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Kerlovianeren
I^^LEMSBLAD FOR HERLOVIANERSAMFUNDET

57. ÅRGANG NUMMER 27 AUGUST 1979

En 
skolefest 
rigere
Den 23. maj blev 
for godt 100 gamle 
herlovianere et dejligt 
»deja vu« med livet 
og traditionerne 
på den 414 år gamle 
skole

DET BLEV VIRKELIG en dejlig forårs
dag, den 23. maj, således som invitatio
nen til Herlufsholms og Herlovianer- 
samfundets fest på skolen denne dag så 
dristigt haved profeteret.

Og det annoncerede træ blev plantet 
på Store Pils gamle voksested tilsmilet 
af såvel sol som godt 100 forventnings
fulde festdeltagere. Tre skovlfulde syd
sjællandsk muld, en sjat vand og resten 
af Tobias Ritzaus (’26) sherry.

Stort illustreret sommer-nummer
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Derefter bevægede forsamlingen sig 
med forunderlig vanemæssighed — for 
så vidt angik ikke-ledsagerne — op ad 
de slidte trin og ind i spisesalen, hvor 
bordene i dagens anledning var blevet 
flyttet om, så de stod på den lange led 
af salen. Heller ikke det obligatoriske 

brag med døren manglede, selvom det 
først nåede frem til ens bevidsthed som 
et ekko fra år tilbage, mens rektor Gert 
Olsen bad bordbønnen.

Og så menuen! For undertegnedes 
vedkommende måtte Herlovianersam- 
fundet gerne fremover entrere med 

Sandveds Hotel, som havde stået for 
denne del af festen, om også ved kom
mende fester i samfundet at være fast 
leverandør. Her tænker jeg først og 
fremmest på Trollefesten.

Til forret aspargessuppe. Derefter 
lamme-slær med mintgelé og rabarber.

Tale ved et træs plantning
Af forstander Aage Wolff-Snedorff (’39)

JEG VIL GERNE byde alle velkommen 
til skolens 414-års fødselsdag.

Første punkt på dagens program er 
plantningen af en ny pil.

Alle ældre herlovianere kan huske 
Store Pil. I januar 1954 — for 25 år si
den — endte den sine dage ved, at de 
sidste rester af den blæste omkuld.

De mange årgange, som ikke har set 
den, har set billeder af den, og alle kan 

forny bekendtskabet ved at studere ma
leriet i forstanderlejligheden.

Store Pil var et meget bemærkelses
værdigt træ, der var kendt langt udover 
Herlufsholm — ja, udover landets græn
ser. Ikke alene p.g.a. dens meget betyde
lige alder, men også p.g.a. dens smukke 
form og størrelse — i »Træer i Nord
europa« angivet til 40X8 m.

Store Pil har et barn ved spladsen, og 

det vil nok være muligt at tage et rod
skud og lave et nyt træ, hvilket vi også 
agter at gøre, men da det tager sin tid, 
har det ikke været muligt at plante et 
barnebarn her i dag.

Store Pil var i virkeligheden en Sort
poppel — Populus nigra. Der findes kun 
ganske få eksemplarer af Populus nigra, 
og ingen i en størrelse, som har været 
egnet til at plante i dag.

Efter at have indhentet råd og vejled
ning på bedste dendrologiske sted er det 
lykkedes at fremskaffe et eksemplar af 
en nær slægtning, en Populus robust a, 
som skulle være særdeles velegnet til at 
efterfølge Store Pil.

Lad os håbe, at det træ, vi planter i 
dag, må udvikle sig til at blive en vær
dig afløser af Store Pil.

»Lillepil<-<s nye voksested var velfriseret 
som en kolonihave. Hullet var gravet i 
forvejen og »Lillepil«- ventede tålmodigt 
op ad muren på at få rødderne begravet 
i den jomfruelige jord. Her er forstander 
Aage Wolff-Sneedorff på vej hen for at 
kaste den første skovlfuld.
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Og til dessert en vanille- og sorbetis- 
anretning. Cotés du Rhone til forret og 
hovedret, sherry eller portvin til desser
ten.

Hvis Gert Olsen dertil fremover vil 
levere serveringspersonalet — en god 
håndfuld 3 .gere, som fik spise og drik
kef!) for ulejligheden — ville jeg per
sonligt ikke tøve med at komme rejsen
de til samfundets fester, om det så var 
fra Nuuk (Godthåb).

Under den flere timer lange samspis- 
ning blev der snakket livligt, og selvom 
aldersklasserne ikke viste den store in
teresse for at blande sig med hinanden, 
var der dog ikke mødt flere op fra no
gen enkelt årgang, end at alle blev nødt 
til at snakke lidt med andre end dem, 
de kendte fra deres egen tid på skolen.

Af taler holdtes der tre. Ved henholds
vis Kaj Dorph-Petersen (’43), Torkel 
Hagemann (’66) og Georg Bruun (’35). 
Men inden da blev der sunget af kar
sken bælg efter udleverede duplikater 
med fem kendte og mindre kendte her- 
lovianske sange: »Hil dig, du gamle 
murstensgård«, »I de stille stunder«, 
»Hodie bibedum est«, »De har vel ofte 
hørt, at en skumler har sagt« og »Hører 
I skovene suse«.

Torkel Hagemanns tale omhandlede 
den netop foretagne plantning af »Lille 
Pil« og den afhandling, hans far, P. C. 
Florian-Larsen og Johan Lange i 1955 
fik offentliggjort i Dansk Dendrologisk 
Årsskrift. Med tre lange og tre korte 
hurra-råb tilsluttede forsamlingen sig 
hans ønske, »Lille Pil« leve i mindst 260 
år. Afhandlingen kunne efter middagen 
gratis udleveres — et eksemplar pr. par 
— og vil være at finde i sin — næsten 
— fulde ordlyd længere omme i bladet.

Næste taler var Kaj Dorph-Petersen, 
der forundret mindedes, hvordan man i 
hans tid som straf kunne nægtes tilla
delse til at forlade skolen, når de andre 
drog afsted hjem til deres forældre. Og 
hvis det dengang havde stået een klart, 
mens man gik rundt der og længtes bort 
fra de takkede gavle og åstien, at man 
en dag ville ofte penge på at tage den

»Skal jeg gi’ den resten?« Som den sidste 
ej ter Aage Wolff-Sneedorff og Kaj 
Dorph-Petersen gav Gert Olsen træet en 
stor skovljuld jord, før han med lidt be
svær plantede skovlen i den j or benvæ
rende jordbunke.

modsatte vej, et beløb svarende til 6-7 
års lommepenge, ville man vantro have 
taget sig til sit kasketbeklædte dipel- 
hoved.

Resten af formandens tale beskæftige
de sig med de deltagere, der gik under 
fællesbetegnelsen »ledsagere«.

Uden Jer var denne aften blevet en 
bleg foreteelse. Mand mod mand ved det 
opretstående klaver. Det havde ikke væ
ret 6-7 års lommepenge værd, sagde han 
og opfordrede dem iøvrigt til, blot for 
denne afte, at bære over med deres re
spektive ikke-»ledsagere« , når de med 
ærefrygt i stemmen blev præsenteret for 
sten, senge, døre og bænke og ikke med 
deres bedste vilje kunne se, der var no
get særligt ved dem.

Georg Bruun benyttede bordenes æn
drede placering som udgangspunkt til at 
mindes, at en dipels tilværelse ikke altid 
var så rosenrød, som den sidenhen ofte 
bliver udlagt. Tre timer kunne man ri
sikere at skulle sidde i spisesalen om 
eftermiddagen, hvis ikke man var nået 
indenfor døren, inden den smækkede, og 
mange gange efter først at have været 
ovre at hilse på rektor.

Et begreb fra dengang var der tilsy
neladende ingen fare for ville blive gen- 
opfrisket ved dette måltid, fortsatte han. 
Nemlig bord tavsheden. Den kunne blive 
deklareret, hvis inspektionshavende hav
de lagt sig ud med 3.g.

Georg Bruun fortalte i den forbindel
se, at der ikke var noget, rektor reage
rede så kraftigt imod som bordtavshed, 
og efterlyste en psykologisk redegørelse 
i Herlovianerens spalter om fænomenet.

Det måtte en af samfundets mange psy
kologer kunne sige meget om, mente 
han.

Iøvrigt var det første, Georg Bruuns 
kone havde spurgt ham om, da de havde 
sat sig, hvorfor »ham der« havde hove
det siddende på maven. Desværre var 
Sven Tito Achen (’40) ikke tilstede, så 
den rigtige forklaring måtte hun have 
tilgode, men egentlig var spørgsmålet 
kommet bag på ham. Han havde altid 
troet, Trolle havde det siddende der.

Efter bordbønnen ventede kaffen i 
forstanderlejligheden, hvorefter et tre- 
mands-orkester spillede op til dans for 
alle aldre, med jævne mellemrum af
brudt af en sveddryppende, på-bedste- 
beskub-Lanciers å la Herlufsholm.

Og nøjagtig som i den kære skoletid, 
således også her. Netop da humøret 
rundt omkring var kommet op i højeste 
gear, faldt klokken i slag, bussen afgik 
tilbage til hovedstaden og resten af os 
spredtes ud i natten. En skolefest rigere. 

gm
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Kommentar til et nyplantet træ
MÅSKE HAR JEG linder lidt på et for
knyt øjelåg den dag, jeg blev døbt og 
båret ud af Herlufsholm kirke. I så fald 
har det været både første og sidste gang, 
jeg personlig har set Store Pil.

Alligevel gltedede det mig, da jeg 
hørte, at en aflægger af Store Pil nu 
skulle plantes på det gamle træs plads. 
En morsom, perspektivrig idé, der umid
delbart måtte virke tiltalende på enhver 
herlovianer.

Stor var min skuffelse derfor, da det 
den 23. maj på plænen overfor kirken 
gik op for mig, at der ikke var tale om 
en efterkommer, men kun om en efter
følger for træet.

Hvilke gode argumenter havde dog i 
den grad kunnet forcere planerne om at 
plante en ny Store Pil, så en ægte slægt
ning ikke kunne nå at blive fremskaf

fet? Var det 25-årer for Store Pils fald? 
Var det den almindelige festlige anled
ning? Eller var der andre grunde?

I den artikel fra Dansk Dendrologisk 
Årsskrift 1955, som i uddrag er aftrykt 
andetsteds i bladet, skriver P. C. Florian- 
Larsen (’23) og Johan Lange, ar Store Pil 
tilhørte en af de sjældnere poppelarter, 
Populus Nigra. Og de to forfattere gæt
ter yderligere på, at der sandsynligvis 
har stået en Populus Nigra netop på 
dette sted overfor kirken siden skolens 
stiftelse i 1565, et træ, som Store Pil så
ledes skulle være et barn af.

