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66. ÅRGANG

NUMMER 61

MARTS 1988

Herlovianersamfundets ordinære
GENERALFORSAMLING
finder sted onsdag den 23. marts 1988, kl. 19.30.
Stedet bliver ligesom sidste år: SDS’s hus, Niels Hemmingsensgade 9. 4. sal.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskaber og budget
4. Valg af formand
5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleant til bestyrelsen, revisor, revisor-suppleant, decisor og decisor-suppleant.
Efter generalforsamlingen vil der blive arrangeret fællesaften med madder og øl etc. for
deltagernes egen regning.
Alle medlemmer af Herlovianersamfundet er velkomne.
Om de enkelte punkter:
1)Som dirigent foreslår bestyrelsen højesteretsdom
mer Niels Pontoppidan.
4) Den nuværende formand, Kaj Dorph-Petersen ’43,
vil ikke genvælges. I hans sted foreslår bestyrelsen
Thomas Jermiin '59.
5) På valg i år er kassereren Jan Trier og Aase Rands
toft, som begge foreslås genvalgt.
6) Som bestyrelses-suppleant foreslås Gregers Alling

Møller genvalgt. Ligeledes foreslås genvalg af revi
soren Jørn Thomsen, revisorsuppleant Philip la
Cour, decisor Mogens Andreassen og decisorsuppleant Ebbe Jørgen Broe Christensen.

Generalforsamlingen plejer at blive en ganske mun
ter og hyggelig aften - og i år er der formandsvalg som
speciel attraktion. Så mød op - og vær med til at gøre
generalforsamlingen endnu mere righoldig!
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Herlovianersamfundets årlige hovedfest fandt sted lørdag den 16. januar på Hotel
d’Angleterre.
Lad os se på fremmødet og på deltagernes fordeling på årgange:
Årg
17
29
34
37

Ant
1
2
1
6

Årg
39
41
43
50

Ant
1
1
1
2

Årg
51
55
57
58

Ant
1
1
I
1

lait 88 herlovianere. Med deres 37
ledsagere 125 deltagere.
Ih var årets rushold, eller rettere ca.
halvdelen af holdet. '4 var af årgange,
som var ældre end ’80. I denne !4
indgik jubilarerne, nemlig 1 fra ’17 og
6 fra ’37. Af de 63 årgange fra ’17 til
’80 var 21 repræsenterede, medens der
af 42 årgange ikke var mødt nogen.
Men altså, vi var 125 til fest på det
gamle hotel, en smuk ramme, et godt
madsted. Det blev en varmende ople
velse at mødes, herlovianere over et
spand af 70 år.
Tage Stensler, 60 årsjubilaren fra
’17, havde et langt landmandsliv på
Flensborggaard bag sig, før han for
nogle år siden bosatte sig i Præstø.
Han var selskabets nestor i fin stil.
Årgang ’37 var 50-årsjubilarer, i
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godt humør og veloplagte ved bordet
såvel som ved les Lanciers. Da de ikke
talte mere end 6, kan deres navne
anføres: Torben Klein, Claus Kähler,
Jørgen Lassen, Paul Mangor, Mogens
Schlüter og Tage G. Sørensen.
Talerne
var alle veloplagte og gode. Derfor bør
vore kammerater, som var forhindre
de (vi har jo mange udlandsherlovianere) lytte med:

Formanden
Kaj Dorph-Petersen (’43), bød velkom
men til forstanderparret, kammer
herre Aage Wolff-Sneedorff (’39) og
frue, til jubilarerne, til rusholdet og til
os i sumpen.

Forstanderen
takkede og hilste »dernede fra«, samt
meldte intet nyt - godt nyt. Det oply
stes, at pigerne støt øger deres andel
af skolens elevantal.
Trollemorgen havde i år som altid
været betagende. Hvad der ikke
mindst bidrog hertil, var det store
fremmøde af gamle herlovianere. For
standeren ville påny understrege, hvor
værdifuldt det er for skolen at se tid
ligere elever dernede. Det være sig
ved højtideligheden Trollemorgen, ved
Fugleskydningen, eller når en og an
den uden for disse markante begiven
heder dukker op. Det er altid en inspi
ration at tale med dem, sagde forstan
deren, og at høre dem fortælle om den
betydning, som årene på Herlufsholm
har haft for dem.
Formanden
holdt årets festtale, sprudlende som
altid:
I forgårs var det Herluf Trolles 472
års fødselsdag - og for mange, der i
aften er kommet med som ledsagere,
kan det måske virke som en lidt snur
rig idé, at vi samles cirka 120 mand
høj på Hotel d’Angleterre for at fejre
den anledning med tre retter mad,
diverse vine og muntert samvær.
Derfor vil jeg godt uhyre kort ridse
op - med vore sagesløse ledsagere som
speciel målgruppe - hvem denne Her
luf Trolle var.
Han blev født 1516 på Lillöhus i
Blekinge - og han blev efter en del
forviklinger gift med den meget velha
vende danske adelsfrøken Birgitte
Gøye. Flun måtte kæmpe en lang og
stædig kamp for at slippe ud af en
familiearrangeret trolovelse, så hun i
stedet for den ukærligt udvalgte
mandsperson kunne få sin elskede
Herluf.
Ægteskabet mellem de to var såle
des udpræget selvforskyldt og blev efter hvad man forstår - en stor suc
ces. Dog timedes det dem ikke at få
børn - og denne barnløshed satte sit
præg på deres testamente. De var
nemlig rige folk. Birgitte havde arvet
Hillerødsholm og en masse jord i
Nordsjælland, og sammen med Herluf
Trolles ejendomme var det en ret be
tydelig sag.
Kong Frederik den Anden ville
imidlertid gerne sætte sig på så megen
jord i det nordsjællandske som overho

vedet muligt, så han mere eller min
dre tvang parret til at mageskifte ,
som det den gang hed, Hillerødsholm
mod Skovkloster på Næstved-egnen.
Efter reformationen kunne konge
magten skalte og valte efter forgodt
befindende med den katolske kirkes
tidligere enorme jordarealer og byg
ninger.
Kongen døbte Hillerødsholm om til
Frederiksborg - og Herluf og Birgitte
døbte Skovklostret om til Herlufs
holm, og her boede de så en del år,
mens han passede diverse kongelige
embeder.
Han blev også admiral og bevægede
sig i den forbindelse flere gange i
søslag med svenskerne. Under en træf
ning ved Rygen blev han hårdt såret og døde kort efter.
Men tilbage til testamentet. Her
havde han og hans kone bestemt, at
deres ejendomme skulle overgå til en
skole for adeliges og andre hæderlige
mænds sønner - og sådan blev del
efter en række skærmydsler med Bir
gittes familie, som godt ville have
fingre i Herlufsholm og dets fede jord.
Målt med datidens alen var det en
ganske usædvanlig disposition, for de
besiddende klasser - kongehuset og
adelen - var ellers helt og holdent
optaget af at samle jord sammen til

sig selv og familien - og set i historiens
lange perspektiv er det ganske ene
stående, at en privat skole har fået lov
at leve så længe.
Så i virkeligheden er det en stor
slået og sjælden person, vi fejrer i dag
- en af de få, hvis handlinger stadig er
synlige mere end 400 år efter hans
død. Men alligevel - at fejre ham hvert
eneste år og så pompøst - er det ikke
lige i overkanten? Stavnsbåndets op
hævelse, Grundloven og Natalie Zahle
får vi da højest en fest ud af hvert
halvtredsindstyvende år! Jo, jeg kan
godt forstå, hvis enkelte ledsagere sy
nes, at vi fra Herlufsholm er en lille
smule maniske i vores Trolle-dyrkelse.
Her må jeg nok tilstå, at det ikke
udelukkende er for at fejre skolens
ædle stiftere, at vi har taget det pæne
tøj på i dag og flottet os med festmid
dag på d’Angleterre. Vi er her vist nok
i langt højere grad for at mindes vores
barndom og ungdom ved Susåens
bred - og for at gense de jævnal
drende, vi tilbragte årene med den
gang. Alle vi, der har levet så tæt på
hinanden i dette sære, isolerede sam
fund, glemmer aldrig de år - og har
heller ikke spor lyst til at glemme dem
eller mulighed for at glemme dem, for
miljøet dernede, påvirkningen, vi var
udsat for, personerne i denne lille ver

LE RESTAURANT
ER ÅBEN FØR TEATER
Udsøgt menu - 2 retter + kaffe

kr. 200,Alle dage undtagen søndag

kl. 17.30 - 19,30
Bordbestilling obligatorisk

tlf: 01 12 00 95
„

HOTEL

COPENHAGEN

WängleterrE
A ROYAL CLASSIC HOTEL

Kgs. Nytorv 34 1050 Kbh. K.
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den, både hørere og kammerater, er i
meget høj grad en forklaring på, hvor
for hver enkelt af os blev, som vi er i
dag.
At personer og omgivelser på Her
lufsholm satte en kraftig påvirkning
ind, kan jeg illustrere ved at fortælle
om min første skoledag på stedet. Jeg
var temmelig forkælet, ret bjergsom,
skråsikker på min egen fortræffelig
hed - og overfor min venlige mor ab
solut i stand til at føre min vilje igen
nem. Og det var just ikke egenskaber,
som egnede sig i det herlovianske
miljø. Men således udrustet gjorde jeg
min entré på Herlufsholm en vakker
augustdag 1936. Solen skinnede, det
var varmt, så jeg havde fortolket uniformsregulativet sådan, at man godt
kunne gå med hvide sko. Det var
fadæse nummer 1, og den blev hurtigt
og markant rettet. Værre var det, da
jeg sammen med et par andre ud på
eftermiddagen var gået op på anden
etage i skolebygningen og derfra gav
os til at dumpe noget rådden frugt ned
i hovedet på et par syvendeklassere,
som i deres nye værdighed som ældste
årgang slangede sig på bænken foran
skolebygningen. Det var fadæse num
mer 2.
De var sikrere i Hcrlufsholms geo
grafi end jeg var, men det lykkedes
mig dog at flygte ind i den lille toilet
bygning, Vandhuset, i baggården - for
dér troede jeg, at man kunne slå en lås
for døren og så afvente begivenheder
nes gang. Det var jeg vant til hjem
mefra. Men så teknisk fuldkommen
var de herlovianske toiletter ikke den
gang. Døren var uaflåselig - den blev
revet op - og jeg fik min første korpor
lige afstraffelse på Herlufsholm reve
renter talt med en lokumsbørstc.
Noget øm og vel lidt blårød sneg
lede jeg mig gennem resten af dagen
- og nød omsider de rene kølige lag
ners kærtegn, da vi ved otte-tiden, tror
jeg, blev puttet til hvile i Vuggestuens
sovesal, dengang øverst oppe i Kloster
bygningen, hvor man nu spiller på
tuba. Vi fik besked om at sove godt og
tie stille. Absolut ro! Og her kom så
fadæse nummer 3. For jeg var ikke
vant til hjemmefra at gå direkte fra
vågen tilstand over til sovende - et par
sider i en Flemming-bog var da helt
normalt. Og desuden var det jo spæn
dende at have nogen lige ved siden af
at snakke med. Så jeg skvadrede ly
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steligt om dagens begivenheder og
meget andet til min sidemand.
Så dukkede sovesalshøreren op og
gav mig en solid reprimande. Og fa
dæse nummer 4 var nok, at intet lå
mig fjernere end at rette mig efter
ham. Så resultatet blev, at jeg blev
sendt ene mand i min nye pyjamas og
mine sutsko op i den ensomme læse
sal, hvor jeg de kommende timer
fulgte visernes langsomme gang på
det store standur, mens mørket faldt
på. Først ved midnatstide, da tårerne
stod mig i øjnene, og barndomshjem
met på Tuborgvej stod i et mere end
rosenrødt skær - tog jeg mig sammen
til at banke hårdt på sovesalshørerens
dør for snøftende at bede om lov til at
gå i seng.
- Ja, gør du bare det. Dig havde jeg
helt glemt, var hans opløftende svar.
Få minutter efter sov jeg så de ikke
helt retfærdiges søvn.
Oplevelserne på denne ene dag
lærte mig imidlertid en del, som jeg
senere har draget gevaldig nytte af.
Erfaringerne var jo ganske eentydige: Nu var det ikke længere »unge
Peddersens egen lov«, man kunne leve
efter - her gjaldt fællesskabets regler,
og det var temmelig ubehageligt at
sætte sig ud over dem. I de følgende
år kunne det i ny og næ være ret
byrdefuldt at se den kendsgerning i
øjnene - men man fandt nu hurtigt ud
af, at det var langt mere ukomforta
belt at lade være. Og det var egentlig
en god portion visdom at høste i en
ung alder - og særdeles brugbar senere
hen i mange andre sammenhænge.
Om det er i overensstemmelse med
moderne pædagogiske metoder at bi
bringe I 1-12 års drenge den slags nyt
tige erfaringer ved hjælp af lokums
børste og stuearrest, skal jeg ikke tage
stilling til - jeg oplevede blot, at det
virkede, og at det holdt gennem årene.
Og så var det jo blot denne allerfør
ste dags sum af oplevelser. Tusindvis
af andre kom til, de fleste af dem
langt mere solbeskinnede og rosenrøde
- og tilsammen danner de et billede af
for mit vedkommende syv gode år i
dejlige omgivelser. En god barndomog ungdom!

