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63. ÅRGANG NUMMER 51 NOVEMBER 1985

150 pladser til 
rådighed ved 
850 års festen
Festlighederne ved Herlufsholms 850 års jubilæum fredag den 29. november vil 
i stort omfang også kunne overværes af gamle herlovianere. Der bliver således 
mulighed for at udstede 150 adgangskort til Herlovianersamfundets medlemmer 
med ledsagere, oplyser forstander Aage Wolff-Sneedorff.

Det er 850-årsdagen for Peder Bodil- 
sens grundlæggelse i 1135 af Set. Pe
ders kloster inde i Næstved, - det 
senere ved udflytningen omdøbte 
Skovkloster, - der fredag den 29. no
vember fejres på Herlufsholm. Derfor 
bliver kirken naturligt centrum for da
gens forskellige arrangementer.

Men klosterets anvendelse de sene
ste 420 år som »lærd skole og opdra
gelsesanstalt« gør det også til en skole

fest for såvel Herlufsholms nuværende 
som tidligere elever.

For omkring 150 af Herlovianer
samfundets medlemmer betyder det, 
at de vil få mulighed for at deltage i 
begivenhederne -på skolen. Det sker 
ved at interesserede udfylder kuponen 
på bladets bagsid og så indsender den 
til formanden sammen med en franke
ret svarkuvert. Den skal bruges til at 
fremsende et adgangskort til kirken,
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når fristen for tilmelding den 11.no
vember er udløbet.

Frokost forud for 
festgudstjenesten
Et af dagens højdepunkter er fest
gudstjenesten i kirken, hvor Hendes 
Majestæt Dronningen har givet tilsagn 
om at deltage. Gudstjenesten starter 
klokken 14.00, og det er derfor afgø
rende, at alle er på plads senest kl. 
13.50. Forud herfor har Herlovianer- 
samfundet imidlertid arrangeret en 
fælles frokost på Vinhuset inde i Næs
tved, som interesserede deltagere kan 
tilslutte sig, ligeledes ved hjælp af den
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tidligere nævnte tilmeldingskupon.
Frokosten begynder klokken 12.00, 

og her vil Herlovianersamfundets 
næstformand være tilstede og sørge 
for, at først glassene og siden bordet 
bliver hævet, - sidstnævnte i så god tid, 
at alle kan nå at være på plads i 
kirken klokken 13.50.

Festgudstjenesten ventes at vare 
omkring en time, hvorefter skolen vil- 
være vært ved et te-bord for Herlovia
nersamfundets medlemmer med deres 
ledsagere, enten i rektorboligen eller 
ovre i Helen-hallen, afhængigt af hvor 
mange, der tilmelder sig arrangemen
tet.

Kirkespil
Klokken 16.50 skal deltagerne igen 
være på plads i kirken til et andet af 
dagens højdepunkter, et kirkespil, der 
er specielt skrevet og instrueret af 
lektor Mads Nielsen til denne begi
venhed. Også dette kirkespil har Hen
des Majestæt Dronningen udtrykt øn
ske om at overvære. Kirkespillet for
ventes at slutte klokken ca. 18.30, 
hvorefter Hendes Majestæt Dronnin
gen forlader Herlufsholm, og dagens 
officielle festligheder er forbi.

Deltagelse
Herlovianersamfundet har skønnet, at 
adgangskortene til de 150 deltagere 
og ledsagere hurtigt vil være fordelt. 
For at indføre en vis form for retfær
dighed er det derfor besluttet, først at 
give Samfundets årgangsrepræsentan
ter mulighed for at tilmelde sig festlig
hederne. Dernæst vil de følgende ad
gangskort blive tildelt de af Samfun
dets medlemmer, der i forbindelse 
med indsamlingen de seneste tre år 
har ydet bidrag til Birgitte Gøye- 
Gårdens opførelse, idet jubilæet falder 
sammen med ibrugtagningen af det 
nye pigekollegium. Og endelig vil øv
rige adgangskort blive fordelt blandt 
Herlovianersamfundets øvrige med
lemmer i den rækkefølge, vi modtager 
tilmeldingerne.

Herlovianersamfundets formand, 
Kaj Dorph-Petersen skal have tilmel
dingerne i hænde senest med morgen
posten mandag den 11. november, - og 
husk som sagt at vedlægge en franke
ret svarkuvert. Adgangskortene vil 
blive fremsendt, så de vil være delta
gerne i hænde senest lørdag den 16. 
november. Gregers Møller '72

Opgave til årgang ’29:

Billedet forestiller fra venstre: Bruun-Hansen, Andreassen, Jørgen Budtz, Borge 
Bankov, E. Schaumburg-Müller og Helge Præst.

Som lige udnævnt aargangsrepræsen- 
tant for en af de snart ældste aargange 
i Herlovianersamfundet anmoder' jeg 
jer om at reagere på dette billede og 
om at besvare følgende spørgsmål.
1: Hvem tog dette billede den 15. 

marts 1944 i Charlottenlund skov, 
hvor de afbildede 6 29-ere dannede 
det første initiativ til de senere så 
berømte og velbesøgte Fik-Fak- 
turneringer?

2: Hvorfor ses der kun fem Fik-Fak- 
kæppe i jorden, når der er 6 perso
ner på billedet?

3: Hvad hed den overlærer på Her
lufsholm, som i en latintime sagde: 
»Jeg har kun hørt een mand tale 
ordentlig latin. Det var gamle 
Madvig. Han talte meget lang-

OBS! TROLLE-RUSFEST 
lørdag den 18. januar 
Trollefestcn, der nu -igen - vil blive 
kombineret med rusfesten, finder i år 
sted den lørdag 18. januar 1986.

Tidspunktet er lagt så tæt på den 
14. januar som muligt, samtidig med 
at Herlovianersamfundet igen kan 
byde på utraditionelle rammer om
kring festen, - nemlig den genopståede 
Søpavillioncn på Gyldenløvesgade i 
København med udsigt over Peblinge
søen!

Reserver allerede nu dagen, - og på 
glædeligt gensyn. 

somt, dels fordi han ikke ku’ tale 
hurtigere, og dels fordi vi andre 
ikke ku’ forstå hvad han sa’e, hvis 
han talte - højere«.