Jamen, hvorfor så dog i 1979 netop 
her plante en »Populus Robusta«?

Når det samtidig oplyses, at Store Pil 
har et barn på skolen, som man kan tage 
rodskud eller stiklinger af. Og når de to 
dcndrologer i deres artikel nævner, at 

der i løbet af sommeren 1954 var skudt 
et stort antal rodskud frem på Store Pils 
voksested, af hvilke et enkelt måske med 
lidt pleje kunne være vokset op som en 
3. generations sortpoppel på dette sted.

Ved plantningen fortalte forstander 
Aage Wolff-Sneedorff, at udvælgelsen 
af en Populus Robusta var sket efter råd 
fra bedste dendrologiske sted. Javel. 
Men de sidste 414 år har stedet dog væ
ret godt nok, til at en af de mest be
rømte sortpopler såvel herhjemme som 
i udlandet har kunnet vokse her. Havde 
det så ikke været et års ventetid eller to 
værd at gøre forsøget med et barnebarn 
af Store Pil?

Men selvfølgelig —, hvorfor ikke bry
de nogle flere 414-årige tilfældige til
stande på skolen, nu vi er igang? Et træ 
er vel blot et træ og en skole blot en 
skole —.

Gregers Alling Møller (’72)

Penge og »gaspakker« 
ved at tage overhånd

Februar 1929 blev en rundskrivelse tilsendt samt
lige diples for ældre, fra hvilken Herlovianeren for 
50 år siden citerede følgende om det omsiggriben
de forbrug af penge og gaspakker på Skolen:

50 år 
efter

... Blandt disse Forhold er Spørgsmaalet 
om Disciplenes Omgang med Penge 
særligt alvorligt. Det er en bekendt Sag, 
at den Forvirring, Krigsaarene bragte 
med sig paa det økonomiske Omraade, 
virkede yderst skadeligt paa Ungdommens 
Respekt for Penge og Penges Værd, og 
det Sløseri, som dengang fik Indpas, er 
langtfra udryddet. Ogsaa hos os gør dette 
sig gældende, og det er ikke blot hos 
Drenge fra velhavende Hjem, men ogsaa 
hos adskillige, der har Del i Skolens Be
neficier. En Sammenligning mellem en 
Discipels Konto hos Udlæggeren for 15 
Aar siden og nu viser en Stigning, der 
ikke sraar i rimeligt Forhold til Forskyd
ningen i Varepriserne; en Mængde »For
nødenheder« er kommet til som noget 
selvfølgeligt. Endnu mere gælder det Dis
ciplenes private Forbrug. Mange faar 
»Gaspakker« af en urimelig Kostbarhed 

sendende uden Anledning. Og skønt 
Lommepengene er sat rimeligt op i For
hold til Prisstigningen, er det et udbredt 
Dogme mellem Drengene, at dette latter
lige Beløb, de ugentlig faar udbetalt, er 
for intet at regne. Trods Forbudet viser 
de sig ofte i Besiddelse af anselige Sum
mer, som de har faaet hjemmefra eller 
fra Tanter og Bekendte. For at skaffe sig 
nogen Kontrol har Skolen forsøgt at ind
føre Begrebet »Privatformue«, o: tilsend
te eller fra Ferier medbragte Penge, som 
leveres til Udlæggeren og af denne ud
betales i mindre Portioner, naar en for
nuftig Grund til dens Anvendelse angi
ves; dog Forsøget har ikke faaet noget 
tilfredsstillende Udfald.

Denne Tingenes Udvikling fylder os 
med Bekymring. Det er vor Overbevis
ning, at det er af største Værdi ogsaa for 
Sønner af velhavende Forældre at vænnes 

til streng Sparsommelighed, og dertil 
kommer det vigtige Hensyn, at der paa 
et Sted, hvor Jævnbyrdighed i Kaar frem
for noget skulde herske, og hvor vi paa 
alle Omraader ellers søger at stille Dren
gene lige, ikke bør rejses et Skel mellem 
dem, der favoriseres udefra, og deres 
Kammerater, hvis Hjem af Princip eller 
af Nødvendighed følger Skolens Anvis
ninger.

Det er derfor nødvendigt nu at rette 
Bestræbelserne mod en Tilbagevenden til 
tidligere sunde Forhold. Vi har besluttet 
ar kræve, at Disciplene nøjes med de 
Ugepenge, Skolen udbetaler dem, og ikke 
maa være i Besiddelse af andre Penge, 
hverken til fri Raadighed eller i Form 
af »Privatformue«. Hvis de træffes med 
flere Penge i Lommen, end de har faaet 
udbetalt af Skolen, vil de blive frataget 
dem og sendt til Hjemmet.
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»Storepil« på Herlufsholm
En berønit sortpoppel, Populus Nigra L.

Af P. C. Florian-Larsen (’23) og Johan Lange

DEN 20. JANUAR 1954 faldt den be
rømte Sortpoppel på Herlufsholm for 
stormen. Dermed endte levnedsløbet af 
et træ, der mere end nogen anden plante 
i Danmark i løbet af de sidste 200 år 
er blevet fulgt med interesse og betrag
tet med beundring. Alle herlovianere og 
talrige Herlufsholm-besøgende kendte 
»Storepil« og knyttede træet og skolen 
intimt sammen til en uadskillelig enhed, 
og når dertil kommer træets enestående 
dimensioner og store (dog ofte over
drevne) alder, forstås det, hvorfor der 
mellem år og dag er talt og skrevet så 
meget i aviser og blade om det. Da Po- 
pulus nigra ikke er noget helt anminde- 
ligt plantet træ i Danmark, skal det også 
her i D.D.Å. vises opmærksomhed.

Nogen samlet opgørelse over Sort- 
poplens forekomst i E>anmark findes 
ikke. Siden omtalen af Populus nigra i 
København i D.D.Å. I, hvor de dengang 
kendte sjællandske voksesteder for ho
vedarten berørtes kort, er der kun fun
det et par enkelte træer på Sjælland 
(Rørvig og Bregen tved), nogle få på 
Bornholm, nogle enkelte nær Viborg 
samt nogle på Øland. Det er alle anse
lige træer, der dog ikke kan måle sig 
med »Storepil«, som den var i sine vel
magtsdage. Dette ærværdige træ overgik 
i dimensioner alle sine artsfæller her i 
landet; og da alderen også menes at 
være langt ud over det sædvanlige, un
derkastede arvelighedslaboratoriet træet 
en cytologisk undersøgelse for om mu
ligt at konstatere en evt. kromosomfor
dobling, der kunne forklare den kraftige 
vækst og høje alder. Træet viste sig imid
lertid at være ganske normalt i sin kro
mosombesætning, og dets frodighed må 
derfor antagelig skyldes gode vækstvil

kår, muligvis i forbindelse med en arve
ligt betinget variation i gunstig retning.

Historie
Det første historiske vidnesbyrd om 
»Storepil« er en detaille på Thura’s teg
ning af Herlufsholm i Dan danske Vi
truvius (ca. 1749). Træet syner her med 
en mægtig krone, der efter de perspek
tiviske mål at dømme skulle være 46 m 
høj, hvad der dog er en stærk overdri
velse.

Træet er første gang beskrevet af 
Herlufsholms historiker, professor H. B. 
Melchior, der var overlærer på skolen, 
og som indførte undervisning i fysik og 
naturhistorie i Danmark. Melchior var 
en fin og objektiv iagttager af natur
fænomener; han beskriver træet således 
(1822):

Storepils højde får man ikke noget ind
tryk af på dette billede, men nok af 
træets ælde. Kvasbunken ved muren vid
ner om stort grennedfald og resten af 
den sydlige stammegren må være den, 
der ifølge teksten knækkede i 1911. 1 så 
fald skulle billedet være taget dette år?

»En Mærkelighed ved Skolegaarden 
kan Forfatteren ikke undlade at omtale; 
en Mærkelighed, som for Mangen med 
Stedet ubekiendt maaske vil synes saare 
ubetydelig, men som sikkert af flere 
gamle Herlovianere vilde savnes, hvis 
den ei fandtes anført:

Poppelpilen og Asken er tvende 
Træer paa Skolegaarden, som enhver 
Herlovianer fra sin Skolegang af ikke er 
vant til at betragte uden med den Følel
se af Ærefrygt, som Alderdommens Ær
værdighed indgyder; og Mindet af man-
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ge Ungdomsglæder vil hos de fleste være 
knyttet til Tanken om disse Træer.

Allerede Sagnet giør dem ærværdige, 
da det er et almindeligt Ord, at de til
ligemed et gammelt Fyrretræ i Discipel- 
hangen ere plantede af Skolens tre første 
Disciple — et Sagn, imod hvis Rimelig
hed der dog kunde være Adskilligt at 
indvende —; saameget er imidlertid vist, 
at deres Alder gaaer meget langt tilbage 
i Fortiden, og at det ei er urimeligt at 
antage dem for omtrent jevnaldrende 
med Skolen; Folk i det mindste, som for 
mere end halvfjerdsindstyve Aar siden 
have kiendt Herlufsholm, have været 
enige i, at de efter Anseende begge have 
samme Størrelse dengang som nu; og 
Poppelpilen (det er en populus nigra) 
tilkommer uden tvivl Rangen af det 
største af Træerne i Lander: sine Grene 
rækker den (efter mathematisk Udmaa- 
ling) mere end hundrede Fod op i Luf

ten, og Omkredsen af Stammen er to og 
tyve Fod dansk Maal. Uagtet sin Alder 
staaer dette majestætiske Træ endnu i 
Manddommens fulde Kraft; endnu viser 
det neppe en udgaaen Green.«

På besøgende gjorde træet et stærkt 
indtryk. I Andr. Andersen Feldborgs be
skrivelse af skolen i hans værk »Den
mark delineated« fra 1824 optager træet 
ca. halvdelen af den plads, han giver 
Herlufsholm; han slutter med at sige:

»This majestic tree is still in full vi
gour, with scarcely a decayed branch. It 
was to me a nobler sight than Bonaparte 
in his coronation robes would have 
been.«

I året 1846 skrev F. C. Krebs (Minde
blade for Herlovianere 1950, s. 23): 
»Den gamle Kæmpe staar der end, dog 
tynd er Bladepragten ...«, og i vinteren 
1851—52 anrettede stormen stor øde
læggelse på dens grene og top, ligesom

Tre grundstammer på Herlufsholm igen
nem århundreder. De to forreste i skif
tende skikkelser, den bageste den samme 
fra 1685 til 1954.

et senere lynnedslag skadede træet. I 
1875 brød stormen en af de 4 hoved
grene af, medens en anden allerede var 
styrtet, og siden faldt hvert år større 
eller mindre grene ned.

