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63. ÅRGANG MARTS 1985NUMMER 49

3.g fik nyt Fue-inventar
3.g’s Fællesstue - fuen - øverst oppe i 
Klosterbygningen, trængte til nyt in
ventar. 3.g’erne bad derfor om hjælp 
fra Herbert Rouenvilles og Hustrus 
Legat - og legatbestyrelsen sendte så 
5.000 kroner af sted til formålet. Der 
skal jo også være lidt godt til drengene 
i denne tid, da så megen opmærksom
hed rettes mod de kommende kvinde
lige kostelever!

1 slutningen af februar inviterede 
3.g’erne så til fin fællesaften i fuen for 

at fejre nyanskaffelserne - et par vir
keligt formålstjenlige, solide og 
smukke borde og et par mindre ting. 
Gæster var Herlovianersamfundets 
formand, Kaj Dorph-Petersen med fru 
Merete - han er tillige medlem af 
Rouenvilles legatbestyrelse. De med
bragte, som gave fra Herlovianersam- 
fundet, to gamle stik af Herluf Trolle 
og Birgitte Gøye - og de fik sig en helt 
igennem festlig og fornøjelig aften 
med megen snak om de nye tider med 

kvindelige kostelever, om forholdet 
mellem kostelever og dagelever - og 
om, hvordan rusfesten bedst kunne 
arrangeres.

Årgang 1985 erklærede alle som én, 
at de ville bakke Herlovianersamfun- 
det godt op, når de til sommer blev 
færdige med skolen.

Billedet (fot. Prpssehuset) viser for
mandsparret, omgivet af 3.g’ere i Fæl
lesstuen.

DANMARKS 
ædagogiske 
BIBLIOTEK
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Hyggelig Trollefest 
på Lolland-Falster
Hvor Lolland runder sin nordvestlig
ste kyst ud mod det smalle sund, hvor 
rågerne vender ifl. stednavnene, dér 
ligger Urne havn. Og kun et par sne
boldkast syd for den ligger »Kathri- 
nesminde«, hvor Kirsten og Torben 
Theil (’47) bød de lolland-falsterske 
gammelherlovianere til årets Trolleaf- 
ten lørdag d. 12. januar. Ad de lange 
veje - Kalkar (’28) kom helt nede fra 
Gedser - stævnede 10 mand med 7 
damer gennem fimbulvinterens mørke 
mod det fjerne udsted, men takket 
være sandstrygerens fyldestgørende 
beskrivelse af bivejsnettet nordpå fra 
rute 289 nåede alle velbeholdent frem 
- bemeldte topograf selv dog først ef
ter nogen tids omflakken, hvorunder 
han havde måttet sende sin kone ud i 
den kolde sne for at dirigere et tilba
getog fra en uvejsom kyst med dybe 
driver. Imens havde det øvrige selskab 
styrket sig med drinks, og omsider 
kunne værtsparret byde alle velan
kommen i varmen og få os bænket om 

bordet - og sikken et gilde der blev på 
det loft!

Da sindene ikke mere fornam savn 
efter delikat for- og hovedret, gjorde 
sekretæren sig påny bemærket ved at 
holde en 3-lcddet skåltale: første del 
gjaldt Lorenz Carl Stage (’14) som 
70-års studenterjubilar og hans chauf
før Jørgen Simonsen (’59) som 25-års 
do. Anden skål blev udbragt til ære 
for de to nye, Philip la Cour (’75) og 
Michael Nobel (’76), begge endnu 
under 10 års lavalder. Tredje del fej
rede det fællesskab, der forener os alle 
henover årgangsskellene: opvæksten 
på Herlufsholm som fosterbørn af Bir
gitte Gøye og Herluf Trolle - og så 
blev stifterparret hyldet med de obli
gate 3 lange og 3 korte.

Philip la Cour slog derefter på sit 
glas og takkede på »de nye«s vegne i 
smukke vendinger for indbydelse og 
velkomst samt stillede i udsigt, at de 
næste gang ville møde frem med 
mindst fordoblet styrke. Under den 

søde dessert holdt 40-års-jubilaren 
Glenert en tale med mange pointer, 
der førte frem til en takkeskål for 
aftenens værtspar og ikke mindst for 
hans borddame, værtinden.

Om festens videre forløb skal kun 
meldes, at den bød på alle tiders fe
jende flotte lanciers, danset af de 
yngre årgange til og med 30-årsjubila- 
ren Jon Krabbe og hans fru Christine. 
Under den sene hjemkørsel lå halvmå
nen ned og lo, mens stjernerne knit
rede fra vinterhimmelen.

H. Hertig ('33) 
Pensioneret sandstryger

Jubilæum 
årgang ’60
Årgang 1960 har 25 års jubilæum i år 
og i den anledning afholdes jubilæer 
lørdag den 1. juni med besøg på Her
lufsholm om formiddagen med frokost 
på skolen. Festen om aftenen holdes 
hos Bernt Johan Collet på Lundby- 
gård.

Jens Huttemeier (’60)

Få Fyn har de endnu 
Trollefesten til gode
Fynske Herlovianeres Trollefest 1985 
celebreres på stiftelsesdagen torsdag 
den 23. maj med en let sommermid
dag og dans.

Endnu volder det sandstrygeren ho
vedbrud at finde et sted, der kan 
hamle op med Frederiksberg Slot som 
ramme om festen - men alligevel!
1. Sæt kryds - og reservér aftenen i din 

kalender.
2. Alle, der var med i 1984 og alle, der 

var på min liste over indbudte, får 
i rimelig tid nærmere meddelelse 
om tid og sted.

3. Skulle du være flyttet til øen siden

sidste Trollefest - eller er du vi
dende om Birgittinere og Herlovia- 
nere, som jeg - trods megen ihær
dighed - ikke har i mit kartotek, da 
beder jeg venligst om snarest muligt 
at få tilsendt navn, adresse og år
gang.

4. - og endelig - skulle du føle, at her 
er dit livs chance for at holde den 
Trolletale du i årevis er brændt inde 
med, så ring eller skriv hellere om
gående til:

Thorbjørn Dons Borch 'R.38 
Ellingersvej 3, 5230 Odense M.

(09) 12 62 68

Redaktion:
Redaktør
Gregers Alling Møller (’72) 
Vigerslev Allé 21, 1 tv.
2500 Valby 
(01) 16 32 44

Arbejde: 
(01) 21 35 45

Personalia:
Fuldmægtig, cand, polit. 
Henrik Bahn-Petersen (’72) 
Birkedommervej 15, l. tv. 
2400 København NV 
(01) 34 34 04

Arbejde: 
(01) 29 95 33

Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri 
4100 Ringsted
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Nu må vi prøve at 
bygge Herlufsholms 
bibliotek op igen
Af forstander Aage Wolff-Sneedorff

I 1969 blev næsten hele bibliotekets 
samling af trykte skrifter udgivet før 
1916 solgt til Odense Universitet, som 
forpligtede sig til at holde samlingen 
samlet under betegnelsen »Herlufs
holms Skoles Bibliotek«. Ved selvsyn 
har jeg konstateret, at bøgerne bliver 
opbevaret samlet og betryggende.

Professor Kaarsted har senere for
talt mig, at biblioteket bliver flittigt 
benyttet af forskere fra ind- og ud
land.

En af grundene til salget var ønsket 
om, i stedet for den meget lidt benyt
tede samling af gamle bøger, at an
skaffe et mere aktuelt bibliotek. Vi 
køber hvert år mange bøger til supple
ring af fagbibliotekerne og af skolens 
bibliotek, og vi har nu en samling på 
ca. 20.000 bind.

Mange gamle Herlovianere har an
skaffet sig deres egen bogsamling in

den for deres særlige interesse og der
igennem skaffet sig værdifulde spe
cialbiblioteker, som Herlufsholm må 
misunde dem.

