Den Aften jeg flyt
tede op til Herr Beck var vi oppe til
Klokken 10. Hit Beck havde indviteret
os til The. Da vi gik i Seng slogedes vi
med Pøller, i Aften skal vi i seng Klok
ken 9 en halv præcis (forhaabentlig).
Hvis man har snavsede Knæ faar man
en Ladbytur for hvert Knæ.
venlig Hilseb og paa Gensyn.
1940
Kære Per!
Hvordan har du det? Jeg har i Dag spillet
Klassekamp mod 3 Mellems B Hold vi
tabte 2-1. 1. Mellem spillede mod vores
B Hold, de vandt 2-0. Hvem fik Pokalen
93 eller 1903. Jeg skulde have været
hjemme for to Søndage siden, men i an-
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ledning af Krigen skulde vi blive herne
de, Jeg kommer hjem på Søndag med
Toget (ingen Bencin). Der er blevet gjort
store Forberedelser i anledning af Kri
gen, man ser ikke andet end Sandsække
alle Vegne, vi holder Prøver midt om
Natten bliver der låvet kunstig Røg, og
de ringer med den store Klokke og tuder
med en Sirene for at vi skal vaagne, saa
farer vi ud af Vinduer og ned ad Rebsti
ger.
Hilsen William McMillan Pedersen.

lige som de skal være. Men jeg kan ikke
løbe på dem endnu, fordi de er dobbelt
saa tunge somme de andre, desuden er
saa usandsynlig glatte. Jeg tænker hvis
jeg ikke får Skolkopper at jeg tager til
Fladsaa Aas på Søndag. Vi var kun to
paa Hummeret da vi kom hjem, de to
andre har Skolkopper, Fabricius og Bon
de er i Dag indlagt paa Næstved Sygehus
med det.
Kærlig hilsen og Tak

Kære Far og Mor.
Undskyld jeg ikke har skrevet før, vi har
haft lidt travlt, nu er det ved at blive lette
re fordi Herr Freil er syg. han er desvær
re kun Forkølet, så det varer sikkert ikke
saa længe. Jeg skriver i følgende Anled
ning, maa jeg ikke nok komme hjem
med Uffe nu paa Søndag, jeg kommer
alligevel ike Hjem, fordi vi bliver tvun
get til at tage til Præstø hvor vi skal syn
ge, og da Uffe bor der, har han indviteret
Ole og mig med sig hjem, han har faaet
Lov af sine Forældre, hvis i giver jeres
Tilladelse, saa skriv straks til mig ...
I Torsdags modelerede jeg en Frø, som
Hit Svendsen (»Albert Svendsen, tegne
lærer«) syntes var vældig sjov. Vores
Sanglærer Herr Larsen som tager med til
Præstøe, siger at vi maaske faar en Rej
sesøndag Søndagen efter den 3 Marts og
saa ses vil allerede Søndagen efter i Paaskeferien.

Kære Far og MOr!
Jeg har glædeligt Nyt, i Gaar fik jeg mg
i Stil, ug- i Gymnastik og ug i Tegning.
I dag har jeg igen faaet mg- i Prøvereg
ning. Jeg kommer desværre ikke hjem
paa Søndag da Rektor ikke mente det var
en Nødvendighed, fordi jeg før havde
faaet extraordinær Rejsetilladelse. Her
nede er der lidt Sne endnu, det tør om
Dagen og fryser om Natten. Har Daddy
haft travlt siden »Skipper Skræk« og
»Billed Bladet« ikke er blevet ombyttet.
Min Forkølelse er ikke helt forsvundet
endnu, jeg faar en Kop varm Kamillathe
hos Herr Beck, hver aften inden jeg gaar
i Seng. Jeg skal mange gange hilse fra
Herr Beck.

Kære Far og Mor.
Tusinde Tak for de dejlige Ski, der er

Kære Far og Mor!
I Gaar var jeg til Fysikprøve, vi fik en
Væske udleveret, dernæst skulde vi ud
regne hvad det var for en Væske eller
Syre, Ole og mig fandt vores til at være
en Base der indeholdt Soda, vi inddampede noge af Væsken, tilbage blev et
hvidt Pulver, jeg smagte paa det, derfra

Per de Hemmer Gudme nyder en Hof. Mon det nu også var tilladt?
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gik jeg hen paa Hylden og stak Fingeren
ned i Krukkerne og smagte paa det, da
jeg kom til Sodakrukken og smagte paa
det, var det Soda vi havde udvundet. Da
vi avleverde var det rigtigt. I Dag fik jeg
at vide at jeg har faaet mg i Engelsk. I
Aften er der Haandbold mod Næstved (2
Kampe). I Gaaraftes var der et Foredrag
med Lysbilleder fra Italien, flotte farvede
Lysbilleder.
Jeg kommer hjem med Bus til Vester
portsgarage, men i behøver ikke at hente
mig, for jeg ved ikke rigtig hvad Tid vi
er der. Er der en god Fodboldskamp påaa
Søndag. Herr Beck er taget påa Rekeration, først til Oslo, dernæst til Tyskland
han kommer hjem lidt før Jul.

1941
Kære Far og Mor!
I Dag har der været Manøvre hernede,
vi fik et Kvarter fri for sidste Time, vi
cyklede ud til Soldaterne (»Gardehusa
rerne - efterårsmanøvre«), de laa lejret
bag en Bakke, der var befæstet med 3
Rekylgeværer og 3 Maskingeværer, jeg
laa ved det ene Maskingevær, de skyder
med Træ Propper. Ved foden af Bakken
var der to Pontonbroer lige til at sætte i
Vandet, det skete under Kanonild, og
Maskingeværerne talte ogsaa med, for
ikke at tale om Geværer og Rekylgevæ
rer. Da de satte Broen i Vandet røg en
af Pontongerne af, dette voldede at en
Soldat røg lige paa Hovedet i Vandet
med et Maskingevær. Jeg var ikke med
Uffe hjemme i Søndags, fordi jeg ikke
kunde nogle af mine Gloser til Tysk
Mandag efter jeg sidst var hjemme. Men
jeg er inviteret til at komme på Søndag,
skriv derfor til Rektor med det samme,
helst inden Torsdag. I Søndags var jeg i
Sorø til Omkamp, vi blev vist rundt paa
hele Skolen, dejlig Skole forresten. Vi
tabte 4-0. vanvittigt hambert. Nu har jeg
ikke mere at fortælle om nu, jo, jeg skal
ud til Soldaterne i Morgen, hvis de ikke
er der, tager jeg med Gudme til Herlufmagle Kro, der kommer Kongen.
Hilsen William
jeg skylder 35 øre, hæv fra Banken og
send til mig inden Lørdag.

