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INDBYDELSESSKRIFT
TIL AT BIVAANE

DEN FEST,

HVORVED DEN ADELIGE FRIESKOLE HERLUFSHOLM

AGTER AT HOITIDELIGHOLDE SIN STIFTERS

RIGSADMIRAL

TREHUNDRED AARIGE FODSELSDAG

DEN I4D£ JANUAR I8I&

PAA STIFTELSENS VEGNE UDSTÆDET

AF

IL B. MELCHIOR,
DOCT. PHILOS. OG MAGISTER ARTIU.M, LÆRER VED SKOLEN.

Ihd/holdende korte Efterretninger om Skolens Stifter, samt om de fra 
Herlufsholm til Universitetet dimitterede Disciple.

KIOBENHAVN.

TRYKT HOS HARTVIG FRIDERICH P O P P.

Statens pædagogisk® Siudsssasnling
København



Da adskillige agtede ældre Herlovianere, som havde lovet ved denne Lejlighed 

at Beære Skolen med deres Nærværelse, formedelst den ublide Aarstid 

i Januar onskede Hditiden opsat, saa har Hans Excellence Stiftelsens 

Direclor, Friderik Julius v. Knas bestemt til Festligheden denDag, da 

Skolens Fundats af Stifterne er udstedet — den 23 Mai.
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Hædersbogstaver; de flere Sbtræfninger i hvilke han i Aarene 1364 
og 65 med Heltens Mod og med erfaren Klogskab forte den for
enede danske og lybske Flaade imod de Svenske, vidne om hvad 
han var som Admiral (a). Videre at omtale disse horer ikke -her
hen; thi det er ikke Mandens udførlige Levnetsbeskrivelse vi her 
ville forsoge at fremstille, men blot saadanne Grundtræk af hans 
Charafteer, som kunne tjene til at bedomme hans Værd. Men det 
er ikke blot de Laurbær, han indsamlede paa Havet, der hjemle 
Trolle den Plads, ban har erhvervet sig i sit Fædrelands Aarboger: 
Borgerens Egekrands fortjener ligesaa meget som Heltens Laurbær- 
krands at omslynge haps Tinding. Betragte vi Trolle som Em
bedsmand, som Lærd, som Videnskabernes Beskytter og Befordrer, 
eller som god Huusfader og kjærlig Ægtemage, finde vi ham fra 
alle Sider lige agtværdig; hans usminkede Gudsfrygt og Retskaffen
hed fortjener at fremsættes som Mynster til almindelig Efterlevelse, 
og hans sjeldne Godgjdrcnhei vil stedse vedligeholde hans Navn i 
en taknemmelig Efterslægts Erindring. ~ _

Som Videnskabsmand Ende vi Trolle i Brevvexling med sin 
Tidsalders ypperste Lærde, Philip HPlanchthon\ og Trolle var den 
Mæcenas, til hvem flere af hans samtidige Lærde fandt det pas
sende at hellige deres Skrifter (5). Latin talede han med Færdig-

(a) Om H. Trolles Sotræfninger findes Efterretning i hans Levnet afBoe- 
sen, S. 88-139-

(b) Sjellands forste evangeliske Biskop P. Palladius har tilegnet H. TroIIe 
sin TraAat om St. Peders Skib eller Christii Kirkes Forfølgelse, Kbh. 
1554; Henrick Smith i Malm3 en af sine Lægeboger (sin liden Bog 
om Menneskens Vand &c. 1557); og den svittenbergske Professor Pb,



1 et Tidsrum af benved en Snees Aar, har det været Brug paa 
Herlufsholm, at man aarlig med Festlighed helligholdt den Dag, 
som gav Danmark en af sine ædleste Mænd, og vor Skole sin Stif
ter, den i en erkjendtlig Efterslægts Minde udodelige Herloff 
Trulle. Som Born forsamle sig til Glæde paa en elsket Faders 
Fodselsdag, saaledes samles aarlig paa denne Dag Herloffs Sønner 
med deres Lærere og Andre, som deeltagS—med. dem i Pigens 
Festligholdelse; og aldrig med Lunkenhed, men med den Enthu- 
siasme som er Ungdommen egen, seer man dem da at erindre de
res Velgjorer. Men dobbelt festlig bliver denne Dag for i Aar: 
Herloff Trolle fbdtes til Verden den 14de Januar 1516; paa samme 
Dag i Aaret 1816 ere altsaa trende fulde Sekler henrundne siden 
hans Fbdsel, og denne Festdag byder Stiftelsens værdige Bestyrer 
at være indviet til Minde om den udodelige Stifter, af hvis Cha« 
rafberistik vi her ville forsoge at levere nogle Grundtræk, for at 
godtgjore hvad Adkomst denne Mand har fremfor saamange Andre 
til at hædres, og med varm Erkjendtlighedsfdlclse at erindres, 
endog efterat hans Been allerede i Sekler have smuldret i Jorden.

Herloff Trolle var Ridder, Rigens Raad og bverste Admiral, 
og blandt Danmarks Sohelte staaer Herloffs Navn antegnet med. 

A 2
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lied , saa at han endog paa Sygelejet, da Præsten (hans Ven, den 
lærde Professor 2V. Hemmingson) kom for at berede ham til Ddden, 
kunde bede denne fore Samtalen paa Latin, for at hans,tilstedevæ
rende Hustru ei skulde mærke hvorom Talen var. For sit Fædre
nelands Historie havde Trolle megen Kjærlighed; og maaskee er 
det ham vi fornemmelig have at takke for det Lys, som hans 
Sbsterson, den beromte Arrild. Hvitfeld siden tændte i Danmarks 
Middelalders Historie; for egen Regning underholdt Trolle tvende 
Studerende, som maatte samle og afskrive Dokumenter til den 
danske Histories Oplysning, og denne Samling kom efter Trolles 
Dod i Arrild Hvitfelds Eie, og blev af ham afbenyttet ved Udar- 
beidelsen af hans Historie. Digtekunsten og Musikken havde og- 
saa i Trolle en Velynder, lige saa vel som Historien: endnu findes 
i vore ældste Psalmeboger Trolles Navn under adskillige Psalmer, 
og Herlufsholms Bibliothek gjcmmer —sum-Sko
lens Stifter har efterladt os.