Det kan jo blive nødvendigt at skille 
sig af med sådanne bogsamlinger - 
specielt, hvis der efter samlerens død 
ikke er nogen, som er interesseret i 
dem eller har plads til dem. I sådanne 
tilfælde vil skolen være meget taknem
melig for at blive erindret - enten ved 
at samlingen testamenteres til skolen, 
eller ved at skolen får lejlighed til at 
byde på den. Det vil kunne medvirke 
til, at skolens bibliotek igen kan på
kalde interesse for lånsøgere med spe
cielle ønsker.

Mange Gamle Herlovianere udgi
ver selv bøger. Ville det være ubeske
dent at foreslå, at man sender et ex
emplar til skolens bibliotek!

Biblioteket fotograferet af Poul Hage 
i 1921. Bag på står der: »(før den 
skammens dag, da skolen solgte bø
gerne.)«

Generalforsamling
Den årlige genralforsamling i Herlo- 
vianersamfundet finder i år sted man
dag den 1. april, som det fremgår af 
indkaldelsen på bagsiden. For første 
gang er årgangsrepræsentanterne spe
cielt indkaldt til generalforsamlingen, 
for at vi ved denne lejlighed konkret 
kan drøfte deres virke i tiden frem
over.

Netop fordi fremmødet således må 
formodes at blie større end de seneste 
år, er det besluttet at holde general
forsamlingen i Studenterforeningen, 
Købmagergade 26C, hvor foreningen 
for to år siden også fik lov til at holde 
rusfesten.

Det eneste specielle punkt på dags
ordenen er valg til bestyrelsen, hvor 
Hans Ole Knudsen og Lars Thuesen 
er på valg. De er såvidt vides begge 
villige til at modtage genvalg, men der 
skal alligevel foretages et nyvalg, da 
bestyrelsen ønsker at genbesætte den 
plads, Klaus Aarup havde i bestyrel
sen. Til denne post foreslår bestyrelsen 
Niels Heegaard (’76), men andre kan
didater - såvel til denne som til de to 
øvrige poster - kan opstilles enten 
forud for generalforsamlingen eller på 
selve aftenen.

Atter fik-fak 
turnering
Det er tid til fik-fak turnering igen! 
Fat ægtefæller/venner, børn og hunde 
og mød til sædvanlig tid og sted: Kristi 
Himmelfartsdag den 16. maj fra 
10-11-tiden om formiddagen (før fro
kosten og den egentlige dyst bagefter), 
ude i Charlottenlunds Skov. Det er 
lige til at finde: Tag toget til Charlot- 
tenlund Station og gå mod øst.

På gensyn!
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Festen på Slottet 
sprængte rammerne
Først var der sat en grænse på 80 
deltagere til Trollefesten den 12. ja
nuar på Frederiksberg Slot.

Den blev sprængt dagen efter, at 
bladet var udkommet.

Så blev festen lagt om i andre loka
ler og en ny grænse sat på 120 perso
ner. Maksimum.

Vi endte med at blive 141 deltagere 
til festen, der dermed blev den mest 
velbesøgte Trollefest i Samfundet i 
mange år. Dyr blev den også, for del
tagerprisen dækker altid kun knap og 
nap kuvertomkostningerne, og når der 
pludselig kommer uventet mange del
tagere, så... Men det snakker vi om på 
næste års generalforsamling!

Flytningen af middagen fra salen 
ovenover riddersalen til nogle tilstø
dende klasselokaler (- men hvilke!) 
havde først og fremmest en enkelt 
praktisk ulempe. Samtlige aftenens 
talere måtte stille sig op i døråbningen 
imellem de to lokaler og tale skiftevis 
ud gennem højre og venstre mundvig, 
for at vi alle kunne høre dem, men det 
voldte tilsyneladende ingen de store 
vanskeligheder.

Vi havde fået en kort velkomst af 
formanden i riddersalen, hvor vi mød
tes, og den uddybede han ved bordet, 
inden han gav ordet til forstanderen, 
Aage Wolff-Sneedorff. Han fortalte 
om de aktuelle planer for, hvordan 
Skovklosters 850-års jubilæum i år 
skal fejres fredag den 29. november.

Det er tanken, at der om morgenen 
skal være gudstjeneste i kirken med 
Te Deum og gregoriansk kirkemusik. 
Aage Wolff-Sneedorff skal selv tale 
ved den lejlighed for skolens 450 ele
ver og 80-90 lærere samt disses ægte
fæller, hvorefter der bliver reception i 
forstanderlejligheden.

Om eftermiddagen bliver der guds
tjeneste i kirken helt i gejstligt regi og 
med deltagelse af Dronning Margre
the og Prins Henrik. Og bagefter bli
ver majestæten så budt på te ovre på 
Birgitte Gøye-gården af de tyve piple, 
der på det tidspunkt vil være flyttet 

ind i den nyopførte kollegicbygning.
Senere byder dagen på skuespil 

med Mads Nielsen som utvivlsomt 
stadig veloplagt instruktør, og for sær
ligt indbudte er der om aftenen mid
dag i festsalen.

Så går det først rigtigt løs, for om 
lørdagen er der kommediebal med alt 
hvad det indebærer!!

Efter Age Wolff-Sneedorff talte 
Børge Fabricius (’34) som 50-års jubi
lar - ja, der var kun de 800 år til 
forskel...

I hans tid blev der opført bygninger 
- Galen bl. a. - som i dag allerede har 
måtte vige pladsen for nye og bedre 
faciliteter.

Han mindedes også andre nymo
dens tiltag fra dengang. Det var såle
des i hans tid, Fisten - fodspecialisten 
- startede den frie idræt med det resul
tat, at deltagerne måtte finde sig i at 
blive kaldt »de friske«.

Alt i alt var det en god skole, sagde 
han - men man kunne jo ikke komme 
uden om, at det var et kloster, og han 
sluttede af med at glæde sig over, at 

- Alle har vi i Herlufsholm et udgangspunkt for vort liv som voksne, sagde 
aftenens Trolletaler, oberst Niels Erik Alling Møller (’41). 1 forgrunden ses 
desuden Jørgen Kirstein (’27) og på den anden side af bordet fru Kirsten Møller 
og Kaj Dorph-Petersen (’43).

man i dag både kan blive Herlovianer 
M og K.

- Jeg har også et minde, tog Sam
fundets æresmedlem, Flemming Tol- 
strup (’24) tråden op.

Hans minde var fra 1925, nærmere 
betegnet den 14. januar, hvor der blev 
holdt en i alle forhold gevaldig fest.

- Vi var i adskillige år derefter ad
gangsforment på D’Angleterre, for
talte han og udbragte et leve for Her- 
lovianersamfundet.

Også aftenens ældste jubilar var 
imidlertid blandt talerne. Det var 
Helge Friis Jespersen (’14), der var 
ene om at repræsentere sin årgang. 
Netop denne imponerende spænd
vidde i år, målt ved de tilstedevæ
rende jubilarers alder, var emnet for 
hans tale, der mundede ud i en stor 
tak til bestyrelsen for dens arbejde, 
gennem årene.

- Tag den tak med hjem i lommen 
fra os jubilarer, sagde han.

Endelig fulgte føljetonen »Damer
nes tale« ved Peter Gram (’78), hvor 
sammenligningen i år gik på kvinder 
og skuder (- sidste år var det kvinder 
og havet, red.). Men iøvrigt ville det 
blive sidste afsnit i serien, bebudede 
han. Med pigekollegicts opførelse så 
han frem til næste år at blive hyldet i 
en mændenes tale af en kvindelig her
lovianer.

På siden overfor er aftenens Trolle- 
tale aftrykt. Den blev holdt af slottets 
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kommandant, Niels Erik Alling Møl
ler (’41) fjorten dage før han overlod 
chefstolen på slottet, der huser Hæ
rens Officerskole, til - også en herlo- 
vianer - lan Haslund Christensen 
(’51).

Efter middagen var der kaffe i slot
tets nyrenoverede dagligstuer i den 
vestlige fløj ind mod Zoologisk Have, 
og siden blev der spillet op til dans 
med Lanciers hver fulde time.

