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65. ÅRGANG NUMMER 57 MARTS 1987

En Trolle-tale
i Birgittes ånd
Årets Trolletale i kirken den 14. januar 
blev holdt af Hanne Juel Laursen (’43), 
datter af afdøde lektor Sv. Juel Møller. 
En af skolens første Birgittinere, kalder 
Hanne Juel Laursen sigi talen - hun var 
Herlufsholms første kvindelige student 
og har nu også indskrevet sig i historien 
som den første kvindelige Trolle-taler i 
kirken. Talen blev, meget naturligt, 
holdt helt i Birgitte Gøyes ånd:

Af Hanne Juel Laursen (’43)

Diple af begge køn, hørere, gammel- 
herlovianere og øvrige gæster!

Da jeg af Heis blev opfordret til at 
holde årets Trolletale, blev jeg noget 
overvældet og følte mig ikke umiddel
bart kompetent til at løse en sådan 
opgave, men ved nærmere eftertanke 
fandt jeg, at det var en udfordring  jeg 
måtte tage op - som en logisk konse

kvens af den udvikling, skolen har gen
nemgået fra 1966, da man begyndte at 
optage dagelever i gymnasiet - både 
piger og drenge - og til i dag, hvor 
Birgitte Gøye Gården nu har været en 
realitet i over et år, og piplene er blevet 
forbavsende godt integreret, hvis man 
skal tro de implicerede parter.

I øvrigt er det jo ikke første gangjeg 
er traditionsbryder. Som det vil være 
mange gammelherlovianere bekendt, 
fik jeg sammen med daværende rektor 
Friis-Hansens 2 døtre i 1940 - på grund 
af tidernes ugunst - tilladelse til at 
følge undervisningen på skolen og 
blev som den første pige dimitteret i 
1943.

En tredje omstændighed, som 
måske efter min mening kvalificerer 
mig i endnu højere grad til dette ære
fulde hverv, er at jeg trfødt på Herlufs
holm - oven i købet på vuen - den 
gamle øverst oppe i Klosterbygningen, 

hvor der nu er musik- og formningslo
kaler. Mine forældre var de første vue- 
forældre, og jeg har fået Herlufsholm 
så at sige ind med modermælken. Ord 
som »vue« og »lue« og »lal«, »stark«, 
»kark«, »dek«, »vyle« og »ryle« indgik i 
mit allertidligste ordforråd, og jeg kan 
endnu mærke den specielle lugt af 
drenge og bøger og støv, der var på 
»luen«, hvor vi børn fik lov at lege i 
ferierne.

Mine første 10 leveår boede jeg tæt 
op ad skiftende generationer af vuebe- 
boere. Jeg betragtede dem nærmest 
som en slags halvguder - som barn 
nærer man jo den største ærefrygt for 
dem, der er blot et eller to år ældre end 
en selv. Vi lærerbørn havde naturligvis 
i endnu højere grad end diplene de 
mest pragtfulde muligheder for fritids
aktiviteter året rundt, og den indfly
delse, som de naturskønne omgivelser 
har haft på os som på alle Herlufs og 
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Birgittes drenge og piger, kan næsten 
ikke vurderes højt nok. Det forstår 
man mere og mere, jo ældre man bli
ver.

Jeg har altså oplevet Herlufsholm 
som hørerbarn, som dagelev, og ende
lig som dipelmor, jeg er døbt og kon
firmeret og viet her i kirken, og det ene 
af mine børn er døbt, det andet konfir
meret her, så min tilknytning til Her
lufsholm ligger på alle planer, og jeg 
har utrolig meget at være dette sted 
taknemmelig for.

Trollemorgen her i kirken er vel nok 
den smukkeste og mest højtidelige tra
dition, vi herlovianere har, og emnet 
for Trolletalen har da også igennem 
årene ligget usvigeligt fast: vi mindes 
stifteren Herluf Trolles fødselsdag, 
hans fremragende egenskaber på alle 
områder og hans store gudfrygtighed. 
Men som en af de første Birgittinere 
på skolen er det vel ret naturligt, at jeg 
benytter denne Trolledag til specielt at 
fremhæve Birgitte Gøyes indsats, da 
vi jo ikke har en Gøyedag - for uden 
Birgitte Gøyes indsats - intet Herlufs
holm! En tidligere Trolletaler har 
været inde på det samme, nemlig 
Klaus Aarup i 1983, hvor han bl.a. talte 
om Birgitte Gøyes pligtfølelse og 
stærke vilje til at gennemføre det pro
jekt, som hun og hendes mand havde 
planlagt.

Birgittes kamp
Birgitte Gøye blev født i 1511, men 
hendes fødselsdag kendes ikke. Det 
kunne være i dag, men der er også 364 
andre muligheder. Efter den tids skik 
blev hun som 14-årig trolovet med en 
adelsmand, som vel nok har forekom
met hendes far et passende parti. Han 
passede imidlertid ikke Birgitte, og 17 
år gammel trak hun sit ægteskabsløfte 
tilbage og gjorde dermed oprør mod 
gældende skik og brug. Det viser noget 
om hendes viljestyrke og kompromis
løshed, og da hun mange år senere 
blev gift med Herluf Trolle, er der 
ingen tvivl om, at det var af tilbøjelig
hed. Da havde hun ventet i 12 år på, at 
Kongen skulle ophæve hendes første 
trolovelse.

Det var Birgittes medgift, Hillerød- 
holm, der blev mageskiftet med Skov
kloster, og det var Birgitte, der efter 
Herlufs død måtte kæmpe en lang og 
sej kamp mod sine slægtninge for at få 
dem til at anerkende Herlufsholms 

fundats som en skole for »menige 
edlinge og andre ærlige mænds børn«. 
Hun kæmpede lige så ihærdigt for sko
lens eksistens, som hun havde kæm
pet for sin ret som et frit menneske til 
selv at vælge sin ægtemand. Hun stod 
dog ikke alene, hun havde venner ved 
hoffet, blandt andet enkedronningen.

De, der overværede opførelsen af 
Mads Nielsens kirkespil ved skovklo- 
sters 850 års dag i 1985, blev præsente
ret for en kvinde, der midt i sorgen 
over Herluf Trolles død er fast beslut
tet på at føre den plan ud i livet, som de 
i fællesskab har udtænkt. Hun havde 
ikke selv fået nogen boglig uddannelse 
- latin forstod hun ikke - men hun var 
overbevist om, at lærdom og opdra
gelse af ungdommen efter de nye

Cand. interpret., translatør Hanne Juel 
Laursen, årets Trolletaler i kirken. 

humanistiske ideer var det bedste, 
man kunne investere i - at gods og 
guld ikke var noget værdifuldt, men at 
dets værdi lå i, at de kunne anvendes 
til et godt formål - derfor gav hun 
afkald på ethvert krav på skolens gods 
og dermed på sit hjem. Hun slipper 
dog ikke kontakten med skolen, idet 
kongen udnævner hende til skolens 
første forstander - med et citat fra 
Mads Nielsens skuespil: »... endelig 
kan Vi, Danmarks Konge, overlade 
den højeste indsigt med skole og gods 
i hænderne på rigets rankeste kvinde. 
Fru Birgitte Gøje, vil I overtage dette 
hæderfulde hverv og ansvar: på 
Kongens vegne at være Herlufsholms 
Forstanderinde?« Hvortil Birgitte sva
rer: »Med Guds hjælp - og gode kræf
ters støtte. - Måtte Herren velsigne vor 
gerning - og bevare Herlufsholm.«