Da der efterhånden opstod stor fare 
for, at træet skulle gå fuldstændig ud, 
besluttede skolen i 1900 at restaurere 
træet. Arbejdet hermed blev ledet af 
apoteker Baagøe fra Næstved, der efter 
forhandling med sagkyndige i Køben
havn rejste et mægtigt stillads omkring 
træet i hele dets højde; træet blev be
skåret, frønnet ved fjernet, og hulnin
gerne blev fyldt med cement og ler. 
Skønt grundstammen allerede dengang 
var hul, håbede man at kunne bevare 
træet helt, men i 1911 knækkede den 
sydlige stammegren af, og den træspe
cialist, der da blev tilkaldt, fandt det 
nødvendigt også at save den nordlige 
stammegren af, og siden da, og indtil 
det faldt i januar 1954, har træet stået 
som en torso.

Alder
Melchior anfører, at skolens spisemester, 
Geisler, der knyttedes til Herlufsholm i 
1750 og havde kendt skolen en del år 
i forvejen, og rektor Bernth, der blev 
rektor i 1755, samt flere gamle folk alle 
var enige om, at træet ikke havde til
taget i størrelse i deres levetid. Man må 
derfor antage, at træet ca. 1740 har haft 
en højde af ca. 100 fod. Hvis man reg
ner med, at det har taget mellem 40 og 
55 år for træet at nå denne størrelse, kan 
man ad delvis historisk vej sætte dets 
plantningsår eller fremspiringsår til 
1685 eller 1700 eller et mellemliggende 
år og dets alder m. a. o. til mellem 253 
og 268 år.

Herkomst
Der rejser sig endelig det spørgsmål, 
hvor træet kom fra. Her står vi dog helt 
på bar bund. Det stammer jo nok fra et 
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rodskud eller en stikling. Men er denne 
rodskudsplante eller stikling indført fra 
det sydlige udland eller fra et andet 
sted i indlandet for at blive plantet i et 
hjørne af skolegården? Eller er det sna
rere et rodskud, der er vokset op på ste
det fra roden af en forgænger, der, før 
Herlufsholm blev skole, var blevet ind
ført (f.eks. som stikling) af munkene 
for at blive plantet i et hjørne af kloster
gården? Skolen Herlufsholm havde jo 
slet ikke den forbindelse med det syd
lige udland som det tidligere kloster, 
kaldet Skovkloster. Og skikken at plante 
træer i en skolegård, hvor børnene let 
ødelægger de unge planter, stammer må
ske netop fra steder, hvor skolelegeplad
sen (som på Herlufsholm) er en tid
ligere klostergård. Munke tramper nu 
engang ikke så meget som børn og har 
da i hvert fald plantet træer. At der har 
stået et ganske ungt Poppeltræ ved Her
lufsholm i skolens stiftelsesår 1565 er 
altså sandsynligt, og herfra stammer så 
måske sagnet om, at skolens tre første 
elever havde plantet »Storepil«.

Efterkommere
Der findes på Herlufsholm en stiklinge
formet afkomsplante af træet og en an
den i Botanisk have i København; den 
sidste står i havens poppelstykke nær 
ved den nordlige udgang; den er optaget 
i samlingen i foråret 1926 som stikling 
fra »Storepil« og har nu en højde på 
18 m. Arboretet i Hørsholm har fået 
nogle stiklinger; tidligere var det skik, 
siges det, når man var udskrevet fra sko
len, at medtage en kvist af »Storepli«; 
så den mulighed foreligger, at et og an
det »Storepil-barn« findes i gamle her- 
lovianeres haver; og på »Storepil«s vok- 
seplads skød der i løbet af sommeren 
1954 et stort antal rodskud frem fra den 
gamle rod. Ved udtynding og pleje vil 
et enkelt skud kunne vokse op til et træ 
(af 3. generation?), der med årene må
ske kan opnå samme dimensioner som 
det gamle træ og blive til lige så stor 
glæde som dette. Det er den gamle hi
storie om fugl Føniks om igen.

Fagligt møde blandt lærerne
Af Per Jensen og Poul Bendtsen, 
tillidsrepræsentanter

»SAKSET« fra Herlufsholm Kontakt, 
maj 1979.

TORSDAG D. 15.5. holdt størsteparten 
af lærerne på Herlufsholm Skole fagligt 
møde i 3 undervisningstimer. Dette 
møde blev indkaldt af tillidsmandene 
fra de to fagforeninger (Danmarks Læ
rerforening og Gymnasieskolernes Læ
rerforening). Dagsordenen var proble
merne vedrørende finansministeriets 
holdning til overenskomstforhandlin
gerne.

Efter en livlig debat blev det vedtaget 
at sende en resolution til finansministe
ren, samt for medlemmer af Gymnasie
skolernes Lærerforenings vedkommende 
at sende et brev til forstanderen. I dette 
uddybede man baggrunden for utilfreds
heden i overenskomstforhandlingerne, 
og man nævnte specielt, at der havde 

Herlovianer giver »lykkechok«
l Soraner-bladet, maj 1979, fortæller 
Peter Waagstein (’32) om en gammel 
tradition på Sorø Akademi:

EN AF DE gamle traditioner har i hvert 
fald tændt et lykkechok hos en dreng på 
en grå hverdag.

Jeg husker den dag, hvor gamle sora
nere havde været på besøg på skolen, 
kom en af mine kammerater løbende 
hen til mig og sagde:

Jeg synes, du skulle gå op på sove
salen og kigge i din seng!«. »Hvorfor 
det?«, spurgte jeg skeptisk. »Gør det 
bare«, sagde han, og jeg gjorde så, og 
under hovedpuden i min seng fandt jeg 
en pengeseddel. Om det var en femmer 

været betænkeligheder ved for tjeneste- 
mændenes vedkommende at deltage i ak
tionen. Man mente dog, at undergravei
sen af tilliden til tjenestemandsbegrebet 
primært måtte lægges modparten til last.

Endvidere nævnte man overfor for
standeren, at aktionen ikke var rettet 
mod institutionen, men mod finansmi
nisteriet som via tilskud til skolen be
stemmer lærernes aflønninger. Brevet 
slutter med: »Alle lærere på Herlufs
holm føler speciel forpligtelse over for 
institutionen; men vi mener, at vi med 
denne aktion på længere sigt tjener Her- 
lufsholms interesser bedst«.

Det kan desuden nævnes, at lærerne 
sammen med rektor etablerede en vagt
ordning for de mindste klasser, som til
bragte de pågældende timer i deres klas
ser under behørigt opsyn.

eller en tier, husker jeg ikke. Det var 
første gang, jeg stødte på begrebet »gam
mel soraner«.

Den dag blev jeg dagens mand, da jeg 
kunne blive den ædle giver ved et kam
mersold. Den glæde, den anonyme gamle 
soraner havde beredt mig, var ikke gået 
i glemmebogen mange år senere, da jeg 
som jubilar besøgte skolen.

Jeg benyttede et ledigt øjeblik til at 
liste op på sovesalen på hovedbygningen, 
og i den seng, der stod, hvor min havde 
stået, lagde jeg en seddel i håb om at 
berede en anden dreng den samme glæ
de, jeg havde fået. Thi lommepengene 
slog aldrig til, husker jeg!

Peter Waagstein (’32)
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Kære Lisbeth! Her sidder jeg...
En censor på Herlufsholm 1919

FOR nogle år siden modtog Herloviane- 
rens forhenværende redaktør, Sven Tito 
Achen (AO) fra nu afdøde direktør F. 
L. Crone, fader til Frederik Crone (’66) 
og Rasmus Crone (111 ’62), et brev in
deholdende en beskrivelse af en beskik
ket censors besøg på Herlufsholm i 1919. 
Det er skrevet af magister Herluf Møl
ler, senere rektor på Øregårds Gymna
sium i Hellerup. Han døde i 1973 i en 
alder af 92 år, og har altså i 1919 været 
38 år. Bortset fra smerterne i hans hule 
tand har han åbenbart befundet sig sær
deles godt på Herlufsholm. Her følget- 
hans brev (i moderniseret stavning):

Herlufsholm 25.6. 1919 (onsdag). 
Kl. 7.50 morgen.

Kære Lisbeth!
Her sidder jeg i en mageløs gammel 
stue — censors gemak — med udsigt 
gennem tre buevinduer til en gammel 
rød herregård lige foran mig. Til højre 
for mig står en bred mahogniseng, hvor 
J. L. Madvig fordum har hvilet, og hvor 
jeg i nat har drømt på latin — bortset 
fra de øjeblikke, hvor jeg talte græsk 
med min hule tand. I konsolskuffen ved 
siden af ligger nøglen til mit private 
w.c., hvor jeg, hvis det passer mig, kan 
tilbringe halve timer uden mulighed for 
at blive forstyrret. For lidt siden var 
gamle Jørgen herinde med frokosten 
(kaffe, brød og to æg af størrelse som 
strudseæg) og spejdede ængsteligt i mit 
blik efter mine uudtalte ønsker. Igår 
aftes souperede jeg kort efter min an
komst (i landauer) på parketgulv i en 
sal af lutter eg, hvor intet møbel (løgn) 
ser ud til at være yngre end 200 år, og 
vinen var af en tilsvarende alder. Kort 
sagt: her har man endelig den rette op
fattelse af en beskikket censors betyd

ning og vanskelighed, og Gud ved, om 
jeg ikke blev svimmel af stormægtighed, 
hvis jeg ikke blev holdt ved jorden af 
min gamle ven i højre undermund.

Dér ser jeg to herrer skride gravite
tisk over den grønne plads. Det er in
spektøren, overlærer Hammershaimb (30 
år på stedet), og viceinspektøren, ad
junkt Bang (taler fortrinsvis latin), der 
kommer for at afhente mig og forelægge 
mig dagens program. (Det er overlære
ren, der har den opgave at sørge for ci
garer, når Hans Maj. Kongen er her til 
frokost). Nu nærmer de sig min dør, og 
jeg må skjule dette papir. Jeg er alvor
lig og nybarberet, min jaket sidder lyde
frit, om et minut skrider jeg i bankchef- 
holdning ned ad den 5 alen brede trap
pe. God morgen!

Kl. 11 aften. Alt er ganske ,ganske 
stille. Den store røde gård ligeoverfor 
ligger i dvale, bevogtet af kæmpemæs
sige, alvorlige bøge. Alle sover, fra kæl
der til kvist, selv min tand er gået til ro. 
(Bliv ved med det, du lille gode tand!). 
Snart kryber jeg selv (uden højtidelig
hed) i natskjorten. Dagen er forløbet 

Kl. 11 aften. Alt er ganske stille. Selv 
min tand er gået til ro. (Bliv ved med 
det, du lille gode tand!) Snart kryber 
jeg selv (uden højtidelighed) i natskjor
ten.