I et almindeligt hjem fester man for
sin far og sin mor på deres fødselsdage
og har mere eller mindre markant i
tankerne en tak for alle de goder og al
den kærlighed, de har givet en. Her

lufsholm var en slags andet hjem for
os, så det er vel trods alt ikke så
urimeligt, at vi en gang om året fester
for Herluf Trolle. Og tager Birgitte
Gøye med i samme åndedræt - hun
var nemlig kun en pige, så hendes
fødselsdag er ikke noteret ned. Men
trods alt var det hendes stædigheds
skyld, at skolen fik lov til at leve. Og
da den fælles fond, som gamle herlovianere har stiftet som støtte for sko
len og dens elever, Herlufsholm Fon
den, for nylig fik opført en ny kollegiebygning og overdraget den til skolen,
var det en selvfølge, at den skulle
hedde Birgitte Gøye Gården. Så kvin
delige ledsagere i dag må bestemt
ikke tro, at vi mandschauvinistisk
overser denne prægtige dame!
Tro nu heller ikke, at vi kun mindes
skolens stiftere med kniv og gaffel i
hånd ved veldækkede borde. Årle om
morgenen, klokken halv otte på en af
årets mest ubekvemme dage - den 14.
januar - samles stimer af gamle herlovianere i Herlufsholm kirke - og et af
elementerne i denne tidlige morgenan
dagt er, at både nuværende og tidli
gere herlovianere defilerer om bag al
teret forbi Birgitte Gøyes og Herluf
Trolles elegante marmorsarkofag.
Det er en ældgammel tradition,
men den er sund og nyttig. Her kom
mer alle vi gamle skoledrenge - nu
som karrierestræbende nutidsdanskere
og nødes for et øjeblik til at se de to
mennesker ind i øjnene, der gav noget
væk uden at være nødt til det - som
netop satte hensynet til fællesskabet
højere end almindelig plat egoisme.
Jeg tror, vi har godt af at få frisket
den tankegang op i hvert fald een
gang om året.
Og lad os så i denne dejlige Palme
have nyde fællesskabet nu i aften, lad
os svinge pokalerne og få en skøn fest
ud af det til fryd for både ældre og
yngre. Og lad os hæve os fra sæderne
og udbringe et seksfoldigt Leve Bir
gitte Gøyes og Herluf Trolles minde!

Gregers Møller (72)
holdt talen til rusholdet:
Meningen med, at vi har inviteret Jer
her i aften, er jo dels at vi kan se, hvad
1 er for nogle, dels for at I kan få et
indtryk af, hvad Herlovianersamfundet er for noget.
Vores indtryk af jer er det måske
lidt tidligt at udtale sig om. Lad os nu

se, om 1 kan leve op til forventnin
gerne resten af aftenen også. Forelø
big har I jo opført Jer som de pæne
teenagere, 1 rent teknisk er, - eller I
foretrækker måske udtrykket unge
mennesker, - der blot har det tilfælles
med os andre, at I har gået på Her
lufsholm i kortere eller længere tid.
Og er færdige med det. For nogles
vedkommende endda også bare helt
færdige!
Det finder jeg sådan set ikke bare
forståeligt, men også meget rimeligt.
På den anden side mener jeg, det vil
være en alvorlig misforståelse, hvis
den mæthed overfor det herlovianske
får de pågældende til også at holde sig
på lang afstand af Herlovianersamfundet.
Jeg ved ikke, hvilket image Herlovianersamfundet har iblandt Jer, men
jeg kan godt love Jer en ting: Vi arbej
der ikke for en tilbagevenden til den
lykkelige og sorgløse skoletid. Vi er
ikke en 4. G, der krampagtigt søger at
holde liv i den periode af vores tilvæ
relse, hvor vi gik i skole sammen.
Eller som jeg først havde udtrykt
det, da jeg sad og spekulerede på,
hvad jeg skulle sige til jer: Herlovianersamfundet er ikke en forening af
længselsfuldc oldinge, der mødes for
at begræde, at vores skoletid er forbi
for evigt.

Skoletiden er alene det fælles
grundlag for at mødes og snakke med
nogle gode venner om alle de ting, der
optager os i det livsafsnit, vi nu befin
der os i.
Vi er først og fremmest til, for at I
og årgangene før Jer og årgangene
efter Jer ikke helt mister kontakten
med hinanden, selvom det med tiden
måske kun bliver hvert femte år eller
endda sjældnere, at I mødes. Måske
endda i en helt anden sammenhæng
end i Herlovianersamfundet.
Hvis den fælles kontakt til Herlo
vianersamfundet i årene ind imellem
kan bevirke, at I kan gå direkte til at
snakke om aktuelle emner af faglig
eller underholdende karakter uden
først at skulle hen over de gamle min
der, så er en del af vores mission
lykkedes.
Og hvis vi kan være katalysatorer,
for at Jere og andre årgange etable
rer nogle traditioner i klassen om
jævnligt at mødes til Trollefesten eller

Fugleskydningen, så har vi gjort det
endnu bedre.
Endelig kan bevidstheden om et
fælles grundlag også føre til, at I na
turligt henvender jer til hianden og til
andre medlemmer af Samfundet for
at få et godt råd og hjælp af forskellig
art. Jeg kender ikke een gammelhcrlovianer, der ville finde det unaturligt at
blive ringet op af en nydimitteret og
spurgt om et eller andet, f. eks. i
forbindelse med Jeres studievalg.
Tværtimod. I vil utvivlsomt altid blive
mødt med en positiv forhåndsindstil
ling!
De fleste af Jer tog i efteråret hul
på et nyt uddannelsesforløb. Det er jo
desværre det eneste, en studentereks
amen - selv en fra Herlufsholm - giver
kompetance til. Det var for mig og
formentlig også for Jer en stor om
væltning. Og med mindre I er væsent
lig bedre forberedt, end vi fra min
årgang var, så vil jeg umiddelbart tro,
at de fleste af Jer går nogle nederlag
og omvæltninger i møde, der ikke var
med i jeres planer.
Det siger jeg ikke for at skræmme
jer, men alene for at berolige Jer. I
skal ikke være så bange for, om I nu
lever op til alle de forventninger, 1
føler, at der stilles til Jer som herlovianere eller måske derhjemmefra.
Det er normalt at fallere i et studie
og skifte til et andet, - og måske til et
helt tredie. Uden dermed at sige, at I
behøver at følge mit eksempel, der
startede på noget nyt fire gange, før
jeg fandt noget, der passede til mig.
Det har noget at gøre med den
frihed, der pludselig skal administre
res. På kollegierne er der ingen
klokke, der ryler til lal og det er alt for
nemt at sætte et kryds i ølregnskabet
og blive siddende i køkkenet og
snakke.
Hvis I ikke bor på kollegie, men har
fundet et værelse ude i byen, vil om
vendt ensomheden for mange af Jer
olive et uventet stort problem. Det
gælder måske specielt for de af Jer,
der har boet på skolen og der har
været vant til at have kammerater
omkring Jer hele tiden.
For slet ikke at tale om det interes
sante problem, I får med at få noget,
der nærmer sig betegnelsen et sexliv.
Det var måske lige det eneste, jeg
personligt ikke havde så svært ved.
1 vil også mange steder opleve den