Når I har fundet ud af svarene, bedes 
I ringe eller skrive til mig. Vinderen af 
konkurrencen vil få tilsendt en kasse 
Faxe-CB-betjente, samt blive udnævnt 
til min suppleant som aargangsrepræ- 
sentant.

Mogens Andreassen (’29) 
01-62 17 25
Hoick Winterfeldsalle 4A 
2900 Hellerup

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)
Solvej 8, 1. tv.
3400 Hillerød
Arbejde:
(01) 29 95 33 lok. 3253

Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri 
4100 Ringsted
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Årgang
Bidrag: 10.000 kr. 20.000 kr. 30.000 kr. 80.000 kr.

’35 
’45 
’44 
’43 
’49 
’39 
’58 
’36 
’68 
’46 
’54 
’57 
’20 
’47 
’75 
’37 
’19 
’60 
’31 
’83 
’52 
’51 
’42 
’73 
’48 
’67 
’33 
’74 
’55 
’38 
’24 
’80 
’29 
’72 
’26 
'61 
’22 
’70 
’40 
’34 
’25 
’81 
’71 
’41 
’69 
’23 
’21 
’50 
’76 
’64 
’77 
’82 
’56 
’30 
’62 
’79 
’66 
’78 
’65 
’17 
’28

5.000 kr 15.000 kr. 25.000 kr.
............................................................................................................................................................................ rfrfrf (81.170,-)
.................................................................................. rfrfrfrf rf rf rf rfrf rf rf rfrf rf rf rf (34.562,-)
.............................................................................................................................rfrf rfrf (32.850,-)

.........................................................................rf rf rf rf rf rf (19.700,-)
............................................... rf rf rf rf rf (11.320,-)

............ ...............................................(9.179,-)
................................... rf rfrfrf rf rf (8.450,-)
............................................. ****** (8.000,-)
........................................... ****** (7.100,-)
................................. ********** (7.000,-)
.............................rf rf rf rf rf rf (6.100,-)

.......................... rf rf rf rf rf rf (5.800,-)
........................................ rfrfrf (5.800,-0
...............................rf rfrf rf rf (5.700,-)
.................................******** (5.620,-)
................................. rf rf rf rf (5.100,-)
.............................. ******** (5.000,-)
...............................******** (4.200,-)
.....................................rfrfrf (4.200,-)

. . . ****************** (3.805,-)
......................................rfrf (3.500,-)
................................. **** (3.250,-)

...............................rfrfrf (3.200,-)
...........................rf rf rf rf (3.060,-)
............................... **** (2.900,-)

........................ **rfrfrf (2.700,-)

................................rfrf (2.500,-)

.............................rf rf rf (2.500,-)
.....................................rf (2.400,-)
........................ rf rf rf (2.400,-)
..........................rfrfrf (2.275,-)
........................rfrfrf (2.050,-)
.....................rf rf rf rf (2.050,-)
.................. rf rf rf rf (2.000,-)
................................rf (2.000,-)

............................rf rf (1.900,-)
..............................rf (1.800,-)
........................ rfrf (1.800,-)
......................rfrfrf (1.700,-)
........................rfrf (1.435,-)
.................rfrfrf (1.400,-)

■ rf rf rf rf rf rf rf (1.320,-)
........................ rf (1.300,-)

........................ rf (1-300,-)

..................... rf rf (1.200,-)
.................rfrf (1.145,-)

....................... rf (1.000,-)

............. rfrfrf (1.000,-)
...........rfrfrf (930,-)
...........rfrfrf (750,-)
...........rfrfrf (750,-)
rf rf rf rf rf rf (655,-)
................rf (600,-)

.............rfrf (600,-)

.......... . .^ (500,-)
rf rfrf rfrf (500,-)
...........rf (300,-)
...........rf (300,-)
.........rf (200,-)

........ rf (170,-)
. . . rf (100,-)

Hestevæddeløbet 
afgjort!
Således er det gået i Herlovianerens hestevæddeløb mel
lem Samfundets årgange om at tilvejebringe de nødven
dige midler til vores eget hummer på den nyopførte Bir
gitte Gøye-Gård.

Skemaet læses således, at hver person fra årgangen, der 
har bidraget, symboliseres ved en lille hest. Længden af 
løbet viser årgangens samlede resultat, der iøvrigt står 
bagefter i parentes.

Nederst i løbet er forholdene dog lidt fortegnet, fordi 
hestene fylder mere, end det indsamlede beløb.

Ialt er der indsamlet 334.446.- kr. Dermed opfylder vi 
lige netop det mindstemål, Herlufsholm Fonden forudsatte 
ved igangsætningen af projektet. Resten af vore egne 
midler er fundet ved at lægge de seneste tre års afkast af 
Lindberg-donationen sammen med de midler, Fonden i 
forvejen rådede over. Bunden er nu helt skrabet.

Skulle nogle være interesserede i endnu et skattefradrag, 
ville et ekstra bidrag på de skattebegunstigede 1.300.- kr. 
være særdeles velkomment, oplyser Fonden, derfor girokor
tet.

Det sportslige
Det sportslige skal også have et par ord: Det ses, at siden 
sidst er ’35, fra slet ikke at have været noteret, rykket frem 
til en 1. plads. Heller ikke 2. pladsen - ’45 - var sidst 
repræsenteret. ’44 derimod lå sidst på 1. pladsen, men må 
nu nøjes med en 3. plads.

Omkring ’45’s imponerende overhaling af ’44 er der 
iøvrigt det at sige, at årgangen har vist særligt snilde, idet 
den har indbetalt bidrag på fire afdøde kammeraters 
vegne. Derfor de ikke færre end 16 (!) heste under anfø
relse af årgangens »jockey«, H. C. Gjedde Jørgensen. Om 
løbets afsluttende fase siger han:

’44 kom godt fra start, men gik så ligesom i stå, for på 
det sidste at stå helt stille. Vi husker dem nu også fra tiden 
på skolen som en lidt sløv årgang...
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: S I A i L N S P it J A j Q
- I UDIESAMLING 
LERSØ PARKALLÉ lOf
2100 KH 0

Alt i 
Herlovianerudstyr 
hos

RINGSTEDGADE 2 -NÆSTVED - TELF. 72 03 90

Tilmelding til Herlufshoims 850-års jubilæum d. 29. nov. 1985
Jeg tilmelder:  personer til frokost på Vinhuset kl. 12.00 

..... personer til festlighederne på Herlufsholm

Navn ....................................................................................Årgang .......................................
Adresse ......................................................................................................................................... 
Postnummer.........................By ..............................................................................................
Ledsagers navn ..........................................................................................................................