Kære Far og Mor!
Tusinde Tak for den dejlige Gaspakke,
jeg beklager meget at jeg ikke har skre
vet før og takket for den. I Dag er Kaj
Munk (»Præsten - senere myrdet af Ty

skerne«) hernede, han skal nu K1.7 holde
Foredrag til os på Festsalen.
1 Dag har vi faaet Æblesuppe og Bøf
Allamode, det var dejligt, det mindede jo
ikke så lidt om den traditionelle Steg
naar jeg er hjemme på Week-end. Det
er meget rarere at have Idrætsbladet at
læse i end Skipper der er meget mere
interessant Stof. Forleden holdt Plenov
(»Leif Plenow - senere dansk TV - Bil
ledbladet«) Tombola og numrene koste
de 5 øre Stykket, jeg vandt en dejlig
Bog, af Fokker; den hed »den flyvende
Hollænder«, den er vældig god og hand
ler om Fokkers opfindelse af Flyvema
skinen. Nu kan jeg ikke finde mere at
skrive om, og haaber hermed at 1 snart
vil skrive til mig, det virker saa opliven
de at faa Brev en Gang i mellem.
Kærlig hilsen W.

Kære Far og Mor!
Tusinde Tak for Gaspakken i Lørdags.
Jeg har det godt, med Undtagelse af at
jeg da jeg i Søndags kom ud fra Biogra
fen, var helt stiv i det ene Ben, da jeg
kom Hjem, gik jeg straks over paa Syge
huset og fik lagt Bind om, det varmede
godt, saa nu er det næsten borte. Filmen
jeg saa, hed den hemmelige Sender, jeg
havde set den i Tisvilde i Sommer, men
den var saa god, at jeg gik ind og saa den
igen.
.... hils Tante Thyra mange Gange fra
mig og sig Tak for Tokronen. Den kunde
jeg lige bruge til Julegaver
I dag har det sneet lidt hernede ellers har
det i længere Tid være Tø. For Tiden er
vores Dansklærer Hr Dinesen syg, saa
vi har det dejlig nemt, ellers havde vi
Svensk, der fik vi cirka 2 Sider for til
hver Gang og det to saa lang Tid at læse
paa det, der er saadan en farlig Masse
Gloser. Forleden blev jeg nedsænket
(»Sendt på Læsesalen i stedet for at læse
lektier på værelset«), fordi jeg under La
len kom til at knaldre en Lampe, det gav
et ordentligt Brag, og Skærmen som var
af Porcelæn, knustes i Tusinde Stykker.
Præfekten kom styrtende ind, og saa var
jeg leveret.
Nu ikke mere denne Gang.
W.
Kære Far og Mor!
Tusinde Tak for den dejlige Week-end.
I Mandags var der Foredrag hernede.

Jeg følte mig utilpas og gik derfor ikke
derned, men Rektor opdagede det.
Han sendte Bud efter mig, og jeg med
samt nogle andre Syndere fik den Straf,
at vi nu på Lørdag skal lukkes inde og
skrive en Stil som hedder »Regeringsfor
mer i Danmark siden 1400«. Hvis den
ikke bliver god, skal vi igen på næste
Lørdag skrive, og kommer saa ikke hjem
før Mandag, men det tror jeg nu ikke saa
fast paa, det er bare tom Trusel. I Ter
minsstilen fik jeg g+ som ventet. Min
Elektro Motor er snart færdig, jeg mang
ler ganske lidt.
Kærlig Hilsen W.
Kære Far og Mor!
Tusinde Tak for Brevet og Gaspakken,
jeg er meget ked af at i synes at Straffes
tilen var et Brud paa Kompromiet, men
i kender ikke mine Bevæggrunde. På
Lørdag er jeg i København Klokken 11
en halv, jeg glæder mig meget til Juleud
stillingen. Jeg har i Matematik faaet mgi mundtlig, og g+ i skriftlig, og ligeledes
i Dansk, Engelsk mg-, Nært mg+, i Or
den er jeg gaaet meget op, til mg- i Gen
nemsnit, i Sløjd mg, i Gymnastik ug- fle
re af mine Karakterer kender jeg ikke.
Jeg har i Dag været inde hos Torben
Schur paa Sygehuset i Næstved (»Ben
marvsbetændelse efter en tåinfektion«).
Han tror selv ikke han kommer op før
Sommerferien, og han er tynd som et
Skelet. I Dag er der kommet en hel Del
Finnerbørn til Næstved, nogle er møjbeskidte, og andre er yderst nette i Tøjet.
Jeg saa en flot høj Herre komme gaaende
med saadan en lille beskidt Finnerdreng,
og jeg tænkte ved mig selv, han skal
hjem til sine Plejeforældre og i Bad, og
det gamle tøj skal brændes. Jeg så også
to Damer, som havde faaet en Finnebarn,
og lige saa snart de var kommet et Styk
ke ned af Gaden gav de sig til at sætte
Halstørklædet pænt og ordne Haaret, lige
som Mummi,ha!
Jeg har i Dag da jeg var i Næstved sendt
Ski af Sted, de kommer nok i Morgen,
det ser jo ikke meget ud til hvid Jul, men
det kan jo komme endnu. Jeg glæder mig
ubeskriveligt til Jul. jeg kan ikke begribe
at der allerede er gaaet et halvt Skoleaar.
I Gaar aftes holdt Sønderjysk Forening
Julemøde, det var vældigt sjovt og un
derholdende. Har Ammentorp (»Skolep
ræfekt - øgenavn Bulo!«) skrevet og tak
ket for Tobakken, det talte han om at han
ville. Nu ikke mere denne Gang, paa

Gensyn Lørdag 11 en halv paa Hovedbanegaarden, jeg venter nede paa Parronnen.
Kærlig Hilsen W.

