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55. ÅRGANG NUMMER 16 MARTS 1977

TANKER FØR TALEN: At tale i Her
lufsholm Kirke Trollemorgen føles ikke 
som nogen let o g gave. Flere havde an
tydet over (or mig, at de havde følt det 
som noget i retning af det største øjeblik 
i deres liv. Hvordan skulle man benytte 
en sådan enestående lejlighed?

Det var Sven Tito Achen (’40), der 
kom til at nævne, at egentlig burde man 
måske, i stedet for alle de mange varia
tioner af temaet, høre én bestemt tekst 
Trollemorgen. Det satte mig på sporet: 
Jeg ville gerne lade stifterne selv komme 
til orde. Endog de gyldne kæder, som de 
fleste nok omhyggeligt har undgået, 
måtte med. Trollemorgen kan Herlufs 
egne ord vel tåle at høres.

Jeg ville også gerne give udtryk for de 
følelser, som lå bag stiftelsesbrevet i 
1565, og som siden har båret skolen gen
nem de hvirvlende tider. Døm nu selv, 
om det er lykkedes, på baggrund af Te 
Deum, sneen udenfor, og morgengryet 
gennem kirkens ruder.

VED ALTERET i denne klosterkirke fin
des en snæver udgravning eller krypt 
med to enkle, læderbetrukne trækister, 
tæt under kirkens gulv. Her gemmes de 
legemlige rester af Herluf Trolle og Bir
gitte Gøye. En sjælden gang, måske med 
hundrede års mellemrum, åbnes graven 
af nænsomme hænder, for at man kan 
sikre sig, at denne skoles stiftere hviler 
uforstyrret og i fred.

Den 25. juni 1565 var Herluf Trolle 
død i sit hus i København, 49 år gam

Trolletale 1977
Den 14. januar i Herlufsholm Kirke

Af Bent Engberg (’41).

mel, som en af tidens mægtigste og rige
ste mænd. Om bord på sit admiralskib 
var han kort forinden blevet såret i kamp 
med den svenske flåde. Ved siden af den 
sarkofag, som vi om lidt skal se, findes 
hans rustning, beskadiget af det skud, 
som voldte hans død.

Et par dage efter slaget, endnu mens 
han forfulgte fjenden, skrev Herluf Trol
le — sengeliggende i sin kahyt og med 
mindre tydelig håndskrift end ellers — 
følgende brev til sin hustru:

»Min hjerte aller kæreste Birgitte, Gud 
vor herre Jesu Christi fader, ham være 
lov og tak til evig tid for sin store be- 
skærmelse, Amen! — Hjerte kære Bir
gitte, nu i mandags, da var vi til slags 
med de svenske. Jeg kom midt ind i de
res flåde og gjorde dem stor skade, og fik 
også (selv skade), så at der var lidet vun
det på nogen side. Jeg mistede meget 
folk, blev også selv såret i min arm og 
i mit lår. Mig bliver dog intet at skade, 
Gud være lovet!«

Senere slutter brevet:
»Min hjerte kære Birgitte, jeg befaler 

mig i Guds beskærmelse og din kærlig
heds bøn. Gud han være også din be
skærmer, og unde os at finde helbred og 
glæde med Guds frygt og kærlighed.«
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»Ex. kong. mtt. admiralskib Jæger
mesteren, onsdag den 6. juni 1565.«

Underskrevet:
Herluf Trolle, forstander 

for adelens fri skole Herlufsholm, 
din hjerte kære husbond.

Efterskrift den følgende dag:
»Min hjerte kære Birgitte, jeg er nu 

kommen for Dragør, og drager jeg nu i 
morgen til København, om Gud vil. Jeg 
beder dig kærligen, om du kan komme 
til mig, thi mig længes efter dig. Jeg vil 
gøre mit bedste, at jeg kan følge dig 
hjem. Gud være med dig. Skrevet tors
dagen den 7. juni.«

Dette brev er et til alle tider gribende 
vidnesbyrd om et godt ægteskab. Når en 
mand, endnu efter mange års samliv, ta
ler sådan til en kvinde, vil hun for ham 
gå gennem ild og vand.

Det er sagt, at det inderste af kærlig
hed er venskab, og det inderste af ven
skab er kærlighed.