Indsendes sammen med frankeret svarkuvert til:

Chefredaktør Kaj Dorph-Petersen
Ugebladet Hjemmet, Vognmandsgade 11, 1148 København K

Kuponen skal være fremme senest mandag morgen d. 11. nov. 1985
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62. ÅRGANG NUMMER 52 DECEMBER 1985

Jubilæet blev
en jubelfest 
af de helt store
Overrækkelsen af et gavebrev på Birgitte Gøye-Gården, nye vægtæpper i Vylen, 
et kæmpe solur på Helen-Hallens sydmur, festgudstjeneste i kirken, kirkespil, 
- begivenhed på begivenhed gjorde skolens festligholdelse af Herlufsholms 
850-års jubilæum til en mærkedag af de helt store.

Det store 850-års jubilæum på Herlufs
holm fradag den 29. november blev en 
daglang jubelfest, hvor alt var arrangeret 
minutiøst i forvejen og intet - bortset fra 
starten - gik galt, - i hvert fald ikke noget 
man som deltager i begivenhederne op
dagede.

Dagens første store højdepunkt var 
overrækkelsen til forstander Aage 
Wolff-Sneedorff (39) af det gavebrev, 
hvormed Birgitte Gøye-Gården officielt 
blev skolens ejendom. Denne overræk
kelse blev foretaget af formanden for 
Herlufsholm Fonden, højesteretssagfører 
Niels Pontoppidan (49) under overvæ
relse alene af Fondens og Herlovianer- 
samfundets bestyrelser og fandt sted i 
forstanderlejligheden ved ellevetiden om 
formiddagen. Det var dette starttids
punkt, der som det eneste glippede. Det 
skulle have været klokken ti, men på 
grund af et forrygende snevejr, der var 

årsag til et stort sammenstød på Konge
vejen nord for København, blev forman
den for Herlovianersamfunet, Kaj 
Dorph-Petersen (’43) så forsinket, at den 
fælles bus til sidst måtte køre uden ham 
og hans kone Merete. Med toget nåede 
de senere - men for sent til overrækkelsen 
af gavebrevet - frem til resten af dagens 
begivenheder.

Ved overrækkelsen forklarede Niels 
Pontoppidan, hvordan det havde været 
ønsket om at give skolen en nyttig gave 
til 850-års jubilæet, der havde været 
springbrædtet til hele projektet med pi
gekollegiet. I lang tid havde initiativta
gerne haft deres bange anelser, men tak
ket være den store offervilje, der var vist 
fra fonde og private, herunder gamle 
herlovianere, var det altså lykkedes.

- Birgitte Gøye-Gården et er vidnes
byrd om, at vide kredse har ønsket at 
bakke op om Herlufsholm som institu-

D AMMARKS 
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tion, og hele projektet har været båret 
frem af et ønske om, at Herlufsholm 
fortsat må være blandt de bedste skoler 
i landet, sagde han.

I sin tak mindedes Aage Wolff- 
Sneedorff Klaus Aarup (’51)s første fo
respørgsel til, om skolen overhovedet 
ville sætte pris på et pigekollegium, hvor
til han straks havde kunnet svare ja. 
Aage Wolff-Sneedorff lovede, at alt ville 
blive gjort, for at skolen fremover fortsat 
kunne være en god skole, - også for de 
piger, der allerede var flyttet ind i den 
nye bygning.

Dernæst blev selskabet ledt over i Vy
len, hvor der ventede en oplevelse udover 
programmet. Her afslørede Ruth Ritzau 
tre billedtæpper, hun havde lavet til ju
bilæet, og som var blevet hængt op i den 
totalt renoverede vyle. Tæpperne hænger 
på østvæggen, der hvor trappen op til 
sovesalene ovenpå går op, og nedenunder 
er der opsat en række kopier af munke
stole.

Ruth Ritzau forklarede på dejligt klin
gende norsk indholdet af de tre tæpper, 
hvoraf det første er en farvestrålende 
fantasi over de munke, hun mange Trol- 
lemorgener havde forestillet sig komme 
ind i kirken fra munkegangen. Dernæst 
følger et billede af Herluf Trolle og Bir
gitte Gøye, der bærer gyldne kæder og 
begge løfter nøglen til Herlufsholm, som 
de skænker bort. Det sidste tæppe bærer 
ordene Succissa Virescit, der fyldigt blev 
oversat til Se, det er fældet, men end det 
grønnes. Hovedmotivet er et træ, hvori 
den
kloge ugle giver sin lærdom videre til 
sine unger, og nedenunder slynger sig
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blodets røde bånd.
Også en anden gave til skolen skulle 

have været fremvist inden frokost, nem
lig et smukt solur opsat på Helen Hallens 
store sydvæg, men på grund af forsinkel
sen blev det op til den enkelte, efter 
frokosten, at besigtige det imponerende 
ur. Uret er en gave fra Rouenville-legatet 
til skolen.

Og endnu et punkt blev der plads til 
uden for programmet: Fra Fynske Herlo- 
vianere fik pigerne på Birgitte Gøye- 
Gården af pastor emeritus Knud Aarup 
(’19) overrakt 800.- kr., som de måtte

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)
Solvej 8, 1. tv.
3400 Hillerød
(02) 26 92 46

Arbejde: 
(01) 29 95 33

Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri 
4100 Ringsted 

bruge som det faldt dem ind. Beløbet var 
samlet ind blandt fynske herlovianere 
ved deres sammenkomster siden starten 
på indsamlingen til Birgitte Gøye-Går- 
den. På pigernes vegne takkede en af 
piplene, elevrådsformand Vibeke Nør
gaard for gaven.

For tæt ved 100 gamle herlovianere 
begyndte dagens hovedbegivenheder 
imidlertid først klokken 12 inde i Næs
tved på Vinhuset ved den frokost, som 
Herlovianersamfundet der havde arran
geret. Herfra gik turen til kirken, hvor 
alle var på plads klokken 14, da dronning 
Margrethe ankom og festgudstjenesten 
begyndte.