1942
Kære Far og Mor!
Tusinde Tak for den dejlige Juleferie og
de dejlige Skøjter, jeg var ude at prøve
dem baade i Gaar og i Dag, det er dejligt
at løbe paa. Da jeg var ude og løbe i
Dag, var der en lille Finnedreng paa
Skøjtebanen, han var noget saa sjov, han
kunde ikke et Ord Dansk, men naar man
stod og talte sammen, kom han løbende,
og stillede sig op og snakkede een efter
Munden. Tusinde Tak for dit Brev til
Morgen Dady, jeg forstaar fuldtud, hvad
du skrev, og er i det nye Aar begyndt paa
dit og Mors store Ønske.
Da jeg kom hjem fra Skøjtebanen var jeg
saa sulten at jeg spiste en hel Julekage til
80 Øre. Er den kommunale Skøjtebene i
Ordrup aaben?
Joan skal ikke bo paa Sygehuset, saa hun
bliver nødt til at bo paa »Vinhuset« med
Fru Sørensen eller Fru Plenov.
Det sner hernede, saa vil i ikke nok sende
min Ski.
Kærlig Hilsen Mc.
Kære Far og Mor.
Tusinde Tak for Gaspakken, jeg havde
ikke ventet at faa den før Lørdag.
1 Søndags var jeg paa Fladsaa, jeg deltog
desværre ikke, jeg kunde nemt være ble
vet Junior- sjællandsmester i Sla-lom,
dem der deltog, havde ikke mindste Be
greb om at løbe. Det kan ærgre mig. Paa
Søndag skal jeg til Fladsaa igen, saa skal
vi have Skikonkurrence mod Sorø. Jeg
skulde bare have Metalkanter paa mine
Ski, saafremt nogen spørger hvad jeg
ønsker mig i Konfirmationsgave, saa
svar Metalkanter paa mine Ski, det ko
ster 25 til 30 Kroner, en Harmonika og
en Luftbøsse er ogsaa blandt mine Øn
sker. I Søndags var der Auktion hernede,
der kom 528 Kr og nogle Øre ind, de gik
til en sønderjydsk Dreng, som har mistet
sin Mor og har sin Far ved Østfronten,
og selv ligger paa Sygehuset i Aabenraa
med Tuberkulose i den venstre Lunge
spids, vi maatte faa for 5 Kr paa Hoved
regnskabet, og jeg købte medfølgende
Billede, tegnet af Fru Organist Larsen,
det er hendes katte.
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I Stilen »Fortæl om Fiskere og Sømænds
Liv« fik jeg g+, det var fordi jeg vidste
saa lidt om Sømændenes Liv. Hernede
fryser det ikke saa meget, det har sneet
saa smaat de sidste Par Dage. Paa Søn
dag har Ole Fødselsdag, han har inviteret
mig til Gasgilde her paa Hummeret, men
jeg maatte sige nej fordi jeg vilde til
Fladsaa, hans Tante og Fætter kommer.
Paa Sygehuset maa vi ikke komme der
er Epidemi af Røde Hunde og Faaresyge,
der er fuldt belagt. Det glæder mig af
høre at Dady vil til at stå på Ski, saa kan
vi drage til Ulvedalene en Dag, jeg haa
ber bare at det gaar bedre end med at staa
paa Stylter i Tjørnehækken.

Kære Far og Mor.
Alt mit Tøj til Konfirmationen er i Or
den, Bukser renset osv. Jeg mangler bare
Vesten. Skoene fra Messen passer glim
rende, de er ogsaa meget pænere end de
andre. Jeg har i Dag været i Næstved og
har faaet Vorten behandlet med Røntgen,
det koster 7,50 Kr, men det betaler Sko
len, den betaler al Sygepleje intil 10 Kr.
Jakken hos Christensen er lavet, jeg skal
ind og prøve den i Overmorgen. Jeg faar
den sendt ud den 25, Marts, saa bliver
den ikke svinet til imens. Jeg skulde hilse

fra Frk Jensen (paa systuen) og sige Tak
for al den dejlige Sytraad - hun tilføjede
at havde du 12 Ruller til vilde hun gerne
tage i mod dem, du ved nok naar man
giver Fanden------- osv .

Frokosten bliver paa Festsalen med Kaf
fe og Cigarer bagefter, det fortalte Stef
fensen os i Spøg forleden Dag, men det
passer nok (Hagemand)

Christian Ole Løppenthien. I dag pensio
neret lektor, Rungsted Gymnasium.
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Kære Far og Mor.
Tusinde Tak for Brevene og Dugen.
Mors Gaspakke fik jeg desværre ikke før
om Mandagen. Det viser sig nu at vi til
Konfirmationen skal have Knækflip, jeg
har faaet anskaffet en (Nr 36). I Mandags
begyndte jeg at gaa til Tandlægen, og i
morgen er jeg færdig jeg havde 3 Huller
et Sted, 2 mellem 2 Tænder, saa fik jeg
Bøjle og Sejlgarn og alt muligt paa for
at vide Tænderne fra hinanden.
Den Dag jeg var inde hos Chr Chri
stensen var han godt gal i Hovedet, han
sagde at det var en Fabriksyet Jakke, og
der var for meget Facon i den og Gud
ved, Resultatet blev 18 Kr for at faa den
rettet (typisk).
Vi faar desværre ikke fri før klokken
halvtre paa Lørdag saa jeg kan ikke kom
me og tage imod Jer. Men naar i har spist
til Middag kan I jo gaa herud, vi skal jo
ikke have Læsesal efter Skoletid.

Dady kan du ikke ogsaa tage noget Ela
stik og en Rulle Sytraad med herned, Fru
Kierkegaard kom saa pænt og spurgte
mig om jeg ikke kunde spørge dig.
Hendes Dreng »Bolden« kan ikke holde
Bukserne oppe!

Kærlig Hilsen W. og på Gensyn
P.S. Husk vis du vil levere det, Elastik
og Sytraad.

Redaktionens P.S: »Bolden« var - og er
- Axel Kierkegaard (’57). Navnet gav
hans far, senere rektor Kierkegaard
ham, da han endnu var i sin mors liv.
Han ses påforsiden af nærværende blad.

