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63. ÅRGANG NUMMER 53 MARTS 1986

Anvendt pædagogik 
satte liv i Trolledag
Af Niels Erik Alling Møller 
(’41)

I særnummeret af »Herlufsholm Kon
takt«, udsendt i anledning af Skovklo
sters 850-årsdag 29. november 1985, 
gør forstanderen, kammerherre Aage 
Wolff-Sneedorff (’39) rede for aktivi
teterne i perioden 1965-1985.

Det har været en periode med gen
nemgribende forandringer på mange 
områder. Eksempler er bygningerne, 
dicipelklientellets sammensætning, hø
rerkollegiets uddannelsesmæssige bag
grund, godset og skovene.

Ved læsningen må ældre herlovia- 
nere erkende, at Herlufsholm har væ
ret gennem en skelsættende udvikling. 
Det er derfor nærliggende at stille det 
bekymrede spørgsmål, om der snart er 
noget tilbage af det Herlufsholm, som 
man engang kendte.

Det er der. Og vi er ikke beretti
gede til at bebrejde dem, som i dag 
har ansvar for Herlufsholm, når de 
dybt engagerede fører skole og stif
telse gennem tidens hastigt skiftende 
vilkår. Heller ikke, når Herlufsholm 
derved ændrer karakter. De skal 
tværtom vide, at den tillid, som deres 
gerning må hvile på, også strømmer 
dem imøde fra gamle herlovianere.

Men når det er sagt, skal det også 
siges, at enhver opretholdelse af tradi
tionerne glæder os. Især, når vi kan 
tage del i dem. Ved visse begivenhe
der mødes Herlufsholm af i dag med 
os af i går.

Trollemorgen i kirken er centralt 
placeret i vor herlovianske bevidsthed. 
Vi deltager, når vi kan. Og er vi for
hindrede, går mange tanker derned til 
kirken.

Lad så dette træde i stedet for en 
deltaljeret beskrivelse af Trollemorgen 

1986. Den afvikledes smukt, helt i 
overensstemmelse med traditionen.

Talen blev i år holdt af højesterets
dommer Niels Pontoppidan (’49). Den 
bringes særskilt. Meget beklageligt 
var højttaleranlægget ikke i stand til 
at formidle den til alle. Således gik de 
gamle herlovianere i søndre korsarm 
glip af store afsnit.

Gnisten var ved orglet og ledede 
koret for 48. gang.

Efter højtideligheden var skolen, 
som det nu er blevet sædvane, vært 
ved et morgenmåltid i festsalen. En 
venlighed, som altid modtages med 
glæde. Her gives der anledning til at 
tale med gamle kendinge, som man 
kun har kunnet nikke til i kirken.

Klokken halvti kunne vi overvære 
en underholdning i Helenhallen. En 
ny aktivitet, forstod vi. Meget prisvær-
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Generalforsamling 
onsdag 12. marts
Dagsordenen for den ordinære gene
ralforsamling i Herlovianersamfundet, 
- der i år finder sted onsdag den 12. 
marts, - lægger ikke op til de store 
beslutninger.

Formanden Kaj Dorph Petersen, 
kassereren Jan Trier, festudvalgets 
formand Aase Randstoft og junior
medlemmet Christian Levin er alle på 
valg. Men da de også alle - heldigvis - 
er parate til at lade sig genvælge, er 
der ingen grund til panik.

Et enkelt valg til de øvrige poster 
trænger sig dog på. Det er valget til

hvervet som decisor, som direktør Leif 
Berg (’19) indtil sin død i efteråret 
1985 så udmærket varetog. Her fore
slås det at vælge den hidtidige sup
pleant for decisor, professor, dr. med. 
Mogens Andreassen (’29). Samt til ny 
suppleant for decisor at vælge admini
strerende direktør Ebbe J. B. Chri
stensen (’43).

Endelig foreslår bestyrelsen af hen
syn til et igangværende redaktørskifte 
på Herlovianeren at vælge den af
gående redaktør Gregers Møller til 
suppleant til bestyrelsen.

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

Anvendt pædagogik .
fortsat fra forsiden

dig - thi hvad kunne diple, dapie, piple 
og paple ellers finde på at foretage sig 
på en lang fridag? Anvendt pædago
gik!

Programmet lededes af lektor Mo
gens Jensen, som oplyste, at det var 
blevet sammensat i løbet af de fire 
foregående dage. Nok muligt, men 
indøvelsen af de rigt varierende ind
slag skyldtes i hvert fald længere tids 
fritidsarbejde!

En lystig prolog fremførtes i bedste 
bulestil af Poul Østergaard, Karin 
Rørbech og Charlotte Høm.

Derpå spilledes »The Entertainer« 
af pianisten Stefan Hansen, et ubestri
deligt talent.

En efterfølgende karateopvisning 
godtgjorde, at i hvert fald Mads Mad
sen, Chr. Krarup-Christensen, Jens Bo 
Bertelsen, Charlotte Jensen og Bjarke 
Christensen ville være vel bjærgede, 
dersom de ved lejlighed skulle komme 
i dårligt selskab.

Et udmærket orkester med Stefan 
Hansen, Mogens Hansen, Michael Pe
tersen og J. Mynster fremførte nu og 
i senere numre »Lutter brave Men’- 
sker«, »De prostitueredes Slagsang« og 
»Italiotsangen«. Bless them.

Det skyldes ikke blot royalisme, når 

jeg må mene, at et nummer vedrø
rende regentparret var en mat affære. 
Men pigen var sød.

Jens Bredholt og Henrik Raahauge 
dansede virtuost en wienervals - eller 
var det måske to? - på rulleskøjter og 
éthjulet cykel. Sandelig, kunsten fin
der mange udtryksformer.

En epilog var en videreførelse af 
prologen. Vi opfordredes til alle at 
synge med, men viljen oversteg evnen. 
Vi blev heldigvis hjulpet af den 
samme backing group, som spillede til 
prologen. De reddede stumperne for 
os: M. Pagh-Schou, Anders Herbo, J. 
Mynster og John Christiansen.

Efter dette program uddelte Heis to 
legatportioner, skænket af skolens 
danselærerinde, fru Suzanne Heering. 
De var bestemt som påskønnelser af 
kunstneriske udfoldelser og var hver 
på kr. 1.000. De tilfaldt Morten Han
sen for hans trompetsolo i forbindelse 
med »Sværd skal vige for Kors«, 29. 
november 1985 i kirken, samt Line 
Kaas for hendes præstation som Bir
gitte Gøye ved samme lejlighed.

Inden vi forlod Herlufsholm, be
søgte vi en grafisk udstilling. Især et 
usigneret træsnitarbejde tiltrak megen 
opmærksomhed.

OBS!
Fynske 
herlovianere
Den årlige stiftelsesfest finder sted i 
år torsdag d. 23. maj på Ulriksholm. 
Nærmere om arrangementet vil blive 
sendt til de »kendte« fynske herlovia
nere, men man kan også læse Kaj 
Dorph-Petersens beskrivelse af sidste 
års fest i det kommende nummer af 
bladet. Retten til at holde årets Gøye- 
tale kan erhverves hos Thorbjørn 
Dons Borch, Ellingersvej 3, 5230 
Odense M, tlf. (09)12 62 68, hvor 
også tilflyttere kan melde sig til fe
sten.

Årets fik-fak
Så nærmer tiden sig igen for den år
lige fik-fak turnering på Kristi Him
melfartsdag - i år den 8. maj, til sæd
vanlig tid og sted. For uindviede kan 
det oplyses at det vil sige ved 10-11 
tiden om formiddagen i Charlotten- 
lund Skov. Tag toget til Charlotten- 
lund Station og gå mod øst!
Vel mødt!

554



Nyt og gammelt 
i skøn forening 
ved rusfesten
Festdeltagerne ved årets kombinerede 
Trollefest og Rusfest fik valuta for 
pengene, da de lørdag den 18. januar 
mødte op på Søpavillonen.