mærkelige forskel, at mens det på
Herlufsholm stort set var OK at læse
sine lektier og være god til et fag, så er
det for mange af Jeres nye venner
noget, man ligesom undskylder lidt.
På det punkt kan I roligt holde fast
ved Jeres værdisæt, - jeg skulle hilse
og sige, at det er de andre, der på et
tidspunkt må revidere deres.
Jeg kunne nævne flere problemer:
Boligproblemer, problemer med at
finde et sommerjob, aftjening af vær
nepligt.
Igen vil jeg sige: Tøv ikke med at
ringe til en gammelherlovianer, hvis I
mener, vedkommende kan hjælpe Jer.
Det værste, der kan ske, er at han ikke
kan!
Det var lidt om Jeres nye situation.
Jeg vil også gerne benytte lejlighe
den til at sige noget praktisk omkring
jeres medlemskab af Herlovianersam
fundet.
Som nydimitterede fra Herlufsholm
er I automatisk medlemmer af Herlo
vianersamfundet. Vi sender medlems
bladet Herlovianeren til den adresse,
vi modtager fra skolen, og selvom de
fleste af Jer naturligvis flytter hjem
mefra, så når bladet i de fleste tilfælde
frem til Jer. Jeres nye adresse medde
ler I enten til mig - min adresse står i
bladet - eller eventuelt til det postkon
tor, hvor bladet er sendt til. Så med
deler postvæsenet flytningen til mig.
Indeværende år indtil og med marts
er I gratis medlemmer af Samfundet.
Det vil sige, at I får Jeres første kon
tingentopkrævning nu til april. Det
lyder på et halvt årskontingent - for
indeværende år 85.- kr.
De første otte år slipper I med dette
rørende beløb, fordi vi har en forestil
ling om, at 1 er nogle fattige stude
rende, som vi ikke vil belaste med den
chokerende regning på fulde 170.- kr.
om året.
Skulle det alligevel knibe, kan jeg
tilføje, at Herlovianersamfundet råder
over en del pragtfulde legatmidler,
som I kan søge om at få del i ved at
henvende Jer til samfundets kasserer,
advokat Jan Trier, eller næstforman
den, underdirektør Lars Thuesen. Vi
skal nok skrive i Herlovianeren, når
det er tid til at søge.
For kontingentet på de 85.- kr. får
I som nævnt bladet Herlovianeren.
Det kommer fire gange årligt og for
tæller om nyt på den gamle skole, nyt
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om Jer selv og Jeres kammerater hvis
I ellers husker at fortælle Personaliaredaktøren, hvergang der sker noget,
samt om forestående arrangementer i
foreningen.
De tilbagevendende begivenheder
er den årlige Trollefest og Rusfesten
som nu i aften. Der er generalforsam
ling i marts med efterfølgende smørre
brød. Den finder i år sted onsdag den
23. marts kl. 19.30. Det er en dato, I
godt kan notere Jer allerede.
Og dertil kommer typisk også en
sommerudflugt og et Mortens Aftenarrangement.
Til bl. a. at invitere til disse arran
gementer har hver årgang udpeget en
kontaktperson. Den kontaktperson
skal I helst finde hurtigst muligt selv
og meddele foreningen resultatet, og
det ville måske være mest praktisk,
om I allerede i aften drøftede det og
gav os navnet på vedkommende. Af
gørende for den pågældendes succes
har det iøvrigt vist sig at være, hvor
vidt årgangen sikrer, at også de ikkehcrlovianske ledsagere, 1 gennem ti
den måtte omgive Jer med, inddrages
i kredsen som andet end blot ledsa
gere.
Jeg mangler nu kun en enkelt ting,
nemlig formelt at byde Jer velkom
men i Hcrlovianersamfundct.
I ethvert samfund er der noget, der
i religionsfænomenologicn kaldes ini
tialritualer. Det er en større eller min
dre rituel markering af, at den enkelte
nu er indtrådt i en ny status eller et
nyt livsafsnit.
Desværre har vi i Hcrlovianersamfundet ikke tradition for at gøre det
store halløj ud af det, sådan som f.
eks. roklubberne gør det med deres
kanindåb eller Hells Angels optagelse
af nye medlemmer, så jeg kan ikke
bade jer i champagne.
Men vi gamle kan udbringe et leve
for Jeres årgang i forventning om, at
når en af Jer om lidt takker for det
gratis måltid - det går jeg naturligvis
ud fra, at I allerede har udpeget en til
at gøre - så kan I passende udbringe et
leve for Samfundet.
Skal vi rejse os op og lægge ud?
Herlovianersamfundets nye med
lemmer, årgang ’87 længe leve!
Mogens Schlüter (’37)
takkede på 50 årsjubilarernes vegne
for den flotte fest, som årgangen
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Mogens Schlüter
havde set hen til, og som de frem
mødte nu hyggede sig ved at befinde
sig midt i.
Han glædede sig over alt det fornø
jelige og gode, de allerede holdte taler
havde indeholdt. Han fremhævede det
helt enestående, at stifterparret nu i
over 420 år var blevet mindet og hæd
ret for deres store tanke og dens vir
keliggørelse. Det var sikkert uden hi
storisk sidestykke, og formentlig
kunne man i hele verden kun finde
tilsvarende i England.
På Mogens Schlüters egen tid var
der kun ca. 110 diple på Herlufsholm.
I 1937 var et studenterhold på 22
derfor stort. Det ville for de nuvæ
rende hcrlovianere være svært at fore
stille sig skolens dagligliv i trediverne.
Med de nuværende, store årgange
ville det en gang blive en umagtelig
opgave at invitere 50 årsjubilarer til
fest.

Ole Palsbøll

Ole Palsbøll (’51)
beklagede dybt, at ældre årgange end
1970 var så sparsomt repræsenterede,
og han fandt heri et dårligt eksempel
på herlovianerånden.
Han fortalte, at han selv var kom
met på skolen de første par år efter
afgangen, men så havde holdt en herloviansk pause. Da han derefter atter
havde indfundet sig , følte han sig
alene. Dog ikke længe, for ved at
slutte sig til årgangene foran og efter
’51 havde han hurtig fundet gode ven
ner i et nyt sammenhold.
Efter at have dvælet ved Trollemorgenoplevclscn sluttede Palsbøll med
en appel til årgang ’87 om at holde
sammen.
Niels Chr. Ranmar (’87)
takkede på rusholdets vegne for ind
bydelsen og for samfundets velkomst,

Niels Chr. Ranmar
som han havde oplevet som hjertelig
og velment. Han og hans kammerater
følte, at det var værd at samles om en
fastholdelse og styrkelse af det fælles
skab, som gamle elever mindedes fra
deres år på Herlufholm.
Han takkede formanden for dennes
elegante tale ved dimissionen sidste
sommer.
Han sagde, at Herlovianersamfundet af ham og hans kammerater opfat
tedes som stedet, hvor de kunne vide
reudvikle forståelsen for de traditio
ner, som de havde taget del i på sko
len, og som de måske først værdsatte
rigtigt nu, da de var afgået derfra.

Mogens Andreassen (’29)
tog som den sidste ordet:

Jeg vil gerne rette nogle ord til
formanden.
Når jeg tillader mig dette i en så
prominent forsamling, skyldes det
dels, at jeg repræsenterer Decisorfunktionen i Herlovianersamfundet,
og dels at formanden har planer om at
forlade sin post.
Nu ser jeg straks på mange ansigter
et spørgsmål; Hvad er Decisor? - og
det skal I ikke være generte over at I
ikke ved. Et af samfundets mest ak
tive medlemmer, Frantz Wendt har
lige siden sin studentereksamen i 1923
hvert år ved generalforsamlingen
spurgt: hvad laver Decisor? - uden at
få svar.
Det kom senere frem, at hans
spørgsmål var aftalt spil, for at mar
kere existensen af Decisorfunktionen.
Denne består i at sørge for, at Her
lovianersamfundet lever, trives og ud
vikles. Derfor hører man ikke om
funktionen, når alt går godt. Først når
der er risiko for fare hører man om
Decisor - sådan som nu: Nu vil for
manden gå. Der er risiko for Herlovianersamfundets trivsel.
Dorph har nemlig gennem årene
været samfundet en særdeles god og
effeetiv formand.
Men Du har også gået i en god
skole, Dorph. - Jeg mener ikke Herlufholm - men skolen bagefter, hvor Du
som ung og noget naiv stud, theol, fik
Dine fysiske egenskaber udviklet
under medvirken af Dine ældre ven
ner.
Det gjaldt dels Dine præstationer i
de regelmæssige sportskonkurrencer bl. a. Fik-Fak, hvor Du efterhånden
opnåede rimelige færdigheder. Du var
den bedste i den nederste halvdel.
Det gjaldt også Din træning i bil
kørsel over Fredens Bro i sene natteti
mer, bl.a. sammen med Din samtidige
Ebbe Christensen, hvor I kørte mod
Rigshospitalet til selskabelige seancer,
som min tavshedspligt som tjeneste
mand hindrer mig i at uddybe nær
mere.
Ved disse seancer var det, at Dine
ældre venner så, at Du skulle være
Herlovianersamfundets
kommende
formand, mens Ebbe Christensen blev
tildelt en lidt højere stilling, han skulle
være suppleant for Decisor.
Endelig blev Du trænet i fysisk
modstand mod den daværende for
mand Loft, som var noget egenrådig

og som ofte gav Decisor meget ar
bejde.
Dine åndelige kvaliteter udviklede
Du selv efterhånden. Rigtig fart tog
det, da Du som ungt medlem af Her
lovianersamfundets bestyrelse var i
stand til på afgørende vis at tage livet
af de rygter, som visse misundelige
kolporterede om, at Du var student
fra Sorø.
Du var den første theolog, som til
embedsexamens 3. del fik indført den
praktiske prøve, om theologer er i
stand til at gå på vandet, hvilket kræ
ver en betydelig psykisk koncentra
tion, som Du havde erhvervet Dig, da
Dine ældre venner trænede Dig i dette
vanskelige arbejde, bl. a. i Tivoli.
Og efterhånden modnedes Du til

for vore damer inden for hjemmets 4
vægge holdt sammen på Herlovianer
samfundet og dets medlemmer og fået
det til at trives.
Og nu vil Du gå. Det ser Decisor på
med betænkelighed.
Hvem skal løfte arven - her i det
stærkt optagne 1988, hvor vi jo også
skal fejre Christian 4.?
Det skal først afgøres senere - må
ske bliver det igen Dig selv - såvidt jeg
ved er det kun 14. gang Du trækker
Dig - de tretten tidligere er Du kom
met tilbage.
Men hvis det bliver en anden, må
Decisor meget henstille til bestyrelsen,
at det bliver en, som når Dig et stykke
over sokkeholderne.
Jeg vil gerne hylde Dig, Dorph, for
Din store indsats for Herlovianersam
fundet, som jo er fantastisk afhængig
af sin bestyrelse og formand, fordi især - medlemmerne udgør en mærke
lig blanding af folk, som ikke tror, de
kender hinanden og derfor ikke gider
komme til møderne - og som, når de
endelig kommer, hurtigt kender hin
anden - og nok fortryder, at de ikke
kommer oftere. Sådanne medlemmer
kræver en fast og smidig ledelse, og
det har Dorph.
Må jeg bede jer rejse jer og hylde
formanden.

Mogens Andreassen

formandsposten, som Du overtog for
længe siden. Følte Du Dig lidt usikker
på medlemmernes opbakning, gjorde
Du det kloge - og for Decisor vel
komne - at Du nedlagde Dit hverv for straks efter at lade Dig genvælge.
Det giver en formand styrke.
Nu står Du som lederen af Herlo
vianersamfundet. Dorph er Samfun
det og Samfundet er Dorph.
Kun een formand i sidste halvdel af
dette sekel kan Du sammenlignes
med: Flemming Tolstrup.
1 har begge to ledet Herlovianer
samfundet godt.
Den faderlige og kloge Tolstrup
tegnede Samfundet og især skolen ud
adtil, bl. a. med sine vægtige skrifter
om Herlufsholm fra 1965 og 1985.
Den ide-rige, energiske Dorph med
de eminente talegaver har med sin
udprægede familiefølelse og respekt