Foto — fra en fest-aften? — ca. 1919.

programmæssigt (det gør vist alle dage 
her) og uden andre uheld, end at jeg 
holdt hænderne forkert ved bordbønnen 
før middag. Kaffe hos overlæreren, aften 
hos adjunkt Gøtzsche. Bagefter spadsere
tur i de omliggende skove, hvor hver- 
anden bøg har en historie, og til sidst 
uofficiel idyl i adjunktens hønsegård. 
Overalt stil, skønhed, fred og atter stil, 
stil. Lisbeth, jeg må se mig om efter et 
herresæde mellem grave og ældgamle 
træer, hvor jeg kan modtage dig med et 
indstuderet ceremoniel, der siger sparto 
til Crones anstrengelser med den mexi
kanske gesandt. Til sidst skulle jeg så 
udenfor programmet vise dig mine kal
kuner og en rød-violet rosenbusk (rosa 
balearia eller lignende), som jeg så ma
gen til henne i adjunktens have. Jeg stod 
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længe raus hensunken foran den og 
hørte i tanken dine beundringsudbrud. 
God nat, du kære, om lidt favner jeg 
Madvigs skygge.

Nykøbing, torsdag aften. O skønne 
Herlufsholm, o »tempellyse skove«, 
mildt har I kvæget min trætte hu. Ven- 
ligen susede du af sted ved min fod, du 
stille å, høfligt og adræt fulgte I hvert 
af mine vink, søde små herlufsholmere 
med guldknapper helt ned på rumpen. 
Jeres uskyldsfriske morgensalme glatte
de de barske rynker i min pande — thi 
dette var Kingo værdigt; jeres mægtige 
stolerabalder, da I rejste jer fra midda
gen, rørte mig, fordi den røber, at I 
stræber at være mandfolk fra tiårsalde
ren. Men mest takker jeg dig, Madvigs 
og min seng, fordi jeg i din svale ma
hogniskygge har tilbragt halvanden nat 
uden tandværk. Dog undgik det mig 
ikke, at krølhåret i din gamle madras er 
begyndt at krybe ud på flere steder. Det 
må ændres inden mit næste besøg. Lo
ver du mig det, o husmoderlige Birgitte, 
da skal jeg undlade at indberette denne 
min eneste skuffelse til Ministeriet for 
Undervisningsvæsenet. Tak til alle jer 
og til hver især, tak også fordi jeg ikke 
skal blive hernede ril stadighed og blive 
idiot af indestængthed og sammenpak
ning og mangel på privatliv.

Sådan tænkte jeg, da jeg kl. 5V^ rul
lede ud af den minderige gård, op gen
nem alleen, over åen, forbi splitflaget, 
der på anden dag vajede til ære for min 
forskrækkelighed. Et kvarters tilbage
lænet herlighed endnu, og min storheds
æra var afsluttet. Næstved, Masnedsund, 
Nykøbing kender du og véd, at de er 
lutter jævnhed. Der venter mig nu et 
par slidsomme dage her uden anden 
spænding end den, om der atter i år 
vanker mor bærsyltetøj ved rektorindens 
frokost. Jeg afventer afgørelsen med fat
ning.

Adjø da, kære Lisbeth, hils Tommy og 
kirken med stråtaget fra

din Herluf.

Hvordan var Herlufsholm 
i slutningen af 1920’erne?

Fra Frantz Wendt (’23) har Herloviane- 
ren modtaget følgende indlæg, der er en 
opfordring til diple, der gik på skolen- 
sidst i 20’erne, om at fortælle om deres 
tid på Herlufsholm.

DE FLESTE og mest velskrevne erin
dringer fra gamle herlovianeres hånd om 
deres skoletid er som bekendt kritiske 
og maler mørke billeder af deres år på 
Herlufsholm. De diple, som var glade 
for at gå der, har åbenbart ikke følt sam
me trang til at give luft for deres følel
ser.

Dette forhold må nødvendigvis volde 
vanskeligheder for den, som engang skal 
skrive Herlufsholms historie gennem de 
sidste 100 år. Af naturlige grunde vil 
memoirernes fremstilling let i for høj 
grad komme til at sætte sit præg på 
skildringen og gøre det besværligt at 
give det alsidige og afbalancerede bille
de af dipel-tilværelsen.

Et middel til at bringe mere ligevægt 
i tingene kunne være, at gamle herlovia- 
nere eller deres familie, som ligger inde 
med dipelbreve, deponerede dem i Her
lufsholms arkiv til brug for den kom
mende historiker.

☆ ☆ ☆

Ovenstående betragtninger er foran
lediget af den levende og interessante 
erindringsbog »Rødderne rådner. År
gang 1916 i 30’erne«, som arkitekt Ole 
Helweg (’III dec. 1929) udsendte i 1977. 
I et kapitel, »Gud, Trolle og fædreland«, 
beretter han om sine 2l/2 år på Herlufs
holm. I følge ham repræsenterede skolen 
dengang »med hensyn til pædagogiske 
metoder et stykke middelaler. Opdragel
sesmetoderne kunne reduceres til tre ho
vedprincipper: Frygt, tærsk og hakke
orden.«

Denne karakteristik uddybes med føl
gende skildring:

»For at reducere de små så meget som 
muligt, kaldtes vor sovesal og endnu tri
stere læsesal for »vuggestuen«. De stør
re drenge praktiserede ifølge »traditio
nen« nedladende foragt for de små. De 
udvalgte sig »poder« blandt dem, som 
de stort set havde hånds- og halsret over. 
Man skulle adlyde deres ordre, og næg
tede man eller vakte mishag, kunne man 
blive lagt over kanten af et bord, holdt 
fast af ro hjælpere og træsket med et 
spanskrør. Lærerne lukkede øjnene for 
»traditionen«. De kunne selv lide at slå. 
Særlig grove forseelser kunne tvinge en 
dreng til den tunge gang i alle påsyn 
over til den grønne dør under de mæg
tige lindetræer, bag hvilken selveste rek
tor på bestemt tid om dagen betjente 
sig af dette gennem så mange århundre
der mod sin hensigt pædagogiske hjæl
pemiddel. Man kan nære angst for så
danne herrer, men det er svært at føle 
respekt.«

☆ ☆ ☆

Jeg er flere gange af mennesker, som 
har læst bogen, blevet spurgt, om denne 
beskrivelse svarede til virkeligheden. 
Hertil har jeg blot kunnet svare, at jeg 
ikke genkender dette Herlufsholm. Så
dan var forholdene i alt fald ikke i min 
dipel-tid, d.v.s. årene 1917—23. At de få 
år senere skulle være så totalt ændrede, 
overrasker mig.

Med henblik på de problemer, den i 
indledningen omtalte historiker til sin 
tid vil blive stillet overfor, opfordrer jeg 
diple fra de år, kapitlet i »Rødderne 
rådner« omhandler, til i »Herloviane- 
ren« at berette, hvordan de oplevede 
Herlufsholm i slutningen af 1920’erne.

Frantz Wendt (’23)
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AFSKRIFT af radioprogram sendt i Danmarks Radio foråret 1979, 
produceret af en gruppe studerende ved Danmarks Journalisthøj
skole, Kirsten Nielsen, Birgitte Henriksen, Jens Holme, H. C. Ros
sen, Peder Rasmussen og Per Knudsen.

»Det blev en dreng - han skal på He
Programmet tegner et billede af Herlufsholm gennem samtaler med diple på skolen 

og — uafhængigt heraf — samtaler med disses forældre samt rektor Gert Olsen.
I Herlovianeren vil afskriften blive bragt i to afsnit. Det første, der følger her, 

bygger udelukkende på samtaler med diple på skolen.

MORGENSANG og begyndelsen af Fa
dervor — lyden dæmpes.

Mandlig journalist: — Vi er til morgen
sang på Herlufsholm kostskole. 200 
kostelever og 200 dagelever er samlet 
i skolens kirke. Den danner sammen 
med de øvrige gamle bygninger en 
majestætisk ramme om den traditions
rige skole. Prisen for at have sit barn 
gående på skolen er 22.000 kr. om 
året.

Slutningen af Fadervor og skramlen.
Elev 1: — Til hverdag skal vi have blå 

skjorte og grå bukser eller cowboy
bukser og så skal vi have grå eller 
blå sokker på og sorte eller brune sko. 
Vi må ikke gå i gummisko i skole
tiden, men i fritiden må vi godt. Hel
ler ikke når vi skal spise. Der skal vi 
også have reglementeret tøj på. Og 
når vi går med V-udskåret trøje, så 
skal vi have slips på.

— Jeg vågner for det meste selv, 
jeg står ret tidligt op før de andre. 
Klokken ringer 5 min. i 7, kl. 7, og 
så ringer det til morgenbordet kl. 
kvart over 7. Døren ovre ved morgen
bordet bliver lukket 20 min. over. 
Dem der ikke kommer over før 20 
min. over ... så må de bare vente, 
indtil vi andre har spist. Hvis de er 
heldige, kan de få noget at spise, når 
de kommer ind —.

Kvindelig journalist: — Og hvis ikke der 
er noget?

Elev 1: — Åh jo, men det er der for det 
meste ... så lægger man noget over 
til dem.

Kvndl. j.: — Det gør I andre?
Elev 1: — Ja, præfekterne gør.
Kvndl. j.: — Hvem er præfekterne, hvad 

laver de?
Eiev 1: — De styrer os. Passer på os.
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Udsendelsen kan erhverves på kassettebånd for
medelst 75,— kr. ved henvendelse til: Peder 
Maltha Rasmussen, Hillerød-Posten, Milners- 
vej 44—46, Hillerød.

lufsholm«

Han kan nå det endnu. Oppe fra spise
salen følges han spændt med øjnene. Så 
lyder braget. Han nåede det ikke. Foto 
august 1964.

Kvndl. j.: — Hvem er de?
Elev 1: — Ja, vi har tre præfekter på 

vores sovesal.
Kvndl. j.: — Det er nogle ældre elever? 
Elev 1: — Ja, de går i 3.g på vores sove

sal, men på de to mindre sovesale, 
altså Vuen og Skolebygningen øst, der 
er der også 2.g’ere imellem.

Kvndl. j.: — Hvad synes du om de stør
re elever, der går her, generer de dig? 
Nogle gange — eller jer?

Elev 1: — Nej, det synes jeg ikke. De 
generer nok ... ja, jeg vil ikke sige, 
de generer ... men 6. og 7. klasserne 
... de bliver sådan »rakket lidt ned«, 
fordi ... de er de mindste.