Det gjaldt naturligvis aftenens gæ
ster, der udgjorde halvdelen af delta
gerne. Men også de fuldt betalende 
medlemmer fik en god aften med tre
fløjet middag, et fascinerende indslag 
med »barber-shop«-korsang og dans til 
levende jazz-musik, - samt ikke at 
forglemme en række gode taler. De 
inviterede gæster var 28 jubilarer og 
deres ledsagere fra jubilarårgangene 
10, 15, 20, 25, 30, 35 og 40, samt 35 
1985-russere med ledsagere.

Fra skolen deltog desuden både 
Aage Wolff-Sneedorff og Heis tilmed 
begge som talere. Herudover talte på 
jubilarernes vegne Preben Krarup 
(’35), og på russernes vegne takkede 
Herman Haraldsson for Samfundets 
velkomst.

Middagen indledtes med en vel
komst ved formanden Kaj Dorph- 
Petersen, der dernæst motiverede for
samlingen til at synge en sang forfat
tet for år tilbage af en af jubilarerne, 
Poul Nørreslet (’35). Den første linie 
lød »Vi er gnister af en stor og fælles 
stjerne« og sangen gik på melodien 
»Vi har retten til at drømme, at vi 
lever«. Til trods for denne relativt 
ukendte melodi, lykkedes det inden 
det tredie og næstsidste vers selv de 
mest umusikalske at nynne med på 
linierne »En med gamle gløder kom
mer, en med luer fra i sommer, til vi 
varmes ved det store fællesbål.«

En, der kom med kun få timer 
gamle luer, var forstander Aage 
Wolff-Sneedorff, der i sin hilsen fra 
Skolen til samfundet understregede 
betydningen af det gode forhold mel
lem skolen og samfundet. Invitationen 
til ham og hans kone Bente om at 

deltage i festen havde glædet ham, 
fordi det jo aldrig er særlig populært 
blandt gamle herlovianere at lave for
andringer på Skolen, og de mange 
ændringer, der sker på skolen i disse 
år, havde han jo forestået.

Blandt ændringerne nævnte han den 
seneste og største, at der nu går piger 
på skolen som kostelever, men også at 
en ombygning på skolebygningen nu 
var gennemført, således at alle humre 
vendte mod syd og at diplene kunne 
vaske sig...

Endelig var der kommet en ny 
»Stil« - altså en ny Store Pil. Det 
første forsøg på at genplante en pop
pel på stedet var slået fejl, og nu 
forsøgte man sig istedet med et rigtigt 
barnebarn af den originale Populus 
Nigra, som traditionen vil vide blev 
plantet af de første elever på skolen.

Aftenens egentlige Trolle-/Rustale 
blev holdt af Gert Olsen, der er
kendte, at det havde været svært at 
finde frem til, hvad han ønskede at 
sige i sådan en kombineret tale.

Men fællesnævneren for såvel sko
lens stiftere som afdøde og nulevende 
herlovianere fandt han var ordet Ja. 
Som begreb står svaret Ja som det 
forpligtende, det positive, i modsæt
ning til det negative Nej, og han 
mente, denne forpligtende ja-holdning 
var et gennemgående kendetegn for 
herlovianere.

Munkene sagde ja til at være en 
service i lokalsamfundet og kulturbæ
rere. I den tid, Herlufsholm har været 
skole, har forældre sagt ja til at sende 
deres børn derned og børnene har sagt 
ja til kostskoletilværelsen. Birgitte 
Gøye og Herluf Trolle sagde ja, - ja, 
hvis ikke Birgitte Gøye havde sagt 
»Ja, jeg går i Ring Kloster, hvis det er 
det, der skal til«, så havde Herlufs
holm slet ikke eksisteret i dag.

På den måde kunne alt på Herlufs
holm siges at være præget af, at nogen 
siger dette ja, - og giver afkald på 
noget for det, sagde Gert Olsen.

Preben Krarup (’35) tog i sin tale 
tråden op.

- Vi har lige fået at vide, at vi skal 
sige ja. Det kan jeg som sagfører be
kræfte. Det gælder simpelthen om at 
få vidnerne til at svare ja på spørgs
målene, - det har jeg altså tilbage fra 
Herlufsholm, kan jeg forstå...

Preben Krarup fortsatte med at 
give et morsomt billede af den jubilar
årgang, han selv repræsenterede. Det 
var dengang diplene gik i matrostøj i 
mellemskolen og senere i gymnasiet 
skiftede til søofficerstøj, - man var vel 
Herlufs sønner! Den 30. april ud
gjorde dog en undtagelse, idet de da 
mødte op med hvidt slips og pinselilje, 
fordi det denne dag var sidste skole
dag.

Efterhånden var vi nået til desser
ten, og som et af aftenens højdepunk
ter kom fire-mands koret »Fars 
Drenge« på scenen, hvorfra de under
holdt med fortrinsvis en række livlige 
og swingende barber-shop numre. 
Specielt det første nummer afveg dog 
fra dette repertoire, idet der her var 
tale om en vejrudsigt, blot fremført 
som en katolsk messe!

Endelig sang vi et genoptryk af en 
to år gammel rusfest-sang skrevet af 
Gregers Møller (’72). Versene var delt 
op, så de skiftevis blev sunget af de 
ældre og de yngre medlemmer i sel
skabet med en dialog om holdbarhe
den af de ældre herlovianeres minder 
om deres skoletid.

Herefter var der dans resten af af
tenen til jazz-orkestret Happy Feet, 
naturligvis afbrudt af det behørige an
tal lanciers!

Gregers Møller
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Årets Trolle-tale:

Herlufsholm har aldi
rustet end nu - til at 
møde fremtidens udf
Af Niels Pontoppidan (’49)

Herluf Trolles fødselsdag har man på 
Herlufsholm fejret siden Melchiors 
dage. Melchior blev ansat som lærer 
ved skolen i 1797. I sin bog: Historiske 
efterretninger om den frie adelige 
skole Herlufsholm skriver han føl
gende:

»For at opvække hos andre den 
samme taknemmelighedsfølelse mod 
skolens stiftere, hvoraf han selv var 
gennemtrængt, foreslog forfatteren 
strax efter sin ansættelse som lærer 
ved skolen, at forflytte festen fra Kon
gens fødselsdag til en dag, man hid
indtil ikke havde tænkt på, Herluf 
Trolles fødselsdag den 14. januar«.

Det fremgår af bogen, at det i be
gyndelsen var de mere verdslige 
aspekter, man koncentrerede sig om. 
Melchior siger herom: »Siden er Trol
les fødselsdag blevet højtideligholdt 
på forskellige måder: nogle gange er 
der, efter hans excellence direktørens 
bestemmelse, for skolens regning for
anstaltet bal til ungdommens fornø
jelse; oftere have disciplene, for et 
eget lidet sammenskud af hver især, 
fornøjet sig indbyrdes i selskab med 
deres lærere og nogle andre indbudne, 
og enkelte gange har en comedie for
højet festen, men stedse er den fjor
tende januar på Herlufsholm løsenet 
til almindelig glæde«.

Højtideligheden her i kirken har 
ikke helt så gammel hævd, den blev 

indført på initiativ af Listov, som var 
rektor fra 1853 til 1872. Men også 
Trollemorgen har altså en tradition 
bag sig, der selv efter herlovianske 
forhold er af respektabel længde. Det 
er en tradition som ingen af os i dag 
kunne forestille sig at være foruden. 
Denne morgen er for alle med tilknyt
ning til skolen kvint-essensen af alt, 
hvad vi forbinder med Herlufsholm, 
en begivenhed, som i skønhed og 
stemning ikke kan overgås.

Mange af jer, der er tilstede her, 
har som jeg haft det privilegium for 
halvanden måned siden at overvære 2. 
G’ernes fine opførelse af Mads Niel
sens kirkespil: Sværd skal vige for 
Kors, en inspirerende fremstilling af 
Birgitte Gøyes lange og seje, men også 
sejrrige, kamp for at sikre skolens 
eksistens. Det ville være halsløs ger
ning i dag at forsøge at føje noget til 
det klare og smukke billede af stif
terne, som tegnes i dette kirkespil.