Begge dele lyser ud af Herluf Trolles 
brev. Hans følelser for sin hustru blev 
grundlaget for hendes trofasthed imod 
ham, og da han var død, imod hans min
de, i særdeleshed imod deres fælles pro-
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Skolebygningen og den hvide Grønne- 
Plads set Trollef or middag fra rektorboli
gens gæsteværelse.

hans sind søgte tilflugt: den ubetingede 
tillid til hustruen Birgitte Gøye.

At have en stjerne at sejle efter, et be
stemt mål med sit liv, det giver en utro
lig styrke. Det havde begge skolens stif
tere, og de havde formuleret dem meget 
præcist i de valgsprog, som alle diple 
daglig kan betragte på skolebygningens 
mur. Måske har de den svaghed, som 
korthed giver, men i endnu højere grad 
har de forenklingens styrke og slagkraft. 
De lyder således:

Herluf Trolles valgsprog:

jekt om oprettelsen af Herlufsholm skole, 
som endnu langtfra var sikret.

Der er noget, man kalder et kærlig
hedsbarn. Vel, ikke alle kan gøre krav 
på den betegnelse — men der kan Her
lufsholm skole.

Det er tydeligt, bl.a. ved underskriften 
på Herluf Trolles brev, at stifterne fra 
begyndelsen opfattede skolen som det 
største i deres liv. Som Holberg i Sorø: 
De søgte sig mod barnløshed at væbne / 
ved smuk taktik, disciples ly og gavn.

Fra Herluf Trolles dødsleje i huset på 
Amagertorv har man endnu et vidnes
byrd om hans følelser for skolen, ordret 
gengivet af Niels Hemmingsen, til hvem 
ordene blev sagt:

»Sagde han og iblandt andet: Der er 
ingen ting, jeg ville nu længere leve for, 
end at jeg måtte komme vor nye skole 
til gavn. Men jeg vil dog den befale til 
den almægtige Gud; han finder vel råd 
efter sin hellige vilje.«

Da Herluf Trolle kom hertil, blev det 
imidlertid i en kiste. Den fulgtes den 
lange støvede vej fra København af et 
sørgende følge. Sammen med godsets folk 
var følget de første, som ved begravelsen 
den 15. juli lyttede til de berømte ord, 

som lød i dette rum, og genlød i Dan
marks historie:

»Før end han udfor sidste gang«, be
rettede Niels Hemmingsen, »og var skik
ket af Kongelig Majestæt til admiral over 
kongens flåde, begav det sig, at jeg talede 
med ham den dag, da det nye skib blev 
udskudt i vandet. Og blandt anden tale, 
som vi havde sammen, sagde jeg til ham: 
Herre, I have nu i to år vovet eders liv, 
både til lands og vands! Gud spare eder, 
yderlig at give eder udi livsfare. — Hertil 
svarede han mig så: Mister jeg mit liv, 
får jeg vel liv igen! Vide I, hvorfor vi 
hedde herremænd, hvi vi bærer guld
kæder og have jordegods og ville være 
yppermere og højere end andre? Derfor 
have vi den ære fremfor andre, at når vor 
konge og herre, land og rige haver det 
behov, da skulle vi rigens fjender af
værge, beskytte og beskærme med magt 
og al formue vort fædrene rige, at vore 
undersåtter må bo og være udi fred og 
rolighed. Ja, ville vi have det søde, så må 
vi og have det sure med!«

»Med dette svar skiltes vi ad«, var 
Niels Hemmingsens ord.

Herluf Trolles faste tro på Gud og på 
et liv efter døden gjorde ham til den, han 
var. Men der var en anden havn, hvori

Alting kommer fra Gud 
livet og døden 
rigdom og armod.

Der eksisterer lidt forskellige variatio
ner af valgsproget, men det er fuldstæn
dig entydigt og unddraget sig fortolk
ning — det taler for sig selv. Vi lytter 
dertil, hver især som vi formår.

Hvad angår Birgitte Gøyes valgsprog, 
som står på skolebygningens anden gavl, 
er tingene mere komplicerede. Også her 
foreligger andre formuleringer; men 
substansen er den samme, og holder vi 
os til den, I ser hver dag, lyder den:

Frygt Gud 
gør ret 
og forlad dig ikke på mennesker.

Enhver, som ser denne tekst for første 
gang, vil studse over den mistillid, som 
den sidste sætning indebærer. Vi ved, at 
Birgitte Gøye, som ved sin trofasthed 
mod skolen blev dens egentlige grund
lægger, fik brug både for sin gudsfrygt 
og sin menneske-skepsis. Alligevel har 
mange af os funderet over det sørgelige 
i, at hun tilsyneladende var så skuffet 
over mennesker. Vi nægter også — i 
hvert fald som unge — at tro, at en mis
tillid så afgrundsdyb kan være berettiget.