Siden har der, såvidt jeg ved, ikke 
været nogen kvindelig forstander på 
skolen, men Birgittes ånd har dog 
stedse svævet over stedet, og det kvin
delige element har igennem tiderne 
gjort sig gældende med større og 
mindre kaft. Uden det kunne skolen 
slet ikke fungere - tænk blot på den 
hærskare af lærerkoner, oldfruer, 
sygeplejersker, økonomaer, gangpi
ger, private husassistenter, vaskeko
ner, kogekoner, kirkekonerm.fi., som 
har sat deres præg på skolen i årenes 
løb. Der har sandelig været mange 
ranke kvinder imellem.

Lærerkoneme
Lad mig i denne forbindelse dvæle 
lidt ved lærerkonernes betydning for 
skolens trivsel, specielt sovesalslærer
nes koner. I min barndom var skolen 
et lille, lukket samfund med en noget 
tvungen og stiv ongangsform, og det 
må sandelig ikke have været nemt at 
komme hertil som ung, nygift lærer
kone og skulle leve op til ansvaret som 
»reservemor« for en flok drenge på en 
sovesal, samtidig med, at man jo 
efterhånden selv fik sin egen familie at 
passe. Desuden skulle man jo være 
repræsentativ ved skolens fester, tage 
imod baldamer til ballerne og altid 
være parat med et eller andet trakte
ment til diple på forskellige klassetrin, 
forældre, gamle herlovianere etc.

Nu om dage er omgangsformen 
mindre konventionel, og nogle lærer
koner er selverhvervende, men der 
stilles stadig store krav til dem. Til 
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gengæld har de den glæde, at mange 
gammelherlovianere er utroligt tro
faste til at holde forbindelsen ved lige. 
Det er i hvert fald noget, der har glæ
det min mor.

Som naturligt er, tager det længere 
tid for nye ideer at slå igennem på en 
skole som Herlufsholm, og de 6 år fra 
1940-46, da der gik piger på skolen, var 
et intermezzo, som hurtigt gik i glem
mebogen. I 60’erne begynder der 
imidlertid at ske en hel del på kvinde
fronten samtidig med, at skolen også 
på andre områder oplever en renais
sance - nye bygninger skyder op og de 
gamle renoveres, der ansættes kvinde
lige hørere, og en del af de nye lærer
koner med eget erhverv, der kommer 
til skolen, fortsætter med at være selv
erhvervende. Og sidst, men ikke 
mindst, gør daplene deres indtog - vel 
at mærke ikke kun dapie af hankøn, 
men også pigedaple - det må vel 
hedde paple.

Et friskt pust
Alt dette går som et friskt pust hen 
over skolen, dørene åbnes på vid gab 
til den omgivende verden, og i 1985 er 
man så kommet så vidt, at man kan 
installere de første piple, pigedisciple, 
på den nyopførte Gøyegård. Det var 
en begivenhed, som naturligvis var 
imødeset med blandede følelser, både 
fra den ene og den anden side, men 
efter alle udtalelser at dømme er eks
perimentet lykkedes, og hermed har 
Herlufsholm taget endnu et skridt 
fremad i sin udvikling - til glæde for 
alle de udlandsdanskere, som gerne vil 
kunne sikre både deres drenge og 
deres piger en god skolegang i Dan
mark, - og til glæde for Herlufsholm, 
som nok har brudt en gammel tradi
tion, men som hermed får mulighed 
for at bevare nogle andre og mere vær
difulde traditioner, f.eks. det at være 
en skole, hvor eleverne ikke, som 
nogle mennesker tror, kan gøre sig 
gældende alene i kraft af penge eller 
social rang.

Jeg er derfor sikker på, at hvis stif
terne kunne rejse sig i deres sarkofager 
og betragte den skare diple og dapie, 
piple og paple, der i dag defilerer forbi 
dem, ville de nikke tilfreds, og Herluf 
ville sige til Birgitte: »Det er såre vel, 
min hjerte hustru«.

Generalforsamling 
torsdag 26. marts
Den årlige generalforsamling i Herlo- 
vianersamfundet finder i år sted tors
dag den 26. marts kl. 19.30. Stedet bli
ver i år SDS-bygningen, Niels Hem- 
mingsensgade 9, 4. sal.

Som sædvanlig er der lagt vægt på, 
åt aftenen også kan blive en hyggelig 
mødeaften, idet der efter dagsorde
nens forskellige punkter vil blive 
mulighed for at samles omkring en bid 
brød og en pilsner.

Forløbet af generalforsamlingen er 
det kendte: når formanden, Kaj 
Dorph-Petersen har fortalt om højde
punkterne i 1986, forelægger kassere
ren, Jan Trier, det regnskab, der findes 
andetsteds her i bladet. Når regnska
bet er godkendt, fremlægges budgettet 
til drøftelse og godkendelse, idet der 
tages højde for det følgende punkt på 
dagsordenen, nemlig fastlæggelse af 
medlemskontingent for 1987.

(Et enkelt medlem vil herunder 
foreslå, at man først fastlægger kon
tingentet, for derefter at drøfte budget
tet. Men nu har disse to punkter så 
længe stået i den modsatte rækkefølge 
på generalforsamlingens dagsorden, at 
det ville være et alvorligt brud på tradi
tionen at bytte dem om. Bemærk i den 
forbindelse, at det påhviler mindst een 
af de fremmødte at gøre en bemærk
ning om disse punkters rækkefølge, 
for så nølende at acceptere kassererens 
forsikring om, at budgettet vil blive 
korrigeret, hvis ikke forsamlingen 
godkender det kontingent, der er 
forudsat i budgettet!)
Valg
Herefter følger valg til bestyrelsen. 
Det er to år siden Kaj Vang-Lauridsen 
(’74) blev valgt, og hans periode udlø
ber derfor nu til generalforsamlingen. 
Han har imidlertid indvilliget i at 
opstille igen, - og det vil uden tvivl 
berolige de mange årgangsrepræsen
tanter, som han jævnligt informerer 
om diverse forestående aktiviteter i 
samfundet og bestyrelsen. Også næst
formanden, Lars Thuesen og Niels 
Heegaards valgperioder udløber, men 
også de genopstiller.

Ikke på valg er denne gang Kaj 

Dorph-Petersen, Jan Trier, Christian 
Levin, Aase Randstoft og Gregers 
Møller.

Dernæst følger en række valg, gen
valg og kåringer til forskellige embeds
poster, der hver har deres vigtige 
betydning for Herlovianersamfundets 
funktion.