I stedet vil jeg sige lidt om nutid og 
fremtid, noget som kan falde naturligt 
ved en lejlighed, hvor skolen for gan
ske nylig har fejret en mærkedag af de 
helt sjældne: 850-året for grundlæg
gelsen af Skovklostret.

Men først et par ord om omgivel
serne hernede. Jeg tror, at alle, der 
har gået på skolen, har stærke, ja 
uudslettelige indtryk af Herlufsholm 
som geografisk enhed, som sted. Det 
gælder naturen, men det gælder også 
bygningerne. Hvem glemmer synet, 
når man fra Alleen svinger ned ad 

Nyvej. Først mødes man af organist
boligen, en perle af et hus. Så følger 
biblioteket, også kaldet dek (selv om 
dette ord ifølge Jens Normann Jørgen
sen er gået af brug), en bygning, som 
mere udmærker sig ved kuriositet end 
ved skønhed, en sidste udløber af 
1900-tallets dyrkelse af gotikken.

Blikket fanges dernæst af rektorbo
ligen, et smukt og gedigent hus uden 
dikkedarer, et godt eksempel på byg
gestilen i slutningen af 1700-tallet.

Man har på Herlufsholm været til
bøjelig til at identificere bygningerne 
med de forstandere, i hvis embedspe
riode bygningerne er opført.

Herlufsholm, som skolen fremtræ
der i dag, er navnlig præget af 3 
forstandernavne: Carl Christian Hall, 
Aksel Reedtz-Thott og Aage Wolff- 
Sneedorff, Hall med Klosterbygnin
gen og Museumsbygningen, Aksel 
Reedtz-Thott med den store udbyg
ning efter 1965, og den nuværende 
forstander med Birgitte Gøye Gården 
og - hvad der også fortjener at frem
hæves - Hvidebygnings - også kaldet 
Skolebygningens - metamorfose, i det 
ydre manifesteret ved bygningens til
bageførelse til sin oprindelige frem
træden til afløsning af mellemperio
dens sødsuppefarve.

Herlufholm fremstår i dag i en for
ynget og fornyet skikkelse med ydre 
rammer og faciliteter fuldt på højde 
med det bedste i tiden. Når man be
tænker, at det sidste store ryk er sket 
i løbet af blot 20 år, er det en impo-
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ig stået bedre

ordringer
nerende indsats, som kun har kunnet 
gennemføres ved en kombination af 
handlekraft og vidsyn hos skolens le
delse, offervilje hos personer og insti
tutioner med tilknytning til eller inter
esse for Herlufsholm og - ikke at for
glemme - rundelig støtte fra staten.

Men ikke blot er skolen fornyet. 
Væsentligt er det, at det er sket på en 
sådan måde, at det nye føjer sig fint 
ind i det eksisterende, så intet af at
mosfæren i det Herlufsholm, som jeg 
og andre aldersstegne herlovianere er 
vokset op med, er gået tabt. Tvært
imod er Herlufsholm i dag smukkere 
end nogensinde.

Vi kan da i fuld oprigtighed synge 
med på Svend Juel Møllers og An
dreas Larsens ord: »Men aldrig, nej 
aldrig var her så skønt som i år«.

Hvad det ydre angår har Herlufs
holm således aldrig stået bedre rustet 
end nu til at møde fremtidens udfor
dringer. Ved varetagelsen af den op
gave, som er skolens raison d’etre, 
uddannelse og opdragelse af den ung
dom, som er betroet skolen, er det 
ydre imidlertid nok vigtigt, men ikke 
det afgørende. Afgørende er indhol
det, målsætningen for skolens virk
somhed. Dette indhold, denne målsæt
ning kan aldrig blive noget statisk. 
Herlufsholm er jo ikke en stat i staten, 
en isoleret enklave, men i højeste grad 
en del af samfundet og dermed afhæn
gig af samfundet, et samfund som vel 
aldrig har været under hastigere for
andring end nu. For en institution, der 

som Herlufsholm er forankret i histo
rien, stiller dette store krav. Tradition 
og fornyelse må nødvendigvis gå hånd 
i hånd.

I sin Trolletale i 1981 kom Poul 
Adam Tvede med følgende vurdering 
af Herlufsholms rolle, og jeg citerer: 
at »et i visse kredse påstået elitepræ
get Herlufsholm indtil videre - i vore 
nivelleringstider - må regne med at 
befinde sig i en marginalposition«.

Det er jo ikke nogen særlig behage
lig position at være i, og jeg tror da 
også, at Tvedes vurdering er for pessi
mistisk. Tvede peger imidlertid på no
get centralt med udtalelsen om det 
påståede elitepræg. En eliteskole kan 
og bør Herlufsholm være, hvis man 
med elite sigter til det, som skolen 
tilbyder i henseende til kundskabs
meddelelse, til musiske, kulturelle og 
sportslige udfoldelsesmuligheder og til 
opholdelse af de forbindelseslinjer til 
fortiden, som altid vil være en væsent
lig del af livet på Herlufsholm.

Et elitepræg i disse henseender er 
ikke blot acceptabelt, men også nød
vendigt, hvis Herlufsholm skal op
fylde sin mission, eller - som undervis
ningsministeren udtrykte det i sin tale 
ved middagen i festsalen d. 29. no
vember - udfylde sin niche. Hvis man 
derimod med elitepræg sigter til noget 
økonomisk, til en skole med en snæ
ver, social rekruttering eller for at sige 
det mere bramfrit til en overklasse
skole, er der fare på færde.

Jeg tror det er afgørende vigtigt, at 

Herlufsholm i videst muligt omfang 
opretholder et bredt rekrutterings
grundlag, at det fastholdes, at Her
lufsholm ikke er en skole, forbeholdt 
unge fra bestemte samfundsklasser. 
Det er væsentligt for tilværelsen på 
skolen, men det er også - og det er lige 
så afgørende - væsentligt for omverde
nens syn på skolen og dermed for 
anerkendelsen af skolen som en sam
fundsgavnlig institution, en anerken
delse, som Herlufsholm i det lange løb 
kun vanskeligt kan være foruden.

Holdningen til disse spørgsmål og 
dermed ens ønsker for Herlufsholm, 
afhænger selvfølgelig af ens alminde
lige menneske- og samfundssyn. For 
mig står to ting som centrale: Tole
rance og solidaritet. Tolerance ikke 
forstået som en accept af alle menin
ger, alle holdninger som værende lige 
gode, lige anerkendelsesværdige, men 
en ubetinget fastholden af respekten 
for andres ret til at have en anden 
mening, en anden holdning end ens 
egen. Eller med Grundtvigs ord: Fri
hed for Loke så vel som for Thor. 
Tolerance i denne forstand er livsner
ven i ethvert demokrati.

Og solidaritet forstået som ansvars
følelse overfor helheden, erkendelse af 
vores medansvar overfor de svagere i 
samfundet og anerkendelse af alles ret 
til en menneskeværdig tilværelse.

En sådan solidaritet var et grund
element i Herluf Trolles og Birgitte 
Gøyes livsholdning. I Helge Finsens 
og Sven Tito Achens bog fra 1965 om 
Herlufsholm i 400 år giver forfatterne 
følgende karakteristik af stifterne: 
»De var født på livets solside, og som 
det formede sig for dem har de hver
ken været trykket af honnet ambition 
eller af pengesorger. Sådan har mange 
haft det, hvis navne er glemt som sne, 
der faldt i fjor. Men deres navne hu
skes og med dem lever mindet om to 
stærke og klare personligheder, der 
tilsammen havde den enkle opfattelse: 
jo højere rang, des større pligter - og 
efterlevede den, så der blev et forbil
lede ud af det, som ikke devalueres af 
skikkes og tiders skiften«.

Det er denne arv, denne opfattelse, 
som I, der i dag står med ansvaret for 
skolen - elever, lærere, rektor og for
stander - skal værne og bevare. Sker 
det - og det er jeg overbevist om at det 
gør - kan vi alle se Herlufsholms frem
tid i møde med fortrøstning.