Herlovianersamfundets
nuværende bestyrelse
Formand: Chefredaktør
Kaj Dorph-Petersen
Medlemmer:
Advokat Jan Trier
(kasserer).
Kaj Vang-Lauridsen.
Underdirektør Lars Thuesen.
Læge Niels Heegaard.
Chefsekretær Aase Randstoft.
Poul Henrik Østergaard.
Suppleant:
Redaktør Gregers Alling Møller.
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Trollemorgen 1988
I Herlufsholm kirke talte
direktør Thomas Ehnhuus Jermiin (’59):
Når man i god tid. nemlig over et år
i forvejen, bliver opfordret til at holde
Trolletalcn fra denne prædikestol, sker
der det, at man når at forberede ad
skillige taler, for der dukker så mange
betydningsfulde ting op for en. Jeg
har været raden igennem selv - med
hurrahcrloviancrens erindringer fra
egen skoletid: Vi var 1 1 sproglige og
18 matematikere, der blev studenter
herfra i 1959 - med dyb, dyb respekt
for Herluf Trolle og Birgitte Gøye’s
indsats for børn og unges uddannelse
- med tanker om min far, som blev
student fra Herlufsholm i 1926 og var
skolens forstander fra 1974 til 1978 med hvad der i øvrigt er blevet sagt
denne morgen, hvor vi fejrer Herluf
Trolles fødselsdag. (Jeg må ind
rømme, at jeg selv ikke husker et ord
af, hvad der i min egen skoletid blev
sagt, bortset fra at forpligtelsen for
dem, der bærer gyldne kæder, ofte
blev nævnt).
Nu vil jeg gøre mit til, at i hvert
fald noget huskes fra denne morgen:
De fleste husker vel, at skolen blev
stiftet i 1565, som også var året for
Herluf Trolles død. Men hvilket år
blev han født? 1 1516. Og hvordan
husker jeg så det? Jo, det er nemt, for
vi glemmer aldrig 14. januar, og så
siger vi blot 14-15-16. Jeg kan således
gå over i historien, som ham, der stod
og talte fra prædikestolen. Men nu
husker alle det: 14-15-16.
Men dagen er ikke kun til at huske
årstal, for de betyder jo så lidt. Dagen
i dag er til at huske Herluf Trolle og
Birgitte Gøye for, hvad de har gjort
for os alle.
Historien fortæller, at de, da de sov
den første nat her på stedet, havde
samme drøm, nemlig at det gamle
Skovkloster, som ved deres overta
gelse havde fået navnet Herlufsholm,
skulle blive en skole. De var meget
gudfrygtige og mente, at den fælles
drøm var et tegn fra Gud. Med eller
uden drøm var skolen nok alligevel
blevet til noget, for de havde begge i
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mange år understøttet flere skoler og
fattige elever og studerende.
Hvad de gav samtiden og eftertiden
- hvad de gav os, som er her i dag - er
imidlertid meget mere end en skole.
De gav os en forpligtelse til at være
gode mennesker. De gav jer unge, der
nu nyder det privilegium at gå her,
gyldne kæder, nemlig den forpligtelse
al blive gode danskere. Og hvordan
bliver I det?
Der er sikkert mange opskrifter på
det, men jeg vil sige, at I bliver gode
danskere ved at være ærlige i alle
forhold og i hele livet. Lyt ikke til den
onkel Ole, der var inviteret til lille
Olferts konfirmation og afsluttede sin
i øvrigt nydelige tale med at sige »og
husk så, min dreng, at være ærlig i al
din færd - i hvert fald indtil du er
blevet til noget«.
I bliver gode danskere ved åbenhed.
Vis styrke. Beskedenhed har vel kun
sjældent været det dominerende ken
detegn for en herlovianer. Dronnin
gens opfordring i nytårstalen til, at du

skal vende Janteloven om og sige »du
skal ikke tro, du er ingenting!« fik mig
til at smile, for en imageundersøgelse
foretaget på andre skoler vil givet vise,
at den generelle opfattelse af herlovianeren er, at han/hun så sandelig tror,
han/hun er noget. Og det synes jeg er
helt i orden, forudsat I har noget at
have det i. Igennem årene har jeg
mødt mange unge hernedefra, og jeg
bliver både glad og stolt, når jeg for
nemmer, at der er noget i dem.
Med åbenhed mener jeg også, at I
skal være åbne over for, hvad der sker
omkring jer. I skal deltage aktivt i
livet. Lytte og lære, kunne man sige.
Jeg har altid ment, at man skulle gøre
sine egne erfaringer, men hvis man ser
fejl eller forkerte ting ske for andre, er
det nu engang rarere at lade de erfa
ringer blive ens egne.
I min tid hernede var sport en væ
sentlig del af skoletiden, og det håber
jeg, den stadig er, for jeg opfatter
sport i sig selv som en god lære i livet.
Man lærer om udholdenhed, om
styrke, om den individuelles mulighe
der, om holdspillets kvaliteter, om
kreativitet - alt sammen noget, man
får brug for, uanset hvor man går hen,
når man går ud herfra for at blive en
god dansker.
Man lærer at sætte sig et mål og
stræbe efter at nå det, og det er mit
helt klare indtryk, at der er langt flere
herlovianske vindere end tabere.
Jeg tror også, I bliver gode dan
skere ved at vise venlighed og ved at
smile. Det er nu engang sådan, at
giver man venlighed og et smil, får
man som oftest det samme tilbage.
Og kærlighed og opmærksomhed.
Herluf Trolle viser det i sine handlin
ger - for sit fædreland, sin konge, sin
familie, kunst og videnskab og ikke
mindst ved sine åbenlyse følelser for
sin kone, som på smukkeste vis besva
rer dem. Deres brevveksling er fuld af
tilkendegivelser om hengivenhed. Et
hvert barn af det 20. århundrede og
sikkert i al fremtid må beundre de tos

evne og vilje til at udtrykke sig.
Jeg er ikke den rette til at påstå
gudfrygtighed for at bære Herluf
Trolles kæder. Det er som om tiderne
på dette område er skiftet en del,
hvilket ikke er underligt, for 15-hundrede tallet var som bekendt reforma
tionens århundrede, hvor troen skif
tede - og skulle skifte - fra katolicisme
til protestantisme, og det var sikkert
nødvendigt for rigets ledende menne
sker at fremvise den nye, stærke tro.
Men jeg tror, det er godt at tro!
Jeg har opremset nogle af de dyder,
der efter min mening er væsentlige for
at kunne betale tilbage til Herlufs
holm noget af det, Herluf Trolle og
Birgitte Gøye har givet os. Jeg håber,
han oppe fra sin lille sky vil nikke.
Og så vil jeg helt for egen regning
nævne en dyd, der i min opfattelse er
med til at gøre en god herloviansk
dansker: Humor.
Jeg tror ikke, Herluf Trolle spøgte
meget. Han beskrives faktisk som væ
rende lidt tung og dyster. Men i da
gens alvorlige Danmark, hvor vi pla
ges af politiske, økonomiske, nationale
som internationale problemer, er hu
moren en herlig egenskab. Jeg sagde i
min indledning, at man som kom

mende Troiletaler når at forberede
mange taler, fordi der er så meget,
man gerne vil sige den gamle herre og
skolen tak for, og en af de taler, jeg i
mit hoved havde skrevet, gik primært
på humoren, men jeg droppede ideen
for ikke at bryde for meget med tra
ditionen. Men jeg kan ikke nære mig
for at fortælle en lille historie, fordi
den netop har relationer til noget af
det, jeg har talt om: At være en brav
dansker, der skal klare sig - og kan,
fordi han/hun er herloviancr:
En dansker og en svensker (Dan
mark og Sverige var jo i bestandig
krig på Herluf Trolles tid) var faret
vild i junglen, da en sulten tiger fik øje
på dem. Danskeren, en herloviancr,
skyndte sig at tage sin joggingsko på.
Svenskeren rystede på hovedet og
sagde: »Hvis du tror, du kan løbe fra
en sulten hun-tiger, er du da en værre
bøv!« Hcrlovianercn smilede sit mest
charmerende smil og sagde: »Jeg be
høver ikke at løbe hurtigere end tige
ren. Jeg skal bare løbe hurtigere end
du!«
Var Herluf Trolle en god dansker?
Ja, det var han. I lan var en gudfrygtig
og god dansker. Hør blot, hvad han
skriver i det sidste brev, han skrev den

6. juni 1565 til Birgitte Gøye, efter
han som admiral havde anført den
danske flåde mod svenskerne og var
blevet såret, så han døde af det den
25. juni: »Hjerte kjære Birgitte! Nu i
mandags da var vi til slags med de
svenske. Jeg kom midt ind i deres
flåde og gjorde dem stor skade og fik
også, så at der var lidet vundet på
nogen side. Jeg mistede meget folk,
blev og selv såret i min arm og mit lår,
mig bliver dog intet at skade, Gud
være lovet... Jeg forfølger nu de sven
ske og Gud skal hjælpe mig at ned
lægge dem, der håbes mig til ved
Guds hjælp.« Underskrevet Herluf
Trolle, forstander for adelens fri skole
Herlufsholm, din hjerte kjære hus
bond.
Joh, en god dansker var han, og
med Guds hjælp mente han nok, han
kunne klare svenskerne.
Jeg vil slutte, som min far gjorde
det i sin Trollctale 14. januar 1975:
Vi vil nu om lidt defilere forbi grav
mælet for Herluf Trolle og Birgitte
Gøye bag alteret, og vi vil i ærbødig
hed og taknemmelighed mindes dem
begge for deres ædle dåd.

Ove Høegh-Guldberg kom ind i IV
klasse i sommeren 1920 og faldt hur
tigt til i den dengang ret store klasse,
der endte med i 1924 kun at dimittere
otte studenter.
Han kom fra Århus, hvor han alle
rede havde fået et navn som entomo
log, men det vidste vi andre i klassen
intet om, og trods Nærtens (lektor
Ferdinands) løfte til ham om at hjælpe
ham videre, lagde han denne interesse
på hylden i skoletiden på Herlufs
holm. Han havde ikke lyst til at blive
udråbt som en ivrig »Nært«, og selv
om jeg var en af hans venner, anede
jeg intet om denne side af hans liv,
som han senere tog op igen og dyrkede
med stor begejstring.
Derimod dyrkede han fotograferin
gen med fine resultater, hvoraf en del
fra skoletiden nu ligger på Herlufs
holm.
1 foråret 1922 døde oldfruen, frø
ken Anna Andersen, og Oves moster
Karen Brasen rykkede ind i hendes
sted sammen med sin mor, etatsrådinde Brasen, enke efter en gammel
herlovianer, der selv var søn af en

In memoriam

ved Horsens, hvor han samlede os til
et par festlige dage, dengang vi var 35
års studenter. Og herfra kom han med
i Frihedskampen som en af lederne af
de hold, der tog imod våbennedkast
ningerne i Jylland. Herom skrev han i
1985 »En familie under besættelsen«.
Begge Misis og Oves børn, en søn
og cn datter, bor i Australien, hvor
også Misis bror Johan Ludvig Krarup
arbejdede i mange år, og dette gav i
de senere år anledning til 10 besøg her
fra Danmark, ligesom Ove fik lejlig
hed til at besøge New Zealand på
entomologiens vegne. Det sidste besøg
bragte imidlertid Ove hjem med dår
lige ben, så dårlige, at han til Fugle
skydningen sidste sommer, hvor han
og Misi var med, betroede mig, at nu
havde han ikke lyst til at leve mere.
Og nu er det så slut. En varm og
fornøjelig ven er forsvundet, og selv
om kontakten ikke var særlig stor,
sidder der så mange minder fra skole
tiden, studentertiden og de mange,
mange år senere, at det bliver et savn
at undvære ham.
Flemming Tolstrup (’24)

Ove Høegh-Guldberg
28/2 1905-2/12 1987

herloviancr. Her i oldfruelejlighcden
havde vi mange hyggelige stunder, og
på den anden side af Nyvej lå rektorboligen, hvortil Oves tanker oftere og
oftere fløj over, for her boede Misi.
Fru Krarup, rektors kone, var ikke
glad for denne bejlen til sin datter;
men de unge holdt ud, og i 1928 blev
de to mand og kone.
Ove blev læge, og i mange år sad
han som praktiserende læge i Gedved
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Skibsnationer uden fregatter

H. Muusfeldt

Orlogskaptajn Henrik Muusfeldt (’65) kom
efter studentereksamen i Søværnet. Siden
har han haft en alsidig tjeneste i Søværnet.
9 års skibstjeneste efterfulgt af 4 års tjene
ste som adjudant ved chefen for Søværnet.
Stabskursus ved Forsvarsakademiet, efter
fulgt af en tö-års periode som chef for
operationsafdelingen ved Grønlands Kom
mando i Grønnedal. Herefter næstkom
manderende i korvetten PETER TORDENSKIOLD indtil september 1986, hvor
han tiltrådte tjeneste i Forsvarsstaben.