Ideer velkomne
Opmærksomheden henledes på den 
lovændring, der for nogle år siden blev 
vedtaget (Lex Aarup), hvorefter det vil 
være muligt at vælge kandidater til de 
enkelte poster i bestyrelsen uden i for
vejen at opstille disse skriftligt, men 
blot ved at bringe dem i forslag på 
generalforsamlingen. Også andre 
emner kan på generalforsamlingen 
bringes op og eventuelt vedtages uden 
at disse i forvejen er fremsendt skrift
ligt og optaget på dagsordenen.

Gregers Møller.
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Herlovianersamfundets Christiansborg-tur den 11. februar bød bl.a. på en rundvis
ning i de politiske sale og gemakker, krydret med anekdoter og historier. Midt i bille
det ses folketingskandidat Bernt Johan Collet, til venstre for Samfundets formand 
Kaj Dorph-Petersen. Yderst til venstre står artiklens forfatter, Aase Randstoft.

Kuriositeter på 
Christiansborg
Gud mildner luften for de klippede får 
- og mange andre skarpe, humori
stiske og dobbelttydige linjer blev for
klaret, da Herlovianersamfundets 
medlemmer blev vist rundt på Chri
stiansborg onsdag den 11. februar.

Velkommen blev vi budt af vor 
vært, folketingsmedlem, ordfører for 
finansudvalget, Bernt Johan Collet, og 
første del - den historiske og indre 
arkitektoniske guidning stod informa
tionschef Schubert for.

Efter en speciel og meget morsom 
gennemgang af frisér, malerier, grund
lovsskrifter og andre kuriositeter, gik 
vi til folketingssalens tilhørerpladser. 
På dagsordenen denne onsdag stod 
opført en del emner, og selveste 
Christian Christensen (miljøministe
ren, red.) var da også på talerstolen for 
at fremføre sin mening om flere for
skellige »gyllesager«. (Det lader til, at 
Folketinget p.t. har en del affaldspro
blemer!).

Vores videre tur gik til det meget 
moderne indrettede lokale for den 
konservative folketingsgruppe. Dette 
rum var udsmykket med Karl Åge 
Rigets billedkompositioner samt en 

kæmpestor, demokratisk, kvardratisk 
bordopstilling med nye, behagelige 
stole.

Med vor formand, Kaj Dorph- 
Petersen, på statsministerpladsen og 
Bernt Johan Collet på hans venstre 
side, begyndte »den politiske spørge
tid«. En livlig - både mundtlig og 
skriftlig - debat udspandt sig.

Sager som forenklingspolitik, per
sonligt engagement ved afstemninger, 
demokrati contra diktatur, fraktions
dannelser og mange andre spændende 
emner klarede vor vært med sine poli
tiske talegaver med oprejst pande.

En speciel oplevelse, som ikke er 
alle beskåren, blev fremvisningen af 
finansudvalgets lokale, hvor afstem
ninger endnu den dag i dag foregår ved 
håndsoprækning eller »bengymna
stik«.

I tilspidsede finanspolitiske situatio
ner siges det endda, at finansministe
ren kan møde op med kaffe og boller 
(det forlød ikke, om det var boller på 
suppen!). Her møder ministeren op 
uden sine embedsmænd og skal stå 
skoleret uden »rygstød« for hele 
finansudvalget og modtage løftede

Moltkes 
legat
Greve Ernst Moltke blev student fra 
Herlufsholm i 1903 og var som be
kendt stiftelsens forstander 1936-60. 
Han blev gift i 1915 med baronesse 
Ingeborg Gyldenkrone, som døde 
allerede året efter.

Ernst Moltke døde den 9. septem
ber f.a. og blev den 13. s.m. begravet i 
Nørager-Moltke’rnes familiegravsted 
på Reerslev kirkegård.

Om greve Moltkes indsats som for
stander i den lange årrække, han 
bestred posten, kan man læse i Herlo- 
vianeren, men hvad der ikke har været 
nævnt, er at han i 1960 oprettede »For
stander, Greve Ernst Moltkes legat til 
skoleformål på Herlufsholm Skole«.

Legatets årlige afkast er nu ca. 
80.000 kr., og de skal iflg. fundatsens 
bestemmelser - foruden henlæggelse 
til kapitalen - udbetales til hele eller 
delvise fripladser for en eller flere dis
ciple på Herlufsholm eller til særlige 
nyanskaffelser til fremme af skole
mæssige formål eller i al almindelig
hed til styrkelse af skolens årlige drift.

Greve Moltke bevarede hele sit liv 
en varm interesse for Herlufsholm, 
hvilket jeg tydeligt fornemmede de 
gange jeg besøgte ham på Diakonisse- 
stiftelsens sygehjem, Zarepta, sidste 
gang kort efter hans 100-års fødselsdag.

Forstander
Aage Wolff-Sneedorff

pegefingre, udskæld, rigsrevision og 
mange andre uhyrligheder - ja, det er 
ikke småting en minister og et folke
tingsmedlem må gennemgå. Men po
litik er jo at ville, så viljen kan vel bære 
selv de mest udsatte personer igen
nem.

Efter at have fået tilfredsstillet vor 
nysgerrighed rent politisk, skulle sul
ten efterhånden også stilles - og vi gik 
ned til de veldækkede borde i Snaps
tinget, hvor vi afsluttede det gode 
arrangement med en hyggelig middag.

Aase Randstoft (’74).
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Diple på 
versefødder
Digteriske »breve« giver billede 
af skolens hverdag

»Fortæl om livet på skolen - hvordan er 
det at være dreng på Herlufsholm i 
dag?« Sådan hed det i oplægget til den 
lyrik-konkurrence, skolebladet Kontakt 
i samarbejde med dansklærerne, ud
skrev i september for klasserne i 
Hovedskolen.

Af Jens Fink-Jensen (’76)

»Den bedste træning man kan få i at 
skrive, er i grunden at skrive breve- men 
mest breve om sine egne oplevelser. Det 
skærper ens sans for at transportere 
oplevelsen fra forestillingen til mediet!«

Sådan lød bl.a. det svar, Leif Pan- 
duro gav mig i et brev, da jeg i 1975 
som kostelev på Herlufsholm nærede 
seriøse ambitioner om at blive forfat
ter. Jeg skrev til den kloge mand for at 
få gode råd. Flere af disse råd er i øvrigt 
gengivet i den store, nyligt udkomne 
Panduro-biografi.

Det råd at skrive breve, videregav 
jeg til de forsamlede diple, dapie og 
piple, da jeg Trollemorgen 1987 i 
Helenhallen, stod som dommer i den 
lyrikkoknkurrence skolen havde 
udskrevet for 7. til 10. klasse. - Eller 
rettere som meddommer, idet kirke
minister Mette Madsen, som jeg i 
samarbejde med havde vurderet i de 
indkomne digte, var forhindret i at del
tage ved præmieoverrækkelsen.