Men over denne Syslen med de blide Muser satte Trolle 
dog ingenlunde alvorlige Forretninger til Side. Tvende Konger — 
Christian den Tredie og Frederik den Anden — kjendte hans Em
bedsduelighed og Redelighed, og vidste at skatte disse Egenskabet 
og at benytte sig af dem. Som Rigens Raad tog Trolle ikke 
allene Deel i Rigets almindelige Anliggender, men ogsaa adskillige 
vigtige Sager bleve ham særskilt overdragne. Saaledes var det 
ham det fornemmelig blev paalagt at undersøge, hvorledes de 
mange Adelige og andre, som rundt omkring i Sjelland droge 
Kirkernes Jordegods og Kirketienderne til sig, vare berettigede til

Melånchton har sat en Fortale til H. Trolle forved Biskop Palladii Ca- 
talogus uliqvot Hæresium hujus ætatis & earum refutatio, Witeberg 1557- 
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saadant (r). Ham var det fornemmelig, som det blev paalagt at 
forfdlge en Sag, som af Regjeringen var anlagt mod hans Kones 
egen So^terson, den siden berdmte Peder Oxe, formedelst Mis
brug af de Kongelige Lehne — en Sag, som paadrog Trolle endeel 
Fortredeiigheder, Forskjellige andre mindre vigtige Sager, hvori 
Trolle særskilt vides at have havt Deel, findes ogsaa af Historien 
opregnede (d). Desuden blev ham Tid efter anden af Regjeringen 
adskillige Forlehninger overdragne: paa eengang var han forlehnet 
med Ring Kloster i Jylland og med Krogens Slot (siden Kronborg) 
ved Helsingoer; derefter med Roeskilde Lehn , og siden med Kio- 
benhavns Slot; og ethvert Sted, som saaledes kom under Troller 
Bestyrelse, kunde ansee dette som en Lykke for sig; thi ikke 
allene omgikkes han stedse sine -Underhavende med Mildhed og 
Godhed, men paa intet Sted havde han i nogen Tid sit Ophold 
uden at efterlade der varige Spoer af sin Veldædighed.

For at vise sin Velvillie mod Helsingoers By, skjenkede han 
(da han forlod Krogens Slot) til den def~ nylig opretred®— 
Skole, en Sum af 2000 Rhinske Gylden i Guld (en for de Tider

(c) Pontoppidans Kirchenhist. Tom. III. Pag. 360. Det er bekjendt, at 
da det meste geistlige Gods ved Reformationen blev inddraget under 
Kronen, blev det Adelige og andre tilladt at tilbagekalde hvad Gods 
de kunde bevise at deres Forfædre havde givet til Klostere og desl.; 
men denne Leilighed havde adskillige paa ulovlig Maade fort sig til 
Nytte, og tilegnet sig Gods som dem ikke med Rette kunde til
komme, og som de derfor undertiden bleve domte til at tilbagegive; 
saaledes f. Ex. den Hvitfeldske Familie. (See danske Magazin 5 R 
Pag. 78).

(d) Trolles Levnet S. 70 o. frdls. 



meget anseelig Sum) foruden en Gaard der i Byen og tvende 
Hauger, hvoraf Fordelen endnu for nogle Aar siden kom saavel 
Lærerne som nogle af Disciplene tilgode (e); og ti Aar senere — 
samme Aar som han ddde — skjenkede han endnu til Skolen og 
de Fattige i Helsingoer en Sum af 400 Rigsdaler. Hvormeget 
Trolle skjenkede til Roeskilde Skole, vides ikke; men at ogsaa 
denne har nydt godt af hans Gavmildhed og Forkjærlighed for 
Skolevæsenet, derom vidner Dr. Hemmiiigron (f). De Fattige i 
Roeskilde bleve ei heller forglemte, medens Trolle der var Lehns- 
mand: for egen Regning lod han til dem bygge otte Fattigesboder 
hvortil han henlagde en Bondegaard (af hvis Afgift Boderne skulde 
vedligeholdes) og en Hauge. Endnu for omtrent halvtredsindstyve 
Aar siden,' havde 12 a 16 Fattige der fri Bolig og hver sin Part 
i Haugen (g); og formodentlig vedbliver endnu denne velgjorende 
Stiftelse at virke til Herloffr Ære og til den lidende Menneske- 
heds Husvalelse. Ogsaa Armoden i Hovedstaden var en Gjenstand 
for Troller Velgjorenhed: »il Huusarme i Kjobenhavn skjenkede 
han til evig Tid en aarlig Gave af otte Daler (som var Afgiften 
af et Huus han havde solgt paa Kiobmagergade), og endnu halv.

(e) Trolle forlod Krogens Lehn 1554, og den her omtalte Gave skede 
ved Gavebrev af I Jan. 1555- Ved denne Gave forpligtedes Sko
lens Rector tilligemed Disciplene til hver Dag at holde Lovsang 
Morgen og Aften i Olai Kirke, derved at læse et Cap. i Bibelen, 
og bede for Kirken og Riget (Trolles Levnet P. 67).

(f) I sin Ligprædiken over H. Trolle.

(g) HbfFin. Fund. Tom. VIL Pag. 264. 
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trediehundrede Aar efter Giverens Dod vedbliver ogsaa denne 
Gave at bære Frugter (ff).

Men fremfor alle Byer var det dog isærdeleshed Nestved, 
som hostede Godt af Trolles Gavmildhed; i fortrinlig Grad 
viiste han sig her som en god Nabo; her var det ei allcne Skolen 
og Byens Fattige han betænkte, men hver Borger i Byen vil til 
evig Tid have Aarsag til at velsigne Trolles Minde. Har Nest
ved nogen Fordcel af sine Jorder (og at denne Fordeel er bety
delig, derom ere alle dens Beboere enige), da er det Herloff Trol
les Godgjorenhed allene den derfor haver at rakke. For H, 
Trolles Tid eiede Nestved By aldeles ingen Jord, og havde der
for, saalænge den stod under Skovklofter, leiet til Græsning for 
sine Kreature nogle af Klosterets Marker, som formedelst deres 
Fraliggenhed laae noget ubeqvemt for Klosteret men des beqvem- 
mere for Byen til Afbenyttelse. Ved Mageskifte kom Skovkloster 
(som bekjendt) med alt sit Tilbehør, og altsaa ogsaa de her om
talte Marker, i Herloff Trolles- ETe,—ng Byen for at
miste en Fordeel, som den ikke uden alt for føleligt Afsavn 
kunde undvære; men ikke forgjevcs henvendte Byens Magistrat 
sig desangaaende til Klosteres nye Eiermand, thi Trolle ei allene 
tilstod Nestved sin Begjering at beholde Jorderne i Brug, men 
det endog for en formindsket Afgift: istedetfor at Byen i aarlig 
Leie tilforn havde maattet svare ril Klosteret otte og tyve Mark 
danske, nedsatte han Afgiften til tyve Mark; og for at Byen ikke 
i Fremtiden skulde blive udsat for at miste en Fordeel, som den 
trængte til og nu allerede en Tidlang havde været i Besiddelse af,

(4) HofFm. Fund. Tom. X. Pag. 231 og 251.
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overdrog han den endog, imod ovenmeldte Afgifts Erlæggelse, 
Græsningen af Jorderne ei allene for sin Levetid, men for bestan
dig (?); og senere eftergav han endog for sig selv al Indtægt af 
Jorderne og bortskjenkede Afgiften til aarlig Uddeling blandt fat
tige Skoleborn der i Byen. Iforveien havde han desuden til den 
latinske Skole i Nestved skjenket en Capital af 400 Rigsdaler.