Med hensyn til dette sidste punkt

- Vi fik alle vort 
ud af årene dernede
Af Niels Erik Alling Møller (’41)
Herr formand, mine damer, kære 
kammerater!

Det er vel ikke ofte i de senere år, 
at samfundet samler så mange til fest 
i anledning af Trolledagen, som tilfæl
det er i år. Selv har jeg været blandt 
de flittigste udeblivere. Mange flyt
ninger har vænnet mig af med frem
møde. Det vil I vel have forståelse for, 
når jeg nævner, at Kirsten og jeg 
netop står i begreb med at flytte til 
vort 17. hjem. Så meget større er da 
glæden ved at se så mange gamle 
herlovianere i det 16.

Som diple oplevede vi de gamle 
herlovianeres besøg dernede. Nogle af 
dem var rent ud sagt ganske utålelige. 
De gjorde sig kloge på enhver detalje 
vedrørende fugleskydningens afvik
ling, Trolledagens festligholdelse o.s.v. 
»Nej, ikke sådan, men sådan!« hed 
det.

Heldigvis var de fleste af de gamle 
dog pæne og beskedne mennesker, 
som vidste, at det er særdeles præten
tiøst at ville forpligte sine efterkom
mere og sin eftertid. De var velsete.

Alle sagde, at de kom for at følge 
med i traditionerne. For en traditions
rig skole var og er Herlufsholm.

»Gyldne kæder«. Det skal jo siges 
ved en lejlighed som denne. Tradition. 
Mere end de to ord er det ikke nød
vendigt at sige, alle kender det fulde 
citat. Men lad os bemærke, at det 

på programmet lignede Trollefesten 
sørgeligt sig selv: Musikken var en 
jammer, - i år mest fordi slottets mu
sikanlæg efter alt at dømme er instal
leret på et tidspunkt i ’30-erne, - ja 
altså 1830-erne, - og ikke er blevet 
tilstrækkeligt serviceret i den mellem
liggende periode. En ringe trøst er det, 
at der kun godt en uge efter Trollefe- 
sten blev installeret et nyt anlæg. Det 
må så kunne holde resten af årtusin
det- Gregers Møller 

netop er et citat, ikke et skriftligt 
udsagn, efterladt af Herluf Trolle selv.

Karakteren af andenhåndsoplysning 
i forbindelse med tidsafstanden og de 
mange gentagelser gør, at citatet kan 
virke noget syntetisk.

Alt dette kan imidlertid ikke skjule, 
at Herluf Trolle blev oplevet som en 
mand med holdninger.

Vore holdninger udgør et mentalt 
beredskab. Det medfører, at vi i ven
tede og uventede situationer uvilkår
ligt handler på hensigsmæssig måde. 
Hensigtsmæssig i forhold til den ger
ning og de forpligtelser, vi har påtaget 
os.

Herluf Trolle citetat bærer vidnes
byrd om, at han ønskede at handle i 
overensstemmelse med sin stand og 
den gerning, som var blevet hans. Han 
havde holdninger til disse begreber.

Vi, som har gået på hans skole, har 
med citatet modtaget den formaning, 
at vi skal føle os forpligtede over for 
det, som vi hver især har valgt at 
bruge vort liv til. Vi hørte om dette 
som diple, forstod det nok næppe gan
ske. Senere har livet lært os nødven
digheden af at etablere et mentalt 
beredskab til sikring af handledygtig
hed i afgørende situationer.

Ingen kan være uvidende om, at vi 
i aften befinder os i Hærens Officers
skoles domicil. Lad mig om det me
get, vi står for og lærer her, blot 
nævne én ting: Disciplin.

Vi lærer, at disciplin betyder gensi
dig tillid. I et fællesskab vil den en
kelte bære sin byrde, dersom han føler 
sig sikker på, at andre vil bære deres. 
Hvor mennesker tror på mennesker, 
på deres ord og gode viljer, er der 
tillid, er der disciplin.

Vi lærer ikke, at disciplin er magt- 
udøvende på den ene side, underka
stelse på den anden.

Jeg føler, at vi her er i overensstem
melse med Herluf Trolle.

Herluf Trolle havde som admiral 
beføjelser til at udøve magt over for 
sine undergivne. Men hans oftest cite
rede udtalelse viser den indstilling, at 
hvis han levede op til sine mænds tillid 
og nægtede at svigte dem, ville de på 
deres side ikke svigte, og disciplinen 
ville ikke fordre magtudøvelse.

Jeg har været med til at formulere 
fordringer til kommende ledere, her 
officerer. Det er interessant at tænke 
på, hvorledes mange af de opstillede 
fordringer opfyldtes af dem, som var 
ledere iblandt os i vor skoletid. Jeg 
siger udtrykkeligt »iblandt os«, thi sko
len havde som sådan ikke noget mar
kant lederskab i min tid, selv om 
mange hørere med god grund var 
både vellidte og beundrede. Det leder
skab, som huskes, var dét, som fandtes 
diplene imellem.

Lad os glæde os i bevidstheden om, 
at spredt over det ganske land, ja over 
den ganske jord findes de, vore kam
merater, vore venner. Ældre, samti
dige, yngre. Kendte, ukendte. Alle har 
vi i Herlufsholm et udgangspunkt for 
vort liv som voksne. Alle fik vi på 
individuelt grundlag vort ud af årene 
der. Hver fik sin arvelod.

Herluf Trolles og Birgitte Gøjes 
gave har stået til disposition for dansk 
ungdom i mere end 400 år. Hvis vi 
ikke evner at besinde os på, hvori 
denne gave består, er det visseligt 
ikke, fordi den ikke var stort tænkt.

Må jeg bede jer rejse jer:
Lad os ønske for Herlufsholm 

- at den må bestå,
- at den fortsat må tjene dansk ung
dom i den ånd, den skylder sin opret
telse og eksistens, og
- at den altid må blive omfattet af 
gamle herlovianere med den venera
tion, som man som voksne mænd og 
kvinder skylder sin ungdoms skue
plads, når denne er som Herlufsholm.
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Individualisme og 
offervilje bærer 
fortsat Herlufsholm
Af Bernt Johan Collet (’60)

Vor gamle skole har eksisteret i over 
400 år.

I dette tidsrum er store riger op
stået - og gået til grunde.

I dette tidsrum er kontinenter ble
vet koloniseret - og afkoloniseret. Og i 
dette tidsrum er Danmark undergået 
en fuldstændig forvandling. Siden 
Herluf Trolles og Birgitte Gøyes tid er 
næsten alt ændret på grund af krige, 
religiøse og politiske omskiftelser samt 
ikke mindst den teknologiske udvik
ling. Næsten alt, der eksisterede den
gang, er forsvundet. Men på trods 
heraf ligger Herlufsolm Kostskole her 
stadig - som den gjorde for over 400 år 
siden.

Det er næsten mirakuløst!
Hvad er det, der har sikret Skolens 

overlevelse i så mange år - og har gjort 
at den i dag trives bedre end nogen
sinde?

Jeg tror, at forklaringen herpå er, at 
skolen stadig gennemsyres af Stifter
nes ånd. 1 vore dage kan begrebet 
»Stifternes Ånd« rent umiddelbart 
lyde lidt højtideligt og virkeligheds
fjernt. Men det er det nu ikke.

Det at oprette en skole og give den 
alle sine ejendele var dengang noget 
helt enestående - som det også ville 
være idag. Der skal en særlig »ånd« til 
for at gøre sådan noget.

At oprette en skole er ikke noget, 
som man har pligt til, - der må ide
alisme til.

At skænke alle sine ejendele væk er 
næsten bibelsk - der må generøsitet og 
offervilje til.

Og fremfor alt er det usædvanligt 
og egenartet overhovedet at få ideen - 
der skal individualisme til.