557



Så kom de kvalificer
En spagfærdig bemærkning om, at redak
tøren og Sven Tito Achen ville drikke 
præmien alene, hvis ikke der kom nogle 
bud på, hvornår luftfotoet af Herlufsholm 
var taget, - det kunne sætte gang i brev
skriveriet. .!

Som Niels Faartoft (’35) skriver:
- Det skal ej ske - at I drikker præmien 

alene!
Eller Sven E. Hornung (’58):
- Da du nu for anden gang beder om at 

slippe af med en flaske skal jeg søge at 
hjælpe...

Eller med Preben Kuhl (’38)’s ord:
- Kære Gregers, det må have undgået 

min opmærksomhed, da jeg læste nr. 50, 
at der var udsat en drikkelig præmie for 
nærmere at tids- og stedfæste luftfotoet. 
Så derfor reagerer jeg først nu!

Det mest fascinerende ved løsningerne - 
der kom ialt syv - er imidlertid ikke så 
meget, hvorvidt de rammer det korrekte 
tidspunkt, men naturligvis hvordan de gør 
det. Det er et helt studie i problemløs
ningsmetoder: Den analyserende, den ud
ledende, den gættende, - for slet ikke at 
tale om den løsning, der i virkeligheden er 
en ny formulering af problemet.

For først at give et overblik over løsnin
ger følger imidlertid her de indkomne for
slag uden nogen argumentation:

Frantz Wendt (’23): Efter 1936.
Jørgen B. Schrøder (R’37): Midt på 

dagen ved påsketid 1935.
Thure Krarup (’31): Fra 1932/33.
Niels Faartoft (’35): Søndag den 29. 

april 1934 ca. 12.00.
Preben Kuhl (’38): Ca. 11.30 omkr. 1. 

maj 1932 (el. 1935).
Flemming Tolstrup (’24): I påskeferien 

16.-23. april 1934.
Sven E. Hornung (’58): Den 15., 16. 

eller 17. april 1935 kl. 12.40.

Nyd selv de enkelte svar, der kun er 
lettere forkortet:

Frantz Wendt (’23) skriver:
- Lektor Gotzsches (»Gedens«) have op 

ad husfacaden virker meget blottet for 
bevoksning. Sådan kom den først til at se 
ud, efter at han var rejst fra Skolen i 
efteråret 1936. Jeg byder derfor på et 
tidspunkt derefter.

Jørgen B. Schrøder (R’37) skriver:
- Jeg har stirret mig blind på det, men 

er ikke kommet til noget resultat. Jeg 
skyder på, det er taget midt på dagen ved 
påsketid. Mine overvejelser er som følger:

- Skyggerne angiver, at solen må stå 
forholdsvist højt på himlen. Det må være 
før, bøgen springer ud, for ellers ville skov
bunden være dækket med anemoner. En 
gåde er de udsprungne træer i gravlunden, 
for det skulle antyde en snarlig udspring- 
ning af bøgen. På sportspladsen står en 
bænk. De blev vist som regel taget ind om 
vinteren.

- Med hensyn til årstallet vil.jeg »take a 
wild guess« og foreslå 1935.

Thure Krarup (’31) mener, billedet er 
taget allerede i 1932-33. Han skriver:

- Observatoriet er med på billedet. Det 
ses lige under vindue nr. 9 fra venstre i 
Skolebygningens stueetage, og det blev 
ikke bygget i 1928-29, men i 1931.

- Dernæst: Ved at sammenligne vort 
aktuelle billede med et luftfoto i Herlovia- 
neren 1939 pag. 17, vil man se, at vort 
billede, der ganske vist synes taget om 
efteråret, kun viser ganske lav bevoksning 
i Mørchs/Borellis have, mens der samme
steds er store træer på fotografiet fra 1939.

- Konklusion: Billedet er taget senere 
end 1931/32 og må nok være fra 1932/33, 
da nævnte træer hos Mørch/Borelli ellers 
måtte have tegnet sig større.

Niels Faartoft (’35) føres via en række 
konklusioner frem til at billedet må være 
taget søndag i bededagsferien den 29. april 
1934 kl. ca. 12.00.

- Til støtte for dette skud tjener først 
Achens inciterende spørgsmål på side 533 
og dertil hans afgrænsning af det mulige 
spand af år til 1934-40.

Dernæst følgende:
Ad klokkeslettet: Allétræerne mellem 

lærerboligen (Gedens hus) nedadtil til ven
stre på billedet og Kark kaster deres skyg
ger langs vejkanten, og det er ifølge 
1:1 OO.OOO-kort lige mod nord. Altså er 
klokken cirka 12, hvad man måske vil 
kunne bekræfte ved at se på kirkeuret på 
originalfotoet med en lup.

Ad måneden: Det er tidligt forår med 
bladløse træer, pånær de træer (pile?) ved 
gravlunden, som Aachen nævner. Mar

kerne er uden tydelige plovfurer, snarere 
harvede med finere striber, formentlig til- 
såede. Bag Sus og i Gedens have ses 
formodede rækker af hyppede kartofler. 
Bådene er ikke i åen. Solen står højt på 
himmelen, efter groft - og frækt - skøn (ud 
fra skyggen af det første større træ i Al
léen midt i billedets underkant) omkring 
eller lidt over 45°, hvilket som middags
højde svarer til en deklination på 11 °, evt. 
op til 14-15°. Dette giver igen datoer fra 
ca. 18.4 til ca. 30.4, samt naturligvis også 
sidste halvdel af august, men denne mulig
hed er umulig med bladløse træer.

Ad årstallet: Gamle skolefotos kan be
kræfte Aachens afgrænsning: Det store 
grantræ ved nordøst-hjørnet af Stark blev 
fældet mellem sommeren ’32 og vinteren 
’33-’34. Hvælvingebroen fik den uskønne 
cementkørebane mellem sommeren ’31 og 
vinteren ’32.

Den »nye« præstegård ses opført på det 
omhandlede foto, men formentlig ikke 
mange år før, da haven er noget bar at se 
til, - jeg mener, den blev opført i 1933, 
hvor man ved udgravningerne fandt et lille 
teglværk fra 1200-tallet.

Ad dato og ugedag: Ja, skolen er som 
uddød på billedet. Der er ikke en hens
længt cycle at se i Smøgen eller Baggår
den, - der er ikke eet, endsige alle vinduer 
åbne mod syd i skolebygningen på en 
sådan solskins-middagsstund, - selv Avls
gården er mennesketom, så det er næppe 
en lørdag eller anden arbejdsdag under 
middagsmadens indtagelse, fotoet er taget. 
Der er tilmed trukket for i nogle af vin
duerne i spisesalen. Altså, Aachen må 
have ret i, at det er taget i en ferie, sikkert 
på en helligdag, hvor også Avlsgården er 
blæst for mennesker, og en ferie-helligdag 
sidst i april. Den seneste dato for 1. påske
dag i årene mellem julen 1933 og 1940 var 
21.4 (1935) og 17.4 (1938), og det synes 
mig lige tidligt nok, men St. bededag faldt 
23.4.1937 og 27.4.1934. Men der er ingen 
flag på skolens flagstang, og St. bededag 
er officiel flagdag, så jeg vælger søndag 
efter St. bededag d. 29.4.1934. Det år 
passer bedst med
præstegårdshavens nyanlagte udseende. 
Det er tynd is, jeg bevæger mig på, - nu 
afventer jeg spændt, om den kan bære.
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de gæt
Preben Kuhl (’38) har i sine gemmer 

fundet et tilsvarende foto taget i foråret 
1933 - blot har træerne på dette blade, 
ligesom cricketbanen tydeligt ses, og den 
mangler på det aktuelle foto.

- Men skal vi starte med tidspunktet på 
dagen. Det lige stykke af alleen nederst til 
venstre går ret nøje nord syd. Af skyg
gerne fremgår det, at solen endnu ikke er 
kommet i syd, tiden må altså være kort før 
middag, meget nær 11.30, måske 5-10 
minutter tidligere.

Det ses også af skyggerne, at solen er ret 
højt på himmelen, så højt, at vi må be
finde os på en årstid, der ikke er mere end 
ca. 2 måneder fra sommersolhverv. Da 
træerne kun har sparsomt med løv, må det 
være tidligt på foråret, meget nær den 1. 
maj.