Skønt kun 7. klasse, 9. A og 9. B 
havde løst opgaven og indleveret en 
digtsamling, var det et stort arbejde at 
udføre den ansvarsfulde udvælgelse. 
De 3 samlinger indeholdt tilsammen 
ca. 70 digte! Dommernes opgave lød 

på at udpege dels den bedste digtsam
ling, dels det bedste digt i hver sam
ling. Endvidere valgte jeg særligt at 
fremhæve yderligere 4 digte fra den 
vindende samling. Først og fremmest 
for bedre at kunne påvise bredden i stil 
og emnevalg blandt de mange bidrag.

Digtkonkurrencens overskrift var 
»Herlufsholm. Her bor vi.« Og der er 
vi tilbage ved Leif Panduros ord. Dig
tene fra kosteleverne på Herlufsholm 
er i deres indhold nært beslægtede 
med de breve de jævnligt skriver hjem 
om deres glæder og sorger i hverda
gen. Digtene tror jeg dog er langt mere 
afslørende og ærlige end brevene.

Det fremgår meget tydeligt af 
mange af digtene, at de er skrevet af 
kostelever på Herlufsholm. Ord som 
»Femmadder, prækter, lal, heis, 
peder« etc. myldrer gennem digtene. 
Herlufsholm har sin egen livskraftige 
egnsdialekt. Stærkt lokalbetonet og 
geografisk afgrænset, men absolut i 
live.

Det er også tydeligt, at digtene i 
deres indhold knytter sig meget tæt til

Arkitekt og forfatter Jens Fink-Jensen 
(76) har bl.a. udsendt digtsamlingerne 
Verden i et øje 1981, Sorgrejser 1982, 
Dans under galgen 1983 og novellesam
lingen Bæsterne 1986.11987 udkommer 
digtsamlingen Det fjerne land og en 
udgivelse af synthesizermusik, kompo
neret og spillet af J. F.-J.
Foto: Anette Lykke.

herlovianske lokaliteter og ikke kun til 
generelle kostskoleforhold, men det 
ligger også i opgavens formulering. 
Det opfattes afgjort af de fleste som 
noget »meget særligt« at gå på Herlufs
holm. Og hvem vil benægte det? Selv
bevidstheden er stor.

Det samme er imidlertid også ang
sten for mobning, for præfekters magt
misbrug, forældrenes forventninger, 
den manglende tilstedeværelse af 
piger i hovedskolens klasser etc. 
Dette, krydret med eksistentielle be
tragtninger over »hvorfor er jeg her« 
og »hvornår er jeg voksen« og »- hvor
dan« gør, at de indleverede digte giver 
et godt billede af især kostelevens 
situation på Herlufsholm 1987. Og 
dette til trods for, at deltagerne qua 
deres alder, naturligvis endnu ikke har 
fundet det nødvendige udgangspunkt 
for et modent, personligt, »litterært« 
vellykket digt. Men, og det må under
streges: engagement har det ikke skör
tet på.

Og så et lille suk: Hvorfor mener så 
mange af bidragyderne at digte pine
død skal rime? Er påvirkningen fra 
den klassiske skoling så stor, eller har 
dansklærerne bundet de sagesløse 
poder noget på ærmet. Rim er ikke af 
det onde, det viser de store forbilleder 
os, men en efterhånden lang tradition 
har gjort det legalt og naturligt at digte 
uden at rime.

Når alt kommer til alt, har det været 
en oplevelse at leve med i disse digte
riske »breve« fra Herlufsholm anno 
1987. Jeg kunne ønske mig, at skolen 
ved lejlighed vil invitere et par digtere 
til skolen for sammen med eleverne at 
arbejde videre med digtformen. Initia
tivet og indsatsen fortjener det. Der er 
fortsat masser at skrive hjem om!
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De 
udvalgte 
digte
Bedste digt hos 7. kl.: MAD, udmær
ker sig ved i korthed at beskrive en 
typisk situation. Det er herloviansk, 
har lune, der er noget skægt, vaklende, 
snublende og charmerende over det.

9. A: ÅRSTIDERNE. Det er en 
smuk idé at skildre livet på Herlufs
holm gennem de fire årstider. Det 
rimer og er alligevel temmelig mun
dret.

9. B: MORGEN, viser en sproglig 
bevidsthed, det er godt set og det 
beskriver kostskolehverdagen i stærkt 
sanselige billeder.

Bedste samling: 9. B, den mest fyl
dige og klart mest modne samling.

Endvidere fremhæves følgende 4 
digte fra den bedste samling:

KLANEN, for den fine håndtering 
af en kritisk holdning til visse interne 
skoleforhold.

KONFLIKT, for en rammende og 
alligevel humoristisk skildring af elev/ 
forældreforhold.

MAUSE, for en oprigtig og rørende 
behandling af kostelevens hjemvé.

SPØRGSMÅL, for digtets gode in
dre diskussion omkring spørgsmålet 
»Hvorfor er jeg her?«

»Man ser frem til bleballet og kartoffelferiens glæder«, skriver et par diple fra 9A.
På billedet er vi i 1936.1 bordrækken til venstre sidder, ud mod midtergangen:for

rest Niels Arnstedt, bag ham Conrad Fabritius deTeugnagel og nagerst Kurt Møller. 1 
bordrækken lige for sidder forrest til ventsre Jørgen Nørreslet. Bag ham Erik Carls
son, og bag ham igen Holger Knudsen, der har Konow Bojesen til sidemand. Bagerst i 
rækken, tilvenstre, sidder Palle de Bang. Hans sidemand er Niels Kihlstrøm ogforan 
ham sidder Sommerfeldt.

Morgen
Det ryler ... 
som en grå karklud 
står dagen for døren 
våd og beskidt.
Nøgen pære i loftet, 
karlekammer, stald, 
dumme kreaturer, sløve, søvnige, 
sure tæer, lummer fims 
og endeløst skænderi.
Kamp om koldt vand, 
den stærkes ret - 
idioter, idioti!
Hvad skal jeg egentlig her?
Jeg?

Søren Nordby, 9.B

Mad
Nu er vi på vej over til bordet 
mens vi piller nullermændene ud af håret 
en elev sidder og fumler 
en anden sidder bare og gumler 
og så skal vi endelig have dessert 
det vi kalder splat 
det er mad til til en sulten kat!!!

Kim Petersen, 7. kl.

Lejlighed søges
Stud, polit, årgang ’85 søger 
mindre lejlighed i det indre 
København. Den månedlige 
husleje må højst være 1500 kr.

Henvendelse til:
Jacob Preisler
Grønjordskollegiet, vær. 2112 
2300 Kbh. S
Tlf. 01 58 21 61.

Lejlighed søges 
Herlovianer årgang ’85 søger lej
lighed i København 0 til mdl. 
leje på højst 3500 kr.

Henvendelse til:
Hans Christian Knudsen
Olaf Palmesgade 7
2100 Kbh. 0
Tlf. 01 26 64 19

Konflikt
»Hvordan går det så?«
»Meget godt.«
»Er du glad for at være her?«
»Ja, ja.«
»Hvad laver du?«
»Ikke no’et.«
»Laver du ikke noget?«
»Jo, jo, altså, men -«
»Du opfører dig vel ordentligt?«
»Ja, naturligvis, men ti nu -«
»Du passer også dine lektier?«
»Ja, ti nu stille!«
»Du ved vel, hvor meget vi ofrer på -«
»Åhr, hold så kæft!«
»For du skulle jo gerne blive til -«
»Hold så helt kæft!!«

9.B fælles
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Her boede vi
De fotografier, som her ledsager 
diple-digtene anno 1987, er mere 
end 50 år gamle og har egentlig 
ikke noget med digtene at gøre. 
Eller har de?