Det er disse tre egenskaber, ide
alisme, offervilje og individualisme, 
som er »Stifternes ånd«. Disse egen
skaber hos Stifterne fødte skolen - - og 

de samme egenskaber hos deres efter
følgere har gennem tiderne sikret sko
lens overlevelse og fået den til at trives 
- og trives godt.

Hvordan kan man sige, at Stifter
nes efterfølgere lever op til Stifternes 
ånd? Jo, lige siden skolens oprettelse 
har en kæde af - ulønnede - forstan
dere trådt i stifternes fodspor, brugt 
mange dage hver måned uden at få 
noget som helst for det, på at styre 
skolen. Disse forstandere har vist ide
alisme og offervilje ved at give skolen 
det dyrebareste af alt - deres egen tid.

Og mange, mange rektorer og læ
rere har i tidernes løb ofret ekstra tid 
og år af deres privatliv ved at vælge 
Herlufsholm som livsopgave - i stedet 
for det langt lettere liv på en alminde
lig dagskole.

Og mange gammelherlovianere har 
gennem tiderne ydet noget særligt til 
skolen. Nogle har påtaget sig arbejdet 
i de forskellige gammelherlovianerbe- 
styrelser, som danner vigtige brohove
der til det øvrige samfund. Andre har 
ydet gaver eller testamenteret store 
beløb til skolen.

Helt i Stifternes ånd har gennem 
tiderne forstandere, rektorer, lærere 
og gammelherlovianere udvist ide
alisme og offervilje. Og det, at alle 
disse mange mennesker gennem ti
derne har ydet noget særligt - noget 
ekstra - for skolen, er nok den vigtigste 
årsag til, at skolen har kunnet overleve 
en 400 års periode, hvor selv de soli
deste institutioner er bukket under. 
Denne sammenhængende kæde af of
fervilje har simpelthen været forud
sætningen for Herlufsholms overle
velse.

Jeg tror ikke, at alle diple tænker 
over, hvor mange mennesker, der en
ten til dagligt eller nu og da gør noget 
særligt - noget ekstra - for at forbedre

Herlufsholm har overlevet fordi så 
mange gennem tiderne har ydet noget 
til skolen, sagde Bernt Johan Collet 
(’60) Trollemorgen i kirken.

undervisningen og forholdene på sko
len.

Og undervisningen er jo skolens ho
vedmål. Men på grund af den mang
lende daglige kontakt med forældrene 
må undervisningen her have et videre 
sigte end i andre skoler. Udover al
mindelig undervisning må der også 
ske en vis karakterdannelse - og her 
kunne man igen passende tage ud
gangspunkt i Stifternes ånd. - Indivi
dualisme, offervilje og idealisme er 
ikke de sletteste karakter-egenskaber 
man kan undervise i.

Selvfølgelig skal diple og dapie bi
bringes et vist fundament af viden. 
Men samtidig skal de også opøves i at 
tvivle på, om den viden de nu får er 
holdbar. Meget af det de lærer i dag 
vil vise sig at være forkert eller ufuld
stændigt om 5, 10, 20 eller 50 år. I 
tidens løb forældes og frasorteres vi
den, som tidligere var god latin.

Lad os som eksempel se på en af 
oldtidens største tænkere, grækeren 
Aristoteles. Han hyldes af nutidens 
filosoffer, fordi hans tanker og filosofi 
har gyldighed den dag i dag. Men hør 
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blot her hvilke læresætninger den ve
lanskrevne Aristoteles også opstillede:

Han fastholdt f. eks. at børn bør 
undfanges om vinteren, når vinden 
står i nord- og at folk som gifter sig i 
en ung alder kun får piger. Aristoteles 
docerede, at kvinders blod er mørkere 
end mænds - og at svinet er det eneste 
dyr, der kunne få mæslinger.

Endvidere anbefalede han, at en 
elefant der lider af søvnløshed bør 
gnides på skulderen med salt, oliveno
lie og varmt vand.

En af hans meget besynderlige teser 
var, at kvinder har færre tænder end 
mænd, - det havde ellers været let at 
bede fru Aristoteles om at åbne mun
den.

De tossede af Aristoteles læresæt
ninger har videnskaben - og fornuften 
- sorteret fra gennem tiderne, så kun 
de gyldige er blevet tilbage. Sådan vil 
det i fremtiden også gå med mange af 
de ting, diplene lærer i dag. De vil 
miste deres gyldighed - derfor er det 
både berettiget og nødvendigt at lære 
diple at tvivle på den viden de modta
ger. Det hører med i individualistens 
ballast.

Men individualisme kan være en 
farlig ting. Den må parres med tole
rance. Mangel på tolerance, både reli
giøst, racemæssigt og politisk, har i de 
sidste få hundrede år medført så me
gen ødelæggelse og elendighed i ver
den, at man har svært ved at forstå, - 
at det er så længe siden aberne mi
stede halen.

Heksebrændinger florerede for få 
århundreder siden over hele Europa. 
Også kættere blev kastet på bålet. I 
Portugal var man dog mere tolerante 
overfor kætterne: Hvis de var særligt 
angergivne fik de lov at blive kvalt, 
inden de blev brændt.

De mange, store og omfattende 
krige, der har raset - og fortsat raser - 
er markante eksempler på manglende 
tolerance. De mest modbydelige eks
empler på, hvad intolerance kan føre 
til er Stalins millionmyrderier og Hit
lers gasovne. Disse ting skete for kun 
50 år siden. De fandt sted på grund af 
manglende forståelse hos befolknin
gerne over for dem, som er anderle
des. Tolerance er i øvrigt ikke kun 
vigtig på det overordnede plan. Også 
i enkeltpersoners daglige omgang med 
hinanden - og det gælder ikke mindst 
på en kostskole - må tolerancen over 

for de, som er anderledes, være til 
stede.

Kort sagt bør indlæring af tolerance 
være et vigtigt element i undervisnin
gen.

På denne baggrund er det klart at 
undervisningen af diple er en vanske
lig sag. Men uden lærere, ingen under- 
Ivisning. Ikke alle forstår, hvor vigtig 
en rolle en lærer spiller - og ikke alle 
forstår, hvor meget »åndskraft«, der 
skal til for at undervise godt. Ingen 
forlanger af en præst eller en skuespil
ler, at de skal yde det ypperste på 
prædikestolen eller på scenen 5-6 ti
mer dagligt. Men noget tilsvarende 
forventes af en lærer.

Igennem sin undervisning skal han 
mange timer dagligt dag ud og dag 
ind, i løbet af en årrække bibringe 
diplene inspiration, viden og holdnin
ger, der præger dem resten af livet.

Men her på skolen skal lærerne 
samtidig være forældreerstatning, vise 
godt eksempel og tage særlige indivi
duelle hensyn til den enkelte elev.

Lærere på Herlufsholm skal yde 
noget særligt. Derfor er det også på 
sin plads at gøre noget særligt netop 
for lærerne.

Mens den store opgave i dag er at 
få pigekollegiet, Birgitte Gøyegården 
færdig og få det betalt, kunne den 
næste opgave være at få stiftet en 
rejsefond for lærerne på skolen. En 
fond der tillod skolen hvert år at sende 
en lærer med familie af sted på et 
etårigt studieophold ved en fornem 
læreanstalt i udlandet. Det ville være 
en påskønnelse til skolens lærere. Men 
det ville også give den rejsende lærer 
en opladning med »åndskraft«, så ved
kommende senere vil kunne yde noget 
særligt i undervisningen af diplene.

Det gennemgående tema i min tale 
har været, at Herlufsholm har overle
vet fordi så mange gennem tiderne - i 
Stifternes ånd - har ydet noget særligt, 
noget ekstra til skolen. Til alle diple og 
dapie, som sidder her i kirken i dag vil 
jeg derfor sige, at jeg håber, at mange 
af jer, både mens I går på skolen, og 
også i fremtiden når I bliver gammel- 
herlovianere, vil yde noget ekstra - for 
skolen - og til skolen. Kun ved at 
udklække særligt velkvalificerede ele
ver, der senere - i Stifternes ånd - gør 
noget særligt for skolen, kan Herlufs
holm bevares for fremtidige generatio
ner.