Meget velvalgt sang vi først salmen 
Kirken den er et gammelt Hus, og efter 
at koret havde fremført en bearbejdet 
version af Te Deum, sang vi endvidere 
salmen Hyggelig, rolig, Gud er din Bolig.

Selve altertjenesten blev foretaget af 
sognepræst Niels Toft selv, men prædike
nen blev holdt af biskop Bertil Wiberg. 
Bagefter sang koret, der blev ledet af 
adjunkt Niels Koefoed, Sorrig og glæde 
de vandre til Hobe og Den klare sol går 
ned. En meget smuk fremførelse af Mo
vement from the Trumpet Sonata fik vi 
derefter med Morten Stanley Hansen på 
trompet og Stefan Hansen på orgel, 
mens det naturligvis var organist An
dreas Larsen, der på smukkeste vis spil
lede den øvrige orgelmusik under guds
tjenesten.

Endelig sang koret yderligere Jesus 
hjertets lyst og glæde, inden vi istemte 
salmen Nu takker alle Gud.

Da vi kom ud viste det sig, at en 
eskadron på 26 heste fra Garderhusar 
Regimentet inde i Næstved var stillet op 
til parade for dronningen. Da vi andre 
kom ud blev der kommanderet rør, hvor

Fra kirkespillet ses her Birgitte Gøye i 
Line Kaas skikkelse omgivet af skolens 
første diple.

efter hestene fik serveret et æble og gar
derhusarerne en gammel dansk af nogle 
diple, inden de under ledelse af eskadro
nens chef, major Leif Koch Nielsen drog 
af igen.

Sammen med forstanderen, rektor og 
de to formænd var dronningen umiddel
bart efter gudstjenesten gået over til Bir
gitte Gøye-Gården for der at drikke te 
sammen med piplene og deres sovesals
lærer Lone Hvidtfelt Nielsen og hendes 
mand Jørgen..

I mellemtiden hyggede vi andre os i 
rektorboligen, som gæstfrit var blevet 
stillet til vor disposition, indtil vi klokken 
17 atter skulle være på plads i kirken, - 
denne gang for at se en noget anden 
forestilling.

Lektor Mads Nielsen havde til opfø
relse denne dag skrevet og instrueret et 
kirkespil med titlen »Sværd skal vige for 
kors« om Birgitte Gøyes kamp for skolen 
i tiden umiddelbart efter Herluf Trolles 
død.

Indgangen til kirken foregik gennem 
Klostergården, hvor Herluf Trolles kiste 
stod ved siden af hans opsadlede hest 
omgivet af et ligtog med fakler. Efter at 
være kommet på plads i kirken trængte 
lyden af salmen, Vor Gud han er så fast 
en Borg, spillet på trompet og tromme, 
ind til os gennem vinduerne ud til klo
stergården, og lidt efter kom ligtoget ind 
og op gennem kirken til scenen, der var 
bygget op foran alteret.

Her blev kisten stillet op, og under den 
korte gudstjeneste, der fulgte, fik Niels 
Hemmingsen lejlighed til fra prædikesto
len at mindes Herluf Trolles ord om de 
gyldne kæder.

Efter denne meget virkningsfulde ind
gang fulgte beretningen om kampen mel
lem Birgitte og hendes familie, - en be
retning der, såvidt deres udsendte kunne 
bedømme, samtidig med at være under- 
oldende fortalt, holdt sig inden for ram
merne af det historisk kendte.

Lektor Mads Nielsen deltog selv som 
statist i stykket, men styrede ellers spillet 
fra sidelinien.

Efter kirkespillet var dagen slut for de 
150 deltagende gamle herlovianere og 
ledsagere. Men medlemmerne af de to 
bestyrelser, - samfundets og fondens, - 
var yderligere blevet inviteret til at del
tage festmiddag om aftenen i den gamle 
festsal med skolens lærere samt undervis
ningsminister Bertel Haarder og kirke
minister Mette Madsen.

Ved middagens begyndelse blev lektor 
Mogens Jensen tildelt hvervet som toast 
master, og denne slog straks fast, at in
gen af hensyn til middagen ville få ordet 
før efter anden ombæring af hovedretten. 
Middagen var tilberedt af frøken Jensen 
personligt og bestod af en hvidvinsdam
pet lakseørred, rensdyrryg, en osteanret
ning og til dessert romfromage med kir
sebærsovs.
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Forstander Aage Wolff-Sneedorff med 
det gavebrev, der markerer overdragel
sen af Birgitte Gøye-Gården til skolen. 
Brevet ledsages af en liste over alle bi
dragydere. Til højre formanden for Her- 
lufsholm-Fonden, Niels Pontoppidan.

Aftenens første taler var forstander 
Aage Wolff-Sneedorff, der indlednings
vis berørte Herlufsholms høje alder, men 
ellers slog fast, at det ikke var en antik
vitet, men en jubilar i fineste form, vi 
fejrede.

Om elevsituationen sagde han, at de 
dagelever, skolen for tyve år siden for 
første gang fik ind på skolen, sandsynlig
vis de nærmeste år ville blive færre. Men 
heldigvis ville behovet for kostskolen 
stige, og han kom her også ind på opfø
relsen af Birgitte Gøye-Gården.

Om skolens samarbejde med myndig
hederne nævnte han det gode forhold til 
såvel Undervisningsministeriet, som sko
len er underlagt, som til Storstrøms amt 
og Næstved kommune.

Undervisningsminister Bertel Haarder 
beskæftigede sig i sin tale også umiddel
bart mere med nutiden og fremtiden end 
med fortiden, selvom han havde haft 
ulejligheden med at regne ud, at Herlufs
holm faktisk var fire gange så gammel 
som USA og tre gange så gammel som 
Sorø Akademi.

Det, der specielt optog ham vedrø
rende fremtiden, var de kundskaber, ele
verne her som andre steder i landet skal 
bruge i det næste århundrede. Om Her
lufsholms muligheder for at leve op til

Dronning Margrethe fik også tid til i 
forstanderlejligheden at se nogle af de 
gamle breve og dokumenter.

Blaii

disse krav nævnte han de allerede eksi
sterende datastuer og musikstuer, skolen 
i dag råder over.