Kvindl. j.: — Hvordan bliver de »rakket 
ned«?

Elev 1: — Ja, altså — bliver kaldt »bel
mere« og sådan noget. Siger, de ikke 
har noget at skulle have sagt og sådan 
noget.

Kvndl. j.: — Tror du, du bliver ligesådan 
overfor 6.-7. klasserne, når du bliver 
større?

Elev 1: — Ja, det tror jeg. Det bliver de 
fleste. Det gør vi da også i 8. klasse 
her. Der ser vi også ned til dem.

Kvndl. j.: — Synes du ikke, det er synd 
for dem?

Elev 1: — Joh, — det gør alle jo. Og de 
griner jo ad det ... de fleste af dem 
... og andre bliver tossede i hovedet.

Guitarspil af en elev. Sang: »House of 
the Rising Sun«.
Mandl, j.: — Det var godt Morten, så 

må du godt lægge guitaren igen. — 
Man unne godt høre, du havde lidt 
vrøvl med stemmen der. Hvor gammel 
er det, du er?

Morten: — Jeg er 13 år. Det er lige i den 
periode, hvor det ikke er så godt med 
stemmen.

Mandi, j.: — Men du har øvet dig på den 
guitar siden sidste år?

Morten: — Ja, jeg kom her i 6. klasse 
og går nu i 7.

Mandi. j.: — Hvad synes du egentlig, 
der er det bedste ved at gå på sådan 
en skole som denne her?

Morten: — Ja, jeg tror nok, når man bli

ver lidt ældre, end jeg er nu, så tror 
jeg nok, det er dejligt at være fri for 
sine forældre. Så kan man gøre, hvad 
man vil. Jeg har hørt, og det vil jeg 
også regne med, at hvis man boede 
hjemme hos sine forældre og var så
dan 15, så skændes man nok meget.

— Men her er man jo faktisk herre 
over sig selv og kan selv bestemme. 
Man bliver meget selvstændig. Det 
synes jeg er godt.

Mandi. j.: — Hvordan med kommerat- 
skabet?

Morten: — Joh, det synes man ... man 
bliver nok gode kammerater med nog
le, men det er ... man kan simpelthen 
hade een den ene dag og så — eller den 
ene time, og så være gode venner med 
ham den næste time. Det er meget 
skiftende, men man lærer jo at leve 
med alle mulige slags mennesker. Om 
man så kan lide dem eller ej, så må 
man jo hele tiden være sammen med 
dem. Men det er måske meget godt, 
at man kan lære at akceptere andre 
folk og deres måde at være på. Der 
er nok nogen, der har nogle forældre, 
der er overrige her på skolen, men jeg 
synes, det er meget få. Der er vel et 
par stykker i min egen klasse, men 
det er ... jeg synes ... Så er der no
gen, der kommer fra den helt anden 
ende også. Og så er der ellers også 
bare sådan ...

Mandi. j.: — Hvordan kan de så sam
men?

Morten: — Åh, jeg synes det går ud
mærket. Altså selvfølgelig, der kan 
være lidt problemer —

Mandi. j.: — Hvordan viser de sig, sådan 
nogle problemer?

Morten: — Den ene kalder een en kapi
talist, og den anden er en proletar, en 
lille — skiderik, ikke?

Mandi. j.: — Hvad synes du, der er det 
værste ved at gå sådan et sted som 
her, nu har vi jo talt lidt om, hvad 
der var det bedste, hvad er så det vær
ste?

Morten: — Jaah ... det værste, det er... 
Det er så ensformigt. Man virker, fun-
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gerer mange gange som en robot. Især 
om morgenen. Det gør man helt auto
matisk det der med at stå op. Det er 
ensformigt.

Mandl, j.: — Er der ikke nok at tage sig 
til i fritiden?

Morten: — Nej ... jo, det er der, hvis 
man gider. Man skal jo bare gide. Og 
så kan man jo svømme og lave alt 
muligt ... men de fleste tager jo nok 
til Næstved og sætter sig ind på et 
cafeteria ... sidder der og spiller på 
en automat eller noget.

Mandi. j.: — Hvor mange er det, I er 
her på gangen?

Morten: — Vi er 35, men en del er 8. 
klasser. 5 er 8. klasser og så er vi tre 
præfekter.

Mandi. j.: — Og i bor — eller sover — 
allesammen på samme sovesal?

Morten: — Ja. Det er en temmelig stor 
sal, men vi sover alligevel tæt sam
men.

Mandi. j.: — Hvordan er det at sove sam
men med så mange drenge?

Morten: — Ja, det er måske et lidt tomt 
rum at ligge og kigge op i loftet i 
om aftenen, men det går. Når der er 
larm af nogle af de andre, så nogle

gange kan man ikke selv falde i søvn. 
Det er måske lidt irriterende, men — 

Mandl, j.: — Er der meget larm?
Morten: — Nej, det synes jeg ikke. Det 

er kun engang imellem. Men ellers 
så —

Mandi. j.: — Hvordan bliver der holdt 
orden, så?

Morten: — Så står vores skumle præfek
ter udenfor, og så åbner de døren lige 
så langsomt, og så tror de, vi ikke kan 
se det. Og så er der nogen, der ikke 
ser det, og så når de snakker, siger de: 
— Ud på gangen! Så skal man ud at 
stå i en time, så man er ved at falde 
om af træthed, og så får man lov til 
at gå ind og lægge sig igen. Det ... 
det virker meget godt.

Mandi. j.: — Hvad med at ryge, må man 
det?

Morten: — Man må ikke ryge, til man 
kommer i 3.real. Hele underskolen, de 
må ikke ryge.

Mandi. j.: — Hvad sker der, hvis man 
gør det?

Morten: — Så ... det kommer an på, 
hvem man bliver snuppet af. Hvis man 
bliver snuppet af en præfekt, så kan 
man nogle gange få konfiskeret ciga-

So vesalen Skolebygningen øst. »Del er 
en temmelig stor sal, men vi sover allige
vel teet sammen*, forteeller Morten i 
teksten. Andre forekommer sengene at 
være luksus-udgaver af de jern-monstro- 
mer, der først for få år siden blev strø
get af inventarlisten.

retterne eller man kan få det, der hed
der hummerslaveri — at man faktisk 
skal være hans slave i et stykke tid, 
eller man kan få en eller anden straf.

Mandi. j.: — Hvad er det?
Morten: — Ja, de kan vel få en Ladby

tur. Det er en lille by, der ligger 2 km 
herfra, og så skal man gå derud og 
få et stempel af brugsuddeleren, der 
er derude, og så skal man gå tilbage 
og vise det.

Mandi. j.: — Har du prøvet det?
Morten: — Ja, jeg har prøvet det en 

gang. Det var, fordi vi skød med sne
bolde mod bygningen. Så var vi ude 
at få et stempel hele klassen.

Mandl, j.: — Er der så ikke nogen, der 
snupper en cykel?

Morten: — Jo, jeg cyklede derud!
Fægt elyde — »touché«-.
Mandi. j.: — Ja, Niels(?), du kan godt 

lægge kåren ... Du er præfekt her
nede, hvad vil det sige?

Niels: — Ja, der er forskellige ting, vi 
skal sørge for. Bl.a. hjælpe sovesals
læreren i at holde styr på de små 
elever. Det har ikke kun noget med at 
holde styr, vi skal også aktivere dem 
lidt. Hjælpe dem og give dem en vis 
almen opdragelse. Vi skal f.eks. give 
dem gode bordmanerer, når vi spiser 
sammen med dem, og vi skal sørge for, 
at de er velsoignerede, opfører sig or
dentligt, når de f.eks. er sammen med 
andre. Det er ligesom et tillidshverv, 
altså man prøver at forklare dem, at 
de bør opføre sig ordentligt og man 
så ... ligesom får dem til at stole på 
een.
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Mandl, j.: — Hvordan bliver man præ
fekt?

Niels: — Ja, udvælgelsen af en præfekt, 
det er noget, sovesalslæreren selv sør
ger for med rektors tilsagn. Det er 
noget, de selv må vælge ... de elever, 
de mener er egnede til.

Mandi. j.: — Synes du, det er en ære at 
være præfekt?

Niels: — Nej, jeg synes, det er en ud
fordring. Jeg tror, at det hjælper en 
senere i livet, at man har været sam
men med små og ligesom har haft den 
tillidspost ... at være mellem to in
stanser, altså de helt små og så også 
haft visse forpligtelser overfor lærerne.

Mandi. j.: — Hvor tænker du på ... 
»senere hen i livet«?

Niels: — Jeg tænker på, hvis man se
nere kommer til at være en slags over
ordnet og skal ligesom fordele arbej
der. Sådan noget lignende.

Snakken og larmen — efter spisning — 
»værsgo’« — skramlen.
Præfekt 2: — Jeg har gået her i 7 år. 

Jeg har oplevet det fra den mindste 
årgang her, og især i de år har man 
jo nok ... set op til præfekterne, og 
efterhånden er man jo nok klar over, 
hvor stort et arbejde ... og hvad det 
indeholder, ikke? Det er man blevet 
interesseret i, og så vil man gerne 
selv gøre en del af arbejdet.

Mandi. j.: — Hvorfor ser man op til præ
fekterne?

Præfekt 2: — Ja, det ... de er ældre, og 
de har jo flere ... de kan jo tillade 
sig at gøre en masse, det gør de jo, 
ikke? Vi må gå i seng, når vi vil, 
ikk’, og vi har ... behøverne ikke at 
være her til lalerne, altså vi har ikke 
fast læsetid og vi har ... er på mange 
måder mere frie og har lettere ved at 
at melde os fra bordene og sådan no
get. Man må jo sige, at vi må også 
have vores fortjeneste ud af det. Hvis 
man kan sige det på den måde. Det 
er et stort arbejde og på den måde ... 
vi skal ... vi skal have noget ud af 
det. Vi bruger tid på det, og så får 
vi ... hvad skal vi sige ... at man 

måske også bliver lokket lidt med de 
ting der.

Mandi. j.: — Hvilken magt har du over 
dine ældre elever?

Præfekt 2: — Jeg har ikke nogen magt.
Mandi, j.: — Men du har nogle straffe, 

du kan idømme dem, ikke?
Præfekt 2: — Jeg kan idømme straffe, 

ja.
Mandi. j.: — Hvilke f.eks.?