Dem var det!
Det var et usædvanligt dårligt billede, 
der i forrige udgave af Herlovianeren 
blev bragt i serien »Hvem er det?«. Så 
meget desto mere imponerende var 
det, kort efter udgivelsen at få brev 
fra V. E. Brammer (’20), der kendte 
stort set samtlige de unge herrer på 
Museumsbygningens høje altan.

Brevet lyder i sin helhed således:

Kære redaktør.
I sidste nummer af »Herloviane

ren« efterlyser du personerne på et 
billede fra den høje altan på mu
seumsbygningen. Det oplyses, at bil
ledet skulle være fra 1916, men det 
kan ikke være rigtigt, da det drejer 
sig om et udvalg af dem, der blev 
studenter i 1918.

Det kunne naturligvis være fra ef
tersommeren 1917, men det er mest 
sandsynligt, at det er fra forsomme
ren 1918. Det er jo typisk eksamens
læsning!

Personen bagest til højre i billedet 
er Herman Milo og bag ham Georg 
Jerichow. Forrest til højre Christian 
Jørgensen. I flugtstolen i det bageste 
hjørne ligger Jørgen Myging og i den 
mellemste flugtstol i venstre side 
(med armen bøjet op over hovedet) 
min ældre broder, Tage Brammer. 
Kun ham i flugtstolen længst til ven
stre kan jeg ikke med sikkerhed gen
kende (det kan måske være Einar 
Rische!).

Så følger forklaringen på den impo
nerende sikre genkendelse:

Gengivelsen i »Herlovianeren« er jo 
ikke så skarp. Men det er så heldigt, 
at jeg selv har en kopi af billedet, 
som har gjort opgaven lettere.

Det ville more mig at høre, om 
andre har udtalt sig om billedet.

Med bedste hilsner 
Vagn Erik Brammer

Der har - sandsynligvis på grund af 
billedets kvalitet - ikke været andre, 
der har turdet byde på de pågældende 
diples identitet.

I næste nummer vil der blive sørget 
for, at »Hvem er det?«-fotoet får en 
størrelse, så lidt flere får en chance for 
at være med!
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... og her ser vi den 
kanonkugle, der 
dræbte I lerliif’ Trolle!
I midten af 18OO-tallet besøgte Hor- 
race Marryat, - en broder til drenge
bogsforfatteren, - Herlufsholm. I sin 
bog om Danmark fortæller han om 
besøget, der i stor udstrækning bærer 
præg af, at hans guides under besøget 
var to tjenstivrige diple, der nok vidste 
at fortælle en god historie.

Marryats beretning er sendt til Her- 
lovianeren af »Modo« (’46) - Hans 
Jørgen Christian Rosenvinge. Han 
ledsager selv uddraget med disse be
tragtninger:

Min svigerfar fik på en eller anden 
vis fat i Marryats bog om Danmark, 
og til min 50 års fødselsdag fik jeg en 
kopi af det afsnit, der vedrører sko
len. Måske burde jeg have delagtig
gjort bladet noget før, men bedre sent 
end aldrig, og nu efterlyser du jo stof.

Svigerfar - født Englænder - er i 
gang med en aldeles perfekt oversæt
telse. Om han er nået til p. 364 ff 
chapter LIV, ved jeg ikke, men jeg 
ville nu synes, at originalsproget 
burde anvendes, hvis du finder det 
egnet til bladet. Herlovianere må for
modes at beherske det britiske tunge
mål, selv matematikere.

Man bemærker med skadefryd, at 
»Nestved« omtales med tre linier som 
en snoldet landsby, der har kendt 
bedre tider, nærmest et uværdigt ap
pendix til »The Academy«.
. Anekdoterne må de lærte som Tito 
og andre tage sig af. Iflg. Marryat 
var »Old Bridget« datidens jærnlady 
også efter døden. Herluf Trolles be
rømte ord til Niels Hemmingsen er 
udvidede i Marryats version - er det 
autentisk eller digterisk frihed under 
påvirkning af Shakespeare?

Marryat har synligt moret sig over 
fremvisningen af den dødelige kanon
kugle »with a spike (!!) projecting 

from one end of it«. Gud ved, hvad de 
labaner fik i drikkepenge for det.

Det bringer mig til at spørge om, 
hvorvidt H. T. vitterligt stillede sig op 
som rustningsklædt skydeskive. Efter 
Crecy var en jærnklædning nemlig 
nul værd som beskyttelse, men til 
gengæld rasende dyr - så den på
kaldte med sikkerhed uhellig inter
esse fra modpartens side.

Som sagt, jeg håber, du kan bruge 
dette i jeres stofmangel. Det må være, 
et temmelig nederdrægtigt arbejde at 
redigere bladet, forståeligt hvis du er 
lidt udbrændt. Men - bladet er vig
tigt, specielt for os i selvvalgt udlæn
dighed.

Marryats beretning starter undervejs 
til »Nestved«:
- How the wind did blow, how the rain 
did pour, as we drove along the dull 
road on our way to Nestved! We had 
decidedly remained too late in Møen, 
and ought already to be lodged safe 
somewhere, and not wandering at this 
season over the wide, blowing country 
of the island of Zealand.

The little town of Nestved was of 
more importance in former days, and 
the »consul and proconsul« were trea
ted with becoming respect by King 
Christian I., who summoned them to 
attend the wedding of Prince Hans 
with »his bride Christina of Saxony,« 
in these terms: -»Christianus I., &c.- 
Further, dear friends, as we intend, 
with the will of God, to keep the 
wedding of our son on Sunday next 
after Bartholomew’s day in Copenha
gen, we invite you to come and enjoy 
yourselves, with your wives, and other 
friends who shall come,«- a more ge
neral invitation than is given to royal 
weddings in the present day.

We are lodged at the hotel and 

rather inclined to grumble, but the 
weather after noon-time clears up, the 
sun, wearied of staying at home within 
the black curtainclouds, comes out for 
a gaze on this world below, and, dried 
and in the sweetest of tempers, we 
Stroll out to visit Herlufsholm, the 
Eton - no! Sorø, a real royal foundation, 
is the Eton - the Harrow rather of the 
Danish dominions. A clear meande
ring trout-stream, through a leafy fo
rest, guides us on our way, a stray 
professor, pale and unwholesome- 
looking, with the inevitable spectacles 
on nose, taking his daily constitutio
nal, and then, further on a party of 
happy schoolboys, walking arm in 
arm, imparting to each other their 
little mutual confidences. Group after 
group passes by, all neatly dressed and 
walking with decorum, for it is Sun
day, on which day alone the boys are 
permitted to go into the town of Nest
ved, and after four o’clock, the Luthe
ran Sabbath being over, to visit the 
»tuck-shops« of the city.

Two children look wistfully at us as 
we pass, and whisper something to 
each other, we look back, they turn, 
and then a small boy, more venture
some than this companion, runs up, 
capping us, and we recognise two 
small acquaintances whom we had 
met in the chateaux of their fathers 
during our wanderings in Jutland. 
They volunteer to do the honours, pro
cure the keys, and initiate us into the 
academy of Herlufsholm, at which 
they are pursuing their elementary 
studies.

HERLUFSHOLM.

Herlufsholm, once a convent of Be
nedictines, resembles most of the red 
brick gaards of its period, much mas
sacred, happily unwashed. It was 
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founded in the 16th century by the 
celebrated Admiral Herluf Trolle and 
his wife Bridget Giøe.* Herluf Ex
changed the manor of Skovkloster 
with King Frederic II. for that of 
Hillerødsholm, now Frederiksborg.