Mens en enlig hornblæser blæste »last
post« blev orlogsflaget for foreløbigt
sidste gang ncdhalet i fregatterne PE
DER
SKRAM
og
HERLUF
TROLLE.
Episoden fandt sted mandag den 4.
januar 1988 på Holmen, da Søværnet
nødtvungent strøg kommando i sine to
fregatter.
Fregatterne er formelt kun lagt i
»mølpose«, dvs. de er oplagt i laveste
beredskabsgrad uden besætning, indtil
deres fremtid endeligt afgøres. Fregat
ternes fremtid afhænger således fuldt
ud af den i skrivende stund igangvæ
rende forhandling mellem regerings
partierne og Socialdemokratiet om et
nyt forsvarsforlig.
Indtil beslutning om fregatternes
fremtid er afgjort, vil de blive lig
gende i Flådens Leje på Holmen og
kan aktiveres i løbet af et par uger.
Ved ceremonien som bl.a. marke
rede kommandostrygningen i fregat
terne sagde Chefen for Søværnets ope
rative Kommando, kontreadmiral
J. F. Bork bl.a.:
»Midlerne og dermed vor evne til at
løse alle vore opgaver er blevet stærkt
beskåret gennem årene, og i dag - i
hvert fald for en tid - tilføjes en afgø
rende og meget alvorlig reduktion.
Det er meget bekymringsfuldt, at
det har udviklet sig sådan, men det er
også overraskende - overraskende,
fordi opgaverne for Flåden fortsat fo
religger, og endda er vokset i takt med
udvidelse af territoriale, fiskeri- og
økonomiske zoner, og øget omfang af
maritime aktiviteter, herunder udnyt
telse af havbundens ressourcer, som
for Danmarks vedkommende er sær

642

ligt iøjnefaldende i de nordlige dele af
riget og i Nordsøen«.
De to fregatter af PEDER
SKRAM-klassen er bygget på Hel
singør Skibsværft og indgik i Flådens
tal i henholdsvis juni 1966 og juli
1967. De er bygget som led i et
dansk-amerikansk
nybygnings-pro
gram for Flåden i midten af 60’erne under det såkaldte Cost-Sharingprogram, hvor udgifterne fordcltes li
geligt mellem nationerne.
Navnet Herluf Trolle har været anvent en gang tidligere i Søværnet.
Som den første af en serie på tre oprindeligt fire - panserskibe, søsattes
kystforsvarsskibet
HERLUF
TROLLE fra Orlogsværftet den 2.
september 1899. Klassen, der var be
nævnt efter HERLUF TROLLE, be
stod her ud over af kystforsvarsskibene OLFERT FISCHER og PE
DER SKRAM.
HERLUF TROLLE hejste den
gang kommando første gang den 7.
juni 1901 og var i 1902 i Spithead for
at deltage i en flåderevy i anledning af
kroningen af kong Edward Vil og
Dronning Alexandra. 1 1906 ekskorterede HERLUF TROLLE kongeski
bet DANNEBROG til Tronhjem til
Kong Haakons kroning. Under 1. Ver
denskrig indgik HERLUF TROLLE
i Sikringsstyrken. Først en periode
som kommandoskib i 1. Eskadre og
fra 15. februar 1915 som kommando
skib i 2. Eskadre.
Kystforsvarsskibet
HERLUF
TROLLE overførtes i 1922 til reser
ven og udgik af Flådens tal i 1932.
Ved overtagelsen af fregatterne hil
ste daværende Chef for Søværnet, vi

ceadmiral S.S. Thostrup sammen med
repræsentanter for Søværnets myndig
heder PEDER SKRAM og HER
LUF TROLLE velkommen i Flådens
tal og sagde bl.a.:
»PEDER SKRAM og søsterskibet
HERLUF TROLLE er de største og
kraftigste enheder blandt den række
af udmærkede skibe, der er tilgået
Søværnet i den sidste halve snes år.
Jeg tror, at disse fregatter - hypermo
derne og formålstjenlige, som de er vil få overordentlig stor betydning for
Søværnets virke til værn for freden og
som led i sikring af friheden på havet.
Navnene forpligter. Jeg forventer, at
besætningerne vil ære de gamle hædersmænds minde ved stedse at holde
flådens gode traditioner i hævd«.
Fregatterne er på 2720 tons deplacement og er bygget til anvendelse i
danske farvande og i Østersøen og kan
holde søen under alle forekommende
vindforhold i disse områder. De har en
maksimum fart på 32 knob og kan
indsættes med fuld våbenanvendelse
selv i høj sø. Fregatterne blev oprinde
ligt armeret med 2 dobbelte 127 mm
kanoner af amerikansk type, med 4
stk. Bofors 40 mm kanoner og med
dybdebomber som anti-ubådsarmcring. Der installeredes senere 4 stk.
trådstyrede torpedoer af den svenske
type Tp 61.
I årene 1977-1979 blev fregatterne
ombygget og moderniseret ved en så
kaldt »midtvejskonvertering«. Efter
udtagning af et 127 mm kanontårn
tilførtes armeringen 8 stk. SEA
SPARROW luftværnsmissilcr samt 8
stk. HARPOON sømålsmissiler. Des
uden installeredes et taktisk datasy
stem - et kommando- og kontrolsystem
af typen CEPLO. .
I første halvdel af 80’erne installe
redes et nyudviklet udstyr til detektion og identifikation af fremmede
elektroniske udsendelser. Udstyret gi
ver alarm, såfremt der registreres en
trussel mod eget skib, eller giver rele
vante oplysninger for indsættelse af
egne våben eller elektroniske modmid
ler.
Danmark er en maritim nation.
Ikke bare en søfarts- og fiskeri-nation,
men i bredeste forstand en nation, hvis
vilkår er bestemt af havet.
Anvendelsen af havet - såvel den
kommercielle som den militære - har
i århundreder været en grundfæstet

Fregatten Herluf Trolle, 1967

interesse for nationen. Havet anvendes
som transportvej for handel med ud
landet, til fiskeri og udvinding af olie
og gas samt færdselsåre for talrige,
daglige forbindelser mellem landsde
lene og forbindelse mellem Danmark
og henholdsvis Færøerne og Grønland.
For størsteparten af befolkningen er
afhængigheden af havet et forhold,
der kun indirekte påvirker dagligda
gen. Dog er vort lands maritime situa
tion med til at bestemme livsvilkårene
for os alle. Ændringer i den ordning,
vi har skabt, vil kunne få overra
skende store og ubehagelige konse
kvenser for samfundslivet.
Danmarks nutidige anvendelse af
havet til forsvarsmål er en følge af de
geografiske forhold og af, at Danmark
alene i kraft af sin beliggenhed har en
væsentlig militær betydning i tilfælde
af en øst-vest konflikt. I forsvarssam
menhæng udgør Østersøen derfor et
område af særlig interesse ikke kun
for Danmark, men også vore allierede.
Metoder og midler, hvormed disse
danske interesser kan varetages, har

skiftet gennem tiderne under påvirk
ning af især politiske, økonomiske,
militære og teknologiske forhold.
Vi har lært at udnytte de fordele,
der er forbundet med at være en ma
ritim nation, og vi har lært at leve med
de ulemper, det også medfører. Vi har
lært det så godt, at de færreste af os
tænker over vor binding til havet. Men
bindingen er der. Det er livsnødven
digt for vort samfund, at vor brug af
havet ikke hindres. Vi må derfor råde
over midler, der dagligt kan vise, at vi
har vilje og evne til at sikre vore
livsvigtige maritime interesser. Flåden
har gennem tiderne været det vigtigste
middel hertil i vor sikkerhedspolitik,
og intet synes at reducere betydningen
af at råde over en veludrustet, alsidig
og effektiv flåde, tilpasset de særlige
forhold, der kendetegner Danmarks
placering på verdenskortet og vor sik
kerhedspolitiske placering blandt na
tionerne i den vestlige verden. Det er
hensynet til vor suverænitet, der be
grænser mulighederne for, hvor langt
de enkelte lande i alliancen kan spe

cialisere sig. Vort forsvar må søges
sammensat så afbalanceret, at de fore
liggende opgaver i fred og i kriser kan
løses nationalt til fremme af regerin
gens og dermed samfundets interesser.
Det er derfor, Danmark må have en
afbalanceret flåde - en flåde med for
skellige skibstyper, der er egnet til at
løse netop vore opgaver. Opgaver, som
vi ikke kan lade uløste, for sker det, vil
andre drage fordel heraf på vor be
kostning, som hele vor historie viser
det.
Mindre enheder kan imidlertid ikke
alene løse de maritime opgaver. Over
vågning og tilstedeværelse - herunder
afvisning af eventuelle krænkelser af
dansk område og interesser - må i
Østersøen, som område af særlig inter
esse, men også andetsteds, kunne gen
nemføres under alle vejrforhold og
med stor udholdenhed, da en mod
stander ellers vil kunne afvente, at
alene vejrforhold eller »opbrugt udhol
denhed« tvinger danske orlogsskibe i
læ eller i havn, hvorefter krænkelser af
dansk område eller danske interesser,
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aktiviteter af efterretningsmæssig in
teresse eller ændringer i normalbille
det med større sandsynlighed vil
kunne foregå uobserveret og uden
dansk indskriden.
Krigsmæssige operationer med min
dre enheder, fly og eventuelt landba
serede enheder må samordnes fra
skibe med mere kommunikations- og
varslings-udstyr, end der er plads til i
de mindre fartøjer. De mindre enhe
der må derfor suppleres med og støt
tes af større og mere alsidigt udru
stede enheder med større udholden
hed og sødygtighed.
Kun fregatter og korvetter samt
ubåde kan operere uden hensyn til
vejret i alle danske farvandsafsnit med
stor udholdenhed. Disse egenskaber
åbner mulighed for indsættelse på ha
vet i langvarige perioder, når og hvor
behov herfor opstår. Derved opnås en
væsentlig besparelse i anvendelsen af
mindre enheder, der i en spændingssi
tuation kan undgå aktiviteter med
henblik på at opretholde et optimalt
beredskab for indsættelse, når egent
ligt operativt behov opstår.
Fregatters og korvetters mulighed
for indsættelse i Nordsøen og tilstø
dende åbne farvande er en forudsæt
ning for operativt samarbejde med
vore allierede uden for Østersø
området, og for deltagelse i bered
skabsplaner, der støtter overførsel af

forstærkninger til dansk område. Fre
gatternes deltagelse i Den stående Atlanterhavsflådestyrke
(STANAVFORLANT) (Standing Naval Force
Atlantic) indgår i denne kategori af
allieret samarbejde. Fregatternes pe
riodiske deltagelse i denne styrke an
ses af såvel danske som allierede myn
digheder som et af de væsentligste
maritime danske bidrag til at demon
strere, at dansk militært personels pro
fessionelle niveau ikke står tilbage for
personel fra øvrige nationer. Værdien
af dansk deltagelse skal her ud over
ses i den uddannelse og udfordring,
der ligger i at operere sammen med
andre allierede enheder, der normalt i
den periode Danmark deltager omfat
ter destroyere og fregatter fra Bel
gien, Canada, Holland, Norge, Portu
gal, Storbritannien, Forbundsrepublik
ken Tyskland og USA. Under delta
gelse i STANAVFORLANT får be
sætningen afprøvet, om den operative
standard er på højde med andre enhe
der af samme type, og ved gensidige
besøg i andre enheder skabes grund
lag for at udveksle erfaringer inden
for de enkeltes arbejdsområde. Denne
periode er for de fleste besætnings
medlemmer et højdepunkt i deres tje
neste, og et væsentligt element i fast
holdelse af personel, og i oparbejdelse
af en professionel grundstamme af
personel i alle kategorier. Betydningen