Saaledes var det Trolles Glæde trindt omkring sig at ud
sprede Velgjerninger; men han nbiedes ikke med for Oieblikket 
at aftorre Armodens Taarer, eller paa anden Maade at virke til 
Fordeel for sin egen Tidsalder; ogsaa de kommende Slægter skulde 
hoste Frugter af hans Veldædighed.

I H. Trolles Tid var det 'Luther fremstod som den renere 
Christendoms Talsmand imod den pavelige Kirkes mange indforte 
Misbrug, og Ingen var her i Riget ivrigere end Trolle for at see 
de lutherske Forbedringer her indforte; dene" var et af de ivrigste 
Formaal for hans Bestræbelser. For sin egen Regning lod han 
derfor Tid citer anden mange unge Mennesker reise til Witten- 
berg, cg underholdt dem der i Luthers og Melanchthons Huse, 
for at de skulde erhverve sig grundig Kundskab i den evangeliske 
Religions Sandheder, og siden udbrede disse i Fædrenelandet, Og
saa her hjemme lod han adskillige unge Mennesker studere paa sin 
Bekostning; og at han ikke uden Omhu valgte de Ynglinge, han 
saaledes vilde understøtte, derom bare disse selv siden Vidne, da 
man saae Professorer ved Universitetet, Biskopper og andre hæder
lige Mænd, som saaledes vare fremhjulpne ved Trolles Understot- 
telse. Trolles Omhu for den renere Christendoms Udbredelse var

(i) Dog forbeholdt han sig selv Herligheden over disse Jorder (Jagtret- 
lighed og Fiskerettighed) hvoraf Skolen endnu er i Besiddelse.

B
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udentvivl o^saa en af Hovedgrundene ril hans store Godda’dighed 
mod Skolerne; thi han vidste vel, siger Dr. Hemmingson (i sin 
Liigprædiken), at saalænge der gives Skoler, gives der ogsaa Per
soner som kunne tjene den christne Menighed.

Her skulle vi nu og med et Par Ord omtale den Stiftelse, 
over hvilken Trolle og hans ædle Hustru fornemmelig synes at have 
udost deres Overflødighedshorns hele Fylde — den Stiftelse, som 
nu erkjendtlig helligholder deres Minde. Da Trolle var kommen 
i Erfaring om, at der i Tydskland var nogle frie Skoler, i hvilke' 
Børnene ikke allene node fri Underviisning, men tillige stode 
under Lærernes særdeles Tilsyn (f), saa besluttede han, efter 
Overlæg med sin altid med ham ligesindede Hustru, at indrette hele 
sit Gods Herlufsholm til en saadan-fri-Skole, Tik denne Beslutning 
skal de, som der fortælles (/), end mere være bleven opmuntrede 
af den Omstændighed, at de begge havde dromt, den fdrste Nat 
de laae paa Herlufsholm, at dette skulde blive et helligt Sted — 
en Drom, som lettelig lader sig forkhre af begges-vvereensstem’ 
mende, fromme, og i alle Ting til Gud henvendte Tænkemaade. 
Men denne Stiftelse skulde ikke tage sin Begyndelse efter begges 
Dod (det er kun en ringe Fortjeneste at give bort hvad man selv > 
ikke længere kan gjore Brug af); strax — medens begge endnu 
levede — vilde de overlade denne kostbare Eiendom til en Skoles 
Oprettelse, blot forbeholdende sig, for at være des sikkrere paa 
at faae Alting ved Stiftelsen ordnet efter Onske, at de selv i le
vende Live, den ene efter den anden, vilde være Forstandere for 
Skolen og Godset. Den 23 Mai 1565, et Par Dage for Hertejf

(Å) Hemmings. Liigprædiken.
(1) Pontopp. Kirchenhist. Tom. III. Pag, 400.
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Trolle sidste Gang gik til Soes for at kommandere Flaaden imod 
de Svenske, blev Fundatsen udstedet. At anfore denne er her 
ikke Sted til (m); ikkun dette ville vi bemærke, at Trolles ædle 
Tænkemaade overalt i Fundatsen lydelig taler; ikke uden Agtelse 
for hans Tænkemaade kunne vi see, hvormeget Fondernes Vel 
ligger ham paa Hjertet; paa flere Steder i Fundatsen gjor han 
Skolens tilkommende Bestyrere det til Pligt, at de skulle tage 
Sonderne i Forsvar, og ikke tilstede at disse i nogen Maade for
urettes eller besværes. Ogsaa see vi af Fundatsen, hvorledes 
Trolles egen uegennyttige Retsindighed ingen Mistro kjender; der
for tager han ikke i Betænkning at overdrage Skolens tilkommende 
Forstandere at bestyre hans elskede Stiftelse paa Tro og Love, 
uden at staae nogen til Ansvar derfor; hans egen Ærlighed kan 
ikke give den Tanke Rum i hans Hjerte, at nogensinde ea Adels
mand kunde være uædel nok til at misbruge den Tiltro som vistes 
ham; og for den kloge og nidkjære Bestyrer vilde han ingen Hin
dringer lægge i Veien, som kunde indskrænke hans Virkefrihed.

Et Par Bage efter Fundatsens Udstedelse gik Trolle til Soes 
cg stred mandeligen, men maatte biode for Fædrenelandet i det 
Oieblik han troede at have tilkæmpet sig Seieren (m), og hans Saar 
vare ei ubetydelige; de vare saadanne, at de faa Uger derefter 
bleve hans Dbd; men endskjbnt saaledes saaret, baade i Hoften og 
den ene Arm, vedbliver han dog, uden at lade sig mærke med 
sin Forfatning, at kommandere som for. Slaget endes, og Saarlæ-

(rø) Fundatsen findes aftrykt i H. Trolles Levnet Pag. 124, i Pontopp. 
Kirchenhist. Tom. III. og i Hoffmans Fund. Tom. 8 Pag. 89.

(w) Han blev truffen af et Skud, i det dieblik han steg op paa Agterde
len af Skibet og raabte til Fienden, at de skulde give sig.