It’s a very pious act, no doubt, foun
ding colleges and hospitals after 
you’re dead with your money, but the 
proceeding is seldom approved of by 
your nearest heirs and relatives. It 
having come to the knowledge of »the 
disinherited« that the title-deeds of the 
college were mislaid, they forthwith 
brought an action against the founda
tion for the recovery of the manor and 
its dependencies. Most indefatigable 
search had been made into every cup
board, every mouse-hole of the manor, 
withourt effect, the lawsuit was going 
against the Academy, and the rector, 
worried and sad (as he himself rela
tes), worn out with anxiety and useless 
racking of his brain, fell asleep one 
evening in his arm-chair in hos homely 
bed-room of the old conventural buil
ding. The moon shone bright, and sud
denly visible in her pale rays appeared 
before him the form of old Bridget 
Giøe, wife of the founder, angry and 
exceeding wrathful she looked, mena
cing with her hand, as much as to say, 
»What’s the use of my founding aca
demies if you spectacled fools go and 
lose the title-deeds? - Ugh! you st-o-o- 
o-pid!« and down, in her wrath, she 
banged her clenched fist upon a small 
table by the fire-side, making the very 
chamber ring with the noise, and then 
disappeared. The tormented rector 
starts from his chair alarmed, sud
denly a thought strikes him, he seizes 
the poker, and, following the example 
of the ghost, bangs away at the table, 
till it flies shivered to bits, and there, 
hidden in a secret drawer, lies forgot
ten the very document whose loss had 
well-nigh caused the dissolution of the 
budding academy.

We visited the dormitories, each 
with its fifteen beds - boys arranged 
according to their ages and size - 
name on each bed - the washing-

* The Giøe family date back to the thirteenth cen
tury. Mogens, father of Bridget, became a great advo
cate of the Reformation and corresponded with Lu
ther. He was appointed to arrange the marriage of 
Christian IL with the Princess Elizabeth, whom he 
espoused by procuration. His brother Henry comman
ded the fleet sent to bring her to Denmark, and 
remained faithful to her fortunes to the last, for which 
his property was confiscated by Frederic 1.

rooms, studies, gymnasium, and salle 
d’armes, many are the portraits of the 
worthy founders. Old Bridget looks 
well capable of smashing a table or a 
skull if she felt inclined - the last 
person in the world one would care to 
meet with on an excursion from the 
land of spirits. She was lady of honour 
to Queen Dorothea, and is said to 
have contributed more to the estab
lishment of the Reformation than any 
one in Denmark, for, when Hans Tau
sen first preached the doctrines of 
Luther, she it was who induced Ron- 
nøv, the Bishop of Zealand, not to 
treat the matter harshly. (Ronnøv was 
an admirer of Bridget before he ente
red into holy orders.) Lastly, we visit 
the chapel, where behind the altar lie 
the splendid black and white marble 
monuments of the founders, better 
kept they might be, and should be, for 
it is little to the credit of the authori
ties to allow them to be mutilated, and 
made resting-places for brooms and 
brushes.

Small boy brings us a cannon-ball, 
most uncomfortable affair, with a 
spike projecting from one end of it, he 
dragged it out from among some rub
bish - the very ball from which the 
gallant old Admiral met his death
wound in a conflict with the Swedes in 
1565.* But really the authorities - 
for we all know how immoveable lear
ned corporations are all the world over 
- have made a move of late years, they 
have closed the coffin of Denmark’s

* When about to start on this last expedition, a friend 
remonstrated with him on again risking his life after 
such long service. Trolle replied, »If I lose this life, I 
enter another. Do you know why we are called, gent
lemen, and why we wear chains of gold, why we posses 
lordships, and expect more respect from others? It is 
because we have the satisfaction to see our peasants 
live in peace, while we, with our king, defend our 
country. If we wish for what is sweet, we must also 
taste the bitter.« It was Herluf Who commenced the 
collection of chronicles of which his nephew Hvitfeldt 
later made use.

Lord Chancellor and historian, Hvidt- 
feldt, who is here interred.* Old 
Herlufsholmians recollect the time 
when, in the heyday of their youth 
and spirits, though perhaps not grace, 
they - on mischief bent - uncovered 
the sarcophagus of the old chronicler, 
dragged him from his resting-place, 
and, each giving him a hand, waltzed 
him round and round the church - a 
living Dance of Death, not painted in 
the designs of Cranach, or Hans Hem- 
ling either - irreverent monkeys!

The evening is bright and autum
nal, our young guides conduct us by a 
new way through the forest towards 
Nestved. We pass through their sum
mer playground, a waving canopy of 
foliage overhead, not to be penetrated 
by the sun’s rays. This forest is very 
charming, most enjoyable, doubly so 
to youth, and then, having taken leave 
of the little fellows with that myste
rious pressure of the hand, a sort of 
freemasonry which makes a visit from 
»friends of home« extra acceptable, 
we dismiss them to their tuck-shop, 
bull’s-eyes, hardbake, and toffy. May 
angels watch over their digestion!

One advantage have Sorø and Her
lufsholm over our public scools of 
Eton and Harrow - recollect I speak as 
man, not with the feelings of a school
boy, who prefers all that is wrong in 
this world to what is good for him. 
Being far removed from large towns, 
the boys are not encouraged to run 
into every kind of extravagance, and 
compelled to pay just three times the 
value of every article in which they 
invest their pocket-money - a system 
of robbery licensed, Heaven only 
knows why, by the authorities of the 
above-mentioned places. As regards 
learning, who ever learned anything 
useful at a public school in England 
except to be and conduct himself like 
a gentleman? with that we all rest 
satisfied: self-education will come la
ter, somehow or other, when once a 
man feels the want of it.

* He died at Herlufsholm 1608. Hvitfeldt was sent 
ambassador to the Court of Queen Elizabeth to restore 
the insignia of the Garter at the death of King Frede
ric II. His History of the Danish Monarchy extends 
from Dan Mikillati to Frederic IL, and was edited and 
continued by Resen.

Uddrag af Horace Marryat: 
»A residence in Jutland, the danish 
Isles and Copenhagen 1858 - 1860«
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Herlovianersamfundets årsregnskab for 1984

Årsregnskab for 1984
(budget) 

INDTÆGTER
Kontingenter.............. (92.000)
Indgåede restancer . . .
Overført fra konto 
for éngangskont...........
Renteindtægter:.......... (15.000)
Obligations
renter ................II .300.00
Handelsbanken. . . 280.02
Sparekassen........1.266.59

Status pr. 31.12.1984
UDGIFTER INDTÆGTER (1983)

92.615.00 (85.960)
1.880.00 (3.035)

2.250.00 (840)

12.934.38
(9.265)

Annonceindtægter . .. 
Kursgevinst, salg af 
udenlandske checks. . 
Royalty......................

. (3.000) 4.500.00

42.77
177.65

(4.500)

UDGIFTER
Herlovianeren............ . (45.000) 38.317.98 (31.386)
Fester og sammen-
komster...................... . (35.000) 35.919.39 (27.034)
Repræsentation........ . (2.000) 3.015.00 (848)
Administration.......... . (10.000) 10.349.99 (7.085)
Møder........................ . (5.000) 3.605.00 (2.283)
Renteudgifter,
éngangskontingenter . . (2.000) 2.656.47 (1.722)
Gebyrer, udskrifter,
depot m. v................. 145.00
OVERSKUD............ 20.390.97

(100000) 114.399.80 114.399.80 (103.654)

261.574.84 261.574.84

Kontantbeholdning....................
Giro 6 07 94 90..........................
Handelsbank 491156 ................

AKTIVER 
0.00 

4.222.58 
25.012.25

PASSIVER

Handelsbank C 525352 ............
SDS 842-00-28955 ....................
SDS 842-04-06682 ....................
Værdipapirer (nom. 113.200). . .
Mellemregning div. legater ....

2.021.97 
42.828.07 
99.024.97 
88.465.00

41.466.34
Mellemr. vedr. forudbetalinger . 11.900.00
Skyldige omkostninger.............. 8.574.16

éngangskontingent 1984:
Saldo primo................................ 11.125.28
Indbetalt 1984............................ 18.000.00
Renter 16%................................ 2.656.47

Udbetalt kontÆ........................
31.781.75

2.250.00 29.531.75
Kapitalkonto: 
Saldo 1. 1. 1984 ........................ 153.100.62
- kursregulering.......................... 4-3.389.00
Overskud.................................... 20.390.97 170.102.59

København, den 23. januar 1985 
Jan Trier 
kasserer

Imod foranstående regnskab vides intet at erindre. 
Beholdningerne er tilstede.