William fortsatte sin skolegang på Øster
søgades Gymnasium, hvorfra han blev
student. Efter en kort handelsuddannelse
indkaldtes han til Jyske Dragonregi
ment, hvor han blev løjtnant og tjente til
1949. Derefter tog han til England. Efter
ansættelser i Danegoods (London) Ltd
og Jaka (UK) Ltd blev han ansat i stillin
ger i forbindelse med dansk landbrugs
eksport til England. Han sluttede med en
periode fra 1984 til 1989 som marketing
service maneger i Danish Dairy Bord. 8
Grenville Rod, Pevensey Bay, East Sus
sex. BN24 6BP, England. 01323 761689.

Efterårets frokoster i Tivolihallen
Første tirsdag kl. 12.00 i Tivolihallen, Vester Voldgade 91.

Efteråret faldt i manges smag
lunt og godt som frokosten altid vækker behag
specielt skal nævnes 50-årsjubilarer
der i september sagde: »Idag giver vi!«
historierne omkring os flyver og farer
og så var bordet dækket, tidligere tider stod os alle bi,
for de yngre ukendte, fjerne bedrifter,
men de eksisterer vel i de gamle skrifter?
»Sorte hul« var der vist, godt nok før min tid,
men i hvert fald refereret med ttid.
Historierne om Bøhen hentes frem fra deres hi

Fremmødet var også denne gang flittigt og glæden var stor
ved at samles om Tivolihallens bord

Jeg vil regne med, at næste frokost bliver fin og god,
for overraskende kommer julen jo os imod!
Det vil glæde mig at referere mod forår og sommer
når yngre deltagere til frokosterne kommer.
Pennen er klar til at nævne jeres suk
og så kan I sige, at nu forstår I et muk!
Slott ('69)

Dimit
tenderne
Sjette bind af »Meddelelser om
dimitterede fra Herlufsholm« er
færdigt fra min side. Det er 15.
november afleveret til formanden.
Det blev til 3.149 personer, dæk
kende perioden 1893-1993. Alle
er medtaget, men en del har ikke
indleveret biografier, så de er blot
optaget med navn samt kendte, al
mindelige data. Jeg skønner, at for
i hvert fald 75% er der egentlige
biografier. Højst sandsynligt er der
flere. Der kan sikkert laves en soci
alpsykologisk studie over gruppen
af ikke-respondenter-

Årgangsrepræsentanterne har for
langt de ttestes vedkommende væ
ret overordentligt hjælpsomme, og
dem bringer jeg her min bedste
tak. I få tilfælde har det været nød
vendigt, at jeg selv gik direkte til
de enkelte dimittender.
Bogen vil nu blive trykt, idet øko
nomisk støtte hertil vil blive søgt
opnået fra forskellig side. Om pri
sen kan der for nærværende intet
siges.
Min far sagde, da han som ældre
fik gigt, at havde han vidst, hvor
ondt det gjorde, ville han slet ikke
have haft det. Havde jeg vidst, hvor
svær inddrivelsen af besvarelser til
bogen var, ville jeg slet ikke være
begyndt. Men nu, hvor det er gjort,
ser jeg tilbage på en tid med man
ge gode forbindelser til kendte og
førhend ukendte medherlovianere,
det har givet arbejdet kolorit og alt
i alt ser jeg med stor fornøjelse til
bage på de sidste to års arbejde
med denne opgave.
N.E.A. Møller

Lektor Mads Nielsen har sendt
nedenstående fotofra en Rafting
konkurrence, som blev afholdt mellem
holdfra de forskellige sovesale.
En del afholdene hengav sig til
svømningens ædle kunst - men alle
morede sig - også et talstærkt publikum
i Nyhave.
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Fra fru Eskildsens dagbog
1945

8. januar
Da vi kom hjem fra et selskab inde i byen
ved halvtolvtiden, fik vi et trist budskab,
idet hr. Beck fortalte, at vor sygeplejerske
frk. Rasmussen var blevet dræbt ved et
allieret luftangreb på Jyllandsekspressen
søndag eftermiddag. Det er så ufatteligt,
når krigen rykker så nær ind på én. Vi
havde 30 drenge med samme tog. De
kom alle hjem i god behold, mens 3 ele
ver fra andre skoler blev dræbt.
15. januar
I går var det Trolledag, og vi skulle oprin
delig have haft Trollebal i aftes, men på
grund af ulykken med frk. Rasmussen
blev Trollefesten aflyst. Det er første
gang i mands minde, at det sker. Der var
højtidelighed i kirken om morgenen som
ellers, og både Eskild og jeg var dernede.
Her var 21 gæster hos hr. Beck til mor
genkaffe, så der var noget at se til. Peter
Mokke fra Bregentved kom med en dej
lig kurv æbler og forærede mig.

29. januar
I dag blev rektor gift i stilhed her nede i
kirken kl. 5 om eftermiddagen med en
fru Rosenmeier fra Kolding, som har 3
drenge.
5. februar
Der er fasteferie, men der er mange dren
ge hjemme. Hr. Beck er også hjemme,
han bager og holder selskab, så hele køk
kenet svømmer.
Forleden dag var jeg oppe i haven efter
porrer, og lige i nærheden af haven lå re
sterne af en sending sprængstof, som
englænderne have smidt ud om natten.
Det bedste og vigtigste sprængstof samt
en bunke geværer var om formiddagen
fjernet af sabotører. Jeg kunne have fyldt
min kurv med aerolitpatroner, men jeg
turde ikke røre ved skidtet.

23. februar
Forleden aften havde vi tvillingerne Juel
og Vest-Nielsen heroppe til kaffe. De er
vældig søde og fornøjelige.

13. februar
Jeg var oppe kl. halvfem i går morges for
at få Oluf med det første tog. Mark, hvis
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mor også havde fødselsdag i går, kom
over og drak eftermiddagskaffe med os.
Jeg kokkererede hele eftermiddagen, og
midt i det hele kom magister Larsen. Jeg
lavede en ny kande kaffe, så kunne han
og Eskild selv sidde og sludre.
I aftes, da vi sad ved kaffen, lød der 3
mægtige drøn, og et øjeblik efter var der
et mægtigt brandskær over byen. Det var
olie- og benzintankene nede ved havnen,
der gik sig en tur.