Fotografierne er sendt til herlo- 
vianeren af Erik Carlsson (’36), 
der var dipel på skolen fra 1931 til 
1936. Ved et kunstgreb fra redak
tørens side er de havnet her blandt 
de nutidige digte.

Mause
Omkring de røde mure 
ligger duften 
fed og håndgribelig. 
Hm, det lugter brunt! 
Frikadeller måske, eller steg? 
Ja,ja!
Stegt lever?
Næ, næ, 
eller sild? 
Gud forbyde! 
Det kan selvfølgelig være flæsk eller 
biksemad eller måske, ja måske kylling, 
for and er det nok næppe.
Nå, uanset hvad, ned skal det jo - 
men det dufter i hvert fald.
Det dufter af barndom, 
hjemme, 
Mor!

9.B fælles

Spørgsmål
Jeg er ikke på Herlufsholm uden grund - 
men hvilken?
og hvorfor?

Måske mine forældres ambitioner, 
måske min opførsel derhjemme - 
jeg ved det ikke.

Med mig har jeg kun 
fortiden 
og minderne - 
til hvilken nytte?

Nu har jeg været her 
i tre måneder 
og har stadig ikke fundet ud af 
hvorfor?
Jeg er her måske ikke uden grund - 
men hvilken?

Søren Nordby, 9.B

Årstiderne
På togbroen er ølflaskerne fremme igen, 
alle er glade, friske og fri, men 
Heis fra skolen kommer og går - 
han ser efter flaskeskår.
Blå øjne og udslåede tænder 
ses, når man har mødt en skokser med alt for løse hænder. 
- Det er forår.

De »grønne« glemmes, for eksamen nå’s, 
og snyderegier hentes frem fra hjernens bås. 
Belmere prøver for første gang, 
hvordan eksamen kan føles tør og lang. 
Diplene hentes, og lærerne er glade, 
for det er sommer, og alle vil bade.
- Det er sommer.

Sommeren er ovre, og bladene falder - 
man skal igen vænne sig til klokken, der kalder - 
Det bliver koldere, og solens styrke svækkes, 
mens Nyhavens plæner af rimfrost dækkes.
Man ser frem til bleballet og kartoffelferiens glæder - 
de to hører med til efterårets sæder.
- Det er efterår.

Vinteren kommer - den hårde jord dækkes, 
og Starks kolde flade må ikke flækkes.
Ski og skøjter findes frem, 
mens latintimerne bli’r kedeligere med qvis, qvae, qvam. 
Lærerne minder os om terminens kommen, 
men vi ta’r os til ho’det og stikker hånden langt ned i lommen. 
- Det er vinter.

Lars Svensson & Christian Eriksen 9.A.

Klanen
Mellem de røde mure ligger 
lektietimens plager 
som en sur tåge - 
men i datarummet 
sidder de frelste
i deres flimrende indbilskhed.
Her er der ingen, 
som bekymrer sig. 
Elektronisk leg for særlinge. 
De tror, 
at Oehlenschläger er en trommeslager - 
og denne visdom 
er der ingen, der ta’r fra dem.

Christian Mellentin, 9.B

»Jeg er ikke på Herlufsholm uden grund - men hvilken? og hvorfor?«, 
spørger en dipel i dag. Kendte de mon alle svaret dengang . . .

På billedet, som er fra 1931, ses fra venstre mod højre, stående: ? 
Mørkeberg, Niels Falkentorp, Palle de Bang, Kurt Møller, Poul Gott
lieb, Svend Grünbaum, Ax. Kauffeit, Hempel Hansen (hører), Eske
lund, Georg Bruun, Finn Westerby, Preben de fine Kühl. Siddende: 
Niels Schibbye, Finn Konow Bojesen, Erik Carlsson, Søren Leisner, 
Conrad Fabritius de Teugnagel, Niels Kihlstrøm og Jørgen Nørreslet.
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Herlovianersamfundets årsregnskab for 1986
Årsregnskab for 1986 Status pr. 31.12. 1986
INDTÆGTER
Kontingenter: 
Forfaldent 
kontingent 1986 .........  
+ indgået
kontingent 1985 .......... 
+ overførsel fra konto 
for éngangskontingent

116.945,00

375,00

2.465,00

(Budget)

(121.000)

Udgifter Indtægter

119.785,00

(1985)

(106.765)

Renteindtægter:
Obligationsrenter ....
Handelsbanken..........
Sparekassen.................
Girokonto....................

9.245,00
580,22

1.647,54
78,87 (16.000) 11.551,63 (13.035)

Annonceindtægter.............................
Gave til samfundet ...........................
Kursgevinst, 
salg af udenlandske checks...............
Royalty ................................................

(3.500) 3.600,00 
50,00

0,00
1.276,51

(3.600)
(500)

(0)
(0)

UDGIFTER
Herlovianeren ...............
Fester og sammenk. . .

overført fra 1985 . . .
49.963,08
26.000,00

(46.000)

(55.000)

38.442,68

23.963,08

(33.897)

(46.654)
Gaver + blomster..........
Overført til studiestøtte

...................(3.000)
(3.000)

1.705,00
3.533,66

(1.812)
(0)

A dministration: 
Kontorhold................. 
Porto + kontorartikler 
Multidata...................... 
Folkeregister oplysn. .

11.300,00
8.560,64
3.792,58

210,00 (24.000) 23.863,22 (22.646)
Møder............................. (5.000) 1.275,00 (3.627)
Afskrivn. af kontingentrestance fra '85 
Restance pr. 1.1. 1986 . 8.755,00
Indgået i 1986 ............ 3.360,00

Overført
fra delkrederekonto . .
Afskrevet 1986 ............

5.395,00

4.500,00
895,00 895,00

Renteudgifter: 
Éngangskontingenter........................  
Renter, gebyrer, udskr., depot m.v. . 
Kurstab, salg af udenlandske checks 
OVERSKUD .......................................

(4.000) 
(500)

4.179,77
232,94 

72,07
38.100,72

(3.919)
(228)

(83) 
(11.030)

136.263,14 136.263,14 (123.900)

Kontantbeholdning............
Giro 6 07 94 90 ...................
Handelsbank 491156 ..........
Handelsbank C 525352 . . .
SDS 801-00-44821 ...............
SDS 842-04-06682 ...............
Værdipapirer (nom. 81.600)
Kontingentrestance 1986 . .
Div. debitorer......................
Mellemregning Jan Trier. . 
Mellemregning div. legater 
Forudbetalinger kontingent 
Skyldige omkostninger . . .
Éngangskontingent 1986:
Saldo primo........................
Renter ..................................

udbetalt kontingent....