B s
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gen vil nu forst sorge for Admiralen; men Trotte vil ikke tillade 
ham at forbinde sine Saar, forend alle de Officerer og Matroser 
ere forbundne som ere haardere qvæstede end han selv. En saa- 
dan Handling viser den sande ædle Mand, som ogsaa hvor der 
fordres Opoffrelse ei lader sig afholde fra at folge hvad han an
seer for Pligt. Saarét drog Trolle til Kidbenhavn; men den kjekke 
Kriger vilde ikke lade sig sin Afkræftelse vedgaae, og i hvor svag 
han endog var af sine Saar gik han dog til Fods, undersottet af 
sin Broder Btjrge, med Sværdet paa Skulderen lige fra Toldboden 
til sit Huus i Byen. Hans Svaghed tog dagligen til, og han folte 
selv, at den snart vilde gibre Ende paa hans Liv; men desuagtet 
tabte han ikke sin Interesse for sin nye Stiftelse; ”Der er nn 
ingen Ting jeg vilde hellere leve fort, sagde han engang til Prof. 
Hertmingson [(som var den han i £Hr~SygdortrTnéést omgikkes), 
”end at jeg maarte komme vor nye Skole til Gang; men jeg vil 
dog befale den den almægtigste Gud; han finder vel Raad efter 
sin allerhelligste Villie.<( Men det Ønske, at kunne selv bringe 
Skolen i Gang, opnaaede Trolle ikke: den 25de Junii 1565 hen
sov han noget over 49 Aar gammel, begrædt af en sørgende Æg
tefælle, begrædt af sine Venner, begrædt af hver som kjendte 
ham, begrædt af hele Nationen. Velsignet være hans Minde! 
Han dbde i Kiobenhavn, hvorfra hans Lig blev bragt til Herlufs
holm og der i Kirken begravet.

Til disse historiske Beretninger ville vi endnu fdie hans Cha- 
raEleristik, saadan som den er efterladt os af hans Samtidige og 
Ven, oftnævnte Dr. Niels Hemmingson - "Herlojf Trolle gav enhver 
"sin tilbdrlige Ære, og handlede retfærdig og kjærlig mod alle.
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"saa at hver Mand havde hannem kjær; Klerke, Borgere og Bon- 
"der agtede hannem ikke anderledes end som en mild Fader udi 
"alle Maader. Adelsmænd og Fruer gjerne omginges med hannem 
”baade i Medgang og Modgang. Udi Medgang var han beleven, 
’lystig, venlig, yndelig. Udi Modgang var han baade med Trost, 
”godc Raad og anden Bistand behjelpelig. Kortelig at sige, hver 
"Mand vilde gjerne omgaaes med hannem, vare glade af hans Nær- 
"værelse, og nødigt vilde være hannem qvir. Hans Embede fore- 
"stod han med al Troskab. Rigets Lov var hans Regel. Han 
"optænkte ikke ny List til at besnære fattige Undersaatter med. 
"Hvor Naade og Barmhjertighed var til Skade, der brugte han 
"Straf; men hvor han kunde spare nogen uden Skade, beviste han 
"Mildhed. Det gjorde ham ondt, naar nogen forsaae sig, at han 
"nbdtes til at lade ham straffe paa Livet eller paa Helbredet. End- 
"og Fremmede kunne vidne om hans tappre Mod. ManTiOTte ofte 
"disse Ord af ham: Frygter Gud og ærer Kongen. Naar han var 
”ude med Flaadcn, holdt han sit Folk til Gudsfrygt, og viste sig 
"imod alle som en Fader. Nærmede han sig Fienden, maatte alle 
"falde paa Knæ og gjdre deres Bon, hvorhos han formanede dem 
^at ihukomme deres Pligt imod Kongen og Riget. Det var hans 
"Viis, at han altid udi sit Huus, uden at Fremmede fortog hannem 
"det, stod med sit Folk og læste til Bords, og bad vor Pierre om 
"sit daglige Brod. Hver Morgen og Aften læste han eet eller to 
"Capitler i Biblen; og om Aftenen maatte alle Jomfruer, Qvindfolk 
"og Drenge, som tilstæde vare, sjunge en Psalme. Han sparede 
"ingen Bekostning paa Skoler at fremme, og skikkelige Personer 
’’at holde til Studium baade her udi Riget og andensteds, saa at 

i”man har seet Professorer ved Universitetet i Kidbenhavn, Bisper
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”udi begge Riger, Sognepræster og andre nyttige Mænd, som ere 
”opdragne og fremkomne ved Trolles Hjelp.;<

Men hvor Herloff Trolles Goddædighed omtales vilde det 
være urigtigt ei at nævne hans tro Ledsagerinde paa Livets Bane, 
den hulde Birritte Goye (o), hvis Gudsfrygt og Dyd, hvis Gav
mildhed og ophoiede Tænkemaade i ingen Henseende stod tilbage 
for hendes Ægtefælles Dyder. Ei allene deeltog denne ædle Dan- 
neqvinde med hendes Mand, saalænge han levede, i den Goddæ
dighed som har bidraget til at forevige hans Navn; men det er 
bekjendt, at hun efter sin Husbondes Ddd strax forlod sin herlige 
Eiendom, Skovkloster, sorgede for at Skolen, der skulde bære hen
des Mands Navn, strax kom istand, og levede derefter selv tarve- 
ligen i Magle Mblle, hvor hun tilbragte Tiden med Andagtsbvel- 
ser, Godgjorenhed og Forsorg for den nye Skolerog hos sig havde 
hun der adskillige unge Piger, som hun opdrog til Gudsfrygt og 
Ærbarhed, og siden vel forsørgede. Hver Dag lod hun forelæse 
sig noget af Bibelen af en Drengj som hun derfor__underholdt, og 
hun havde saaledes flere Gange gjennemlæst hele Bibelen. Til Un
derstøttelse for Fattige i Herlufsholms Sogn skjenkede hun en Ca
pital af 200 Rigsdaler, og til de Fattige i Nestved 400 Rdlr. til 
Udsættelse paa Rente (p). Saaledes vedblev hun ogsaa i sin Enke
stand at udvise samme Sindelag imod de Trængende som i hendes

(o) Saaledes skrev hun selv sit Navn ; andre skrive sædvanlig Birgitte Gide. 
Stifteiens Navn findes ogsaa her saaledes som han skrev det selv.