- Som alle ved er Herlufsholm en 
usædvanlig god skole, sagde han og tilfø
jede, at han ikke var i tvivl om, at Her
lufsholm også de næste 850 år ville finde 
sin plads som en af de virkelig gode 
skoler.

Dernæst talte skolens elevrådsfor
mand, Vibeke Nørgaard. Hun takkede 
skolen for det arbejde og de ressourcer, 
der var blevet lagt i festligholdelsen af 
jubilæet, og kom dernæst ind på opførel
sen af Birgitte Gøye-Gården, der havde 
gjort det muligt for hende at blive dipel. 
Den var, efter en stormfuld premiere, nu 

en del af skolen, fastslog hun. Endelig 
takkede hun for samarbejdet i lærerrådet 
og håbede,, de ved en fælles indsats 
kunne gøre Herlufsholm til en endnu 
bedre skole.

I den meget personlige tale, som kirke
minister Mette Madsen derefter holdt, 
kom hun ind på sin dobbelte tilknytning 
til skolen, - dels gennem tilknytning til en 
dipel, der gik på skolen i 50’erne, og 
senest i kraft af, af at hun var gemmel 
skolekammerat med Bente Scheel, nu 
Wolff-Sneedorff.

Ind immellem disse taler var der ble
vet sunget en række sange om Herlufs
holm med Andreas Larsen ved flyglet. 
En af dem var skrevet til Trollefesten 
sidste år af Kaj Dorph-Petersen, og 
umiddelbart inden vi sang den, holdt han 
selv en ikke nærmere referérbar tale. 
Ikke blot fordi Deres referent i selskab 
med sin charmerende borddame havde 
drukket pænt af såvel Chablis’en som 
Chateau Falfas’en, men også fordi for
manden var i et af de mest ustyrligt 
veloplagte luner, undertegnede endnu 
har set ham i.

Til gengæld kan jeg imidlertid tilføje, 
at vi som det sidste punktum for en 
ualmindelig festlig dag sang Hører I sko
vene suse, så ikke et øje var tørt!

Gregers Møller

OBS!
Reserver allerede nu aftenen onsdag- 
den 12. marts til Herlovianersamfun- 
dets ordinære generalforsamling. Nær
mere om tid, sted og indhold oplyses 
senere.
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Læseværdig bog 
om syv år 
på Herlufsholm
Palle Oluf de Bang: Dipelår på Her
lufsholm 1931-1938. Eget forlag, au
gust 1985. 65 sider.

Af Niels Erik Alling Møller (’41)

Den tilgængelige memoireliteratur om 
gamle diples skoleår på Herlufsholm 
er sparsom. Utilgængelige memoirer 
findes derimod uden tvivl i betydeligt 
omfang hos Den kongelige Ordenshi
storiograf. Ingen herlovianer, som har 

indleveret sin levnedsbeskrivelse der, 
kan have forbigået sine dipelår i tavs
hed. Eftersom disse beskrivelser er 
sikret fuld diskretion, må det rimelig
vis formodes, at de samlet ville kunne 
afgive stof til et rigt nuanceret billede 
af livet på Herlufsholm gennem ti
derne.

Men dér må vi blive udenfor. Så 
meget mere kan vi glæde os over den 
nu foreliggende publikation fra Palle 
de Bangs (’38) side.

Foto fra bogen med Palle de Bang i 
midten. Bogen kan købes gennem 
Georg Christensens boghandel for 
150- kr.

Anmelderen kom i 4. klasse i 1937 
og oplevede i sit første dipelår Palle de 
Bangs hold som 7. klasse. Sært her at 
få indblik i denne gudekreds’ skolefor
løb og side for side konstatere, at også 
de havde menneskelige træk.

Publikationens disposition er ganske 
enkelt kronologisk. Men hvor fremstil
lingen inden for denne ramme giver 
anledning til det, frigøres et emne, en 
traditionsbeskrivelse, en række hører
portrætter eller andet fra den tidsmæs
sige sammenhæng. Dette gør læsnin
gen afvekslende og levende. Almene 
vurderinger finder på naturlig måde 
plads mellem konkrete begivenheds
beskrivelser.

Langt overvejende giver forfatteren 
os velvillige og positive fremstillinger. 
Det er også således, vi helst vil have 
det. De negative og smertelige erfarin
ger, som hver især måtte gøre, kan vi 
passende holde for os selv, hvis vi 
iøvrigt vil delagtiggøre andre i vore 
erindringer.

Der er kun én afvigelse fra den 
velvillige linie: Heis holdt en dimis
sionstale, som sårede, rystede og skuf
fede klassen. Som sagen fremstilles, 
ser det da også ud, som om talen var 
et eklatant fejltrin. Tankevækkende, 
at vore uretfærdigheder over for andre 
mennesker skal forblive så uudslettede 
i deres sind. Denne begivenhed i 1938 
vil de pågældende erindre århundre
det ud.

En enkelt fejl: Den lyshårede dipel 
under vyleuret, side 44, er ikke Jørgen 
Dons Madsen, men hans broder Thor
bjørn.

Og et savn: Det havde været mor
somt, dersom vi i passende omfang 
var blevet delagtiggjort i de optræden
des senere liv og virke. Denne udela
delse kan imidlertid ikke være uover
vejet, og man kan tilgive den på bag
grund af den hele fremstillings øvrige 
rigdom på detaljer.

En meget læseværdig skildring af 
Herlufsholm. Knyttet til 1930’erne, 
javel; men den vil givet kunne læses af 
ældre og yngre herlovianere med 
samme glæde som af de samtidige.
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Festlig
Trolle-Rus- 
fest på 
Søpavillonen
Igen bliver Trollefesten fejret i spæn
dende omgivelser, - på Søpavillonen i 
København lørdag den 18. januar kl. 
18.30

Hurtig tilmelding tilrådes til Trollefe- 
sten lørdag den 18. januar 1986. Vi 
kan højest være 200 festdeltagere i 
den nyrestaurerede Søpavillon, og det 
antal kommer vi nemt op på i år, hvor 
Trollefesten er blevet kombineret med 
den traditionelle velkomstfest for årets 
studenterårgang (’85).