25. marts
Vi har været i kirke i formiddag og høre
hr. Larsen synge konfirmationskantaten.
Det er en fryd at høre ham; det er bare
så sjældent, han gider synge herhjemme.
Der var kun 10 af vore drenge, der blev
konfirmeret i dag; resten skulle rejse
hjem for at blive konfirmeret, fordi for
ældrene ikke kunne komme her, og
Mark, som er fra Belgien, skal vente til
efteråret, da hans forældre så regner med
at kunne komme herop.

10. april
Det skulle så være den sidste 9. april,
efter hvad der siges vestfra, og det vil vi
også inderligt håbe.
I går morges, da vi kom ned i gården,
lå der små papæsker med flere hundrede
små papirflag, og selvfølgelig havde alle
på stedet et flag i knaphullet, ligesom de
2 minutters stilhed nøje blev overholdt.
Vi var i kirke i aftes kl. 7, og vi havde 2
af pigerne med. Bagefter var vi alle invi
teret op til oldfruen til film og kaffe. Hr.
Stæhr viste os en militærfilm. Det var
helt fornøjeligt at se vore egne jenser
igen, selv om det kun var på film.

13. april
1 dag kom budskabet om præsident Roo
sevelts død. Det var jo synd, at han ikke
nåede at se enden på krigen; netop i dag
står amerikanerne ca. 80 km fra Berlin.
20. april
Her er stor sorg på stedet. 1 middags kom
budskabet om, at lille Christmas er faldet
på vestfronten den 9. april - alle flag gled
straks på halv stang. Det er ufatteligt, at
den glade spilopmager er død nu, da vi
netop var begyndt at se hen til, at vi inden
ret længe skulle se ham igen. Vi sender

deltagende tanker til hans gode, stærke
mor og far.

27. april
Det meddeltes lige nu til aften, at alliere
de og russiske tropper har nået hinanden
i Tyskland, og dermed er landet skåret
midt igennem. Gøring har taget sin af
sked, og Mussolini er taget til fange.
29. april
Klokken 23 meddelte de fra TT radio
tjänst, at Hitler var døende, og at Himm
ler var parat til betingelsesløs overgivelse
til de allierede; vi blev så glade, at vi
næsten ikke kunne vente med at fortælle
nyheden, men på den tid af natten var der
ingen, vi kunne fortælle det til, så vi
måtte vente til i dag, og så dementerede
de minsandten nyheden fra London. Vi
er sørgeligt skuffede, men der kommer
jo ingen røg uden en brand, så vi håber,
at der alligevel er noget om sludderen,
og at der ikke er så langt igen.
Herinde på kasernen i Næstved var der
en del oprør St. Bededag, og der var et
farligt skyderi hele dagen. 10 uniformer
er fundet oppe på Munkebakken, og tors
dag eftermiddag gennemtravede tyske
soldater skoven lige her omkring for at
lede efter desertører. - I aftes blev et tog
afsporet og en halv snes mennesker
dræbt.

3. maj
Tirsdag den 1. maj var en dag i idel
spænding. Rygtet gik, at fredsbudskabet
ville komme til kl. 12 middag. Under
grunden lå ovre i Kohaven hele dagen
parat til afvæbning af de tyske tropper
her i Næstved. (De blev trakteret med
æbleskiver i Kaffehuset). Hr. Hind viste
sig om morgenen, og rektor gav ordre til
køkkenet om at have en festmiddag parat
til om aftenen. Jeg selv suste på mejeriet
efter piskefløde til en dessert (vi ville
ikke stå tilbage). Håndværkerne gik fra
deres arbejde for at feste - og så løb det
altsammen ud i sandet, og vi stod tilbage
med en tlov smag i munden. En opmun
tring kom der da alligevel: Den tyske ra
dio meddelte, at deres elskede fører var
faldet (når man skyder sig en kugle for
panden, falder man som regel, hvis man
ikke sidder i en stol).
I dag står de engelske tropper ved den

optaget 30. Vi skal kun have 16 unger til
næste år.
Og hermed slutter Herlovianeren så
med det, vi har kaldt »Fragmenter af en
dagbog«. Vi er meget taknemmelige,
fordi vi af fru Eskildsen har fået lov at
plukke i hendes dagbog fra krigsårene 40
til 45. Vi håber, at Herlovianere fra den
gang har kunnet finde noget, de har gen
kendt, og vi håber, at nye generationer
har fået et indtryk - fra en meget utradi
tionel synsvinkel - om hvordan »det var
dengang«.
Vi vil slutte denne serie med et i maj
45 spontant skrevet digt, som vi også har
fået lov at offentliggøre af fru Eskildsen:

Se nu er det forår med solskin smuk
og småblomsters brogede mylder.
Nu sweater og vanter og pipaluk
bliver henslængt på støvede hylder.

- og det blev forår og Danmark frit.

danske grænse og russerne i Lybeck, vi
venter spændt på, hvad der sker i morgen.

5. maj
Så kom freden!
I aftes kom budskabet fra England, og
vi samledes alle i kirken til takkegudstjeneste. I morges var Klostergården fuld
af frihedskæmpere. Vi fik travlt med at
lave kaffe og smøre mad til dem. De
kommer igen både til frokost og middag.
Ah - for en følelse. Folk jubler og tryk
ker hinanden i hånden. Vi får en rasende
travl dag med bespisning af både drenge
ne og frihedskæmperne.