Kapitalkonto:
Saldo 1.1.1986 ......................
-s- kursregulering.................
Overskud.............................

Aktiver Passiver
0,00

5.976,49
67,000,11

5.033,91
2.806,74

112.487,11
76.319,50

4.330,00
900,00

125,68
0,00

1.025,00
9.974,16

33.226,01
4,179,77

37.405,78
2.465,00 34.940,78

196.394,02
5.706,50

38.100,72 228.788,24
274.853,86 274.853,86

København, den 29. januar 1987 
Jan Trier 
kasserer

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

Jørn Thomsen 
revisor

Udgifterne er afholdt med bestyrelsens samtykke: 
Kaj Dorph-Petersen 

formand

Budget 1987

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

Udgifter Indtægter
121.000

12.000
3 500

Herlovianeren ................... 45.000
Fester og sammenkomster 55.000
Gaver og blomster............ 2.000
Administration................... 24.000
Renteudgifter..................... 4.000
Gebyrer m.v......................... 500
Møder................................. 3.000
Diverse ............................... 3.000

136.500 136.500

Herlovianersamfundets
Legatregnskaber 1986
Samlet legatformue pr. 1.1. 1986 ...............
Netto renteindtægter.....................................
Uddelte støttelegater .....................................
Uddelte studielegater.....................................
Depotgebyrer m.v.............................................
Formue pr. 31.12. 1986 ................................

441.476,84
35.430,25

3.000,00
19.500,00
2.890,50 25.390,00 10.040,25

451.517,09

Formue pr. 31.12. 1986 fordeler sig således:
Overlærer Albert Leth’s Legat......................................................................... 72.379,31
Pastor emer. R. C. I. Schades Legat............................................................... 26.132,92
Kammerherre Sophus Henning’s Boglegat................................................... 14.258,20
Knud Høgsberg Petersens Mindelegat.......................................................... 20.488,94
Afdøde Herlovianeres Trængende Efteladte................................................. 42.531,81
Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat................................................. 61.811,19
Oluf Hall’s Legat................................................................................................. 20.440,48
Apoteker Johan Sanders Legat ....................................................................... 64.237,43
Bryggeriejer Vilhelm Valløe’s Legat................................................................ 23.756,11
Læge Kristian Henrik Johansens Legat ........................................................ 21.959,03
V. Clausen Hansens Legat................................................................................. 83.521,67
FORMUE pr. 31.12. 1986 ............................................................. .451.,517.,09
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Utroligt, så hurtigt man falder tilbage i et vanemønster. Bortset fra alderen og de uherlovianske piger, var alt som ved 
et aftensbord i skoletiden.

»Den lille herlovianer« 
kommer op i os alle
Trollefesten på Herlufsholm var et gensyn med sig selv som 
elev. Som Kaj Dorph-Petersen i en af sine taler udtrykte det: 
»Den lille herlovianer lever i os alle og kommer op ved besyn
derlige lejligheder«.

Af Gregers Møller (’72)

En busfuld herlovianere og et rock
orkester dampede lørdag den 17. 
januar af fra København for på Her
lufsholm Lærde Skole og Opdragel
sesanstalt at mødes med godt hundre
de andre herlovianere - ledsagere 
inkluderet - til en rigtig Trollefest med 
taler og tre-lange-og-tre-korte og skå
ler i Chateau Herlufsholm.

Første gib i den lille herlovianer var 
gensynet med to gæver fra min tid, der 
stadig arbejdede på Skolen, - og glæ

den over selv at blive genkendt, - så 
kom andet gib, Kaj Dorph-Petersens 
bordbøn: »Velsign vort Hus, velsign 
vort Bord, velsign hvert Menneske på 
Jord, og lær os med en ydmyg Ånd at 
tage Alting af Din Hånd.«

Ja! Det var sådan det lød! Blikket 
gled hjemmevant rundt på de kendte 
portrætter i spisesalen, de skakbræt
ternede fyldinger på panelet, kaminer
ne .. .

Men snart var nostalgien forduftet, 
og den lille herlovianer indtog hjem
mevant sin plads ved roret, mens en 
usædvanlig lækker siær blev indtaget 
på noget nær den gamle rekordtid.

Trolletalen blev i år i kirken holdt af 
den første kvindelige student fra Her
lufsholm, Hanne Juel Laursen. I Sam
fundet kunne man også byde på en 
»første gang«, idet talen her blev holdt 
af en soraner(!), formanden for 
Soransk Samfund, borgmester Ib 
Juul. Anledningen var sammenfaldet, 
mellem Skovklosters 850 år og Sorø 
Akademis 400 års jubilæum, - en begi
venhed vores formand også havde del
taget i.

- Det varmer at blive inviteret ned 
til konkurrenten, startede Ib Juul med 
at fastslå. (Et vendepunkt i den kolde 
krig?)

Så fulgte de ventede, venskabelige 
spydigheder: Han undte gerne Her
lufsholm at være stiftet af en adels
mand. Sorø Akademi var ganske vist 
indstiftet af en konge, men det kunne 
jo ikke være hvem som helst beskåret.
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Bordholdere ved de tre midterste borde ved TroHe-Rus-festmiddagen var henholdsvis 
rektor Gert Olsen, Herlovianersamfundets formand Kaj Dorph-Petersen og forstan
der Aage WolffSneedorff

Og senere fortalte han en anekdote 
om en herlovianer, der gik i diploma
tiet, og som skabte en vis mystik om 
en lille bog, han tog frem efter at have 
holdt taler ved forskellige lejligheder. 
En dag kunne delegationens sekretær 
ikke dy sig, da han fandt bogen på 
ambassadørens bord. - Hvad var det 
han skrev ned?!

Bogen indeholdt datoen for arran
gementerne, og under hver dato nota
tet: Husk: Jeg har talt!

Om det særlige i at være såvel herlo
vianer som soraner sagde Ib Juul:

- Vi har begge en hengivenhed for 
skolen, venskaber for livet, der grund
lægges på skolen, opvæksten med 
naturen lige uden for døren og under
visning af entusiastiske lærere.

Rus-talen
Talen for russerne, - for de seneste par 
år har Trollefesten jo været en kombi
neret rusfest og Trollefest, - blev i år 
holdt af en tredje »første gangs«, nem
lig Aase Randstoft, der for nogle år 
siden blev første kvindelige medlem af 
Herlovianersamfundets bestyrelse og i 
efteråret Studenterforeningens første 
ledende senior.

Aase Randstoft gav de nybagte det 
gode råd at tage humoren med sig på 
vejen igennem karrieren: Selv de van
skeligste forhandlinger kan der 
komme gang i med en sund latter. Det 
tager kun en tredjedel så megen energi 
at smile som at se sur ud. Og så er der 
det fantastiske ved smil, at de smitter - 
ofte med en inkubationstid på helt ned 
til 1/100 af et sekund, sagde hun.

På jubilarernes vegne talte Fr. J. Bille- 
skov-Jansen (’26) med udgangspunkt i 
det forfald, årgangen naturligt havde. 
Fem var forhindrede af de seks, år
gangen efterhånden talte, - så talen 
kunne af gode grunde ikke rettes til 
hans klassekammerater.