Præfekt 2: — Det er jo altså ... Den 
mest almindelige, det er pederne. En 
peder, det er altså for en mindre for
seelse. Hvis nogen de larmer rundt 
under en lal og man har været inde 
og sige til ham, at nu skal I sgu’ hol
de kæft, for nu skal de læse. Og de 
bliver ved, ikke? Så går man ind og 
siger »Du har en peder«, ... et kryds 
i min liste eller sådan. Og for den 
peder kan jeg så gå ned og sige til 
dem, at »Nu skal I aftjene jeres pe- 
dere«.

»Man lærer at dukke nakken.« Buskad
set bag de to drenge er i dag fjernet. 
Bag det ligger Röde plads og i drengens 
kasteretning Egtmontgården. Foto august

Mandi. j.: — Og hvad kan det så være? 
Præfekt 2: — Det kan være, at de skal 

til Næstved efter er eller andet til 
mig. Eller ... det er for det meste, at 
de skal hente noget, ikke? Lave en 
kop the, eller sådan et eller andet.

Mandi. j.: — Hvad skal de til Næstved 
og hente til dig?

Præfekt 2: — Ja, somme tider så er det 
jo meget behageligt, de kan lige smut
te ind og hente en sodavand eller et 
snørebånd eller en kuglepen eller et 
eller andet, ikke? Hvad man i sådan 
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en situation lige har brug for en 
ekstra hånd til.

— Jeg kan godt sige, at straffene i 
løbet af de syv år er blevet vand i for
hold til dengang. Og da jeg har op
levet dem betydeligt strengere, ikke...

Mandi. j.: — F.eks.?
Præfekt 2: — Det er lussinger, ikke? Og 

noget man kalder »Normann-dask« — 
det er altså ... normalt bruger man 
den på sovesalen, når du larmer, ikke? 
Så bliver du hevet ned i håret, så du 
står i sådan en bue og så et klask i 
ryggen.

— Det blev brugt hver aften på so
vesalen. Og jeg har brugt det en gang 
i år. Det var på sovesalen også, og 
det var på to fyre, som jeg altså igen
nem en måned eller sådan noget hav
de bedt om på sovesalen, om de ville 
holde mund. Fordi de blev ved med 
at larme og de hev hele tiden de an
dre med. Det er temmelig irriterende, 
når man sidder herinde — de er lige 
derinde bagved — og skal have nogle 
stile ordnet eller sådan noget og de 
bare bliver ved. Man siger, at man 

For udenforstående blot et værelse, for 
indforståede et præfekt-hummer. Han 
har »fifa« (briks) på hummeret. I be
tragtning af at billedet er taget i august

1964 på Lassengården, er det helt sikkert 
ikke en tilsnigelse. I øvrigt venter Her
lov i aner en spændt på en artikel: Tanker 
foran mit vindue, '64.

kan sagtens gå ind og bede pænt om 
det, men altså de bliver bare ved!

Mandi. j.: — Har du ret til at slå dem? 
Præfekt 2: — Ja, jeg har egentlig ikke, 

hvad skal man sige, sådan direkte lov 
til det, men altså det er jo en, hvad 
skal man sige, en ... udvej, der er ret 
smertefuld og den hurtigste — og også 
den de lettest kommer over.

Mandi. j.: — Kan du selv bestemme det 
som præfekt? Er det ikke et tillids
hverv, du har fra skolen?

Præfekt 2: — Jo, så absolut.
Mandi. j.: — Akcepterer skolen, at du 

benytter sådanne afstraffelsesmidler?
Præfekt 2: — Jamen så det, at jeg kun 

har brugt det på to personer, altså en 
gang ved samme lejlighed ... Og det 
har skolen ... altså, det får de jo ikke 
noget at vide om, altså, men, det var 
en situation, hvor man bliver pacet 
op, og man er jo fanerne ... man bli
ver jo sommetider temmelig ophidset, 
ikke? De bliver bare ved, ikke? Og 
man kommer ind og beder måske tre 
gange om — »okay, nu må I godt hol
de jeres mund, ikke? Jeg har så og så 

meget at lave, og I har fået udsat 
sengning og I har fået en hel masse, 
og I bliver bare ved, ikke«.

Mandi. j.: — De elever, du har under 
dig, har de noget privatliv? Eller har 
du ret til f.eks. at gennemrode deres 
ting?

Præfekt 2: — Jeg har ret til det, ja. Jeg 
har ikke været med til at lave det i år, 
men jeg har ser det sidste år og op
levet det flere gange i underskolen. 
Men der ligger jo nok på ... en sove
sal på 30 mand, der kan man nok få 
en ... ja, en 15 pakker cigaretter og 
du kan få sådan forskellige ... der er 
øl og nogen gemmer en halv flaske 
whisky eller sådan noget. Eller også, 
der bliver taget en flaske, ikke, og så 
drikker vi den. På den anden side, de 
små har jo heller ikke noget, hvad 
skal vi sige ... de er jo klar over, de 
har gjort noget forkert og de ... er 
måske også meget glade for, at vi ikke 
melder det videre til rektor, ikke...

Fuglekvidder.
Kvndl. j.: — Er der nogen, der har lov 

til at komme og kigge i alle jeres per
sonlige ting?

Elev 2: — Ja, vi havde razzia her lige 
før en fest for ikke så lang tid siden. 
Hvor vores sovesalslærer, d.v.s. den 
lærer, der er værge for os, han kom 
ind og ... ja det var om aftenen, da 
vi var gået i seng, så var der en af 
vores præfekter, der holdt os vågne, 
og så tog de een ned efter tur og un
dersøgte ens skabe og ting i det hele 
taget. Der blev der konfiskeret en hel 
del.

Kvndl. j.: — Hvad blev der konfiskeret? 
Elev 2: — Cigaretter og ... sprut, i det 

hele taget.
Elev 3: — Jeg fik taget syv guldøl. De 
lå nede i min skuffe.

Elev 4: — Jeg fik taget en flaske rom. 
Elev 5: — Jeg fik taget 160 smøger. 
Kvndl. j.: — Hvor får I penge fra til at 

købe rom og cigaretter?
Elev 2: — Det er noget, man sparer 

sammen til! — eller også får vi pen
gene af vores forældre.
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Som Pavlovs hunde melder sulten sig 
automatisk ved dette syn. Lugten fra 
køkkenet bølger lifligt forbi eens næse. 
Længst til højre dansk-hører Ih Fischer 
Hansen, nærmest og med ryggen til latin- 
hører Bjarne Normann Jørgensen.

Elev 4: — Eller også køber vi spiritus 
billigt fra dem, der kommer fra ud
landet, hvis nogen f.eks. har været i 
Tyskland.

Kvndl. j.: — Så får I det til en billig 
penge?

Elev 4: — Ja.
Elev 5: — Jeg var lige på juleferie, så 

jeg købte smøger med hjem.
Kvndl. j.: — Har du solgt nogle af dem?
Elev 5: — Nej, det var dem, der blev 

taget.
Kvndl. j.: — Er det ikke ærgerligt, hvis 

man har gået og sparet op til en fla
ske, og den så bliver snuppet?

Elev 2: — Nej, vi har så gode kamme
rater, at vi får altid af dem, hvis vi 
får taget noget af vores.

Elev 4: — Men selvfølgelig er det jo 
ærgerligt...

Kvndl. j.: — Hvor gemmer i de cigaret
ter og det sprut, som I ikke må have?

Elev 2: — Inde på vores værelse, der har 
vi ... oven over det store vindue en 
lille ventilationslem, og den kan så 
åbnes. Der kan der lige ligge en Ba- 
cardirom eller nogle tyve-styks Prince. 
Det passer sådan lige.

Kvndl. j.: — Hvadfor nogle andre gem
mesteder har I så?

Elev 4: — I vores skraldespand, der er 
der sådan nogle hvide affaldsposer, 
som man ikke kan se igennem. Så 
plejer vi at løfte dem op, så kan vi 
gemme nogle øller der neden under. 
Så sætter vi dem ned igen og så kom
mer vi bare skidt ovenpå igen.

Elev 5: — Vi kan også gemme det i 
højttalerne. Der er sådan et horn i en 
højttaler, der kan man lægge sådan en 
flaske Bacardirom ind eller sådan no
get.

Elev 2: — Der er også i nogle af skabe
ne, der er der sådan et lille rum i bag
væggen af skabet, hvor der løber 
elektriske ledninger. Der kan man 
godt lægge en pakke cigaretter ind 
og sådan noget.

Kvndl. j.: — Hvad med piger på værel
set? Er der nogen af jer, der har hørt 
om nogen, der har prøvet på det?

Elev 2: — Ja, men det skal bare ikke gå 
for vidt.

Kvndl. j.: — Kan man også gemme en 
pige i en højttaler?

Elev 3: — Nej, altså ... selvfølgelig, vi 
må gerne have piger på værelset om 
aftenen. —

Elev 5: — Ja, vi skal bare spørge om 
lov —. I går blev der smidt en hel 
masse piger ud fra vores værelse.

Elev 2: — Men de må ikke overnatte 
der, det må de altså ikke.

Kvndl. j.: — Hvordan bliver det så kon
trolleret, at de ikke gør det?

Elev 3: — Fordi, ... vi sover jo på sove
sal —.

Elev 2: — Men der er jo engang imel
lem ... f.eks. præfekterne, de må ger
ne have piger inde på værelserne, og 
så er det engang imellem vi får lok

ket dem ind til os. Så får vi godnat
kys inde på sovesalen...

Latinske undtagelser
Kære redaktør.
På Herlufsholm undervises stadig i la

tin. Men mon man endnu husker det 
vers, som »Løjtnanten«, lærer Hansen, 
lærte os, for at vi skulle huske und
tagelserne fra den hovedregel, at sub
stantiver med endelsen -is er feminium?

Verset skildrer tilstanden i Paris un
der belejringen 1871, og det lyder så
ledes:

Masculinum generis
trifft man nicht mehr in Paris.
Panis, piscis atque canis, 
selbst der saure cucumis 
ist jetzt selten in Paris. 
Aber ehe noch schliesst der mensis 
wird von sanguis rot der ensis.
Oh Paris, was ist dein finis! 
ignis, lapis, pulvis, cinis.

Venlig hilsen
K. H. Baagøe (’06), 

dr. med.
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»Dernedefra« - for 109 år siden

Breve fra to brødre, der i august 1870 — altså for 109 år 
siden — blev optaget på Herlufsholm. Som et forsinket 
»Dernedefra« vil Herlovianeren de næste to år — indtil 
brødrene i sommeren 1872 forlader skolen — bringe ud
drag af de to brødres omfattende korrespondance hjem.

Herlufsholm som det formentlig har ta
get sig ud de år, brødrene Weber gik på 
skolen. Bortset herfra er det et forårs
billede, hvor det egti. burde have været 
fra om efteråret. Ellers er det godt nok.