Har man ingen egentlig tro, søger de 
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fleste tilflugt i et håb om det godes magt 
over mennesket, og drømmer måske om, 
at uegennytte og solidaritetsfølelse til 
sidst vil sejre. Lad os ikke misforstå Bir
gitte Gøye, lad ikke hendes advarende 
ord slukke denne drøm. Det er et fak
tum for den civiliserede verden, at »ma
den smager os bedre, når vi véd, at de 
andre også er mætte«, uden at dette har 
noget med religiøsitet at gøre.

I folkeskolelovens formålsparagraf er 
opdragelsen til kristendom i 1975 gledet 
ud. 1 stedet herfor har man sat begreber 
som åndsfrihed og demokrati. Uanset at 
Herlufsholm er en fri skole, vil denne 
ændring smitte af, og bl.a. er vistnok 
bordbønnen bortfaldet. Verden går dog 
næppe under af den grund.

Så længe vi bevarer Trolledagen og 
skikken med at højtideligholde den her 
i kirken, er stifternes livsholdning og 
mål med skolen ikke glemt. Og så længe 
der her kan stiftes livslange og ubryde
lige venskaber, lever den ånd, som sko
len skylder sin eksistens.

Endskønt det var store rigdomme, som 
Herluf Trolle og Birgitte Gøye overlod 
til rigsrådet og til skolen, var stifternes 
åndelige arv dog endnu vigtigere. Uden 
deres løftende eksempel og inspiration 
til nye slægter ville skolens livstråd for
længst være bristet. Det er den enkle, 
skære sandhed, at de tre hjørnestene, 
som Herlufsholm er bygget på, er troen, 
håbet og kærligheden.

Om disse begreber læses der Fastelavns 
søndag i Danmarks kirker en tekst af 
samme rækkevidde som den, vi hørte til 
jul, og som begyndte med ordene: Men 
det begav sig i de dage, at en befaling 
udgik fra kejser Augustus —. Symbolsk 
nok ligger Trolledag imellem disse høj
depunkter. Den 20. februar indledes tek
sten: Talte jeg end med menneskers og 
engles tunger, men ikke havde kærlig
hed, da var jeg et rungende malm eller 
en klingende bjælde. Men for os i dag 
vil vi, i mindet om denne skoles stiftere, 
blot lade lyde den sidste sætning:

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse 
tre; men størst af dem er kærligheden.

Herlovianersamfundets bestyrelse har i den senere tid modtaget en del klager....

Herlovianersamfundets 
T rolleaften

LUFTTRYKKET var højt lørdag 15. ja
nuar, vejrguderne holdt pause i Dan
mark, og gamle herlovianere listede iført 
skumle kostymer hen imod den oplyste 
plet, Assurandørernes Hus, Amaliegade 
10, i den dunkle Frederiksstad. På det 
gamle slot i nærheden gik vagten urolig 
omkring med skarpladte geværer.

Tårnuret slog halv. Den halve referent 
konstaterede tilfreds, at han var præcis 
på klokkeslæt. Alt gik som planlagt. Han 
sneg sig ind ad døren ved den lysende 
plet. Alle var der. En leder af sammen
sværgelsen meddelte stolt, at kassen stem
te. Tårnuret slog hel.

Mens dette stod på, ilede den anden 
halve referent over Kgs. Nytorv. Han 
kikkede stakåndet på sit ur. Klokken var 
blevet syv. Mon han kunne nå det? Med 
hastige skridt styrtede han ind ad døren, 
smed sin overfrakke og stormede ind i 
spisesalen. Men ak! Det var for sent. 
Maden var serveret, og man havde taget 
hans plads.

Alligevel blev konspiratorerne så over
raskede ved synet af den anden halve re
ferent, at man gav ham en plads, en pen 
og et papir, så han kunne skrive føl
gende:

Som vanligt bestod menuen af:

Piscis, 
Siær og 
Nøster, 

hvidvin, rødvin, hedvin, Dorph-Petersen 
samt diverse talere.

»Herlovianersamfundets bestyrelse har 
i den senere tid modtaget en del klager 
over, at opholdene mellem retterne var 
for korte. Dette er blevet taget til efter
retning, idet vi har sørget for at få læn
gere taler.«

Med dette vidnesbyrd om bestyrelsens 

aktiviteter gav formanden ordet til afte
nens Trolletaler Tobias Ritzau (’26), der 
lovede os, at det vil blive et godt forår 
(se næste side).