Billeskov-Jansen rettede i stedet en 
del af talen til Soransk Samfunds for
mand, idet han tog udgangspunkt i at 
det - bortset fra kalenderen - i dag var 
den 14. januar, og at der herfra til den 
3. december, Ludvig Holbergs fødsels
dag, ikke var langt. Mens Herlufsholm 
udviklede sig rimeligt stabilt, gik det 
en tid op og ned for Sorø, - indtil Hol
berg blev spurgt, om han ville med
virke til at oprette et akademi, hvoref
ter han testamenterede alt, hvad han 
ejede, og renter og afkast heraf, i 
levende live. Begge skoler har således 
en stor donor at takke for deres eksi

Tre af talerne under middagen, fra venstre Fr. J. Billeskov-Jansen (’26), formanden 
for Soransk Samfund Ib Juul og russen Poul Østergaard (’86).

stens, og begge gav med valget af de 
emner, der skulle undervises i, udtryk 
for et ønske om at være til for fremti
den, - uden at misforstå det, der er 
vundet i fortiden, sagde han.

Tak
En afslappet »anti-tale« leverede der
næst en af russerne, Poul Østergaard, 
- formentlig uden den store forbere
delse. Selv hævdede han at have forbe
redt sig på dugen, men den havde han 
ikke taget med op for bordenden.

Poul Østergaard takkede. Først 
Herlovianersamfundet for at byde på 
en middag til 19,86 kroner. Dernæst til 
de forskellige talere, der havde festlig
gjort rusfesten for dem. Og endelig 
takkede han for lejligheden til at sige 
tak.

Dorph-Petersen greb lynhurtigt trå
den og takkede Poul Østergaard for 
hans - i hvert fald på det tidspunkt - 
uudtalte ja-tak til at blive det kom
mende junior-medlem i samfundets 
bestyrelse.

Inden kaffen i forstanderlejligheden 
takkede Dorph-Petersen også forstan
deren, kammerherre Aage Wolff- 
Sneedorff, og rektor Gert Olsen for 
den gæstfrihed, de havde vist ved at 
invitere Herlovianersamfundet ned på 
Skolen.

Resten af aftenen gjorde det med
bragte rock-orkester »Same Proce
dure« sin pligt, afløst af sveddryp
pende herlovianer-lanciers, indtil bus
sen allerede ved 1-tiden gik tilbage til 
København. Her fortsatte festen for de 
udholdende til langt ud på den lyse 
morgen, - og det er længe, når det er 
den 17. januar!
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Personalia
1908
Tidligere civildommer i Roskilde, 
Svend Johan Linnemann Arffmann, 
der de seneste år havde boet på 
Amtsplejestiftelsen i Roskilde, er 
den 24. januar 1987 afgået ved 
døden. Svend Arffmann var læge
søn fra Fåborg. Efter studenterek
samen tog han i 1914 sin juridiske 
embedseksamen og kom derefter 
som fuldmægtig til borgmester
kontoret i Esbjerg, senere til Ribe 
stiftamt. Han virkede derefter en 
periode som advokat, men han 
deponerede sin bestalling for at gå 
dommervejen. Først var han kri
minaldommer i Odense, senere i 
Randers, indtil han i 1948 kom til 
Roskilde som civildommer. I dette 
embede virkede han indtil sin pen
sionering. En periode var Svend 
Arffmann tillige formand for 
Landvæsenskommissionerne i 
Roskilde amt. I domkirkebyen var 
han særdeles vellidt og respekteret 
for sin fine embedsførelse, og 
mange vil huske hans spinkle, 
ranke skikkelse og venlige hilsen 
fra hans daglige spadsereture.

1919
Berlingske Tidende bragte den 23. 
december 1986 et portræt af fhv.

sognepræst Knud Aarup i anled
ning af dennes 85-års fødselsdag.

1926
Marinehistorisk Tidsskrift nr. 4 - 
1986 bragte en artikel af general- 
læge Mogens Winge om Marinelæ- 
gen James Lind - »Den maritime 
medicins fader«.

1933
Fhv. kontorchef i Danmarks Stati
stik, Torben Kirstein, er afgået ved 
døden i efteråret 1986.

1938
Den seneste erhvervsøkonomiske 
udvikling i Kina synes - efter Ber
lingske Tidendes vurdering den 9. 
januar 1987 - på sin egen måde at 
afspejles i det dansk-kinesiske ven
skabsforbunds nye tidsskrift 
»Danmark-Kina«. Tidligere am
bassadør i Peking, Janus Paludan, 
fortæller i en artikel om, hvad der 
førte ham til Kina.

1943
Bestyrelsesformand Ebbe J. B. 
Christensen, Kryolitselskabet Øre
sund A/S, afviste i Berlingske 
Tidende den 22. november 1986 
blankt, at de private aktionærer i

selskabet skulle have ført folke
tinget bag lyset i forbindelse med 
salget af statens aktiepost i selska
bet.

1950
En af de virksomhedschefer, der 
er blevet mest omtalt i pressen i 
Danmark i januar måned 1987, må 
uden tvivl være KTAS’ admini
strerende direktør, PerAmnitzbøll. 
Baggrunden for den megen 
omtale er nogle klare synspunkter 
fra Amnitzbøll omkring kvalitet af 
lyslederkabler. Amnitzbøll, der er 
almindelig kendt for at være en 
dygtig forretningsmand, blev 
blandt andet portrætteret i »Bør
sen« den 29. januar 1987.

1951
Under den 19. december 1986 har 
fængselsinspektør Poul Martin 
Høeg Hampsted (IV ’51) modtaget 
ridderkorset af Dannebrogsorde
nen.

1960
MF Bernt Johan Collet tilbyder sig 
fremover som konservativ guide i 
forbindelse med de omfattende 
lovkomplekser. Collet har telefon
tid hver mandag fra kl. 10.00 til 
12.00 i sin bolig i Lundby, og der 
kan også bestilles tid forud, idet 
Collet har kontorhjælp dagligt fra 
kl. 9.00 til 16.00.

Administrerende direktør Lars 
Foghsgaard kommenterede den 5. 
december 1986 i »Børsen« sit firma 
A/S N. C. Nielsen Hospitalsud
styrs seneste ekspansionsplaner.

Berlingske Tidende bragte den 23. 
januar 1987 et portræt af virksom
heden Einar Willumsen A/S, og i 
portrættet indgik oplysninger og 
kommentarer fra direktør Henrik 
Suhr.

1966
Harald J. H. Collet er blevet ansat i 
Salomon Brothers International 
Limited i Corporate Finance Divi
sion med ansvar for de nordiske 
lande.

1967
Børsens Nyhedsmagasin nr. 42 
1986 bragte en artikel om Lars og 
Per Thrane, og omhandlede deres 
succes inden for den internatio
nale elektroniske kommunika
tionsbranche.