af at deltage i allierede operationer
kan bedst illustreres ved en konstate
rende tysk bemærkning, der faldt i
juni 1986 efter en dansk orientering
om, at fregatterne skulle ændre bered
skabsstatus og derved ikke kunne del
tage i STANAVFORLANT: »Ano
ther piece of Danish solidarity and
multinationality is gone«.
Som det fremgår af ovenstående er
fregatterne PEDER SKRAM og
HERLUF TROLLE i dag Flådens
største og mest slagkraftige enheder.
Trods deres alder er de fortsat anven
delige, men har længe været en torn i
øjet på en række politikere.
Fregatterne har været et centralt
emne i debatten omkring det frem
skudte forsvar i Østersøen. Modstan
derne, dvs. primært kredsen af tilhæn
gere af det såkaldte defensive forsvar,
betragter dem som på den ene side
»en farlig provokation« og på den an
den side som meget sårbare - to i
øvrigt modstridende synspunkter,
mens tilhængere betragter dem som
nødvendige for krisestyring først og
fremmest i kraft af deres udholdenhed
og som uerstattelige våbenplatforme i
krig, hvor de har gode muligheder for
selvforsvar og overlevelse.
I regeringens forslag til en forsvars
ordning 1988-1992 - Dansk Forsvar i
Udvikling - af 7. april 1987 fremgår
bl.a. »at fregatterne har en teknisk og
operativ levetid til ind i 90’erne og kan
fortsat præstere en betydelig kamp
kraft og en operativ fleksibilitet. De
res opgaver kan ikke umiddelbart
overtages af andre dele af det samlede
forsvar. Fregatterne bevares med et
udrustnings-niveau, der sikrer uddan
nelsen af mobiliserings-besætninger«.
I skrivende stund kan kun resultatet
af de igangværende forligsforhåndlinger fortælle, om fregatterne PEDER
SKRAM og HERLUF TROLLE be
vares, eller om Danmark vil overgå til
at være en »skibsnation uden fregat
ter«.
Henrik Muusfeldt (65)

Kaj Dorph Petersen æresmedlem
Ved generalforsamlingen 23. marts - se forsiden - vil bestyrelsens menige medlemmer bringe i forslag, at
Herlovianersamfundets mangeårige formand, Kaj Dorph-Petersen, udnævnes til æresmedlem.
Mød derfor talstærkt frem, således at den forventede udnævnelse sker med en tilslutning, som kan afspejle den
store tak, vi alle skylder vor afgående formand.
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Gnisten igen
I sidste nummer af Herlovianeren stillede
organist Andreas Larsen i udsigt,
at han ville fortælle læserne om sit lange liv
på Herlufsholm. Det kan vi glæde os over,
at han gør nu.
Gnisten fortæller:
Redaktøren mener, at det kan interes
sere I Jerlovianere, måske især de æl
dre årgange, at jeg fortæller lidt om
mit snart lange liv hernede på skolen,
ved kirken og tillige om oplevelser, der
står i forbindelse med en del virksom
heder af folkelig art, især i Næstved
og omegn og - efter krigen - i Sydsles
vig. Vi får se! Jeg kan da altid holde
op, inden det bliver for langt.
Det var ganske spændende den dag
i august 1937 hvor jeg dukkede op ved
skolens middagsbord og blev præsen
teret for diplene af rektor Friis-Hansen.
I parantes bemærket, var det for
mig en næsten sentimental fornem
melse at nyde et måltid, der var den
første godkendelse af, at jeg var aner
kendt som medarbejder og altså ikke
skulle betale for det - og efter at have
truffet aftaler med de diple, der gerne
ville undervises i klaverspil, gik dagen
med at orientere mig angående node
materialer, lokaliteter m.m., og da jeg
kom til aftensbordet, gjorde den in
spektionshavende hører mig opmærk
som på, at der var en særlig servering
for nogle af hørerne oppe på »vuen«,
så jeg behøvede ikke at spise noget
ved skolens bord.
Sovesalslærerne var dengang alle
ugifte, og i den daværede vue reside
rede Halfdan Beck. Her serveredes nu
en ret luksuriøs souper, kan man vist
kalde det, hvortil jeg også var velkom
men. Det blev min første kontakt med
nogle af mine senere kolleger, som jeg
her traf under disse særdeles festlige
former. Gad vidst, iøvrigt, om jeg
havde fået så mange leveår, hvis vi i
lighed med de andre deltagere havde
været »indlagt« ved skolens bord, for
bespisningen, lagt i hænderne på fru

forpagter Sørensen, var nærmest »opu
lent« og unægtelig temmelig langt fra
mine beskedne madvaner i min kones
og min spartanske husholdning på
Østerbro. Nå, det varede da heller
ikke længere end til Nytår, da vi flyt
tede herned, så jeg reddede livet i
første omgang.
Næste morgen mødtes jeg så med
klasserne, og eftersom de skulle
undervises allesammen på de tre dage,
jeg var hernede, var der en vis travl
hed til stede. Den første time, husker
jeg, var med Hig., som vi kaldte
7’ende klasse, og jeg var egentlig ikke
nervøs for at mødes med dem, til trods
for, at det for mit vedkommende var
en ganske ny og uprøvet situation, og
at de for deres vedkommende havde
haft en højt estimeret lærer i min
forgænger, organist Gade. Ydermere
havde man gjort mig opmærksom på,
at en hører, som navnlig de musikin
teresserede diple havde haft tilknyt
ning til, efter uoverensstemmelser
mellem ham og rektor havde forladt
skolen, hvilket muligvis kunne være en
hindring for, at jeg kunne vinde gehør
og i stedet blive mødt med skepsis,
ansat, som jeg var af samme rektor.
Jeg må sige til klassens ros, at de
lod mig »falde til« så temmelig natur
ligt, så at jeg aldrig skænkede det en
tanke, at nogen kunne finde på at
berede mig vanskeligheder.
Jeg prøvede nogle sange og sprang
så ud i en gennemgang ved klaveret af
Beethovens 5. Symfoni, »Skæbnesym
fonien«. Det var åbenbart et heldigt
træk, idet det blev indledningen til
den undervisning i den europæiske
musiks hovedværker, som jeg ret hur
tigt fandt ud af kunne komme til at
danne basis for at give noget fra mig,

som jeg nok egnede mig så nogen
lunde til og som kunne have betydning
for mange, der ikke uden videre eg
nede sig til sang, men ikke af den
grund burde udelukkes fra chancen
for virkelig betydende musikoplevel
ser.
Min forholdsvis grundige uddan
nelse i klaveret kom mig her til gode,
idet jeg var istand til at gennemgå
musikken ved klaveret, ofte fra bladet,
det, der i musiksproget kaldes »prima
vista«, hvorved aflytningen af selve
værkerne via grammofon blev forbe
redt. Det er min erfaring, både hvad
mig selv angår og ved arbejdet med
eleverne, at den anden - eller måske
senere - gang, man hører et musik
stykke, får man et langt stærkere ind
tryk og en værdifuldere oplevelse, og
jeg har da også kun en enkelt gang
været ude for den mangel på for
ståelse af min fremgangsmåde, der
affødte »bemærkningen«: »Hvorfor
skal vi høre det to gange!« Her må jeg
hellere bekende, at jeg beundrer Beet
hoven og sandelig også mange andre
for deres geniale frembringelser, der
er hævede over tid og rum, og når jeg
engang imellem kan gribes af vemod
over vore dages popmusikdyrkelse,
der synes at beherske markedet, så er
det i første række, fordi så mange har
evigt nok i denne musikform, så at de
hindres i at opdage, hvad de går glip
af, idet hele dette kværnende udbud
spærrer vejen til de rene kilder, som
indeholder det, man aldrig bliver træt
af at drikke.
Problemet var dengang ikke akut,
jeg fik i mange år uhindret lov til at
dyrke min første kærlighed, og jeg
havde den glæde, at da vi for at nå
videre rundt i repertoiret tilbød musikaftener (hver tirsdag i mange år)
herhjemme, blev disse godt besøgt.
Ikke blot for theens og bollernes skyld
og den hjemlige varme, som ikke
mindst min kone skabte, men også for
at man kunne opleve mangt og meget
fra hele Europa og helt op til vore
dage.
Jeg fik af rektor at vide, kort efter
at jeg var kommet herned, at skolens
økonomi var så god, at jeg havde frie
hænder til at anskaffe det apparatur,
vi måtte ønske at betjene mig af.
Dette førte til, at jeg hos et firma i
København, fandt et HMV-radiogrammofonskab som afgjort var noget
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af det bedste på markedet dengang. I
forbindelse med denne leverance ople
vede jeg en lille tragikomisk detalje.
Bestyreren af forretningen tilbød flot
at køre mig ned med sagerne i sin bil.
Da den kom, bemærkede jeg, at num
merpladerne begyndte med tallene 46,
hvilket dengang var kendetegn på
vogne, der kunne udlejes uden fører!
Jeg sagde ingenting og kunne jo også
være ligeglad, men det blev værre, da

han åbenbart for at gøre indtryk på
mig, betroede mig, at han havde læst
til cand, polit., men havde opgivet det,
da der jo er så meget, man ska’ka! Det
værste kom tilsidst, idet han havnede
for en tid i Vridsløse efter at have
bedraget firmaet. Nå, grammofonen
var god nok!
Herhjemme havde vi et udmærket
radioapparat, og for at undgå summen
fra lysnettet byggede jeg et værk til

grammofonen ind i mit skrivebord, og
så er der måske en og anden, der kan
huske mig krumbøjet ifærd med at
trække det op!
Musikaftenerne fortsatte under kri
gen, theen blev efterhånden erstattet
af tynd, varm æblemost, der i grunden
var bedre end alle de sære surrogater,
der opstod i forretningerne, og boller
og kringler blev spist i læssevis.
Fortsættes

Årgang 1947

I nummer 59, oktober 1987, bragte Herlovianeren et referat af årgang 1947’s 40 års jubilæumssammenkomst. Vi har senere
fra Hans Rahbek modtaget ovenstående billede, taget i forstanderens lejlighed.
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At leve på spansk
Mere fra spalovianerne
Af Bent Thorndahl (’47)
Slår man sig ned i et fremmed land i dette tilfælde Spanien - er det meget
vigtigt hurtigst muligt at få lært lan
dets sprog. Man kan forberede sig ved
at læse og gå på kursus i Danmark,
før man tager afsted, men man må
regne med at skulle fortsætte efter
ankomsten.
Spanierne er umådeligt venlige over
for fremmede og overbærende over for
sprogfejl, men kan man ikke tale
spansk overhovedet, kan de ikke forstå
noget. Kun for ganske nyligt er en
gelsk blevet første fremmedsprog i
skolerne. Tidligere var det fransk.
Men jeg har oplevet, at selv en højt
uddannet speciallæge ikke kunne an
det end spansk og forlangte, at vi
skulle tage en tolk med, fordi han
ellers ikke kunne få nøjagtige svar på
sine spørgsmål.
Dansk-Spansk Selskab arrangerer
sprogkurser for både begyndere og vi
derekomne, og det koster ikke ret me
get, fordi lærerne gør det af lyst og
uden løn. 1 det hele taget får ingen,
der arbejder for Selskabet og dermed