Der er overhovedet intet liv at se på 
veje, pladser eller stadion. Det kunne få en 
til at tro, at billedet er taget i en ferie, det 
skulle da så være en bededagsferie el. lign. 
Men selvfølgelig er der også den mulig
hed, at det er taget i sidste time før mav- 
sen.

Altså, fotoet er taget kl. 11.30 ca. 1. 
maj, muligvis på en feriedag.

Årstallet har Preben Kuhl to bud på: 
1935, fordi vi er i et jubilæumsår - og 
1932, fordi cricketbanen ikke ses.

- Herfor taler, at de to tujaer ved porten 
til avlsgården er mindre end på mit bil
lede, og at der mangler et antal planter, 
vistnok tujaer op ad bygningen lige til 
venstre for porten. Jeg husker ikke helt 
nøje, hvornår stadion blev færdig, men det 
kunne da godt være, mens jeg endnu gik i 
første klasse 1931/32.

- I øvrigt er det et dejligt billede, der 
kalder minderne frem så skidt med, om 
jeg vinder flasken.

Flemming Tolstrup (’24) har et andet 
udgangspunkt:

- Den 3. juli 1934 sluttede Stiftelsen 
forlig med kommunen om at anlægge en 
gangsti fra Hvælvingebroen til Lille Næs
tved på ydersiden af alleens syd- og øst
side. Den kan ikke være anlagt før forliget, 
som man ikke var glad for på Herlufs
holm, fordi det gik ud over haverne. Både 
stien og de grimme »vinger« på broen er 
med på billedet. Derved kommer vi frem

på luftfotoet
til foråret 1935, thi der kan ikke være tvivl 
om, at billedet er et forårsbillede.

Herlufsholms kirkeskib ligger nogen
lunde retvendt øst-vest, og klokken seks 
om morgenen er solen nogenlunde stik øst. 
Bygningernes skygger tyder derfor på, at 
solen stod lidt sydligere og i hvert fald var 
over Rådmandshavens toppe med fuldt lys 
på bygningerne. Hvor stor afvigelsen fra 
øst er, kan jeg ikke bestemme, men jeg 
skyder på, at billedet er taget henimod kl. 
7 morgen.

Terrænet er tomt for levende væsner. 
Skolen stod op kl. 7, og derfor burde der 
være nogen færdsel mellem bygningerne, 
hvis den var i funktion. Ergo kan man 
tænke sig, at fotografen har fløjet over 
stedet en feriedag, og det peger på påske
ferien. Det undrer mig dog, at også avls
gården er mennesketom, men det må vel 
skyldes, at morgenmalkningen og staldtje
nesten var overstået og alle gået til mor
genmaden. Kirkeuret røber ikke mig no
get.

Ser vi på solens opgangstid påskedag, 
kan vi udelukke 1937 og 1940 med opgang 
henholdsvis kl. 5.53 og 6.04 i slutningen af 
marts. Billedet er med i min bog »Fra gods 
til Skole« s. 178, og der har jeg dateret det 
til ’ca. 1935’, uden dengang at have kendt 
til forliget med kommunen. Min viden 
herom stammer fra november 1985, og 
originalen røber intet. Da jeg ’skød på’ 
1935, tænkte jeg heller ikke på solopgang 
og skyggevirkninger, men se engang på 
skyggen af træerne i alleen forbi Kaffehu
set og på de andre, ret korte skygger fra 
bygningerne.

Det vel nok mest videnskabelige, men af 
den grund ikke nødvendigvis rigtigere bud 
på tidspunktet for optagelsen er indsendt 
af Sven E. Hornung (’58).

Han konkluderer, at fotografiet er taget 
ved middagstide, formentlig en af de tre 
dage: Mandag den 15., tirsdag den 16. 
eller onsdag den 17. april kl. 12.40 1935.

Her følger argumentationen:
1. Årstiden. En sammenligning med 

Helge Finsens kort over Herlufsholm (H. 
Finsen & Sv. Tito Achen: Herlufsholm i 
400 år, 1965) viser, at skyggerne peger ca. 
7° øst for nord, dvs. at solens azimut er az 
~ 7°, desuden kan det ses, at vandtårnets 

skygge er godt 25 meter. Jan Trier og jeg 
har i 1956 med sekstant og målebånd 
udmålt tårnets højde til 25,1 meter, et 
resultat som Borelli-Møller har godkendt. 
Altså er solens højde h ~ 45°. Borellis 
fysikundervisning har ikke været forgæves, 
så jeg finder straks solens deklination 
10.5° udfra formlen sin 5 = sin w x sin 
h - cos w x cos h x cos az, hvor w = 
55.3’ er skolens geografiske bredde.

Mogens Jensen (hans første år på sko
len!) lærte mig at differentiere, så jeg 
finder fra

d 5 = 
d az 

cos x cos h x cos az 
cos o

5 x 10'2

at en usikkerhed på f. eks. 6° på az bety
der 0.3° på 0 . Nu fremdrager jeg min 
gamle almanak og ser, at ö = 10° indtræf
fer ca. 15. april og ca. 27 august, da ingen 
træer har blade, er vi i april.

2. Tidspunktet på dagen kan ikke be
stemmes uden kendskab til tidspunktet for 
solens kulmination. Antages denne at 
finde sted ca. kl. 12.10 er klokken 12.40 - 
Mausen er forbi om 10 min.

3. Årstallet. I ovennævnte bog p. 61 
findes et luftfoto, der er taget nogle minut
ter før det aktuelle billede, det angives at 
være fra o. 1935-36. Som Achen rigtigt 
bemærker, er der ingen diple på billedet 
og dog arbejder fotografen: Det er altså 
hverdag mellem Palmesøndag og Skær
torsdag!

Nu er det en eksperimentel kendsger
ning, at tirsdag før påske var solens dekli
nation 5 « 2.7° i 1934, ö « 10.0° i 1935 
og ö ~6.9° i 1936. Med den givne usik
kerhed er opgaven løst.

Ulyksageligt nok havde Sylvester-Jen
sens luftfoto ferie frem til den 19. februar 
da Herlovianeren henvendte sig for at få 
det præcise tidspunkt for optagelsen. Det 
vil derfor ikke være muligt at udråbe en 
»vinder« før i næste nummer af bladet.

Gregers Møller
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Livlig og detaljeret 
skildring af skolen 
i hundrede år
Flemming Tolstrup {’24}: Det ældste 
Herlufsholm 1560-1788 (1965), 278 
sider, og Fra Gods til Skole, Herlufs
holm 1788-1887 (1985), 268 sider.

Af Sven Tito Achen (’40)

Første bind af Flemming Tolstrups 
store værk om Herlufsholms historie 
udkom til skolens 400 års jubilæum i 
1965, og med fortsat sans for det 
markante tidspunkt gjorde forfatteren 
2. bind færdig til udsendelse samtidig 
med Skovklosters 850 års dag i 1985.

De hundrede år, som 2. bind omfat
ter, falder i fire perioder: Reformtider, 
1788-1805, under den brave, men 
ængstelige forstander Chr. von 
Brandt; Krisetider, 1805-1827, under 
den frække og letsindige Frederik Ju
lius Kaas; Sparetider, 1827-1851, 
under den kloge og myndige Poul 
Chr. Stemann; og Nye Tider, 1851- 
1887, under den ivrige og selvsikre 
Frederik Marcus Knuth (til 1856) og 
den venlige, men vege Carl Chr. Hall. 
Karakteriseringerne er naturligvis Tol
strups.