Jørn Thomsen 
revisor

Udgifterne er afholdt med bestyrelsens samtykke: 
Kaj Dorph-Petersen 

formand

Legatregnskaber 1984
Samlet legatformue pr. 1/1 1984 420.246.51
Netto renteindtægter.................. 36.502.91

Uddelte enkelegater......................... 3.000.00
Uddelte studielegater.................. 19.500.00
Depotgebyrer m. v............................ 2.021.02 24.521.02 11.981.89
Formue pr. 31/12 1981.............. 432.228.40

Formue pr. 31/12 1981 fordeler sig således:
Overlærer Albert Leth’s Legat................................................... 71.807.58
Pastor emer. R. C. I. Schades Legat......................................... 23.437.09
Kammerherre Sophus Henning’s Boglegat............................... 12.624.46
Knud Høgsberg Petersens Mindelegat..................................... 20.556.92
Afdøde Herlovianeres Trængende Efterladte............................ 39.992.75
Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat............................. 60.975.34
Oluf Hall’s Legat......................................................................... 18.327.80
Apoteker Johan Sanders Legat................................................. 61.609.44
Bryggeriejer Vilhelm Valløc’s Legat......................................... 21.355.05
Læge Kristian Henrik Johnsens Legat..................................... 20.003.57
V. Clausen Hansens Legat......................................................... 81.538.40

Budget 1985
Kontingenter 75/150............................................................ 100.000
Renteindtægter...................................................................... 16.000
Annonceindtægter................................................................ 3.000

119.000

Herlovianeren........................................................................ 45.000
Fester og sammenkomster.................................................. 47.000
Repræsentation...................................................................... 3.000
Administration...................................................................... 12.000
Renteudgifter........................................................................ 4.000
Møder.................................................................................... 5.000
Diverse.................................................................................. 3.000

FORMUE pr. 31/12 1984......................................................... 432.228.40 119.000
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Personalia
1912
Fhv. dommer Olaf Bærentsen er i 
december måned 1984 afgået ved 
døden, 90 år. Olaf Bærentsen blev 
cand.jur. i 1918, og virkede deref
ter som dommerfuldmægtig først i 
Stege, senere i Nordre Birk. I 1939 
blev Olaf Bærentsen kriminaldom
mer i Søndre Birk, og det faldt i 
hans lod at lede de store retssager 
mod blandt andre Bovensiepen, 
»den højere Pancke« og general for 
Hanneken. I 1951 blev Olaf Bæ
rentsen dommer i Holbæk. Han 
var i 10 år medlem af den særlige 
klageret, og han var også formand 
for Fredsdommerforeningen, for 
Naturfredningsnævnet for Holbæk 
amt, for Afvandingskommissionen 
for Holbæk amt og næstformand i 
bestyrelsen for Holbæk amts spare
kasse. Olaf Bærentsen virkede som 
dommer i Holbæk til han faldt for 
aldersgrænsen. Blandt de andre 
hverv, som Olaf Bærentsen påtog- 
sig, var formandsposten i Anke
nævnet for Automobilreparationer.

1919
Lektor Luja Balslev, Sorø, har ud
sendt 3. oplag af sin bog om Sorø 
kirke. Den ny udgave har medta
get omtale af de nyeste undersøgel
ser af og udgravninger i den gamle 
klosterkirke.

Hcrlovianersamfundets dccisor, di
rektør Leif Berg, kunne den 20. 
januar 1985 fejre sin 85-års fød
selsdag, og fødselaren blev dagen i 
forvejen portrætteret i Berlingske 
Tidende. Leif Berg var først jour
nalist på Dagens Nyheder, men så 
blev han grebet af reklamebran
chen, og i fire år var han knyttet til 
det amerikanske bureau J. Wal
ther Thompson. Herfra gik turen 
til Gutenberghus, hvor han i 1938 
blev direktør for reklamebureauet. 
I de mange år Leif Berg var knyt
tet til Gutenberghus, forstrede han 
et væld af ideer, som ikke alene 
bureauet, men også de organisatio
ner, i hvilke han havde tillidshverv, 
nød gavn af. I de yngre år var Leif 
Berg en flittig gæst i Studenterfor
eningen, hvor han skrev revyer 
sammen med Mogens Dam og fæt
teren Ludvig Brandstrup. Blandt 
Leif Bergs mange interesser kan 
nævnes gamle bygninger, og han 
har således øvet en stor indsats i 
Foreningen til Hovedstadens For
skønnelse og Foreningen til gamle 
bygningers Bevarelse.

Pastor Knud Aarup skrev i Fyens 
stiftsbog 1983 om »Fermanen fra 
Kerte« - tydning af et dokument 
fundet i præstegårdens arkiv (do
kumentet er affattet på gammel
tyrkisk). Knud Aarup har endvi

dere skrevet i Fynske Årbøger 
1984 om »Kerte Sogneforstandcr- 
skabs protokol 1842-67, og i Fyens 
Stiftstidende om »Møde med me
steren« (omhandlende James Joyce 
i Paris 1928). For rejseinteresse
rede har Knud Aarup skrevet om 
stillekupeer i »Ud og se med 
DSB«, en artikel som DSB har 
takkket for og sendt til »vore tek
nikere i maskinafdelingen«.

1921
Dr. med., professor Hans Jense- 
nius IV) udgav i 1978 bogen »Me
dicinsk Etik« og har fulgt behand
lingen af emnet op i Fyens Stiftsti
dende i en række artikler, f. eks. 
»Lægen mellem patient og sam
fund« den 31. marts 1984, »Er der 
- eller bør der være - grænser for 
forskning?« den 26. juni 1984, 
»Hjernedød og en værdig død« den 
18. oktober 1984 og »Fremskridt 
og etik« den 6. december 1984.

1922
Fhv. landsdommer Erik Rud Hen
ningsen er den 25. oktober 1984 
afgået ved døden. Gennem hele 
karrieren var Erik Rud Henning
sen fortrinsvis tilknyttet arbejdet i 
retterne som dommer. Han blev 
cand.jur. i 1928 og kom samme år 
som dommerfuldmægtig til Søndre 
Birks dommerembede, og der 
fulgte en periode med ansættelse 
som politiadvokat. I 1943 be
gyndte han som dommer i Køben
havns Byret, og fra 1952 var han 
ved Østre Landsret. Gennem årene 
havde Erik Rud Henningsen tal
rige hverv ved boligvoldgiftret, bo
ligretten, i mæglingsrådet for kom
munal lægehjælp, ved andre vold
giftsretter og som opmand og se
nere formand for overtaksations
kommissionen i Holbæk, Roskilde 
og Frederiksborg amtsrådskredse. 
Endnu en række år efter pensione
ringen havde han tillidshvervet 
som formand for taksationskom
missionen for Vestsjællands amts
rådskreds.

1923
Læge Poul Hage er den IL de
cember 1984 afgået ved døden. 
Poul Hage blev læge i 1933. Han 
arbejdede på sygehuse i provinsen 
og i København, således Øresunds- 
hospitalet og børnehospitalet Fug
lebakken, før han i 1939 kom til 
amtssygehuset i Rønne. To år se
nere oprettede han i Rønne egen 
praksis på Storetorv. Poul Hage 
var en afholdt huslæge med en 
personlig kontakt til patienterne. I 
de yngre år var han en kendt skak
spiller, han opnåede Danmarksme
sterskab fire gange. I 1973 flyttede 

Poul Hage til Næstved og var i en 
periode huslæge på Herlufsholm.