Traktementet er valgt med omhu 
for at leve op til de spændende omgi
velser med udsigt over den isdækkede 
Peblingesø, - vi starter med en festlig 
velkomstdrink inden vi går ind til en 
dejlig tre retters Trollemiddag med 
kalkunpaté til forret, dernæst en læk
ker oksehøjreb samt til dessert husets 
tærte med frisk frugt. Der er beregnet 
en 'A flaske rødvin pr. deltager samt 
portvin til tærten, og efter middagen 
serveres der kaffe med cognac.

Senere er der naturligvis dans, - 
inklusive festlig fælles lanciers, - hvor
efter der vil blive åbnet en bar.

Nærmere om pris samt praktiske 
oplysninger om tilmelding findes i in
vitationen på bladets bagside.

HVOR MEGET KAN DU
HUSKE AF
HERLOVIANERSPROGET?
Vigtigt, at vi alle giver Jens Normann Jørgensen og Sven Tito Achen vores hjælp 
med at revidere den nye ordbog over det herlovianske sprog, der skal udgives næste 
efterår.

De fleste har nok i ganske tydelig 
erindring, hvad siær er for noget. An
dre husker Mygningen og Stark. Mon 
ikke også flertallet er sikker på betyd
ningen af Heis?

Visse af herlovianerordene har levet i 
mange år (over 150 år!). Andre er 
ganske unge - hvor mange gamle her- 
lovianere ved hvad dof er for noget? 
Atter andre har levet i ganske kort tid 
og er derefter gået af brug uden at 
være slået an blandt generationerne 
efter den, der dannede dem.
Jeg forsøger at få et overblik over de 
mekanismer, der styrer og har styret 
herlovianersproget. Det er bl. a. til 
brug for en beskrivelse af sproget med 
tilhørende ordbog, som er planlagt til 
at udkomme sidst i 1986.

Stor ros til 
3.g for en 
veloplagt 
fugle
skydning
Af Aase Randstoft (’74)

Hvor er det dog vidunderligt, at man 
bare een dag om året altid kan stole 
på det danske sommervejr - nemlig på 
fugleskydningsdagen på Skolen.

Sol og lun eftersommervind ful
dendte det fine arrangement. Ingen 
kan vel være i tvivl om, at netop dette 

Jeg beder derfor alle gamle herlovia- 
nere, som husker sproget, om udsagn 
herom.
Jeg vil gerne vide følgende:
Hvilke ord fra Herlovianersproget 
kender du? (Tag hellere for mange 
med end for få)
Hvad betyder hvert ord?
Hvordan er det dannet?
Hvornår brugte du det på Herlufs
holm?
løvrigt er enhver form for bemærknin
ger og oplysninger særdeles velkom
men.
Skriv til Herlovianeren eller til
J. Normann Jørgensen
Institut for dansk sprog og litteratur 
Danmarks Lærerhøjskole 
Emdrupborg
2400 København NV 

arrangement har krævet en masse tid 
og opfindsomhed fra 3.g’ernes side - 
men arbejdet har ikke været forgæves 
- dette skal nævnes til 3. g’s ros.

Overalt svirrede det med nye »tit
ler« samt nye påhit - humoren var ikke 
gemt væk - og her tænker jeg specielt 
på færgeoverfarten nede ved åen - det 
var en fiks idé.

Altid møder man jo gode, gamle 
kammerater og hygger sig med dem - 
ægte venskab rokker tiden jo ikke ved!

Men trods vor stadige snakken om 
vore oplevelser igennem årets løb, blev 
vi dog tavse for en kort stund i positiv 
overraskelse og glæde over hvor hyg
geligt og pænt pigerne havde formået 
at indrette sig i deres nye hjem.

Gæstfrit blev vi budt indenfor på 
adskillige af de smagfulde »humre« 
(hvor dørene var uden høpsehuller!).

Man var ikke i tvivl om, efter at 
have sludret med både pigerne og for
ældrene, at der var trivsel på Birgitte 
Gøye Gården.

549



Jeg drikker 
snart den 
præmie selv
Det store foto på midteropslaget af 
forrige nummer af Herlovianeren er 
ikke kommet et skridt nærmere en 
datering, end den afgrænsning, Sven 
Tito Achen (’40) selv fremkom med i 
sit oplæg til konkurrencen.

Tanken var, at specielt de gamle 
herlovianere, der gik på Herlufsholm 
på det tidspunkt, hvor billedet blev 
taget, skulle give begrundede gæt på 
det nøjagtige årstal for optagelsen, 
årstiden og om muligt datoen og tids
punktet på dagen. Selvom det turde 
være unødvendigt, udlovede Herlovia
neren en ikke nærmere defineret »præ
mie« til den, der kom nærmest. Den 
præmie drikker Herlovianerens redak
tør snart selv, - hvis ikke der inden 
Trolle/Rusfesten er indløbet kvalifice
rede gæt på optagelsens datering.

Den eneste reaktion er kommet fra 

rektor Henrik Hertig (’33), der skri
ver, at han ikke mener at kunne finde 
observatoriet på billedet, og det blev 
dog bygget i 1928-29. Alligevel fore
kommer Achens afgrænsning af tids
punktet til mellem 1933 og 1940 ham 
som uimodsigelig.

Det er nu, 
hvis man 
vil søge 
et legat
Ansøgningsskema skal være indsendt 
inden den 14. januar 1986
Herlovianersamfundet administrerer 
en række legater, hvis formål er at 
støtte studerende, der har haft en for
tid på Herlufsholm.

Legatformuen er desværre for lille 
til at klare selv det mest åbenlyse 
behov. Årligt kan vi kun uddele ca.

Der må være flere bud! Skriv til 
Gregers Alling Møller, Vigerslev Alle 
21, 2500 Valby inden den 18. januar. 
- Brug julen til at finde bladet frem og 
pusl lidt med tanken!

gm

20.000 kr. af egne midler, men heldig
vis stiller Herbert Rouenvilles legat 
yderligere ca. 45.000 kr. til rådighed 
for Herlovianersamfundet og dermed 
suppleres vore egne midler på smuk 
vis.

En uforklarlig, men i denne forbin
delse meget heldig tidsforskydning af 
Herbert Rouenvilles bidrag gør, at vi 
i 1985 og 1986 endvidere er i stand til 
at udbetale yderligere ca. 20.000 kr. 
Altså alt i alt ca. 85.000 kr.