for andre danskere, noget for det. Selv
laver jeg fem dage om ugen en ra
dioudsendelse på dansk - også uden
løn.
Man må være indstillet på at leve
på spansk, men det er bestemt også
dejligt. Ganske vist er bureaukratiet
omfattende, og alting tager tid, og
derfor betyder dette at leve på spansk
også, at man må lære at væbne sig
med næsten uendelig tålmodighed. El
lers skal man bare her som alle andre
steder overholde landets love. Men at
kende dem er så et arbejde i sig selv.
Derfor findes der utallige gestorer rådgivere - som kan hjælpe en. Og
man kan få sin bank til at betale
ejendomsskatter, el-regninger, syge
forsikring og så videre, så man ikke
glemmer det. Betales ejendomsskatten
ikke, kommer der ingen rykker, men
man risikerer, at ejendommen går på
tvangsauktion. Også uden at man får
varsel om dette. Det sker bare ved et
lille opslag i gangen i retsbygningen i
provinshovedstaden.
Det er vigtigt straks at få tegnet de

nødvendige forsikringer - på hus og
indbo og ikke mindst på sig selv. Man
kan godt komme i den almindelige
spanske sygesikring, og det koster ikke
noget, men betjeningen er ikke impo
nerende. Der er derimod mulighed for
at tegne sygeforsikring i enten danske
eller spanske selskaber. Og det er bil
ligst at tegne en spansk. Lægerne er
gode, men tandlægerne er ikke, i hvert
fald ikke mange af dem. Tandlæger
her er læger, der tager et specialkur
sus i tænder ovenpå.
Siden min første artikel om Spalovianere, som redaktøren har døbt os,
har jeg arbejdet på at finde de gam
mel hcrloviancre, der bor i Spanien.
Det er, som jeg skrev sidst, endnu kun
få, men jeg har bedt nogle af dem om
at skrive om deres egen tilværelse her,
således at artikelserien kan komme til
at give så mange enkeltheder og oplys
ninger som muligt.
1 min første artikel stod iøvrigt, at
vi brugte 1500 kroner til gas til op
varmning i en uge. Jeg ved ikke, om
jeg havde skrevet forkert, eller hvor
det overflødige nul kom fra. Nej, vi
brugte ialt 150 kroner på en uge. Og
det var så den vinter.

Manuskriptet er smidt ud. Skal vi slå
halv skade? Red.

Brev til
400 ikke-medlemmer
Sidst i januar måned udsendte besty
relsen breve til 400 gamle herlovianere, der ikke i dag er medlemmer af
Herlovianersamfundet, for at opfordre
dem til - cvt. igen - at blive medlem
mer.
Navne og adresser på de mange
modtagere af henvendelsen er indsam
let af Kaj Vang-Lauridsen (’74), dels
på baggrund af skolens oplysninger
om dimitterede i årenes løb, dels via
årgangsrepræsentanter,
som
Kaj

Vang-Lauridsen har bedt undersøge,
hvor årgangenes ikke-medlemmer bor
i dag..
Brevet indeholdt det forrige num
mer af Herlovianeren, det, der bragte
fortegnelsen over medlemmerne, så de
tilskrevne kan se, hvilke af deres kam
merater, der er medlemmer, samt et
tilbud om medlemsskab vedlagt giro
kort på et års kontingent.
Resultatet af bestræbelserne kendes
først omkring 1. maj, - senere skal

man nok ikke forvente, at der indløber
tilmeldinger på baggrund af henven
delsen. Men et hurtigt overslag har
vist, at en tilgang på ca. et halvt
hundrede nye medlemmer vil have be
talt aktiviteten allerede i første år, hvorefter vi kan glæde os over i årene
frem at have de pågældende med i
medlemskredsen og måske også se
dem til forskellige af foreningens ar
rangementer.
g™
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Vanskeligt at holde
styr på adresserne
Der er god grund til at takke Kaj Vang-Lauridsen (’74) for det store
arbejde, han har haft med udarbejdelsen af den medlemsfortegnelse, som
fulgte med vort decembernummer 1987. Gregers Møller har påtaget sig at
modtage rettelser, fordi han har fået overdraget at samarbejde med
Avispostkontoret om bladets forsendelse. Her fortæller han om arbejdet.
Af Gregers Møller (’72)
Efter udsendelsen af Herlovianersamfundets medlemsliste, som fulgte med
sidste nummer af Herlovianeren, har
jeg foreløbigt modtaget omkring en
snes rettelser vedrørende nogle af de
ca. 1.000 opførte medlemmer. Også
oplysninger om udeladelser. De, som
har henvendt sig, har stort set været
forstående over for, at der kan opstå
fejl og udeladelser i et så stort mate
riale.
Heldigvis drejer de fleste rettelser
sig om mindre ting, som de pågæl
dende blot beder om at få rettet ved
næste optryk af medlemsfortegnelsen.
Andre forhold er af alvorligere ka
rakter.
Det gælder således medtagelsen i
fortegnelsen af afdøde lektor, cand.
mag. Luja Balslev (’19). Såvel Luja
Balslevs enke, Bodil Balslev, som
Knud Aarup (’ 19) gør opmærksom på,
at han stadig står opført som medlem.
Det er en beklagelig fejl, der burde
være undgået i betragtning af, at Her
lovianeren i december 1986 bragte en
smuk nekrolog over ham, skrevet af
Knud Aarup.
Tilsvarende gælder, at direktør^Lcif
Berg (’19) optræder som medlem til
trods for, at Herlovianeren i december
1985 også bragte en nekrolog over
ham.
Og i årgang ’28 står Christian
Grum-Schwensen fortsat som medlem
til trods for, at også hans død blev
markeret i Herlovianeren med en ne
krolog.
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Der er også fejl, som er mindre
alvorlige. Således skriver Søren Truelsen (’84) stilfærdigt: »Jeg, der er med
lem af Herlovianerforeningen, har be
mærket, at jeg ikke er opført i forenin
gens medlemsfortegnelse. Jeg skal
herved gøre opmærksom på dette«.
Godsejer Mogens Wassard (’46)
ringede til personaliaredaktør Henrik
Bahn-Petersen (’72) - og vækkede ham
ifølge det oplyste i hans formiddagslur
- for at påtale, at han, altså Mogens
Wassard, står opført som læge i for
tegnelsen. Tillige undrede han sig
over, at Phillip Quedens kunne stå
under årgang (’46), når han gik flere
klasser under.
Heri fandt Mogens Wassard en for
bundsfælle, for Henrik Bahn-Petersen
havde med undren selv konstateret, at
han tilsyneladende havde gået i klasse
med Niels de Coninck-Smith - og han
måtte i så fald være dimitteret som
privatist!
Per Gudme skriver mildt bebrej
dende om et tilsvarende forhold: »Jeg
begriber ikke, hvordan Christian A.V.
Lerche-Lerchenborg har kunnet snige
sig ind under studenterårgang 1945.
Han har aldrig gået i vor klasse, men
ifølge min erindring mindst tre klasser
længere nede i systemet.« Per Gudmes
egentlige ærinde var, at han selv ikke
længere er landsretssagfører, men
kommunaldirektør, samt at hans tele
fonnummer er ændret til 06 32 57 77.
M.h.t. de fejlplacerede: Nogle af
dem har uden dimission forladt skolen

det år, de er vist under. Andre er
indplaceret i den årgang, som de ville
have dimitteret med, hvis de ikke
havde forladt skolen før 3. G. En
ensartet praksis vil blive fulgt næste
gang.
Den måske mest forkludrede fejl
vedrører Edvard Einar Bæk (’86). Ed
vard Bæk gør opmærksom på, at han
fejlagtigt er placeret i årgang (’85).
Desuden er Poul Henrik Østergaard
anført som årgangsrepræsentant (’86),
medens det faktisk er E.E. Bæk, der
er det. Og så vil Bæk være taknem
melig, hvis vi vil rette hans adresse fra
Toldbodgade 36 B, 1253 Kbh. K til
Købmagergade 30, 1150 Kbh. K, tlf.
01 32 79 44.
Det skal tilføjes, at både min kone
og jeg har hygget os gevaldigt med de
mange henvendelser. Skulle nogen
finde flere fejl eller mangler i med
lemsfortegnelsen, vil de fortsat være
meget velkomne til at ringe eller
skrive: Redaktør Gregers Møller, Vi
gerslev Alle 21, 1. tv. 2500 Valby, tlf.
01 16 32 44, eller på jobbet tlf.
0162 32 22.

HUSK
Generalforsamlingen
23. marts

Kan I huske?

Riberhus- og Fugleskydningsmarch

Åstiens lune idyl
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Herlovianersamfundets årsregnskab for 1987
ÅRSREGNSKAB FOR 1987

STATUS PR. 31.12. 1987

Udgifter Indtægter

(Budget)

INDTÆGTER

Kontingenter:
Forfaldent
kontingent 1987 ........
+ indgået
kontingent 1986 ........
+ overført fra konto
for éngangskontingent

118.065.00
510.00

2.465.00

Renteindtægter:
Værdipapirer..............
10.161.52
Handelsbanken..........
768.48
Sparekassen..............
6.650.91
Girokonto..................
56.89
Annonceindtægter........ ..................
Gave til samfundet....
Royalty........................

121.040.00 (119.785)

(121.000)

(12.000)
(3.500)

17.637.80
3.600.00
0.00
0.00

Aktiver

1986

(11.552)
(3.600)
(50)
(1-277)

Kontantbeholdning..........................................................
Giro 607 9490................................................................
Handelsbank 491156 ......................................................
Handelsbank C 525352 ..................................................
SDS 801-00-44821..........................................................
SDS 8424-04-06682........................................................
værdipapirer (nom. 2212.600)........................................
Pantebrev (nom. 120.465.-å kurs 81)............................
Kontingentrestance 1987................................................
Diverse debitorer............................................................
Mellemregning Jan Trier................................................
Mellemregning diverse legater......................................
Forudbetalinger kontingent 1988 ..................................
Skyldige omkostninger....................................................
Hensat til Trollefest 1988 ..............................................

(136.264)

Eengangskontingent 1987:
Saldo primo................................................
Renter..........................................................

(45.000) 48.430.74

(38.443)

- udbetalt kontingent..................................

(55.000) 49.792.08
(2.000) 2.367.90

(23.963)
(1.705)

Kapitalkonto:
Saldo 1.1.1987 ............................................
- kursregulering..........................................
Overskud....................................................

(136.500)
UDGIFTER

Herlovianeren............
Fester og
sammenkomster........
Hensat til Trolle
fest 1988 ....................
Gaver og blomster ...
Overført til
studiestøtte................

Administration:
Kontorhold...............
Porto og
kontorartikler............
Multidata.................
Møder........................

24.792.08

25.000.00

310.21
17.500.00

Renteudgifter m.v.:
Eengangskontingenter....................
Vedrørende køb
af værdipapirer............ ..................
Renter, gebyrer, ud
skrifter, depot m.v.......
Kurstab, salg af uden
landske checks ............ ..................
Diverse.......................
OVERSKUD..............

36.908.87

228.788.24
1.161.98
4.396.25 232.022.51

Lyngby 8/2 1988
Jan Trier, kasserer
24.000 22.181.60
(3.000) 2.175.00

(4.000)

(23.863)
(1.275)

2.550.00

(895)

4.433.09

(4.180)

5.589.04
(500)

351.54

(233)

10.56

(72)

(3.000)

4.396.25
(38.101)
(136.500) 142.277.80142.227.80 (136.264)

HERLOVIANERSAMFUNDET
LEGATREGNSKABER 1987
Samlet legatformue pr. 1/1 1987..........
Netto renteindtægter..............................
Kursgevinst v/køb af obl........................

Budget 1988
UDGIFTER

INDTÆGTER

121.000
18.000
3.500

Kontingenter..............................
Renteindtægter..........................
Annoncer....................................