Ved Flemming Tolstrup (’24)

Efteråret 1870
MELLEM DE NYE diple, som mødte 
på Herlufsholm den 23. august 1870, 
var to brødre IFeber, Frederik Lehmann, 
der var født 18/6 1858 og kom i II klas
se, og Sophus August, der var født 21/7 
1859 og kom i I klasse. De var kommet 
sejlende fra hjembyen Svendborg til Kar
rebæksminde og derfra med vogn til 
Skolen. Frederik gik to år i samme klas
se, medens Sophus det andet år nåede op 
til ham; men ingen af dem udmærkede 
sig i de afgørende skolefag, og i juni 
1872 forlod de Herlufsholm »til Real
skolen i Svendborg«, som årsskriftet for 
1873 lakonisk meddeler. At de senere 
blev dygtige forretningsmænd, Sophus 
tillige skibsbygger og frugtvinsfabrikant 
på »GI. Hestehauge« ved Svendborg, er 
en anden historie.

Fra deres skoletid på Herlufsholm har 
Olaf Borch Gylding (’25) sendt mig en 
mængde breve, hovedsageligt fra Frede
rik, med tilladelse til at publicere dem 
i Herlovianeren. De originale breve er 
hos et barnebarn af Frederik, medens de 
fotokopier, som jeg fik, er gået videre 
til et barnebarn af Frederiks og Sophus’ 

søster, Alma, Birgit Ottesen, gift med 
Svend Ottesen (’29).

Skolen
Det Herlufsholm, de to drenge kom til, 
så noget anderledes ud, end det vi nu 
kender. Klosterbygningen — Røde Byg
ning — var knapt færdig efter den øde
læggende ombygning, som Forstanderen, 
geheimeråd C. C. Hall, havde ladet arki
tekt J. D. Herholdt foretage. Museums
bygningen eksisterede ikke, lige så lidt 
som Sygehuset, Biblioteket og andre byg
ninger i min skoletids »Baggård« — syd 
for Skolebygningen — var påtænkt. Sko
len var samlet i Skolebygningen, og bag 
den lå Avlsgården.

Skolen havde otte klasser — I, II, III, 
IV, V, VI, VII B og Dimittenderne —, 
skolegangen var delt i formiddags- og 
eftermiddagstimer med læsesal morgen, 
middag og aften, og ferierne var ikke 
fastlagt på forhånd. De væsentligste fri
tider var »11 til 12« og »6 til 7«. Skolen 
havde 105 diple. Ugepengene for de små 
var 8 sk.

Rektor var Chr. Listov, som i 1859 
var blevet titulær professor; der var tre 
overlærere: Thorv. Kielsen, Frederik 
Neergaard og Albert Leth, der tillige var 
inspektør, og syv adjunkter: Carl Mossin, 

Hannibal Hoff, Albert Damborg, Vil
helm Schousboe, Jacob Andresen, An
dreas Boje og Andreas Hasselager, for
uden tegne- og skrivelærer Rudolph Ber
telsen, gymnastiklæreren krigsassessor 
J. F. Meier og sanglæreren organist 
Caspar Hoffman. I 1871 vikarierede 
Hans Skeby for den sygemeldte Hoff, 
men han kom først i 1875 til Skolen som 
fast lærer. De figurerer næsten alle i bre
vene tilligemed Ønen frøken Luthera 
Steenberg. Schousboe var sovesalslærer 
for de mindste klasser.

Der er to ting, som særligt præger 
brevene. Den ene er naturligvis daglig
livet i Skolen, den anden er, hvordan 
man nemmest kommer hjem i ferierne, 
og det sidste hænger sammen med, at 
jernbanen først nåede til Næstved i 
1870. Linien Roskilde, Køge, Haslev, 
Næstved, Vordingborg blev officielt 
åbnet den 4. oktober og var den eneste 
forbindelse med omverdenen bortset fra 
vand- og landevejene. I brevene er de 
fleste rent familiære stykker og hilsener 
udeladt. Til gengæld har jeg henvist til 
Loft: Dimitterede fra Herlufsholm og 
til Gøtzsche: Meddelelser om Herlovi- 
anere 1814—1934 udgaaet af Skolen 
uden Studentereksamen — henholdsvis 
D og U for de kammerater, som nævnes 
i brevene.
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Men lad nu drengene selv få ordet:

Herluvsholm den 30 August 1870 — Kjære Moder! Jeg vil først og fremmest takke 
Dig for det Brev som vi fik i Mandags Eftermiddag; dernæst vil jeg spørge dig hvor- 
naar du har bestemt at reise herover thi vi længes meget efter at see Eder igjen min 
Violin er endnu ikke kommen Møllerens Karl fra Karrebeksminde har vist glemt at 
sige det til Sørensen, men den Karl som kjørte for os den første Gang vi vare herovre 
har været herude og jeg har sagt til ham om at sige det. Nu vil jeg fortelle dig hvor
ledes det gik til ved Fugleskydningen. En Decippel ved Navn Mokke (D.1018 eller 
1020) en Søn af Grev Mokke blev Fuglekonge. Lemeire (U.421) blev Prinds. Første 
Gevinst var et Skrivebord den Anden nogle Bøger. Frøken Steenberg har bedet mig 
hilse dog og sige at naar i komme herover kund du komme til at ligge paa Dame
værelset dersom Du vilde det maa jeg bede Dig underrette hende om det. Paa Søndag 
skal de lavere Classer have Fugleskydning det kunne være morsomt om i vare herovre 
til den Tid. Hils nu Alle fra din hengivne Frederik Lehmann-Weber.

Sophus kan ikke skrive iaften paa Grund af Hovedpine og han har betdet mig 
skrive for sig han skrev saaledes.

Kjære Fader og Moder! Tak for det Brev I sendte os. Hvornaar har I bestemt at 
reise herover for jeg længtes saadand efter jer. Det jeg ikke kan lide ved Herluvsholm 
er det at høiere Classer gjøre ved de lavere hvad de vil naar vi saa sige det til Læ
rene saa faar vi fler Prygl og saa her jeg en streng Lære i Naturhistorie som hedder 
Nergaard naar jeg bar siger en Feil faar vi strax en Lussing. Hils nu alle fra din hen
givne Sophus Weber.
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Tiist pr.
8381 Mundelstrup
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Cand, polit. Henrik Bahn Petersen (’72)
Solvej 8, 1. venstre
3400 Hillerød
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Dagbladets Bogtrykkeri
Torvet 10, 4600 Køge
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Hvad diplene sang omkr. år 1600
I BERLINGSKE TIDENDE for 3. no
vember 1975 læste jeg, at en registre
ring af musikhåndskrifter i gamle bi
blioteker bl.a. havde givet besked om, 
»hvad peblingene på Herlufsholm gik 
rundt og nynnede for 300 år siden«.

Det var derfor, jeg med interesse i 
første bind af professor Nils Schiørrings 
»Musikkens historie i Danmark« blade
de frem til afsnittet med titlen »Reper
toiret i Ribe og Herlufsholm«. Det 
fremgår heraf, at der fra Herlufsholm 
fra slutningen af 1500-tallet og begyn
delsen af 1600-tallet er bevaret flere sæt 
— omend ukomplette — håndskrevne 
nodebøger. Da der desuden er overleve
ret talrige trykte musikværker, får man 
indtryk af, at der er blevet sunget flit

tigt flerstemmigt på skolen, mener pro
fessor Schiørring.

Han gør i sin skildring rede for de 
komponister, som er repræsenteret. Des
uden minder han om, at den gamle her- 
lovianer og senere biskop for Sjælland, 
Jesper Brochmand, der 1601—03 fun
gerede som hører og 1608—10 som rek
tor på Herlufsholm, var en overordent
lig musikinteresseret mand, som senere 
gjorde Vor Frue Skole i København til 
centrum for det borgerlige musikliv i 
hovedstaden.

Afsnittet om Herlufsholm er illustre
ret med en morsom tegning fra inder
siden af en håndskreven sangbog. Den 
viser en dipel, som formentlig er blevet 
afbildet af en anden dipel. Bogen og 
tegningen dateres til ca. 1620.

Det er blevet mig fortalt, ar disse no
debøger og musikværker blev solgt til 
Odense universitet sammen med biblio
tekets ældre bogbestand. Det kan dog 
næppe tænkes, at skolen har villet skille 
sig af med bøger, papirer og arkivma
teriale, som belyser forholdene, under
visningen og det åndelige liv på skolen 
i tidligere tider. Det vil derfor interes
sere mig — og sikkert andre — at få 
oplyst, hvordan der er disponeret med 
disse herloviana, som falder uden for 
den normale biblioteksbestand. Og 
hvem, der på skolens vegne traf afgørel
se om, hvad der skulle afhændes, og 
hvad Herlufsholm ikke burde skille sig 
af med.

Frantz Wendt (’23).

Personalia
Socialforskningsinstituttet har i 
juni 1979 udgivet en ny publi
kation med titlen »De kontante 
ydelsers størrelse — 1978«. Insti
tuttets direktør, Henning Friis 
(’30), fremsatte i Berlingeren den 
23. juni I979 supplerende kom
mentarer til publikationen. — 1. 
september 1979 fratræder Hen
ning Friis som direktør for so
cialforskningsinstituttet, efter at 
have beklædt embedet siden 1958. 
Henning Friis har i denne anled
ning udtalt, at han ikke går af, 
fordi han er kørt træt, eller fordi 
instituttet trods støt voksende 
opgavepres ikke i de sidste syv 
år har kunnet få større finanslov
bevilling og flere medarbejdere. 
Derimod vil han gerne, mens tid 
er, selv tage sig af noget egentligt 
socialt forskningsarbejde.

Erfarringerne fra opførelsen af 
det teknologisk avancerede bryg
geri i Fredericia vil De forenede 
Bryggerier nu bruge i et nystar
tet selskab. Med afdelingsingeniør 

Jens Due (’59) i spidsen skal 
Danbrew Consult Ltd. bl.a. søge 
at opdyrke nye projekterings- og 
serviceaktiviteter.

Hendes Majestæt Dronning Mar
grethe fik den 25. juni under sit 
besøg på Kastrup og Holme- 
gaards Glasværker overrakt direk
tør Mogens Schlüters (’37) bog 
om glas gennem tiderne.

Administrerende direktør Bent 
Møller Hansen (’47) kunne den 
1. juli fejre 25 års jubilæum i 
Fjerde Søforsikringsselskab A/S. 
Han har fra 1974 beklædt stil
lingen som firmaets administre
rende direktør.