For at få del i disse midler kan 
studerende, der sidder i økonomisk 
trange kår rekvirere et ansøgnings
skema hos samfundets kasserer, advo
kat Jan Trier, - eller dennes sekretær 
Gullan Jørgensen, - Niels Hemming- 
sensgade 9, 1153 København K, tele
fon (01) 12 07 52.
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Personalia
1919
Herlovianersamfundets decisor, di
rektør, cand, polit. Leif Berg er 
den 3. oktober 1985 afgået ved 
døden.

Efter studentereksamen be
gyndte Berg som journalist på Da
gens Nyheder, men han fik inter
esse for reklamebranchen og blev 
gennem fire år knyttet til det ame
rikanske bureau J. Walther 
Thompson. Herfra kom han til Gu- 
tenberghus, hvor han i 1938 blev 
reklamebureauets direktør. Hans 
kreative evner kom ikke bare Gu- 
tenberghus til gode, men også de 
organisationer, der trak på hans 
arbejdskraft, idet han havde bety
delige tillidshverv inden for dansk 
reklame. Leif Berg var den mo
derne reklamemand, både idérig 
og slagfærdig. Han havde i sine 
yngre år været flittig gæst i Stu
denterforeningen, hvor han skrev 
revyer sammen med Mogens Dam 
og fætteren Ludvig Brandstrup. 
Hans interesse omfattede også 
gamle bygninger, og Leif Berg 
kom til at øve en betydelig indsats 
i Foreningen til Hovedstadens For
skønnelse og Foreningen til gamle 
bygningers Bevarelse.

1926
Kontorchef, cand. jur. Georg Louis 
Mourier, R. I. af Dannebrog, er 
den 23. oktober 1985 afgået ved 
døden.

1935
Anders Lassen (H’35) får nu en 
mindeskov. Skoven skal plantes i 
Israels bjerge ved det Middelhav, 
hvor han præsterede sine største og 
mest fantastiske bedrifter under 
Den anden Verdenskrig.
1940
Morgenavisen Jyllands-Posten 
bragte den 21. september 1985 en 
artikel af Sven Tito Achen, der 
skrev over temaet »de unges 
sprog«.

Achens bog »Symboler omkring 
os« (Gads Forlag, 1975) er nu - 
1985 - kommet i en ny, meget 
stærkt udvidet udgave, og er i mel
lemtiden tillige udkommet på 
svensk, amerikansk (også som pa
perback) og senest på japansk.

Harold Sihm, der siden 1955 det 
meste af tiden har boet i Lappland, 
og i dag er grubelæge i Kiruna, var 
i årene 1975-78 udsendt af World 
Health Organisation (WHO) som 
rådgiver for regeringen i Malaysia.

Hans ophold dér resulterede 
blandt andet i en række social
medicinske publikationer, på en
gelsk og svensk, og senest i en helt 
anden slags bog, ikke en »rejsebe
skrivelse«, men hvad man kunne 
kalde en samfundsbeskrivelse eller 
måske snarere en livsbeskrivelse, 
»Förloret paradis, Malaysiske skis
ser« (Carlssons Bokförlag, Stock
holm, 1985). I 1983 udsendte Ha

rold Sihrn »Homo Faber. Den ar
betande människan«, der handler 
om handicap, revalidering, social 
rehabilitering m. m.

Børsens Nyhedsmagasin inde
holdt den 2. september 1985 under 
rubrikken »Meninger« et indlæg af 
Paul Adam Tvede. Tvede, der er 
direktør i Københavns Magistrats 
1. afd., fandt anledning til at sige 
sin uforbeholdne mening om real
lønsudviklingen for grupper af of
fentligt ansatte i almindelighed og 
højere tjenestemænd i Københavns 
kommune i særdeleshed.

1941
En kreds af borgere på Bornholm, 
med Bornholms Skovdyrkerfor- 
ening som centrum, tog i foråret 
1985 initiativ til at skabe et minde 
om skovrider Bent Engberg, der 
døde i juni 1984. Under smukke og 
højtidelige former plantede man 
den 12. juli 1985 ved indgangsom
rådet til Kannikegårdsskoven et 
egetræ, som fik navnet »Bent Eng
bergs træ«. I begrundelsen hed det, 
at træet er plantet »til minde om et 
menneske der i mange år, og på 
utallige måder, ud over at bestride 
sin stilling, lagde sine kræfter i 
foretagender, der alle var af stor 
betydning for det bornholmske 
samfund, og for at fastholde min
det om en farverig og positiv per
sonlighed«. Det var meningen se
nere at opstille en rund bænk om
kring træet, med en inskription, 
hvorved kommende generationer 
kan se hvorfor og for hvem træet er 
plantet.
Kaptajn Otto Qvist Krüger er den 
19. september 1985 afgået ved dø
den, 63 år gammel. Cruche, som 
han blev kaldt blandt venner lige 
siden Bim (lektor Helms) i fransk
timen bestemte, at det skulle han 
nu hedde, gik efter studentereks
amen ind i søværnet, hvor han blev 
løjtnant i 1946. Han havde forskel
lige tjenester, således i Kongeski
bet »Dannebrog« og i minestrygere 
og torpedobåde inden han i 1950 
trådte ud af linien og fik ansættelse 
i Det Østasiatiske Kompagni. Her 
avancerede han til kaptajn i 1958. 
Efter et par år kom han i land for 
at virke i Kompagniets skibsin
spektion. Fra 1976 var han chef for 
den nautiske inspektion - en post 
han bestred, indtil han i 1970 
trådte ud af Kompagniet for at slå 
sig ned dels i Spanien, dels i 
Saunte.

Cruche var meget trofast over
for sine venner, dels fra Herlufs
holm og dels fra søofficersperio
den. Han overleves af sin kone 
Mimi og to voksne sønner, John og 
Michael. Broderen Poul Q. Krüger 
er landsretssagfører i Roskilde.

Viggo Levinsky er gået på efterløn.

Niels Erik Alling Møller er afske
diget med pension fra 1. februar i 
år.