Inden for hver periode skildres stif
telsens økonomi (jorden, skoven, bøn
dergodset), bygninger (ombygninger, 
nybygninger), skolen (undervisningen, 
nye fag), menneskene (forstandere, 
rektorer, hørere, godsinspektører, old
fruer m. fl.) og discipellivet (f. eks. 
fritid, kostplan, fester). Forfatteren 
har et særligt øje for økonomisk-juri- 
diske forhold, og evne til at fremstille 
dem klart, man mærker professoren i 
landboret. Det er tillige det eneste 
felt, hvor han undertiden bruger 
stærke ord, som når han kalder en 
indsigelse fra bøndernes side mod en 
af stiftelsens dispositioner for »en gang 
vås«. Ellers er han ikke fordømmende, 
end ikke ved de mest stivnakkede re
aktioner i de personlige konflikter som 
han også kommer ind på, f. eks. mel

lem forstander og rektor, mellem rek
tor og hører, mellem hørere indbyrdes, 
eller med andre af stiftelsens embeds- 
mænd. Så vidt jeg kan se, er ingen 
side af stiftelsens liv eller funktioner 
forbigået.

Ved siden af alle de faktiske oplys
ninger - eksempelvis om det gigantiske 
arbejde med bondejordens udskiftning 
i 1790’erne, eller om det mærkeligt 
fluktuerende dipeltal: i 1788 24, i 
1801 65, i 1842 19, i 1856 105 -er det 
især Tolstrups vurderinger der gør bo
gen så fængslende. Det gælder perso
ner - forstandere, rektorer, hørere, 
f.eks. giganten Melchior, og så videre 
- og det gælder handlinger. Hall er 
f.eks. blevet stærkt kritiseret, fordi 
han i 1872 frasolgte stiftelsens bøn
dergods. Tolstrup viser, hvorledes der 
ikke var nogen vej udenom. Det lå i 
tiden, og hverken Hall eller nogen 
anden forstander kunne have budt den 
trods. Andre glimt af tidsånden: ved 
300-års jubilæet i 1865 var der arran
geret en festmiddag, men uden da
mer, det ansås for utænkeligt at kvin
der skulle sidde med ved skolens bord. 
De tilstedeværende damer var anbragt 
på en balkon, hvorfra de kunne over
være mandkønnet spise. I 1870’erne 
anså rektor »Adam Homo« for en 
undergravende bog. Den fandtes gan
ske vist på biblioteket, men kunne 
ikke lånes frit.

Tolstrups værk er en præstation af 
ånd, af forstand og kærlighed, og af en 

Lejlighed søges
Jeg påbegynder et studie 1. september i år og søger derfor en 1-2 
værelses lejlighed i det indre København. Månedlig husleje højst 
1800 kroner.

Henv. til Joachim Castenschiold
Borreby, 4230 Skælskør

Tlf. (03) 59 40 68

uhyre flid: årtiers studier i stiftelsens 
arkiv, i Rigsarkivet, ved gennemlæs
ning af hundrede års aviser. Men 
dette trælse arbejde mærkes ikke. Re
sultatet er aldeles utynget, klart og 
tiltalende formuleret, let at læse, 
fremstillingen livlig, levende, konkret, 
pletvis vittig, det hele er en fornøjelse. 
Og fliden gælder også korrekturen: 
ingen trykfejl! Af illustrationerne er 
nogle nye, andre mest gammelkendte, 
og disse er ikke alt for godt reprodu
ceret.

Tolstrup nævner det meget smukke 
forhold, at forstandere og rektorer, der 
jo kom til deres opgave på skolen 
udefra, alle som en endte med at elske 
Herlufsholm. Han siger ikke at han 
selv elsker Herlufsholm, men det be
høves heller ikke. Det går som en tone 
gennem bogen.

Det er nu med dobbelt berettigelse 
at Flemming Tolstrup er æresmedlem 
af Herlovianersamfundet. Vi skylder 
ham alle tak for dette store, herlige, 
oplysende og varmende værk. Mange 
læsere vil, som recensenten, være ked 
af at bogen ikke er længere. De kan 
hente glæde i den oplysning, at Tol
strup allerede er i gang med 3. bind, 
der skal føre Herlufholms historie op 
til 1936.

De to første bind sælges til favørpris 
for herlovianere: bind 2 kr. 135, bind 
1-2 kr. 245 inkl. moms og forsendelse, 
betaling pr. giro 9 0413 70 til Her
lufsholm Skole og Gods.
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ÅRSREGNSKAB FOR 1985
(budget)

INDTÆGTER
Kontingenter:
Forfaldent
kontingent
1985 ........ 106.100,00
4- dubiøse
restanter.. 4.500,00

101.600,00
indgåede
restancer.. 2.990,00
+ overført
fra konto
for én
gangskon
tingent... 2.175,00(100.000)

UDGIFTER INDTÆGTER

106.765,00

(1984)

(96.745)
Renteindtægter:
Obliga
tions
renter .... 10.310,00 
Handels
banken ... 492,18
Spare
kassen.... 2.161,36
Girokonto. 71,48
Annonceindtægter.... 
Gave til samfundet . . . 
Kursgevinst, salg af 
udenlandske checks... 
Royalty.......................

(16.000) 
( 3.000)

13.035,02
3.600,00

500,00

0,00
0,00

(12.934) 
( 4.500) 
( 0)

( 42) 
( 177)

UDGIFTER
Herlovianeren............ (45.000)
Fester og sammenkomster: 
afholdt i 85 20.654,68 
Hensat til 
rusfest
1986 ........ 26.000,00 (47.000)
Gaver + blomster .... ( 3.000) 
Administration:
Kontorhold 11.517,00 
Porto + 
kontor
artikler .. . 7.406,80
Multidata. 3.482,60
Folke
register
oplysninger 240,00 (12.000)
Møder........................ ( 5.000)
Renteudgifter,
Éngangskontingenter. . ( 4.000) 
Gebyrer, udskrifter,
depot m.v.................... ( 3.000)
Kurstab, salg af 
udenlandske checks. ..
OVERSKUD ............

33.897,81

46.654,68
1.812,50

22.646,40
3.627,30

3.919,26

228,60

83,04
1 1.030,43

(38.317)

(35.919) 
( 3.015)

(10.349)
( 3.605)

( 2.656)

( 145)

(20.390)
123.900,02 123.900,02 (114.399)

STATUS PR. 31.12.1985
Kontantbeholdning....................
Giro 6 07 94 90 ..........................

AKTIVER
0,00

922,22

PASSIVER

Handelsbank 491156.................. 46.366,83
Handelsbanke 525352.............. 2.015,97
SDS 842-00-28955 .................... 2.372,27
SDS 842-04-06682 .................... 133.772,15
Værdipapirer (nom. 103.300). . . 93.026,00
Forskudsbidrag Trollefest 86 . . . 500,00
Kontingentrestance 1985 .......... 8.755,00
Div. debitorer.............................. 2.150,00
Mellemregning div. legater........
Mellemregning vedr. 
forudbetalinger (kontingent). .. .

15.966,34

375,00
Skyldige omkostninger.............. 13.419,07
Hensat til rusfest........................ 26.000,00
Éngangskontingent 1985:
Saldo primo............................... 29.531,75
Indbetalt 1985............................ 1.950,00
Renter.......................................... 3.919,26

35.401,01
Udbetalt kontingent.................... 2.175,00 33.226,01
Delkredere konto........................ 4.500,00
Kapitalkonto: 
Saldo 1.1.1985............................ 170.102,59
+ kursregulering........................ 15.261,00
Overskud................................... II .030,43 196.394,02

289.880,44 289.880,44

København, den 14. februar 1986 
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

Budget 1986
Kontingenter........................................................... 121.000
Renteindtægter....................................................... 16.000
Annoncer............................................................... 3.500
Herlovianeren......................................................... 46.000
Fester............................................... 81.000
4-overført fra 1985 .......................... 26.000 55.000
Gaver og blomster.................................................. 3.000
Administration....................................................... 24.000
Renteudgifter......................................................... 4.000
Gebyrer m.v............................................................ 500
Møder.................................................   5.000
Diverse.................................................................... 3.000

140.500 140.500
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Personalia
1911
Sven Clausens skuespil fra 1922, 
»Paladsrevolutionen« med Struen
see som hovedperson, blev i efter
året 1985 opført på Arhus Teater. 
Før forestillingen spilledes en halv 
times collage fra hans øvrige for

fatterskab under titlen »Kvalte suk 
og sære fagter«.