(p) Disse 400 Rdlr. skulde saaledes fordeles: Renten af de 200 til Huus- 
arme; Renten af 100 til Skoe, Klæder og Boger for fattige Skolehorn, 
og af det fjerde 100 Rdlr. til de Fattige i Hospitalet (Hoffm. Fund. 
Tom. VIII. Pag. 451.)
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Mands Live. Man spurgte hende engang, om hun ikke fortrod 
ajt hun havde bortgivet sit Gods? ”Neilt, svarede hun, ’’dette er 
aldrig kommen mig i Tankerne; men jeg vilde endnu gjerne give 
to Gange saa meget bort om jeg havde det r

Disse faa Træk maae her være nok til at domme om en 
Qvindes Characteer, der besad, som hendes Ægtefælle, sin Sam
tids Agtelse og Eftertidens Beundring. Aldrig skal den visne den 
Hæderskrands de begge selv flettede sig af deres Handlinger; og 
saalænge ædel Daad agtes i Danmark, skal Herloff Trolle og liir- 
ritte Goye nævnes som Monstre, i hvis Fodspor det er hæderligt 
at vandre.

Men den Stiftelse, som nu helligholder begges Minde, skyl
der Stifternes Manes, og Publikum som dommer paa -dates . Vegne, 
Regnskab for, hvorvidt den hidtil opfyldte sin Bestemmelse; og 
hvorledes skulde vel dette Regnskab mere passende kunne aflægges 
end ved en tro Fremstilling af, hvad de Mænd bleve i deres 
Manddom, hvilke skyldte Stiftelsen deres Ungdoms Dannelse; af 
sine Frugter skal Træet kjendes. Sandt er det: Mandens Værd 
skyldes ikke hans Skoledannelse allene; ved en Samling af mange- 
haande Fo*hold i Livet og af mange Slags Omstændigheder dannes 
Mennesket til der han vorder. Men er det end ikke paa Skoleun- 
derviisningen og Ungdomsopdragelsen allene Menneskets tilkom
mende Duelighed og deraf folgende Stilling i Livet beroer, saa 
kan dog den Indflydelse, Ungdomsdannelsen har paa Mandens til
kommende Stilling, ikke miskjendes: slumrende Anlæg kunne ved 
omhyggelig Behandling vækkes til at bære Frugter, ligesom og 



paa den anden Side de herligste Anlæg ved slet Behandling i Ung
dommen kunne qvæles som den spæde Plante af det overhaandra- 
gende Ukrud. Uden den Ungdomsdannelse, han fik, var sjelden 
nogen stor Mand bleven netop til det han blev. Skolen kan der
for uden daarlig Forfængelighed vel altid tilegne sig nogen Andeel 
i den Hæder, som i Tiden bliver dens Fostersbnner til Deel; og 
Forfatteren vil derfor her forsbge at give en Udsigt over de mær
keligste Mænd, som ere udgangne fra vor Skoles Læresahle. En 
fuldstændig Underretning om Herlufsholms Lærlinge er ikke mue- 
lig; Skolens Arkiv gjemmer ingen Optegnelse paa sine Fostersbn
ner, som er ældre end fra Aaret 1690. Vel finder man ogsaa 
for denne Tidspunkt paa forskjellige Steder adspredte Efterretnin
ger om Mænd, som node deres Ungdomsdannelse paa Herlufsholm; 
men disse Efterretninger angaae for det An esfe “Flot saadanne Mænd, 
som siden i Literaturen ere bievne bekjendte; af det vistnok langt 
stbrre Antal af Herlufsholms Danlinge, som uden at have vedble
vet den lirerære Bane dog siden i forskjellige Embedsstillinger 
have viist sig som duelige Mænd, findes ikkun faa omtalte; men 
det vil dog neppe være urigtigt, fra det ei ubetydelige Antal af 
hine at slutte sig til et vistnok endnu betydeligere Antal af disse.
Man vente altsaa her ingenlunde opregnet alle de Hædersmænd 
Herlufsholm har frembragt; for Aaret 1690 anfores ikkun de, 
som Forfatteren fra forskjellige trykte Skrifter har kunnet ind
hente Efterretning om (y).

(q) De fleste af disse ere tagne af Windingii Acad. Hafniensis, Worms 
Lexik. over lærde Mænd, og Heri. Trolles Levnet af Boesen; ikkun
enkelte andensteds fra.
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Dimitteret
fra Skolen.

Henrik Lykke, blev Rigets Raad og Lehnsmand over 
Vordingborg . ♦ omtrent 1571 ell, 73

Enevold Kruse, Stamherre til Hiermitzlbffgaard, Rente
mester hos Kong Christian den Fjerde og Stat
holder i Norge . . . . 157*

■^ohan Jensen Alanus, blev forst Rector paa Herlufs
holm, siden Professor ved Kbhvns Universitet 1583

Herman Nielsen, blev Professor I i n g v æ H e b r. ved 
Kbh, Universitet; omtrent . . . 1588

Jesper Brochmann, forst Rector paa Herlufsh. siden 
Professor & Doctor Theol. og Biskop i
Sjelland . , , . . . . 160 s

Holger Ro s enkr antz, Herre til Glimminge og 
Commandant paa Bornholm . omtr. idojell. 4

Claus Plum, Professor & Doet. Juris ved Kbhvns 
Universitet (r) ..... 1604

^ens Dinesen er s in, forst P r o fe s so r Me ta p hy s i- 
ces ved Kbhvns Universitet, siden Biskop i Ribe
og Doet. Theol. . . . omtr. 1605 ell. G

Jacob Finke, Professor Physic. ved Kbh. Univers. 1608
Jacob Brochmann, forst Rector paa Herlufsh., siden

Professor Pædagogicus ved Univers, i Kbhvn. 16:1
Hans Brochmann, forst Prof. Philosophiae, siden

Prof. og Doet. Theol. ved Univers, i Kbhvn. 1611

(r) Plum var den forste danskfodte Prof. Juris ved Kbhvns Universitet, og 
udmærkede sig ved den Opmærksomhed hau viste for Fædrelandets 
Love (Badens Lovkyndigheds Historie),

s

C
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Dimitteret
fra Skolen.