1943
Statens femårige kontrakt om drift 
af Gizan-hospitalet i Saudi-Ara
bien udløber til januar 1986 - kon
trakten udbydes i offentlig licita
tion. Lederen af det sekretariat, 
der har til opgave at bemande Gi
zan-hospitalet, Ebbe Geldorf kom
menterede situationen omkring 
kontraktudløbet i Berlingske Ti
dende den 23. september 1985.

1950
282 danskere er med for første 
gang i den seneste Kraks »Blå 
bog«. En af de senest optagne er 
journalist, cand, polit. Hans V. Bi
schoff.

Per Frigast Larsen, som i sin tid 
var direktør for A-pressen, har nu 
opholdt sig 11 år i USA, og har 
som direktør og ejer af flere selska
ber haft en rimelig succes i sin 
tilværelse. Han har blandt andet 
solgt 700 optimistjoller til sejlklub
ber i USA, men er også interesse
ret i medicinske engangsartikler. 
Frigast er iøvrigt den første af år
gang (’50), der har ringet sin år
gangsrepræsentant op, og medvir
ket til opklaring af sin årgangs bo- 
pæl/telefonnumre.

I overværelse af Malteserordenens 
storkansler modtog Gorm Gustav 
Pedersen den 18. oktober 1985 
Malteserordenens ridderkors ved 
et festkonvent på Dragsholm slot.

1951
Ved nytårstid om et år kan danske 
fjernsynsseere vente at få en dansk 
rejseserie på skærmen, redigeret og 
optaget i den internationale stil af 
oberst Søren Haslund-Christensen 
og filminstruktør Erik Frohn Niel
sen. De rejser over midsommeren 
1986 til Centralasien, hvor de vil 
udforske og dokumentere, hvorle
des mongolerne overlever med de
res traditioner i fjernsynets, bilens 
og de centraliserede politiske nor
mers tidsalder.

Søren Haslund-Christensen føl
ger således sin far, opdagelsesrej
sende Henning Haslund-Christen- 
sens fodspor og følger dennes resul
tater op ved anvendelse af den nye 
tids medier. Rejseekspeditionen 
har en række offentlige og private 
sponsorer.

1954
Major Axel Bjørn Aller modtog 
den 24. september 1985 i Køben
havn en hæderspris på 25.000 kr. 

Lejlighed
Vi - ingeniørstuderende på DTH og sygeplejerske, Rigsho
spitalet - søger hjælp til at finde en lejlighed i Københavns
området. Alt har interesse.
Henv. til Lars Madsen snarest.

Kollegiebakken 9, vær. 4115, 2800 Lyngby.
Tlf. 02-88 15 55, lok. 4115

02-88 18 82, lok. 4115

fra Laane- og Sparekassen for of
fentligt ansatte. Axel Aller har fået 
prisen for sit store humanitære ar
bejde i Den tredje Verden. Han 
har siden 1976 deltaget i adskillige 
projekter under Folkekirkens Nød
hjælp og Dansk Røde Kors, blandt 
andet i Øvre Volta, Zambia, So
malia og Mauritanien i forbindelse 
med tørke, hungersnød og i andre 
krisesituationer.

Sjællands Tidende bragte den 28. 
september 1985 et smukt portræt 
af overlæge Mogens Rahbek i an
ledning af dennes 50-års-fødsels- 
dag den 1. oktober.

1955
Lektor Peter Springborg var den 
23. september 1985 i audiens for at 
takke Dronningen for tilstedevæ
relse ved Den 6. Internationale 
Saga Kongres på Kronborg.

1965
Eric Wandel-Petersen er pr. I. ok
tober blevet udsendt til Mexico for 
3-5 år af F. L. Smidth & Co.

1972Per Sjøqvist er efter endt ud
dannelse blevet ansat som advokat
fuldmægtig hos Horten & Co.

1973
Christian Brøndum er efter nogle 
år som informationsmedarbejder i 
Dansk Arbejdsgiverforening nu 
blevet ansat på Dagbladet Børsen.

H. B. P.

En bemærkning fra 
Personalia-redaktøren.
Det er fra ganske mange personer 
tilkendegivet, at Personalia-rubrik- 
ken har en særlig bevågenhed, når 
Herlovianersamfundets medlem
mer modtager Herlovianeren.

Personalia’s redaktør synes na
turligvis, at det er helt fint.

MEN - personalia’s redaktør (og 
Herlovianerens redaktør) har gen
nem længere tid gerne villet bringe 
flere - langt flere - nyheder, og det 
er egentlig med nogen undren, at 
redaktionen konstaterer, at antallet 
af nyheder, der modtages fra læ
serne, er forholdsvis begrænset, 
specielt hvad angår årgangene ef
ter I960.

Personalia kan kun bringe flere 
nyheder, hvis læserne medvirker 
mere aktivt end hidtil. Personalia’s 
redaktør skal derfor tillade sig at 
rette en opfordring til læserne om 
- i det mindste forsøgsvis - at være 
mere aktive.
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HERLOVIANERSAK 2100 °“ 0
en stor glæde at kunne invitere

Dem og Deres ledsager til
Trollefest og Rusfest på Søpavillonen lørdag den 18. januar 1986 kl. 18.30

Jubilarårgangen 05, 10, 15, 20, 25 og 35 deltager som Samfundets gæster.
For øvrige deltagere er prisen 350.- for medlemmer og 175.- kr. for ledsagere. For medlemmer 
blandt de otte yngste årgange er prisen for såvel Dem som Deres ledsager 175.- kr. For russer 
og deres ledsagere er prisen 19.85.
På grund af pladsforholdene på Søpavillonen er deltagerantallet begrænset til 200, og hurtig 
tilmelding kan derfor tilrådes.
Svar udbedes senest onsdag den 8. januar 1986 til advokat Jan Trier, Niels Hemmingsens- 
gade 9, 1153 København K, telefon 01-12 07 52. Tilmelding meget gerne skriftligt vedlagt 
check på beløbet.

Påklædning:
Smoking I Mørkt tøj / Festtøj

PROGRAM
Festmiddag med velkomstdrink, kalkunpaté, oksehøjreb og husets tærte m. frisk frugt

Kaffe m. cognac - Dans og bar

Søpavillonen ligger på Gyldenløvesgade med udsigt over Peblingesøen. Parkeringsvagten parkerer bilen.
Buslinierne 2, 8, 13, 19, 63 og 68

Alti
Herlovianerudstyr 
hos
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