Læge Philippe Grandjean (’68) 
har i det nyeste nummer af for
brugerbladet »Tænk« fremført 
betragtninger over nogle nye un
dersøgelser, der tyder på, at man 
får lige så meget bly i sig fra vin 
som fra benzin. I uheldigste til
fælde kan der være helt op til 
tre milligram bly i en enkelt fla

ske vin — svarende til den mak
simumgrænse, som WHO har sat 
for blyindtagelse i en hel uge, 
skriver Grandjean.
Professor, dr. med. Mogens An
dreasen (’29) er blevet beskikket 
som medlem af Retslægerådet.
1 »Politiken «s skakspalte bragtes 
den 3. december 1978 et parti, 
spillet af Poul Hage (’23) i det 
Europa-mesterskab for læger, som 
han vandt i januar 1965. Kon
kurrencen var udskrevet af det 
amerikanske medicinalfirma 
Winthrop og havde 250 deltage
re. I skakspalten mindedes om, 
ar Poul Hage har tre danske me
sterskaber bag sig, det seneste i 
1949.
Dansklærerforeningen har under 
titlen »Så længe hovedet sidder 
på kroppen« udgivet et udvalg af 
Sven Holms (’58) værker. En 
litteraturkritiker karakteriserer 
ham som »typisk for en tendens 
i tiden — derfor kan han bruges 
pædagogisk «.

Professor emeritus, dr. phil. F. J. 
Billeskov Jansen (’26) har i den 
udvidede anden udgave af Poli
tikens Forlags Danske Litteratur
historie skrevet et nyt førstebind: 

»Fra runerne til Thomas Kingo«. 
Det karakteriseres af en anmelder 
som værende på samme tid en 
lærdoms- og populariseringspræ
station af format.

Arkitekt Ole Helweg (Ill ’29), 
der har tegnet hoteller i bl.a. 
Moskva og Leningrad, arbejder 
for tiden på projektet til et stort 
kongreshotel i Bagdad. Hotellet 
skal opføres af Skånske Cement- 
gjuteriet.

Klaus Kjølsen (’46) er ikke blot 
overarkivar i udenrigsministeriet, 
men også chef for Hendes Maje
stæts håndbibliotek. 1 det store 
værk om Christiansborg Slot, som 
Folketingets præsidium har ud
givet, har Kjølsen skrevet afsnit
tet om livet på det andet Chri
stiansborg 1794—1884.

Tidl. generalsekretær Frantz 
Wendt (’23) har ved Nordisk 
Råds 7. konference for høje em- 
bedsmænd ved internationale or
ganisationer med sæde i Europa 
holdt foredrag om »The Inter
play between Organizations, Par
lamentarians and Governments«. 
Konferencen fandt sted på Hana- 
holmen ved Helsingfors. — Ved 
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en kursusrække om Danmark i 
Bruxelles talte Frantz Wendt om 
Danmark og Norden. I kursus
rækken deltog embedsmænd fra 
EF-kommissionen. — Til tids
skriftet »Grænsen«s 4O-års jubi
læumsnummer bidrog han med 
en artikel om det nordiske sam
arbejde i denne periode.

Helge Finsen (T5) nåede ikke 
før sin død i oktober 1976 at af
slutte sit værk om »Gamle sten
huse i Island fra 1700-tallet«. 
Arkitekt Esbjørn Hiort har fuld
ført arbejdet om de 8 bevarede 
gamle bygningers historie. Bogen 

er illustreret med Finsens egne 
fotografier og opmålinger af byg
ningerne.
Forfatteren Jens Fink-Jensen 
(’76) har i flere læserbreve i maj 
og juni måneder argumenteret 
for et udvidet europæisk sam
arbejde på områder, som forfat
teren finder centrale i den tid, 
der ligger foran os allesammen. 
— Samtidig har forfatteren fundet 
tid til at indgå ægteskab med 
Jette Hansen. Begivenheden fandt 
sted den 9. juni i Christianskir- 
ken i Sønderborg.
I forbindelse med en diskussion 

i Berlingske Tidende om, hvem 
der er Danmarks yngste student, 
nævntes en række prominente 
personer, der i år har 50-års stu
denterjubilæum. Blandt disse er 
professor, dr. med. Mogens An
dreassen (’29).

Danmarks Radio bragte den 5. 
juni en udsendelse med titlen 
»En biavlers død«. I udsendelsen 
præsenterede Sven Holm (’58) 
sin svenske kollega, forfatteren 
Lars Gustavsens roman med sam
me titel som udsendelsen.
I en radioudsendelse den 11. maj 
om 30’ernes venstreorienterede 

tidsskrift »Vi Gymnasisatu« med
virkede Henning Friis (’30), der 
bl.a. fortalte, at Ebbe Heergaard 
(T9), Mogens Boserup (’28), Per 
Kirstein (’32) og Just Linning 
(’29) havde været blandt initia
tivtagerne til tidsskriftet.

Den 1. juni bragte DR en ud
sendelse med titlen »Uglen der 
fik tusind øjne — Københavns 
Universitet 500 år«. I udsendel
sen medvirkede bl.a. professor, 
dr. med. Mogens Andreassen 
(’29) og forfatteren Sven Holm 
C58).

Følgende studenter klarede skærene og udgør for al eftertid årgang ’79: 3.gsa: Merete Andersen, Hans Becker-Larsen, Rasmus Berg, 
Anne-Lisbet Billehøj, Annette Karin Burkø, Lars Christensen, Oh Henrik Frijs-Madsen, Henrik Glarbo, Lene Marianne Hansen, 
Thomas Harttung, Henrik Hornsleth, Anne Jensen, Nina Pagh Jensen, Marianne Møller, Birgitte Neergaard, Birthe Olsson, Annette 
Pedersen, Charlotte Sørensen, Ole Thomsen, Tinna Weirsøe, Vibeke Aamodt, Knud Henrik Aarup. — 3.gsb: Michael B. Andersen, 
Henrik Bjørke, Kent Bech Christensen, Michael Christoffersen, Astrid Fischer Hansen, Ghita Mørk Hansen, Henrik Kiil Hansen, 
Peter Henrik Rankin Hansen, Birgitte Hybholt, Lisa Neerup Jensen, Lisbeth Lohse, Lene Møller, Lirs Kjær Nielsen, Lisbeth Dagny 
Beierholm Nielsen, Pernille Nygaard, Lone Kølner Pedersen, Jim Reenberg, Sven Rehn, Susanne Stockman Ulrichsen, Claus Wald
mann. — 3.gmx: Käte Akselsen, Kirsten Ambæk, Ann Bjerre Andersen, Niels Babt, Leif Christensen, Michael Grochalski, John 
Hansen, Lirs Hesselberg, Kathryn Holgersen, Søren Holt, Ellen Knudsen, Niels Lynnerap, John Magnussen, Jens Perch Nielsen, 
Anders Obel, Karsten Petersen, Rasmus Højlund Rasmussen, Johan Scheel, Birgitte Stisen. Nina Svanborg, Annette Vind. — 3.gmy: 
Mads Ambus, Lars Andersen, Mogens Bisander, Peter Blach, Jørgen Christiansen, Susanne Hansen, Lirs Hjelmsmark, Dorte Jensen, 
Ole Jensen, Michael Sandager Jeppesen, Alex Larsen, Lirs Atrup Nielsen, Bente Damsbo Olsen, Jørgen Petersen, Klaus Henrik 
Qvortrup, Klans Rønholt, Allan Thomsen.
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3.G ARGANG ’80 har den ære og 
fornøjelse at indbyde Dem- og Deres 
familie til den årlige fugleskydning. 
Da dette arrangement foregår uden 
Hører-bistand etc., håber vi, dagen vil 
forløbe festligt og fornøjeligt med 
forhåbentlig rig mulighed forat møde 
gamle venner og fjender.

Indbydelse 
til 

fugleskydning 
25. august 1979

PROGRAM 

9.30 Procession.
10.00 Skydningen indledes.
12.00 Middagsbord.
12.30 Skydningen genoptages.
13.30 Gammelherlovianer- 

kamp.
14.00 Gammelherlovianer- 

skydning.
15.00 Chokolademarch.

Fuglekongen ventes fundet 
inden kl. 17.00.

777 ære for » gammel «--herlovianer- 
ne har vi flyttet processionen til kl. 
9.30, og således håber vi at få større 
deltagelse allerede fra ‘morgenstunden. 
Der vil endvidere være forfrisknin
ger af enhver art og sædvanlig menu 
ved middagsbordet. Og endelig vil det 
være muligt at deltage i fugleskyd
nings-ballet, såfremt man inden har 
henvendt sig til inspektor.

Ad festlighederne:
DE EKSTRAORDINÆRE festligheder 
blev ikke udtømt med skolefesten den 23. 
maj. Et ekstraordinært festinitiativ har 
også besjælet den nuværende 3.g på sko
len. Allerede mens de endnu var 2.g’ere, 
kontaktede de Herlovianeren for at spør
ge om mulighederne for i annonceform 
at invitere gammelherlovianere ned til 
fugleskydningen den 25. august.

De havde i den anledning allerede 
planlagt, at rektor Gert Olsen skulle 
overtales ril at give tilladelse til, at pro
cessionen kunne flyttes til kl. 9.30.

Ekstraordinær er rusfesten 1979 imid
lertid også: Mødetid på Tuborg Havn 
fredag den 14. september kl. 14.00!

Hermed prøver Her lovianersam fundet 
som noget helt nyt en udskudt, men til 
gengæld udvidet frokost som ramme om 
rusfesten. Og mon ikke også den ændring 
vil betyde en yderligere forbedring af 
det i forvejen populære arrangement?

Rusfest Dato: Fredag 14- september 1979.

Mødetid: Kl. 14.00 i Tuborg Havn.
Sejltur: 2 gange retur til Landskrona, afgang kl. 14.30.
Skib: SVEA SCARLETT, Bellevue Salonnen på båddækket.
Pris: Kr. 120,00 pr. deltager (de ældre).

Kr. 80,00 pr. deltager (de otte yngste årgange).
Russer: Årgang ’79 er inviteret som gæster og skal heller ikke betale for 

deres ledsagere.
Traktementet: I prisen er inkluderet billet, luksusmåltid, 2 øl, 2 snapse, 

kaffe og cognac eller likør.
Under anden dobbelttur bliver der rig lejlighed til yderligere for
friskninger, dog for egen regning.

Tilmelding: Alle skal melde sig senest onsdag 12. september (russer dog 
senest 7. september) til: 
Advokat Jan Trier, 
Gammel Strand 34, 
1202 København K.
Tlf. (01) 14 32 36.

Altså også russer, selv om de er gæster.
Det vil lette ekspeditionen betydeligt, hvis man indbetaler pr. check til 
adv. Jan Trier, se adressen ovenfor,-eller på postgiro 6 07 94 90, også med 
samme adresse. Bestyrelsen.
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