Niels Trolle, Herre til Trolholm (r) og Gaunoe, Rid
der af Elefanten og Statholder i Norge omtr* i6ij

Uor gen Urne, Herre til Alslov, Ridder af Elefan
ten, Rigets Raad og Marsk . omtr. 1614

Niels Poulsen Scando rph, forst Rector paa Herlufs
holm, siden Pr ofe s s. og Doet. Theol. . 161$

Stephmms Jokannis Stephanius, Professor histori- 
arum ved Soro Akademie og Kongelig Histo- 
riographus . . . omtr* i6i6ell. 17

Christian Stougaard, Professor cloqventiæ og
D o c t. M e d i c. . * . * 1617

Peder Sp ormand, Profess. Historiarum & Geo- 
graphiæ ved Universitetet r Hbhvn„ __ —------ 162Q

Niels- Pedersen (Nicol. Pe træns}, Profess. lingv* 
orientak Doet, og Pr of. The ok ved Univers* 
i Kbhvn. . 162-2

Hans Poulsen Wikddug, Pr o fesrs orAF4rce-1. ved -Qyrrp    
nasium i Odense * * . *---------- 1626

Ebbe Ulfeld, Kong Christian den Fjerdes Svi- 
gerson, Ridder af El efanten og Lehnsmand 
over Bornholm * , . . 3629

Rasmus Poulsen' Winding, forst Professor lingv. 
græcæ-, siden Profess. histor, ved Univ. i Kbh. 
tilsidst Referendarius i Hbieste Ret og vir
kelig Etatsraad . . , * *

Peder Reetzs, efterat have været brugt i adskillige Am
bassader og flere for Riget vigtige Anliggender blev

(s) Det nuværende Holsteinborg.
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Dimitteret
fra Skolen.

han Rigets Cantzler, Geheimeraad, Præsi
dent i C a n c e 11 i e t, Patron for Universite
tet i Kbh., Ridder af Elefanten m. m. . 1635

^orgen Eiler s en (Geargiur Hilar iur), Rector ved vor
Frue Skole i Kbh. og Profess. Litera rum hu-
maniorum .• . . - . 1635

Rarmur Envoldsen Bro chmann, Rector paa Herlufs
holm, siden Profess. eloqventiæ ved Univers.
i Kbh. . . . . . i(?37

' Hanr Énuotdren Brochmann, Profess. Theol. desig-
natus og Biskop i Aarhuus . . . 1638

Tonne ^uel, Herre til Taarupgaard og Rigets Raad 1638 
^fenr genren Bircherod, Profess. Philos., Prof.

Lingv. græc., Prof. og Do ct. Theol. ved Uni
vers. i Kbh. ... • 164Q

Wilhelm Lange, blev Profess. Mathematum supe-
riorum, Informator hos Kro npr indsen (si
den Christian den 5te) og Assessor i Hbieste
Ret . . ..... 1641

^jacob Carparren Bartholin, Professor designatus 
ved Soro Akademie . ♦ . . 1641

Rarmur Carparren B artho lin, Profess. Geometriæ, 
Prof. Medicin æ, Assessor iHdieste Ret øg 
Etatsraad .... . S642

^facob Jensen Bircherod, fbrst Profess. Philos. &
Mathes , siden Prof. Theol. ved Gymnasium i
Odense, tilsidst Doet. Theol. og Assessor i 
Consistorio . ... 1642

C 2
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Dimitteret

' fra Skolen.
^forgen Hammer, Profess. Logic, ved Univ. i Kbh. 1653 
Niels B entzo n, Doet. J u r i s, V i c e - P r æ s i d e n t i

Commerce-Collegiet, G e h e i m e r a a d og Rid«
der (o: Storkors) af Dannebrogs . 1660.

Herlufsholm har saaledes, i det forste Aarhundrede af sin 
Tilværelse, frembragt et saa anseeligt Antal af udmærkede Mænd, 
som vel neppe nogen anden Skole i et lige Tidsrum, og med et 
lige Antal Disciple, har at fremvise, saa at Skolen, efterat den i 
et Seculum havde blomstret, med Rette kunde gives det hæderlige 
Vidnesbyrd (af Winding i Academia Hafniensis af 1665): Schola 
Herloviana vix est alia prcrclarorum ingeniorum magis foetunda* 
Men efter dette fdrste Aarhundredes Forlob, og i næsten hele det 
fblgende Seculum af dens Tilværelse, var det ogsaa som om en 
ond Dæmon svævede over Skolen: i hele det lange Tidsrum fra 
1660 og lige til 1754 veed Forfatteren ingen af Herlufsholms Di
sciple at nævne, som enten i den lærde Repuplik eller i Staten har 
erhvervet sig nogen udmærket Plads.

I sidstnævnte Aar viser sig fra Herlufsholm et stort Navn 
i den danske Literatur, Absalons Lovtaler, den af de skjonne Vi
denskabers Studium saa hoilig fortjente Conferenceraad Chri~ 
stian Frederik ^acobi, der dode i Aaret 1810 som fdrste As
sessor i Hdieste-Ret.

Med Aaret 1755 begyndte Skolens sidst afdode Rectors si. 
Professor Bernths Skolebane paa Herlufsholm, og for at vise, hvad 
Skolen fra denne Tidspunkt af har udrettet, ville vi her meddele 
en Fortegnelse over samtlige Herlufsholms Disciple, som fra dette 
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Aar af ere bievne til Universitetet demitterede cg siden efter an
satte i offentlige Embeder, eller som paa anden Maade ere bievne 
bekjendte; og for de sidste otte Aar ville vi tillige anføre dem, 
der som Candidater have erhvervet sig Embedsduelighed, end- 
skjondt de endnu ikke i Embeder ere bievne ansatte.
1757. Hans Christian Hersom, Magister Philol. Proust og 

Sognepræst til Veilb og Vester-Egitsborg (emeritus).
Claus Bang, dbd som Capitain og Toldinspectbr 

i Nyborg.
Ephraim Jæger, dbd som Proust og Sognepræst til 

Bygland i Norge.
Hans Jurgen Jæger, dod som Præst til Damsholt paa 

Mben.
1758. Jens Jacob JUeber, dbd igO* som Revisor i Rentekam

meret. -------- --------
Friderich Steenlosius, dbd som Sognepræst til Udby i 

Sjelland.
Urban Bruun Aasko«, dbd 180* som Doet. Medie., 

Etatsraad og Kongelig Livlæge.
1759. Jens Bruun Heergaard, dbd 1788 som Etatsraad og 

Herre til Svenstrup og Skjoldnæsholm.
Rasmus Peter Langhorn, dbd som Sognepræst til 

Bache, Tbnstad og Gyland i Norge.
Hans Ancher Lang horn, dbd som Præst paa Bornholm.

1761. Peder Schwane Bang, dbd 1792 som Sognepræsf til Vjig 
i Odsherred.

Friderich Ludvig Bang, Doet, og Professor Medi- 
einæ ved Univers, i Kbh., virkelig Etatsraad, Ridder 
af Dannebrog«,
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1761. Peter Teilmann, Sognepræst til Taastrup og Uggeldse< 
Haur Teilmann, Sognepræst til Tollose og Aagerup. 
Jorgen Ha hu, dod som Sognepræst til Kidbelov og 

Vindeby i Lolland.
Johan Ludvig Mathiesen, Sognepræst til Hunborg 

og Jannerup i Jylland.
Ole Huulegaard, Proust og Sognepræst.
Ole Hoff ding, dod som Sognepræst til Hyllinge og 

Marvede.
1762, Jochum Hendr. Plum, dod som Regim e ntsquarteer- 

mester.
Hans Dieterik Goring, dod som Major ved Cavalleriet.
Jacob Jacobsen, dod 1809 som Proust og Sogne

præst til Drcsletté.
Christian Bylow Nissen, dod 1813 som Proust og Sogne

præst til Hiembek og Svinninge.
1764. Hans Jensen, virkelig Etatsraad, Committeret i 

Rentekammeret.
Jorgen Hendr. Lund, dod j80* som C a n d i d a t u s T h e o 1; 

bekjendt som Litteratus og Forfatter af adskillige 
Smaaskrifter.