1920
Advokatfirmaet ADVOKATER
NE BREDGADE 3, som bl.a. in
dehaves af højesteretssagfører K

E. Brammer, åbnede i slutningen 
af 1985 det første danske advokat
kontor i Bruxelles. Kontoret i 
Bruxelles ledes af advokat Kirsten 
Levinsen (75).

1923
Preben Jørgen Secher er afgået 
ved døden.
Frantz Wendt og lagmand Atli 
Dam (’51) holdt den 1. september 
1985 foredrag ved åbningsmødet i 
København af den 8. Conference 
Europe of Regions.

1926
F. J. Billeskov Jansen, karakterise
ret som »vor hjemlige litteraturvi
denskabs nestor«, er ikke blot vor 
ypperste Holbcrg-kender, men 
også den ubestridte førstemand 
blandt de nulevende danske sam
menlignende litteraturforskere. På 
begge områder har han i de sidste 
par år udfoldet stor aktivitet. 
Herom vidner en række titler, af 
hvilke her kun bliver plads for de 
vigtigste. »Liv og lærdom. Kapitler 
af dansk videnskabs historie«, i det

Vi har endnu ikke fået sagt til lykke 
og budt velkommen blandt »gammel- 
herlovianerne« til det seneste hold di
mittender. Her er de i alfabetisk ræk
kefølge:
Ditlev Ahlefeldt-Laurvig, Anne Mette 
Andersen, Stinne Andersen, Thomas 
Andersen, Klaus Arfelt, Henrik Ba
den, Berit Bonnesen, Jesper Broneé, 
Charlotte Bruun, Morten Burkø, Chri
stian Castenskiold, Bente Clausen, 
Birte Clausen, Nina Clausen, Søren 
Clausen, Peter Conradsen, Madeleine 
Eichel, Flemming Eilgård, Henrik 
Eskildsen, Dorthe Fischer, Søren 
Gatzwiller, Tina Gerlach, Stig Hal
dan, Anette Hansen, Hanne Råc Han
sen, Hans Ole Hansen, Helen Hansen, 
Helle Vibeke Hansen, Kathe Søby 
Hansen, Lisbeth Sanne Hansen, Niels 

Munch Hansen, Pernille Hansen, Tor
ben Brandt Hansen, Hermann Ha
raldsson, Peter Heering, Lotte Fløe 
Henriksen, Pia Holm, Claus Horne
man, Peter Christian Høyer, Carsten 
Jakobsen, Stig Jaltved, Charlotte 
Sigsgaard Jensen, Lotte Thyregod 
Jensen, Niels Mølgaard Jensen, Su
sanne Bidstrup Jensen, Janne Johan
sen, Caroline Juul, Hans Christian 
Knudsen, Anne Mette Koch, Sanne 
Kristensen, Karina Larsen, Peter Ve
stergård Larsen, René Larsen, Peder 
Lauritsen, Carl Christian Liebe, Claes 
Holten Lindholm, Anne Christina 
Lindstoff, Dorthe Maglehøj, Bo Lit- 
hén Madsen, Tune Marschall, Anette 
Moesgaard, Susan Mortensen, Lars 
Nedergaard, Christian Nellemann, 
Dorthe Nicolaisen, Annemette Horn

mel Nielsen, Birthe Nielsen, Carsten 
Smidt Nielsen, Helene Bekker Niel
sen, Henrik Winther Nielsen, Katrine 
Nielsen, Line Buhl Nielsen, Lone 
Nielsen, Marianne Nielsen, Morten 
Nielsen, Stig Elkær Nielsen, Hans 
Henrik Obel, Ulrik Omdahl, Helle 
Birk Pedersen, Helle Esmår Pedersen, 
Ida Pedersen, Jan Pedersen, Claus 
Pitzner, Jacob Preisler, Niels Rahbek, 
Annette Berg Rasmussen, Henrik 
Rasmussen, Camilla Reiter, Nicholas 
Rouse, Helena Sinding, Erik Sjø- 
strøm, Mette Skou, Anette Sned- 
gaard, John Svendsen, René Sørensen, 
Anders Themsen, Ulrik Wendelboe- 
Larsen, Morten Wulff, Mette Zwer- 
gius, Michael Stig Ørbech-Jørgensen.
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væsentligste en samling af tidligere 
artikler og afhandlinger i aviser og 
tidsskrifter, har en særlig interesse 
for herlovianere. 1 kapitlet »Ud- 
kigsmænd« berettes om, hvordan 
Herluf Trolle af de tyske undervis
ningsreformideer inspireredes til 
den interesse for skolevæsenet, der 
satte sin varigste frugt i oprettelsen 
af Herlufsholm. Et helt afsnit i 
bogen handler om »Rahbek på 
Herlufsholm - og senere«. Endelig 
indleder Billeskov et kapitel om sin 
egen videnskabelige udvikling med 
at omtale sin faders og sin egen 
skolegang på Herlufsholm, i hvis 
vældige bibliotek, skriver han, man 
kunne finde næsten alt.
Holberg-året gav anledning til bo
gen om »Ludvig Holberg i tekst og 
billeder« foruden til en udgave i tre 
bind med indledning og kommen
tarer af samtlige komedier, og en 
udgave, ligeledes med indledning 
og kommentarer, af »Niels Klims 
underjordiske Reise«. Dertil en 
række artikler, bl. a. om Holberg 
som oversætter, om Holbergs men
neskeforståelse og om Holberg og 
de nordiske nationer.
På 100-årsdagen for J. P. Jacob
sens død den 30. april 1985 ud
sendte J. P. Jacobsen-Selskabet 
værket »J. P. Jacobsens Spor i Ord, 
Billeder og Toner«, tolv afhandlin
ger, hvoraf Billeskov, der var ini
tiativtager og hovedredaktør af 
værket, selv havde bidraget med 
den indledende afhandling. Den 
digre bog handler om digterens 
forbavsende betydning i Norge, 
Sverige og Tyskland. Billeskov, der 
er officer af den franske æresle
gion, modtog for nylig Den Tyske 
Forbundsrepubliks store Fortjenst
kors.

1930
Cand, polit. Henning Friis, tidli
gere direktør for Socialforsknings
instituttet (SFI), har ledet udarbej
delsen af det største fremtidsforsk
ningsprojekt herhjemme: »Egmont 
Fondens Fremtidsstudier«, fem 
bind, som er en pejling af tenden
ser og sandsynlige problemer i det 
danske samfunds sociale struktur i 
de kommende 10-20 år.

1932
Yan Kai Nielsen (1’32) har sam
men med sin søster udgivet »Bil
ledbogen om Kai Nielsen«, deres 
far - den berømte billedhugger.

1934
Ambassadør (pens.) Eyvind Bar
teis skrev i Berlingske Tidende den 
I0. august 1985 en kronik om den 
franske forfatter Georges Berna- 
nos.
TV (1) bragte den 11. marts 1985 
et portræt af kapelmester John 
Frandsen (IV ’34) i anledning af, 
at han skulle være gæstekapelme- 
ster ved opførelsen af Mozarts 
»Tryllefløjten« ved genåbningen af 
Det Kgl. Teaters gamle scene efter 
ombygningen. I en lang anmeldelse 
af TV-programmet karakteriserede 
»Politikens« musikanmelder Ro
bert Naur ham den følgende dag 

som »vores fineste Mozart-diri- 
gent«. Frandsen har dirigeret Mo
zart mere end 530 gange.