8. maj
Hvor har det været nogle dejlige dage
trods slid og slæb. Tænke sig at man kan
snakke lige ud om, hvad man vil, pille
mørklægning og sandsække væk og være
fri for at gå og ryste, når man har glemt
legitimationskortet, men først og frem
mest være fri for den uhyggelige sirenehylen.
I lørdags havde vi den travleste dag,
vi længe har haft. Skolen skulle have
festmiddag om aftenen kl. 7, og friheds
kæmperne fik fuld forplejning, og vi var
færdige kl. 10.
De ca. 100 frihedskæmpere, vi har
her, bliver kælet for med god mad, ciga
retter og andet. Det første døgn skiftedes
de til at sove i drengenes senge; de havde
ikke sovet i 3 døgn, de havde været i
alarmberedskab i lang tid. Nu sover de
på en rullemadras på Sus - vi har 2, som

skiftes til at ligge på vores divan. De skal
vist blive her til fredag.
I dag blev det så meddelt, at det var
slut med krigen i Europa. Flagene gled
til tops, og der er 2 fridage for skolen.
Byen er klædt i festskrud, flåg i alle vin
duer, og folk går med flag og allierede
farver i knaphullerne. 1 går var der ild
kamp inde i Ringstedgade, hvor en fri
hedskæmper faldt (i dag er stedet dækket
med blomster), og 3 tyskere blev skudt.
Christmas Møller kom hjem i går og talte
i aften i vor hjemlige radio. Det var synd,
at John skulle falde så tæt ved sejren;
hvor ville han være blevet tiljublet, hvis
han var kommet hjem nu.

Nu synger og pipper de fugle små,
og brune knopper bli'r grønne.
Forleden jeg midt i solskinnet så
en lille mariehøne.
Anemoner i flok med dug i hår
fra gærdet violduft mig lokker.
Min yndlingsbirk nu ringlende står
med tusind små sølvklare klokker.

Travlt benende kyllinger helt uden kam.
På æg endnu svanemor ligger.
På marken et næsvist, men yndigt lam
nysgerrigt på menneskerkikker.
Alt smukt i naturen er dit og mit
er vi ond eller god - ligegyldig.
Vi ejer det alt ganske vederlagsfrit
er ej for en solstråle skyldig.

22. juni
Så blev dimissionsfesten overstået. Sko
leduksen H.H. Hvene havde den højeste
karakter, der endnu er opnået på Herlufs
holm.
Den nye økonoma serverede asparges
suppe, skinke og grønærter, kalvesteg,
som vi plejer at få, men isen var fra Søeborg og var fænomenalt flot anrettet af
deres eget mandskab.
I dag var der translokation, og forskel
lige fik at vide, at de blev smidt ud af
skolen, fordi de ikke var begavede nok.
I morgen rejser alle drengene på ferie,
og så skal vi have optagelsesprøve søn
dag og mandag. Det er noget usædvan
ligt, men er en følge af toggangen.

Ja, og redaktionen bringer dertil en varm
tak til lektor Mogens Jensen og frue for
den medlevende bearbejdelse af dagbo
gen.

27. juni
Så fik vi optagelsesprøven overstået. Der
var godt 90 aspiranter, og der blev kun

Fru Eskildsen bor nu på Herlufsholmhjemmet, Herlufsholms Allé, 4700
Næstved.

Ak, skabningens herre, bliv aldrig træt
af at skabe, og lad du os lære
med ydmygt sind at takke dig ret
og frydes ved dette: at være

Sigrid Eskildsen
Klosterbygningen 3.
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Nedenstående sang blev skrevet til en af afdøde lektor Iliums
af lektor Juel Møller. Indsendt af rektor Gert Olesen.

Portræt af en
kollega
af en kollega
Mel.: Der er et land.
En dag min mus
a i mit øre hvisked:
nu har du pus
tet længe nok i ro
sers blide duft
og sommer feriefriskhed,
se at få luft
tet pegasus, din so
leklare pligt
er nu med flid at forme
et jubeldigt,
en ode til en ko
lega, som her,
i stilhed og i storme,
har tærsket lær
doms hvede i vor lo.

Når nattens tud
semørke langsomt synker,
da blinker ud
en enlig lampetarm,
hvor Iliums dunk
le tænkerpandes rynker
nu sidder sunk
ne efter dagens larm.
Han er en stud
iosus (hvad han ligner!)
Han elsker knud
ret klassisk grammatik.
Historiens bryg
er Iliums vitaminer,
og samfundsøk
onomi er hans slik.

Der er lidt tungt
ved vor kollegas rytme;
pedantisk punkt
lig sjældent man ham ser.
»Men når jeg er
der, så kan ingen flyt’ me’
når jeg er fær
dig, er der frikvarter!«
Hans timer går
med sved til åndens mætning;
der ryger hår
de ord fra mandens mund.
- Lad denne sten
ografiske beretning
afmale en
kun lidt fortegnet stund:

Der er j urid
isk blod i hans familje,
og selv for tid
sfordriv han fører sav.
Men tænk, han ty
rer matmatik med vilje,
foruden py
skologisk videnskav.
Dog, mens han forsk
er videnskabs lagune
og fanger torsk
ene, som går deri,
så er han tolk
for ægte sjællandsk lune,
og den slags folk
kan vi kolleger li'!

»Illum, illa,
illirum, larum, lorum,
dadum, dada,
Gudmundus magnus est,
lektor, læg tre,
lægtilæskulitorum,
tse, tsibi, tse,
glem ikke det, dit bæst«.
- »De tyske fyr
ster var i fordums dage
som vilde dyr,
der sad på deres røv
erborge, hvor
fra ud de nonne drage,
med vold de for men se, nu er de støv!«

Så derfor, Il
lum, tærsk kun trøstig hvede
i samme stil
som det er gået før.
Sæt Dem på cyk
len hist i hjemmets rede,
kør ned og hyg
om diple med lidt spør
smål som Sokra
tes elskede at lave,
når han sku' ha"
i mennesker lidt liv.
Kort sagt, forbliv
som vi Dem helst vil have:
en støt og stiv
solid konservativ!