1925
Fhv. direktør, læge Axel Horn 
Schleisner er den 29. december 
1984 afgået ved døden. Schleisner 
var lægesøn fra Slagelse og be
gyndte efter studentereksamen på 
polyteknikken, men skiftede så 
over til medicinen, blev læge i 
1924 og fik specialistanerkendelse 
i intern medicin i 1954. Allerede 
under besættelsen var Schleisner 
blevet knyttet til Lægeforeningens 
sekretariat, og hans arbejde i den 
store organisation udviklede sig til 
en karriere, der sluttede med, at 
han i 1963 overtog posten som for
eningens lægelige direktør. Schleis
ner stillede også sin viden og erfa
ringer til rådighed i en lang række 
af foreningens specialudvalg, i for
skellige af Sundhedsstyrelsens ud
valg og i komissioner og udvalg, 
nedsat af indenrigsministeriet. 
Også i lægernes egne rækker 
gjorde han en indsats, bl. a. en 
overgang som formand for For
eningen af Yngre Læger, ligesom 
han skrev adskillige faglige artikler 
om epidemiologiske og socialmedi
cinske emner.

1926
Danske og svenske institutioner, 
forskere og forfattere nyder nu 
godt af Einar Hansens Forsknings
fond. Den 27. november 1984 
modtog museumsdirektør Chri
stian Jacobsen på Kunstindustri
museets vegne 50.000 kr. (svenske) 
til bogindkøb, mens Holberg-for- 
skeren professor emeritus F. J. Bil
leskov Jansen og forfatteren Vagn 
Lundbye modtog 25.000 kr. hver.

1929
Professor, dr. med. Mogens An
dreassen skrev i »Medicinsk 
Forum« nr. 6, december 1984 ar
tiklen »Volontør i 1931 på Rigsho
spitalet hos professorerne Lendorf 
og Sonne«.

1937
Underdirektør, civilingeniør Mo
gens Schlüter kunne i oktober må
ned 1984 præsentere sit nyeste 
værk, »Danske Flasker«, der er ud
kommet på Nyt Nordisk Forlag 
Arnold Busck. Der ligger seks års 
intenst arbejde bag det spændende 
værk, som uden tvivl vil vække lige 
så stor interesse som Schlüters bø
ger om glas.

1938
Dommer i Esbjerg rets 3. afdeling, 
Holger Heinet Knudsen, var den 
22. oktober 1984 i afskedsaudiens 
hos Hendes Majestæt Dronningen.

I radioens daglige udsendelse 
»Udefra den 22. januar 1985 beret
tede Janus August Worm Paludan 
- dansk ambassadør i Peking 

1972-77 - om opgøret med den 
såkaldte »fire-bande«.

1944
Forlaget Gyldendal udgav i no
vember 1984 bogen »Pæn, praktisk 
og pinlig« af forfatteren Jørgen 
Knudsen. Senere kunne man i Po
litikens kronik-serie læse »afmag
tens medansvar«, hvor Jørgen 
Knudsen den 29. januar 1985 bl. a. 
behandlede en tese om, at magt er 
magt over nogen.

1945
I »Ugeskrift for Retsvæsen« skrev 
kommunaldirektør i Grenaa kom
mune, cand.jur. Per Gudme, om 
fortolkningen af den nye bestem
melse i lejeloven, som pålægger 
kommunerne at hjælpe lejere i den 
situation, hvor udlejeren ophører 
med at levere varme og varmt 
vand.

1946
Direktør Ih Skov Larsen kunne 
den l. februar 1985 fejre 25-års 
jubilæum i Foreningen for Dan
marks Lak- og Farveindustri. Ib 
Skov Larsen, der er cand.oecon, 
fra 1954, kom til foreningen fra en 
stilling i plastindustrien og funge
rede som foreningens sekretær, 
indtil han i 1965 blev udnævnt til 
direktør.

1948
Overinspektør ved Rosenborg- 
Samlingen, Mogens Bencard, er 
f ra den I. februar 1985 udnævnt til 
museumsinspektør.

1949
Ambassadør, cand.polit. Niels Ju
lius Lassen, Harare, er tillige ud
nævnt til ambassadør i Lilongwe 
med bopæl i Harare.

1950
Under den 9. november 1984 er 
direktør for Kjøbenhavns Telefon 
Aktieselskab, Per Ammitzbøll, ud
nævnt til ridder af Dannebrogorde
nen.

I anledning af 100 års jubilæet i 
IEEE, Institute of Electrical and 
Electronic Engineers, er udgivet 
samlingen »Seks beretninger fra 
teknikkens historie«, redigeret af 
lektor Ole Immanuel Franksen.

1953
I »Juristen« af 5. november 1984 
skrev overlæge Steen Borberg om 
»Et bidrag til en ny sindssygelov«.

1956
På grund af ressourcemangel og 
usikkerhed omkring metoden, er 
det i Danmark kun 3-6 pct. af 
brystkræftpatienterne, der tilbydes 
en brystbevarende operation - sva
rer professor Mogens Blichert-Toft 
en patient, som i »Ugeskrift for 
Læger« efterlyser frit valg af be
handlingsform.
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1957
Ulrik Benedikt greve Ahlefelt- 
Laurvig til Nordenbrogaard, er ud
nævnt til hofjægermester.

1962
Fuldmægtig, cand.jur. Hans Otto 
Jørgensen, Kommunernes Lands
forening, er pr. I. august 1984 ud
nævnt til vicekontorchef samme 
sted.

1968
Den 12. november 1984 fik profes
sor, dr. med. Philippe Grandjean 
af Danmarks Sundhedsfond 
47.500 kr. til gennemførelse af må
ling af blyindholdet i mælketænder 
hos 2000 børn for at vurdere, hvor 
stor blyforurening børn udsættes 
for.

1972
Ellen Charlotte Dalsgaard, født 
Warring, har i 350 året for Kingos 
fødsel skrevet en bog om Fraugde 
kirke, hvor salmedigteren er begra
vet. Bogen er blevet til på menig
hedsrådets foranledning og kan kø
bes hos dette til den overkomme
lige pris af 100 kr. (indb.). Bogen 
er ualmindelig smukt udstyret med 
skønne billeder, hvoraf nogle i far

ver, er trykt på fint papir og med 
et indhold, der foruden gennem
gang af kirkebygningen fortæller 
om sognets præster og sognets hi
storie gennem tiderne. Forfatteren 
kan glæde sig over fin anmeldelse 
i Fyens Stiftstidende.

Øvrige
Tidligere økonomiinspektør ved 
Herlufsholm skole, S. Lundgren 
Beck er den 12. februar 1985 af
gået ved døden, 79 år. Lundgren 
Beck var født på Fanø, men havde 
sin opvækst på Fyn. Efter en pe
riode som bogholder ved Kirkens 
Korshær i København, blev han i 
1937 knyttet til Herlufsholm skole, 
først som godsfuldmægtig, senere 
som økonomiinspektør. Lundgren 
Beck var bl. a. stærkt engageret i 
de regnskabsmæssige opgaver i for
bindelse med de store udvidelser af 
Herlufsholm for 15 år siden. Lund
gren Beck var under besættelsen 
aktiv i modstandsbevægelsen som 
leder af »Herlufsholmgruppen«, og 
gennem hele sit liv havde han iøv- 
rigt haft ledende poster inden for 
spejderbevægelsen og Set. Georgs- 
gilderne. Han gjorde tillige en stor 
indsats ved oprettelsen af Næstved 
Bloddonorkorps.

Herved indkaldes, ifølge Samfundets love, til

Herlovianersamfundets 
ord. generalforsamling 

mandag den 1. april kl. 19.30
i Studenterforeningen, Købmagergade 26 C, 
1. sal Kbh. K.
Adgang og stemmeret for alle Herlovianersam
fundets medlemmer - tilmelding ikke nødvendig.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet
4. Godkendelse af budget for 1985
5. Fastsættelse af medlemskontingent for 1985
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og andre em- 

bedsmænd
7. Eventuelt

Bestyrelsen

Alti
Herlovianerudstyr 
hos
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