Clemens Dieterik Punch, dod 1808 som Tol dinspe c to r 
i Vordingborg.

Andreas Johannes Rehling, dod som Proust og Slots
præst til Frederiksborg.

Adan Caspar v. Holstein, Herredsfoged og Byfoged, 
i Storeheddinge (emeritus).

1765. Ole Thestrup, dod 1814 som Etatsraad og Assessor 
i H 6 i es te - Ret.
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1765. Hendi'. Frid. Schtegel, Justitsraad, Director for 
Fattigvæsenet i Kbhvn.

1766. Claus Frees Hornemann, Doet, og Professor Theol., 
Summus Theologus ved Univers, i Kbhvn., Ridder 
af Dannebr.

Hans Nicolai Selstrup, dod i Gallicicn som Premier
li eu te na nt ved de Osterrigske Husarer.

Frantz Jorgen Haas, virkelig Kammerraad, Amtsfor
valter for Veile Amt.

1767. ^facob Lemwigh, Proust og Sognepræst til Vemmelos 
og Hemmershbi.

Thomas Christopher Bruun, Professor r"det engelske 
Sprog ved Univers, i Kbhvn.

Adam Gottlob Thor up, dod som Oversætter for The- 
a t r e t i Kbhvn. 7 --------------

1768- Lauritz Bentzen, Renteskriver i det Kongl. Rentekam
mer, virkelig Justitsraad.

Tobias Christian IFirth, Sognepræst til vor Frue Kirke 
i Odense.

Ludvig Christian Geisler, dod som Tol d ko n t r oli dr i 
Hibring.

.1770. Peter Ludvig Bernth, Sognepræst til Warnis i Slesvig.
Conrad Daniel Linde, Zahlskasserer; virkelig Etats- 

raad, Ridder af Dannebr.
Lauritz Severin Lund, Magister Philol. og Professor^ 

Rector ved den lærde Skole i Randers.
Hans Wilh. Eskildsen, P or t - C on t roil o r i Kbhvp.
Hans Haagen, dod 1812 som Hdicste- Rets - Ad vokat.
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I773, Christ. Otto Faye, Sognepræst til Annebo m. fl. 
St. i Norge.

Emanuel Rasmus Grove, General-Consul; virk. Etats« 
r a a d , Ridder af Dannebr.

Olaus Christopher Hammer, Byfoged i Tonsberg og 
Holmestrand, Ridder af Dannebr.

<773. Tbnnes Tonnes en, ddd 1810 som Proust og Sogne* 
præst til Herfølge og Sædder.

Marcus Faye, Kammerraad, Told- og Consumtions« 
Inspector i Frederiksstad i Norge.

Adam Gottlob ^ostia v. Bil lo tø, Oberst ved Infanterier.
Gerhard Gunner Bergh, Sognepræst til Ringsager, Brot' 

tum og Veldre i Norge. ____
1774. Peter Tonder v. Koss, ddd 17** som Etatsraad og Ju- 

stitiarius i Oberho fretten i Christiania.

1775. Knud Lyhne Rahbek, Professor iÆsthetik, Doer. 
P h i L?- Theaterdirek t or, Ridder _

Frider. Ludvig Zuschlag, dod 180* som Con tro Hor 
ved Assistentshuset i Kbhvn,

Adrian Werligh, dod 1809 som Byfoged i Præsto,

1776. Frid. Christ. From, Sognepræst til Lilleheddinge og 
Havnelov.

1777. Erik Becher, Cancelliraad og Contorchef i det dan
ske Cancellie.

Mads Bohne Marcher, Sognepræst til Kornerup og 
Svogers] 6v.



— 25 —

1777* Lemvigh, Auctionsdirector (forhen tillige Bir
kedommer) ved Kronborg Birk, Ridder af Dannebr.

Frederik W ar min g, Supercargo.

1778. Hendr. Beckman, Sognepræst til Boeslunde.

1780. Niels Christian Her som, S ogncp ræst til Lidemark og Bie- 
verskou.

Soren Lemvigh Fog, Magister Philol,> Sognepræst 
- til Idestrup paa Falster.

Rasmus Fog, Sognepræst i Kibge.

1781. Lyder Roed, ddd som Advocatus regius paa St. Croix. 
Christian R amus, Doet. P hi lo s., Professor og Biblio- 

rhekar ved det Clasenske Bibliothek.
~~------Frantz Thestrup Dysseil, Sognepræst til Ostofte i 

Lolland.

1782. Carl Georg Heuermann, dod som Licentiatus Medie inæ.

1783. Frantz Rtrnth. To 1 d k n s s e r er i Ringkidbing.

1784. Hans Rosenkilde, Assessor i Hdiestc-Ret, virkelio- 
Etatsraad.

1785. Gustav Klem, Sognepræst til Laurdal, Hemb og Styr- 
vald i Norge.

1786. Jacob Giellerup, Sognepræst i Korsoer.

1787. Nicolai Hbier, dod 180* som Sognepræst til Tvede og 
Linde.

1788. Jacob Hansen Bang, Sognepræst i Roeskilde.

D
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3789. Otto Grundt vig, Proust og Sognepræst til Torkild« 
strup og Lillebrende paa Falster.

Fred, Sigfred Bagger, var 1814 Ob ers11 ieutena nt j 
Keiserl. fransk Tjeneste og Medlem af Æreslegion en.

J790. Georg Christian Fischer, virkelig Etatsraad, Contor- 
chef i det danske Cancellie og Assessor i Cancellie- 
C o 11 e g i e t.

Hendr. Elias O liv ar in s, Regimentskirurg paa Born
holm.

Hans Bochman Mel chior, Doet, Philos., Lærer paa 
Herlufsholm.

Soren Ty bring, Sognepræst til Bragernæs og Stromso,

1791. Georg Fred. Wcinschenk, "Sognepi æst—rETKrummerup 
og Fuglebierg.

1792. Carl Johannes Moller, var Sekretær i Hoieste-Ret 
og Ad j u net ved det juridiske Facultet (afskedi
get formedelst Svagelighed).