1935
Mini-status i anledning af netop 
overstået, stærkt fejret 50-års jubi
læum:
Af årgang 1935’s 12 studenter er 
tre afgået ved døden inden for de 
seneste år. Det er cand, polit. Axel 
Jacobsen, kontorchef i skattevæse
net - Hans-Henrik Rømeling, kir
kegårdsinspektør i Køge - samt ci
vilingeniør Jes Skovgaard-Peter- 
sen, ansat ved Frederiksborg amts 
vejbygningsvæsen.
Om de øvrige ni kort fortalt: 
Tyge Bech, civilingeniør ved DSB, 
Århus, fratrådt 1982.
Niels Ulrich Brams, formand for 
Dansk Børnetandlægeforening 
1962-65, formand for Dansk Tand
lægeforening 1964-70, overtand
læge ved Ålborg kommunes børne
tandpleje 1952-85.
Georg Bruun, professor i svag
strømselektronik ved Danmarks 
Tekniske Højskole til 31. januar 
1986, medlem af talrige udvalg og 
kommissioner.
Niels Faatoft, praktiserende læge i 
Otterup 1946-85.
Preben Juhl Krarup, fremdeles ak
tiv som praktiserende advokat i 
Maribo siden 1947.
Valdemar Kähler, fratrådt fra for
skellige jobs og hverv, sidst direk
tør for indvandingsprojekt ved 
Saltbæk Vig.
Paul Nørreslet, fratrådt fra stillin
gen som seminarielektor ved N. 
Zahles seminarium.
Bent Egede Ovesen, stadig aktiv 
som retsassessor ved Århus ret.
Knud Sehested, medindehaver af 
konsulterende ingeniørfirma i 
Kuala Lumpur, Malaysia.

1938
Palle Oluf de Bang har netop fået 
udgivet bogen »Dipelår på Herlufs
holm 1938-1938«, og giver således 
mulighed for indblik i festivitas 
ved 800-års jubilæet.
Advokat Kurt Møller har på 
grund af sit arbejde som Statens 
tilsynsførende ved Tipstjenesten 
trappet sin advokatvirksomhed 
ned, og ved den lejlighed flyttet 
den til sit hjem på Søagervej 16 A, 
Greve Strand.

1939
Dronningen modtog den 9. decem
ber 1985 forstander, kammerherre, 
hofjægermester Aage Wolff- 
Sneedorff i audiens, hvor forstan
deren takkede Dronningen for del
tagelsen ved Herlufsholms 850-års 
jubilæum.

1940
Sessionslæge, dr. scient. Lorenz 
Ferdinand, som er formand for 
Dansk Ornitologisk Forening, er 
blevet medlem af bestyrelsen i 
Verdensnaturfonden.

1942
Claus von Bülow (IV ’42) gav den

1. september 1985 et meget fyldigt 
interview i Berlingske Tidende.

1944
Erik Dinesen til Kragerup er i 
1985 blevet udnævnt til kammer
herre.

1945
Efter en forsigtig begyndelse i 
1984 og en overspringning i 1985 
blev der påny i år på den af Sam
fundet anbefalede dag, lørdag den 
18. januar 1986, holdt Trollefest af 
vore medlemmer i Grenå og om
egn. Deltagerne var: kommunaldi
rektør Per Gudme (’45), landsrets
sagfører Kjeld Nikolaisen (’40), 
tandlæge Leo Vogel (’49). godsejer 
Peter Collet (’64). alle med ægte
fæller.
Ifølge Jyllands-Postens »Erhverv 
og Økonomi« er direktør, cand, po
lit. Oluf Rosenkrantz i sit firma 
Control Data A/s avanceret fra ad
ministrerende direktør til fremtidig 
at være formand for bestyrelse.

1947
Under den 12. december 1985 er 
direktør i Fjerde Sø Forsikring Vs, 
Bent Møller Hansen udnævnt til 
ridder af Dannebrogordenen.

1951
Lagmand/R/i Dam, se (1923).
Oberst Søren Haslund-Christen- 
sen kommenterede i Berlingske Ti
dende den 11. november 1985 for
skellige aspekter i forbindelse med 
oprettelsen af en ny officersgrund
uddannelse. Haslund-Christensen 
anførte bl. a., at den ny uddannelse 
er led i demokratiseringen af for
svaret.

1952
Ambassadør Flemming Hede- 
gaard, Peking, er hjemkaldt og ud
nævnt til tjenestemand i lønramme 
38 med henblik på som udenrigs
råd at forrette tjeneste som chef 
for Udenrigsministeriets økono- 
misk-politiske afdeling.

1958
Ved audiens den 9. december 1985 
takkede politimester Ebbe Steen 
Hansen Dronningen for Ridderkor
set.

1960
Prokurist Steen R. Krabbe kunne 
den 23. januar 1986 fejre sit 25-års 
jubilæum i Rederiet A. P. Møller. 
Han kom til rederiet som shippin
gelev i 1961. Efter uddannelsen og 
militærtjeneste blev han i 1967 til
knyttet rederiets udlandsafdelin
ger, i New York i 18 måneder og 
derefter Tokyo i 7 år. I 1973 
vendte han tilbage til Hovedkonto
rets Bulk- og Specialskibsafdeling, 
hvor han samtidig udnævntes til 
kontorchef. I 1979 blev han afde
lingschef for LNG-Carriers og i 
1981 tillige for Rederiets Befragt
ning og Klarering. I 1983 udnævn
tes Krabbe til prokurist i Rederiet 
A. P. Møller.

1975
Advokat Kirsten Levinsen, se 
(1920).

1978
Peter Chr. Gram, HD (datamatik), 
premierløjtnant, udnævnes den 1. 
april 1986 til kaptajnløjtnant i For
svarets Intendanturkorps (Søvær
net). Han er tillige tilknyttet PCA 
Vs som extern EDB-konsulent.
Niels H. H. Heegaard kan pr. 31. 
januar 1986 kalde sig læge. Sam
men med lektor, dr. med. Ole Bjer- 
rum udgiver han bogen »Hand
book of Immunoblotting of Pro
teins«, CRC Press, der udkommer 
i slutningen af 1986 og handler om 
brugen af en ny immunkemisk me
tode til molekylær karakterisering 
af proteiner.
Cand. scient, i biologi Peter M. H. 
Heegaard er fra 1. januar 1986 
ansat som kandidatstipendiat på 
Københavns Universitets Protein
laboratorium med henblik på stu
dier af humant interleukin-1 og 
dets rolle i forbindelse med etable
ring af det såkaldte akutfase svar i 
blodet hos mennesker.

1979
Lars Andersen er blevet akademi
økonom og er pr. I. august 1985 
ansat i BILKA. Lars Andersen er 
endvidere pr. I. januar 1986 ud
nævnt til premierløjtnant af reser
ven (Kongens Artilleri Regiment).
Niels Baht er blevet cand, polit, og 
er fortsat ansat i SAS.
Rasmus Berg er pr. I. januar 1986 
udnævnt til premierløjtnant af re
serven (Kongens Artilleri Regi
ment).
Peter Blach er i februar 1985 ble
vet færdig som civilingeniør (ret
ning B) og er nu ansat i Oil Con
sult Vs.
Michael Sandager Jeppesen er pr.
I. januar 1986 udnævnt til pre
mierløjtnant af reserven (Kongens 
Artilleri Regiment).
Birgitte Neergaard er blevet ansat 
i BC-Inventar som indretningsarki
tekt.
Anders Obel er blevet civiløkonom 
og er blevet ansat i Hambro’s Bank 
i London. Anders Obel er endvi
dere pr. I. januar 1986 udnævnt til 
premierløjtnant af reserven (Den 
Kongelige Livgarde).
Klaus Rønholt er pr. I. januar 
1986 udnævnt til premierløjtnant 
af reserven (Den Kongelige Liv
garde). Samme Klaus Rønholt sid
der stadig på tlf. (01) 20 71 60 og 
venter længselsfuldt på opringnin
ger fra årgang ’79-ere, vedrørende 
adresser, telefonnumre, gode histo
rier og nyheder m. v.
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______________________________________ STATENS PÆDAGOGISKE 
STUDIESAMLING 
LERSØ PARKALLE 101

Herved indkaldes, d 2100 KØBENHAVN 0
Herlovianersamfundets ordinære 

generalforsamling
onsdag 12. marts kl. 19.30
Allégade 10, Frederiksberg

Adgang og stemmeret for alle Herlovianersamfundets medlemmer - tilmelding ikke 
nødvendig.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Kassereren forelægger budget for 1986, herunder fastsættelse af medlems

kontingent
5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleant til bestyrelsen og 

øvrige embedsmænd.
6. Evt.

Bestyrelsen

Alti 
Herlovianerudstyr 
hos
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