Politikermoral
»NOBLESSE OBLIGE« - adel forplig
ter - sagde den franske hertug Lévis en
gang. På dansk formulerede den danske
søhelt, admiral Herluf Trolle, det ander
ledes. Men indholdet var stort set det
samme: »Vide 1, hvorfor vi hedde herremænd, hvi vi bære guldkæder og have
jordegods og ville være yppermere og
højere agtet end andre?«
Ordene blev sagt, inden han drog ud i
sit sidste søslag. Herremænd var man
for, når pligten kaldte, at kæmpe for sin
konge og sit fædreland. Han døde selv
af det, og i ligprædikenen blev hans ord
gengivet. De sluttede med: »Ja, ville vi
have det søde, så må vi og have det sure
med«. Kort sagt: Adel forpligter, og det
forpligter at være priviligeret, at få tildelt
magt - at være magthaver.
Ligesom på Herbf Trolles tid i 1500tallet, hersker der i dag en særlig moral
for magthaverne - nu politikere. I Dan
mark kan en politiker have ægteskabeli
ge sidespring (og være alkoholiker) uden
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at blive forfulgt af pressen. Sådan er det
ikke i Storbritannien, hvis presse svælger
sig i politikeres affærer, mens det først
og fremmest er sidespring med minorite
ter og mindreårige, der fælder amerikan
ske politikere. I Frankrig sagde Francois
Mitterrand i sin tid, at skulle han fyre
ministre på grund af ægteskabelige side
spring, måtte han af med hele regerin
gen.
Fælles for politikere i den vestlige ver
den er dog, at misbruger de penge og
privilegier, falder pressens hammer. Det
mærkes især i disse uger, hvor skandaler
ne nærmest står i kø på avisernes forsi
der. Grækenlands Papandreou har byg
get pragtvilla til sig selv. Italiens Andre
otti er tiltalt for at være mafiaens mand.
Frankrigs Juppé har skaffet billige lejlig
heder til sin familie. Sveriges Mona Sah
lin har brugt statens kreditkort til private
småindkøb. Belgiens Willy Claes mis
tænkes for at have kendt til, at hans parti
tog imod bestikkelse fra et våbenfirma.

Der er ingen særlig sæsonbetinget for
klaring på, at de mange skandale-sager
hober sig op i denne tid. De vælder frem
af dyndet, som når fortidslevn vælder fra
jordens mørke op i lyset. Det politiske
livs skiftende alliancer, hvor venner bli
ver fjender, og fjender bliver venner i een
lang vekselvirkning, gør det i sidste ende
uhyre vanskeligt at have hemmeligheder
i det politiske liv. Men skandalerne er
først og fremmest blevet afsløret, fordi
der er en presse til at gøre det. Man kan
så spørge om proporitioneme i afdæk
ningen - forfølgelsen - af sagen »Mona
Sahlin« stål' mål med det, hun har gjort.
For der er himlen til forskel på f.eks.
præsident Nixons løgnagtigheder om
Watergate-skandalen og Mona Sahlins
lidt urene trav med småbeløb på et kre
ditkort. Denne skelnen adskiller god
presse fra dårlig. Af tidens skandaler kan
man lære, at Herluf Trolles ord stadig
gælder. Den, der sidder højt på strå, og
til ham og hende stilles der større moral
ske krav.
Sådan er det bare.
(Kr. Dagblad, 18.10.95.)
Indsendt af Lennart Konow (’54).
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Personalia sr
Indlæggene i »Personalia« modta
ges fra »gamle« elever, der indsen
der nyheder og avisudklip om de
res klassekammeraters virke og
bedrifter samt meddelelser af in
teresse om skolen og tilknyttede
aktiviteter. Omfanget af »Perso
nalia« beror dels på antal nyheder
og dels på kendskabet til nyheder
ne. Der anmodes derfor om, at
nyheder og meddelelser sendes til
personaliaredaktøren enten pr.
post eller pr. telefax.
Personaliaredaktør
Svend Bahn Sanger
Hillerødvej I34A
3300 Frederiksværk
Telefon/Telefax: 47 77 75 50

1923
Overlæge, dr.med. Georg Const
antin Bran fyldte 90 år den 6.
oktober 1995. Han trak sig tilbage
i 1975 fra stillingen som overlæge
ved centrallaboratoriet og blod
banken på amtssygehuset i Gen
tofte, hvor han havde arbejdet si
den 1952. Han har været med til
at præge den rivende udvikling,
der har fundet sted inden for labo
ratorieteknikken på danske syge
huse, og han har tillige gennem de
mange år uddannet nye genera
tioner inden for sit fag. Samtidig
har han som lektor ved Tandlæge
højskolen i næsten 25 år uddannet
vordende tandlæger i farmakologi.
I gennem mange år var Georg
Constantin Brun konsulent hos
Ferrosan og nordisk Insulinlabora
torium, og han var i en årrække
formand for Dansk Laboratorielægers Organisation og medlem af
Farmakopékommissionen.
Han
blev læge i 1932 og dr.med. i 1939
på en afhandling om kolesterol og
i 1952 speciallæge i klinisk kemi
og laboratorieteknik. I 1982 udgav
han bogen »Begrebers dannelse
og styring«, og han deltager i den
offentlige debat iøvrigt.

Endelig

1944
Forfatter, mag.art. Jørgen Knud
sen har af Statens Humanistiske
Forskningsråd fået bevilget 71.960
kroner til udgivelsen af publika
tionen »Georg Brandes 1883I885. Symbolet og manden«.

1951
Hofmarskal, generalmajor, for
stander Søren lan Haslund Chri
stensen modtog den 24. oktober
1995 den første officielle Freds
prismedalje fra FN-soldaterforeningen »De Blå Baretter«.

1954 (1. mellem 48)
Sognepræst Carl Henrik Balslev
fyldte 60 år den 24. august 1995.
Efter at have taget teologisk for
prøve på universitetet i København
fik han job på Det kgl. Bibliotek,
hvor han arbejdede en årrække, og
han færdiggjorde 1980 præsteud
dannelsen i form afen veloverstået
særeksamen. Samme år tiltrådte
han efter ordination embedet som
kapellan ved Nathanaels kirke i
Holmbladsgade på Amager, og
her er han i dag sognepræst og
engagerer sig i særdeleshed for
plejehjemsbeboerne i sognet.

1954 (4. mellem 51)
Disponent, salgschef, merkonom
Ernst Westermann. Steen Ras
mussen Contract A/S, fyldte 60 år
den 14. august 1995.

1957 (2. mellem 52)
Advokat Axel Kierkegaard gen
nemgik i Juridisk Forening og
Dansk kriminologisk Selskab
Rigsretsinstitutionen og de tilknyt
tede aspekter omkring denne.

1960 (4. mellem 57)
Leder af Danmarks Skitsesam
ling, historiker, direktør Torben
Lauritz Svarre ledsagede Prins
Joachim under åbningen af udstil
lingen i Køge.