Christian Nicolai Birckh oltz, Copiist i det danske Can
cellie,

1703. Eiler Hagerup Smith, Sognepræst til Hald i Jylland.
Fred. Ludvig Bernth, Capitain ved Kongens Livkorps 

(Studenterkorpset).
Berthel Christ. Ludv. Moller, var i nogle Aar Forstan

der for Borgerdydskolen i Kbhvn.? er nu Land
mand.



J794« Carl Erid. Poul Manthei, virkelig Justitsraad, Amts- 
og Told - Forvalter i Sønderborg.

Thomas Holst Winther, dod som Byfoged paa St. Croix. 

1795« Erik Friis, Sognepræst til Marlbv og Birkende i Fyen. 

$796. Hans Peter Wederkinch, Krigsraad, Regiments- 
qvarteer mester og Auditør.

Carl Christopher Witt h u s en, Reserve kirurg og Ad- 
junct ved det Kirurg. Akademie, og Regiments
kirurg.

Michael Johannes Punch, dod 1814 som Pr e mie r lie ute- 
nant ved Husarerne.

Peter Christian Erasmus Æreboe, Consulatsekretær 
og Tolder i Tranquebar.

Georg Suhr Gbrtz, dod 1804 som Candid. Chirurgiæ og 
Underkirurg ved Soetaten.

-97. Cimon Christ. Mblsted, Sognepræst til Hierck og Harre 
i Jylland.

Nicolai Christopher v. Biilow, Forvalter paa Herlufsholm. 

5798. Carl Ferdinand Wilhelm Krebs, Dige - Conductbr i 
Holsteen.

3 799- J°kan Gabriel Linde, Kammer - Asses or/' og Fuld
mægtig i Zahlkaaimeret.

Lauritz Andreas Bernt h, Borgemester og Byfoged i 
Korsber, virkelig Cancellier aad.
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igoc. Johan Adam Braes, Sognepræst til Holeby og Burso i 
Lolland.

.Hendrik Gerner, Capitain, Ridder af Dannebr.
1802. Peder Bentzen, Krigsassessor, og Contorchef.

Frid. Christian Sibbern, Doet, og Pr ofe s s. i P hil ose 
phien ved Kbhvn. Universitet.

Albert Rehfeldt, ddd 1814 som Copiist i General«Tole. 
kammeret.

Hans S o mmerf e Id t, Prokurator i Norge, 
1803. Heino Gottlob Melchior Hammer, Personel-Ca eli-;. 

hos Amtsprousten paa Samso.
Johan Ludvig Schmidt, Overkrigskommis sær, og 

O v er m agaz i nb e s ty r er. -—:  --------- - -
Herman TrescFoiiMjTrrTnir, Doet or Medie, og practise- 

rende Læge i Arendal.
Hans P aludan, Krigsassessor, Politifuld mægtig, 

i Drammen.
Peter Axel Christian Krebs, Fuldmægtig ■>■ -' .5 

meret.
1804. Andreas Ludv. R eier s en, Krigsraad. Auditor og Re-' 

gimentsqvarteer mester.
Joseph Albert Friderich Christoph v> Koss, Kammerjun

ker og L e g a t i o nss e kr e r * > Ridder af Dannebr, 
Frederich Wilhelm Baron af Wedel J arls b er g, Amt

mand over Bradsberg Atrt i Norge.
1805. Otto Engelsted Friis Cand. Theol. og Adjunct ved 

Herlufsholms Skole.



M8oc. Hans Hendrik v. Gyldn ife Idt, Au di ror.
Mathias Hendr. Schmidt, Lieutena.it ved. Infame;,at.
Christian Emil Krebs, Lieutenam ved Artilleriet,
'yens Bang, Landmaalings- og Forst - Candidat og Konge

lig Skovrider.
Havs Hortermann, Prokurator f Vestindien.

egoc Chnstian Ludv, Homann, Per son c i-Cape Han.

iSég. Christ, .Brandt Carstensen, Candidatus Theoi.
Benjamin G ar in er C a n d. C h i r u r g i æ.
Christ. Ditlevs Hoeg Nissen, C and. Juris.

■Roo,'Nicolai. Ditlew Amund Breder, Au di tor.

i$fø, Carl l,udv. Hansen,' Lieuscnanr ved Infanterier.
Sbren Hagtrnp Hcl'k, C and. The o I, 
Ckristophe Cl au s s en, Cand. TbcoX^u-

- , vann j-trais ।
Chris. . Reier s en, Cand. Juris. - —~ ■-

j&ri. Christian Albrecht Bluhme, Cand. Juris.
Niels Fred, Lassen, Cand. Juris.

J812. Nicolai Artzt, Lieutenant ved de vestind, Tropper. 
Pk i Up ns Knuds en, Cand. Juris (i).

(t) Skulde nog,?n Fejltagelse, imod Forfatterens Villie, have indsneget 
sig i den her leverede Fortegnelse, da skal enhver Rettelse, som 
nogen vil beære ham med Underretning oin med Erkjendtlighed 
vorde afbenyttet ved en Herlufsholm.. Histoiie, som fra Forfatterens 
Heand næsten ganske er færdig til Pressen, og Svori en udførligere 
-Underretning om Herlufsholm« Disciple dl findes.
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Endnu findes der desuden iblandt de yngre Herlovianere Ad
skillige; hvis hidtil forte Vandel og udviste Flid berettiger til det 
Haab, nt de engang i Tiden ville blive Skolens Ære og deres for
rige Læreres Glæde. Gud give dertil Lykke!

Den 23 Mai om Eftermiddagen omtrent KL 4 tager Hbiti- 
deiigheden sir Begyndelse i Herlufsholm® Kirke, hvor Festen aab* 
nes med en Tale af Skolens Reflor Hr. Professor, Mag. Philol. og 
virkelig Justitsrådd A. W, Brortgn. Derefter vil Hans Hoiærvær 
dighed Hr. Professor og Dofl. Theologiæ, Ridder af Dannebrog« < 
C. E, Hornemann, paa sine egne og ovrige Fordums Disciples 
Vegne, ved en Tale lægge sin Taknemmelighed mod Skolens Stif 
"ere for Dagen; og til Slutningen vil de ovcrste af Skolens nuvæ- 
rcude Discht, Hr. E._ S U'. -ZaEe. pa sine Me discin

ics Vegne, tolke sine Følelser i aoRM ng
Talerne afsynges Cantater/som af Digteren, Hr. 1 neaterdire' 
Ridder af Dannebrege, Th. Thaurup, til denne Hbitid ere 
tede. De, som agte at bivaane Festen, ville behage til - ,nt« 
Tid at mode i Kirken.