Herlovianeren............................
Fester og sammenkomster........
Gaver og blomster....................
Administration..........................
Renteudgifter............................
Gebyrer m.v...............................
Møder........................................
Diverse......................................

2.040.00
33.313.56
25.000.00

34.940.78
4.433.09
39.373.87
2.465.00

11.000.00

Afskrivning af kontingentrestance fra 1986:
Restance
pr. 1/1 1987..............
4.330.00
Indgået i 1987 ..........
1,780.00
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37.26
3.518.11
141.871.02
97.576.66
6.885.00
3.600.00

329.632.41 329.632.41

(3.534)

8.134.70
3.046.90

Passiver

0.00
2.701.14
6.457.20
49.523.27

50.000
55.000
2.000
24.000
4.500
500
3.500
3.000
142.500

________ 142.500

Uddelte studielegater............ 17.000.00
Depotgebyrer m.v................... 2.848.67
Renteudg. v/køb af obl.......... 1.374.36
Kuretage v/køb af obl.............
550.00
Formue pr. 31/12 1987

451.517.09

35.120.50
46.414.50
81.535.00

21.773.03

Formue pr. 31/12 1987 fordeler sig således:
Overlærer Albert Leth’s Legat................................................
Pastor emer. R.C.I. Schades Legat........................................
Kammerherre Sophus Hcnning’s Boglegat............................
Knud Høgsberg Petersens Mindelegat....................................
Afdøde Herlovianeres Trængende Efterladte........................
Gamle Herlovianers Tilbagebetalingslegat ..............................
Oluf Hall’s Legat......................................................................
Apoteker Johan Sanders Legat................................................
Bryggeriejer Vilhelm Valløe’s Legat .. ■..................................
Læge Kristian Henrik Johnsens Legat....................................
V. Clausen Hansens Legat......................................................
FORMUE pr. 31/12 1987 ......................................................

59.761.97
511.279.06

72.745.03
29.214.32
18.517.78
22.419.46
48.782.64
69.915.19
25.617.59
70.330.46
29.685.40
26.876.41
97.174.78
51 1.279.06

Hvad Herlovianeren fortalte
for 50 år siden
Ny skoiefane
Ved Herlovianersamfundets Trollefest
14. januar foreslog translatør Robert
Fraser (’88), at gamle heriovianere
samlede ind til en ny skolefane. Han
havde allerede samme dag modtaget
bidrag fra forstanderen, grev Ernst
Moltke (’03) og fra departementschef
i det kinesiske toldvæsen i Shanghai,
Poul Bærcntzen (IF 97). Om dette
bidrag fra fjerne himmelstrøg sagde
Fraser: »Dette er et bevis på, hvor
langt borte en god herlovianeride kan
vække genklang; dobbelt smukt i dette
tilfælde, når man betænker alvoren af
den situation og de problemer, der for
tiden må tynge på en høj kinesisk
embedsmand. Og dog - hvem ved? måske har han netop fundet et øje

bliks hvile i at lade tankerne vandre
fra stormene over Soochow Creek til
minderne om skolen ved fjerne, frede
lige Suså.«
Indsamlingen gennemførtes hurtigt,
og fanen blev overrakt skolen på fug
leskydningsdagen. Da forstanderen
slog første søm i, udtalte han ønsket
om, at den måtte vaje i en fri skole, i
et frit land.
Da fanen var overrakt fanebæreren,
Axel Reedtz-Thott, takkede skoleduk
sen, Vagn Ditlev Larsen, for den kær
lighed og interesse, som gamle herio
vianere her lagde for dagen.
Blandt bidragyderne var gamle her
iovianere fra Grønland, Java, som sagt
Kina, New Guinea, Sverige og USA.

Personalia
1924

1926

Læge Ove Høegh-Guldberg, Stens
balle ved Horsens, er afgået ved
døden den 2. december 1987. Ef
ter embedseksamen og kandidatår
etablerede OH-G praksis i Gedved
og drev denne indtil 1962.
Under krigen var han nedkast
ningsleder i Vesthimmerland. I
1985 udgav han erindringsbogen
»En familie under besættelsen«.
OH-G var en af Danmarks førende
sommmerfugleeksperter, og han
foretog rejser til fjerne verdensdele
for at dyrke sin interesse. Han
havde været medlem af bestyrelsen
for Den danske Lægeforening og
formand for Vejle-Skanderborg
amters lægekredsforening.
Se endvidere nekrologen, skrevet
af klassekammeraten, professor
Flemming Tolstrup.

Arkitekt Tobias Ritzau, Tybjerg,
fyldte den 5. januar 1988, 80 år.
Ritzau havde sin opvækst i Ebel
toft, Randers og i Køge, hvor hans
far i 1919 blev politimester. Efter
studentereksamen uddannede han
sig til arkitekt. I de første år vir
kede han i København, men efter
krigen, under hvilken han deltog
aktivt i modstandsbevægelsen, ar
bejdede han i udlandet, først i det
nordligste Norge, hvor han udførte
tegninger til både skoler, teatre,
rådhuse og andre offentlige byg
ninger. I 1970 flyttede Ritzau med
sin familie til Kenya, hvor han blev
rådgivende arkitekt direkte under
præsident Kenyatta. Han medvir
kede således ved opførelsen af bl.a.
ministerielle og militære bygnin
ger. Siden 1975 har Ritzau boet i

Ny formand
Direktør Percy Ipsen (’00) nedlagde
af private grunde sit hverv som Herlo
vianersamfundets formand og afløstes
af overretssagfører Viggo Loft (’03).
Lilløhus
Grosserer Knud Gottlieb (’20) initie
rede på generalforsamlingen en ind
samling ti(. restaurering af Lilløhus’
ruiner.
Omkostningerne anslog han til
20.500.- sv. kr. Det var målet, at
gamle heriovianere skulle bidrage
med 5.000.- sv. kr. Endvidere forven
tedes en indsamling i Kristiansstad at
indbringe 5.-7.000,- sv. kr. Resten
skulle ydes af kulturelle fonds.
1. juli tog man det første spadestik.

Tybjerg, hvor han bl.a. har virket
som lærervikar ved forskellige af
egnens skoler.

ribo samt redigeret nævnte mu
seums årsskrift 1987.
1934

1929

Professor, dr. med. Mogens An
dreassen har på Nyt Nordisk For
lag udgivet en bemærkelsesværdig
bog:
»Blandt kirurger. En beskrivelse
af nogle danske kirurger og få an
dre personer i streger, anekdoter
og enkelte kendsgerninger«.
1933

Fhv. rektor Henrik Hertig har på
Odense Universitetsforlag udgivet
»Resens Atlas - Lolland-Falster
Langeland, Tåsinge, Ærø, Als«.
Bogen er rigt illustreret.
Hertig har også fundet tid til at
bidrage til Maribo Gymnasiums
50-årsskrift »M.G. 1937-1987«, na
turligvis med en artikel om sine 24
år som skolens leder. Den produk
tive Hertig har endvidere skrevet
artiklen »Olaf Rude på papiret«
om kunstnerens akvareller og teg
ninger i Grafiksamlingen på Lolland-Falsters Kunstmuseum i Ma

Pens, ambassadør Eyvind Bartels
er den 25. december 1987 afgået
ved døden. Som cand, polit, blev
Barteis under krigen ansat i Vare
direktoratet og gjorde efterføl
gende lynkarriere i Udenrigsmini
steriet. Et højdepunkt i Barteis
karriere var udnævnelsen til dansk
ambassadør i Paris I960. I 1965
blev Barteis forflyttet til New
Delhi og siden til Cairo.
I begyndelsen af halvfjerdserne
nåede Barteis som ambassadør i
Washington tilbage til det niveau,
som hans erfaring og indsigt beret
tigede til. Barteis var kendt for sin
professionelle dygtighed og en dyb
pligtfølelse.
1935

Tidligere overtandlæge Niels U.
Brams, Aalborg, fyldte den 3. ok
tober 1987 70 år, og Berlingske
Tidende bragte i dagens anledning
et portræt .
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Reserveret postvæsenet:

1937

Fortsat fra forrige side

1935

I Det danske Sprog- og Litteratur
selskabets serie »Danske klassi
kere« har forlaget Borgen udsendt
6. udgave af Herman Bangs kø
benhavnerroman STUK, præcis
100 år efter at romanen udkom i
oktober 1887. Seminarielektor
Paul Nørreslet står for udgivelsen
og har forsynet bogen med en ef
terskrift om både forfatteren og
bogen, om dens forudsætninger og
om dens modtagelse dengang og
sidehen. Yderligere har Nørreslet
samlet et dusin samtidige tegnin
ger, stik og fotos bag i bogen, som
kulisser til romanen, hvortil kom
mer en kortskitse over datidens
centrale København. Endelig inde
holder jubilæumsudgaven et fyl
digt afsnit med noter og kilder der
til.

Direktør Mogens Schlüter har i
1987 forfattet en artikel til bogen
»Alle Tings Moder« om snapseglas:
»Danske Snapseglas 1850-1950«
med fotos af 220 forskellige glas.
Bogen udkom i juli 1987 i anled
ning af foreningen »Eksperimente
rende Danske Brændevinsamatø
rer«^ 10 års jubilæum.
Sammen med fhv. museumsdi
rektør for Kunstindustrimuseet,
Erik Lassen, har Schlüter revideret
bogen »DANSK GLAS 19251975«, der udkom i 1975 i anled
ning af Holmegaards Glasværks
150 års jubilæum. Den nye bog er
omredigeret og forøget til 1985
med titlen: »Dansk Glas 19251985«. Som de andre bøger i serien
»Dansk Glas« er den nye bog ud
givet af Nyt Nordisk Forlag.
1955

Oberst Claus Christian AhnfeldtMollerup fyldte 50 år den I I. ja
nuar 1988. Siden han i 1959 afgik

1974

fra Hærens Officerskole, har han
haft Den kongelige Livgarde som
stamregiment, men han har også
gjort tjeneste andre streder, bl. a. i
Forsvarsstaben, ved l. Sjællandske
Brigade og ved Shape i Belgien.
Siden udnævnelsen til oberst i
1986 har han været chef for I.
Jyske Brigade indtil l. januar
1988, hvor han er tiltrådt som
stabschef ved Jyske Division i Fre
dericia. Claus Christian AhnfeldtMollerup har været medlem af be
styrelsen for Det krigsvidenskabe
lige Selskab, og han sidder i besty
relsen for Det udenrigspolitiske
Selskab.
1961

Alli Reventlow-Mourier er blevet
ansat som administrerende direk
tør for FINAX Finansservice A/S.
Han har tidligere været admini
strerende direktør for Diners Club
og senest direktør for Aktivban
kens Københavns-region.

Chefen for Privatbankens finansie
ringskontor, cand, polit. Lars
Thuesen, er pr. I. januar 1988 ud
nævnt til underdirektør.
1975

Advokat Jesper Rothe er pr. I.
januar 1988 optaget som kompag
non i advokatfirmaet Ole Pontop
pidan, Allan Philip, Thor Stadil,
Mogens Gaarden og Henning Han
sen, Frederiksgade I i København.
1982

Carsten Bober har bestået Skibsfø
rereksamen ved Københavns Navi
gationsskole, og har fra rederiet
DFDS modtaget en sekstant for
årets bedste eksamen. Bober har
sejlet som styrmandsaspirant i ØK
1982-1985, læst på Navigations
skolen 1985-87, og nu forestår af
tjening af værnepligt ved Søvær
net.

Alti
Herlovianerudstyr
hos
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