Øvrige
Sognepræst i Tersløse-Skcllebjerg 
pastorat, Roskilde stift, Ejlif Kri
stensen, er ansat som sognepræst i 
Herlufshom pastorat, samme stift, 
fra den 1. januar 1987 med forplig
telse som kirkebogsfører og begra
velsesmyndighed.

Mindeord
/ anledning af Sven Tito Achens død har Gregers 
Richter (’41) sendt følgende mindeord:

Sven Tito Achen døde, pludseligt, den 14. 
november 1986. Han skulle til lufthavnen for at 
hente en slægtning, men måtte bede taxichauf
føren køre til et hospitali stedet. Han nåede 
karakteristisk nok at gøre opmærksom på, at 
det ikke skyldtes fuldskab. Ved ankomsten til 
hospitalet var han død.

Sven Tito var født - i Buenos Aires for resten 
- den 29. juli 1922, og blev således 64 år. Han og 
jeg var en slags fostbrødre, idet vore mødre var 
kusiner og nære veninder. Meget tyder på, at 
dette var medvirkende til, at han også kom på 
Herlufsholm (i l.G 1937), selv om hans morfar, 
Tage Einar Schack (1877), også havde gået der. 
thi, som han sagde i sin tale ved mit bryllup: Til 
trods for, at vore mødre ønskede, at vi skulle 
blive venner, så blev vi det.

Achen - eller Aix, som han snart blev døbt af 
lektor H. J. Helms (’08) (Bim) - var en festlig 
mand, det naturlige midtpunkt ved alle 
selskabelige lejligheder, en mand, som det i 
mange kredse ligefrem gjaldt om at få med til 
selskaber. Han var overdådigt vittig, selv om 
det aldrig gik ud over nogen, undtagen ham 
selv naturligvis, dummepeter, som han yndede 
at kalde sig.

Ved et selskab, hvor alle bar navne som 
Wedell-Wedellsborg, præsenterede han sig 
med ordene: Goddag, Mikkel Mus-Musen- 
borg. At få brev fra Aix var en stor oplevelse, en 
altid glædelig oplevelse med underholdning til 
flere dage. Han kunne med få ord fremkalde en 
stemning eller et indtryk: (udflugt) i et dejligt 
efterårspløret Sydsjælland. Han færdedes altid 
på cykel, en høj grøn en, og berettede om en 

vintertur ad strandvejen: (og) med en vind som 
en knut! Han havde i Frankrig iagttaget et lig
tog, der bevægede sig med en for danske uvant 
fart: »så kransebåndene smeldede i luften«.

Men Aix var langt mere end en stor ordkun
ster. Elan var en mand af hjerte, sine venners 
ven og sine venners børns ven. Ved to lejlighe
der var han ligefrem udpeget til værge for 
afdøde venners børn, et hverv han udførte 
samvittighedsfuldt og med stor dygtighed.

Aix fortalte gerne om sit første vidnesbyrd 
fra børnehaven: Sven Tito er en sød og artig 
dreng, om hvem der kun er godt at sige, og det 
havde sin rigtighed lige til det sidste. I sommer, 
under min ferie i København, fortalte han som 
det første, at hans store drøm, en fast spalte i en 
avis, just var gået i opfyldelse: Sproghjørnet i 
Politiken, hvor man endnu flere uger efter hans 
død kunne finde hans begavede, korte, klare 
udredninger, ofte præget af hans personlige 
stil: Vel talt! En skarpsindig og vittig iagtta
gelse! o.l.

Aix’ store, ja kolossale, viden er ofte blevet 
fremhævet. I virkeligheden var han spræn
glærd. Det var ikke en tilfældighed, at han blev 
sekretær for Statens Humanistiske 
Forskningsråd, hvor hans arbejde prægedes af 
den sædvanlige flid og grundighed. Ej hel
ler er det tilfældigt, at han i anledning af udgi
velsen af sin »Symbol-bog« (Symboler 
omkring os) blev bedt om tilladelse til, at den 
kunne udkomme i Japan, foruden i Amerika, 
Sverige etc. En fransk dame, der takket være sin 
ledsager havde set ham fem minutter på et 
gadehjørne, udtalte bagefter: En højst bemær
kelsesværdig mand.

Sven Tito var så afgjort også damernes ven, 
der ifølge pålidelige vidneudsagn kunne få 
kvinder til at føle sig som kvinder. Da han 
engang havde inviteret en dame ud under et 
besøg her i byen, bad hun ham undskylde 

ventetiden, da hun lige skulle pyntes. Han sva
rede: Gør ikke spor, jeg elsker at blive gjort sig 
pæn for!

Sven Tito Achens indsat for heraldik-ken, 
specielt på nordisk baggrund, er vist velkendt. 
Der foreligger en lang række højst læseværdige 
heraldiske værker fra hans egen hånd. Også her 
kunne man efter hans død i Jyllandspostens 
antik-brevkasse læse en af hans rent ud spæn
dende detektiviske redegørelser ad heraldik
kens vej for en kunstgenstands oprindelse og 
historie, og ligeledes hans mange anmeldelser 
af heraldiske værker i Heraldisk Tidsskrift.

Navnet Aix var på grund af indehaverens 
store, nordiske engagement blevet forsvensket 
til X, oftest i bestemt form: X-et, og X-et var 
ikke i tvivl om, at han var blevet Ridder af 
Vasaordenen, fordi han havde foreslået bort
skaffelsen - af heraldiske grunde - af Sveriges 
Tre Kronor i det danske kongevåben. Han var 
tillige Ridder af Dannebrog og Finlands Hvide 
Rose.

Og nu er denne usandsynlige, hjertevarme, 
pragtfulde mand borte og med ham den 
enorme viden og kunnen. Og hans store flid og 
i et og alt aktive indsats er indstillet. Medfølel 
sen samler sig om hans 93-årige moder, min (og 
mange andres) elskede Tante Hille, for hvem 
han ikke blot var søn, men den, der ordnede alt 
det praktiske fra skattebillet til høreapparater.

Ved bisættelsen i Søndermarken på Frede
riksberg tog hun tappert afsked med hver 
enkelt af de flere hundrede fremmødte med 
Herlufsholms forstander og rektor i spidsen.

Efter X-ets bestemmelse går indtægterne af 
hans bøger til Herlufsholm-Fonden. Men Ver
den er blevet fattig ved hans død.

Lige som Jensen (Johs. V.) var begejstret 
over at dele jordperiode med elefanten, er jeg 
taknemlig over at have delt jordperiode med 
Sven Tito Achen.
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Reserveret postvæsenet:

Herved indkaldes iflg. Herlovianersamfundets love til

Herlovianersamfundets 
ordinære generalforsamling 

torsdag den 26. marts kl. 19.30
Sted: SDS-bygningen, Niels Hemmingsensgade 9, 4. sal

DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning for 1986
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 1986
4) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 1987
5) Fastsættelse af medlemskontingent for 1987
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og embedsmænd
7) Eventuelt

Medlemmer af Herlovianersamfundet har adgang og stemmeret. Tilmelding ikke nødvendig.
Bestyrelsen.

Alti
Herlovianerudstyr 
hos
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