1965

1926
Professor F. J. Billeskov Jansen
skrev i en kronik i Kristeligt Dag
blad om de to antipoder N.ES.
Grundtvig og Søren Kierkegaard.
De er to åndskæmper, danskerne
må forholde sig til, hvis de vil be
stemme deres egen åndsform. De
har givet en åndelig arv videre, der
indeholder en spænding mellem
det inderlige og det udadvendte
livsbekræftende.

Underdirektør Lennart von Haff
ner. Dansk Management Forum
(DMC og IP), fyldte 50 år den 12.
oktober 1995. Lennart von Haff
ner fik en videregående reklame
uddannelse hos WA & Bates A/S
samt organisations- og edbuddannelse hos IBM A/S. Heref
ter fulgte 8 år med forskellige
chefstillinger hos Data-saab A/S
(senere Ericsson Information Sy
stems AB), 3 år som management

konsulent hos Erik Rebild Marke
ting Management, 2 år som dir.
hos Adams Transport og 1 år som
search konsulent hos Bronée &
Partners. 1 1989 kom han til DMC
som underdirektør med ansvar for
opbygning af medlemsservice- og
kontaktfunktionen. Lennart von
Haffners seneste initiativ for
DMC er et »Sponsorforum for er
hverv og kultur«.
Civ. ing. Lars Thrane og bror Per
Thrane blev fremhævet i Berlingske Tidende den 30. september
1995 som eksempler på, at det er
muligt at lede en højteknologisk
virksomhed med overskud samt en
soliditetsgrad på 70%. Deres virk
somhed Thrane og Thrane i Sø
borg fremstiller terminaler til satelitkommunikation. og virksom
heden profilerer sig selv som den
væsentligste udvikler og leveran
dør til det globale Inmarsat-C Net
værk.
Virksomheden
bruger
16,5% af omsætningen på udvik
ling, hvilket ligger væsentligt over
landsgennemsnittet på 1,8%.

1968
Henrik de Jonquires er udnævnt
til salgs- og marketingdirektør i
FLS Aerospace Limited. Han
kommer fra stillingen som direk
tør for FLS Japan Limited og med
over 20 års erfaring i ledelse samt
internationalt salg og marketing på
bagen. Før sin tiltræden i FLS
Koncernen i slutningen af 1993
fungerede Henrik de Jonquire som
adm. direktør for EACT. Bankok,
Thailand. 1 perioden 1982-1986
var han adm. direktør for EACI
Ltda i Brasilien og før det direktør
i ØK-selskabet PHILMOP Inc. i
Filippinerne. (EAC er ØK).

1969 (3. real 67)
Greve, godsejer Ulrich HolsteinHolsteinsborg har i sin egenskab
som formand for Dansk-Estisk
Forening beværtet den estiske re
geringsdelegation med statsmini
ster Tiit Våhi i spidsen i forbindel
se med det officielle regeringsbe
søg.

1970
Adm. direktør, civ. ing., lic.techn.,
HD Steen Højlund Rasmussen
har grundlagt selskabet Pharma
2000 A/S, som opererer inden for
import og salg af lægemidler. Sel
skabet har åbnet for investeringer
ved aktieudvidelse, så at behovs
dækningen i forbindelse med den
seneste offentlige interesse i ned
bringelsen af udgifterne i sund
hedssektoren kan opfyldes. Steen
Højlund Rasmussen er i det dagli
ge rådgiver inden for forretnings
udvikling i den pharmaceutiske

industri og har i den forbindelse
en bred international kontaktflade
med producenter inden for bran
chen.

1975
Advokat Jesper Rothe fyldte 40
år den 26. september 1995. Efter
eksamen som cand. jur. blev han
advokatfuldmægtig hos hrs. Børge
Koch. Siden 1984 har han været
ansat i advokatfirmaet Pontoppi
dan, Philip og Partnere, hvor han
i 1988 blev optaget som medinde
haver. Jesper Rothe er en velan
skrevet erhvervsjurist, der er for
mand for eller bestyrelsesmedlem
i en række virksomheder, herunder
Gallup A/S og Bergsø 2 A/S. I
forbindelse med åbningen i Østeu
ropa har han opnået stor erfaring
med etablering af joint venture
virksomhed - specielt i Polen.

Andet og andre
(Udenfor Verona)
Gymnasieelev Benjamin Grand
Hansen. Herlufsholm, repræsen
terede Danmark på The English
Speaking Unions årlige konferen
ce i U.S.A., konferencen fandt
sted oktober 1995.

JLZ%JVlV

stille ned

1941 (3. mellem 1939)
Major, tidl. forpagter Poul Rös
berg døde den 22. oktober 1995.
Han fik en grundig landbrugsud
dannelse på flere større gårde og
som ejer af Nordgaarden, Allindemagle, som. efter salg til De sam
virkende danske Landboforenin
ger blev skænket Dronningen på
hendes 18 år’s fødselsdag. Poul
Riisberg var forpagter på Tybjerggaard under Herlufsholm, og
senere overtog han Harrested Hovedgaard efter sin far. I 1977 over
gik også forpagtningen af Herlufs
holm Avlsgård til Poul Riisberg
indtil 1982, hvor han forpagtede
Gisselfeld og Hesede Hovedgaard
indtil 1990. I forbindelse med sin
karriere i forsvaret huskes han som
en meget fin konkurrencerytter i
både ridebanespring som military
såvel herhjemme som i udlandet.
Poul Riisberg gjorde sig gældende
i bestyrelsen for Centralforenin
gen af Tolvmandsforeninger og
større Landbrugere i Danmark, en
periode som næstformand, og i
Landsudvalget for Bygninger og
Maskiner.
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TROLLEAFTEN, BRUXELLES
Gl. herlovianere i BENELUX: Der inviteres til TROLLEAFTEN lørdag den
13. januar 1996 hos Jette, søster til Peter Vanning (’59) og Claus Ahnfeldt-Mollerup (’55) på Topaas Laan 27, B-3090 Overijse (tlf. 02-688.0684, kontor 02728.5438, fra 1. januar 02-707.5438).

Ring eller skriv så vi modtager svaret ikke senere end 5. januar, hvis du og
gerne din bedre halvdel kan deltage. Nærmere instruktion vil da fremkomme.

Alti
Herlovianerudstyr
hos
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