»Herlovianersamfundets bestyrelse har 
i den senere tid modtaget en del klager 
over højlydt snakken under talerne. Den
ne klage vil dog ikke blive taget til efter
retning, idet den næste taler udmærket 
kan tale for sig selv.«

Det var F. J. Billeskov Jansen (’26), 
som talte om og for jubilarerne (se side 
180).

»Herlovianersamfundets bestyrelse har 
i den senere tid modtaget en del klager 
over, at kontingentet er for lavt for de 
yngste årgange. Denne klage vil ikke 
blive taget til efterretning.«

Om disse yngste årgange (kommende, 
nuværende og forhenværende) talte Heis, 
rektor Poul Kierkegaard, der på utallige 
opfordringer var mødt op sammen med 
Mia som Samfundets gæster.

»Herlovianersamfundets bestyrelse har 
i den senere tid modtaget en del klager 
over, at talerne er for lange. Dette vil 
dog ikke blive taget til efterretning, idet 
vi nu er kommet til aftenens sidste taler.«

Med dette vidnesbyrd om bestyrelsens 
manglende aktiviteter gav formanden or
det til 65-års jubilaren, ørelæge Christian 
Hvidt (TI), som talte om angst og glæde 
ved at være dipel før Første Verdenskrig.

Derefter var der kaffe, cognac, likør, 
musik, dans og natmad i de tilstødende 
lokaler.

Blandt gæsterne sås, udover de oven
nævnte, jubilarerne fra ’26 og TI med 
fruer, heriblandt forstanderen, kammer
herre ./. J. Jermiin (’26) og kammerherre
inde Jermiin, samt de to halve referenter:

Peter A. Slemssen ClG) og
Martin B. Jørgensen (’75).
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Det bliver et godt forår
Tale ved Herlovianersamfundets 

Trolle fest i København lørdag 15. januar.

Af Tobias Ritzau (’26)

FØRST vil jeg sige tak til Herlovianer- 
samfundet, fordi 1 har inviteret os hertil 
i aften.

For et par dage siden ringede besty
relsen til mig, og formanden, Dorph- 
Petersen, bad mig holde Trolle-talen ved 
festen her i aften. Han blev sekunderet 
af næstformanden, Schaumburg-Müller, 
der bedyrede for mig, som i 30 år har 
været udlandsdansker og boet nord for 
Polarcirklen og syd for Ækvator, at 
Trolle-talen nu om stunder slet ikke var 
som i gamle dage: højtidelig national
historisk, — nu kunne talen være om alt 
andet. Nå, hvad da? spurgte jeg.

Jo, han var sikker på, at Herlovianer
samfundets medlemmer gerne ville høre 
om Fædrelandet, også meget gerne om 
Foråret, og også om — øh — Skydning, 
og han vidste, at de ville sætte særlig 
pris på at høre om Afrikanske Mørk
hudede Piger. — De, som kender næst
formanden Ernst Schaumburg-Müller, vil 
vide, at det unge menneske altid har 
været præget af en vis — om end ikke 
frækhed, så dog i hvert fald — frejdig
hed. Jeg ved ikke, om han har erhvervet 
dette charmerende karaktertræk på trods 
af eller på grund af den opdragelse, 
Louis Mourier og jeg bibragte ham, da 
han i årene fra 1923 til 1926 var vor 
hummerslave.

Da jeg fortalte min kone, at Her- 
lovianersamfundet havde inviteret os til 
Trollefest, tyggede hun lidt på det og 
sagde så: »Her står Arkitekt Tobias Rit
zau og frues nærværelse. Hm! og frues 
nærværelse! Der kunne jo lige så godt 
stå, at de ville se dig med appendix, en 
kvinde kan jo ikke engang blive kaldt 
ved navn i dette mandssamfund.« — Må
ske har I andre også erfaret, at kvinde

året ikke er gået sporløst hen over kær
nefamilierne! — Nå, jeg svarede hende, 
at det var vel ikke anderledes, end når 
vi fik en indbydelse til en fest hos hen
des familie, hvor man ville se: dig og 
din mand. »Jamen det er da noe helt 
andet, det er jo familien«, sagde hun. 
Nej, hørte jeg mig selv sige, det er ikke 
noget andet, for det er jo netop min 
familie. Det lyder måske mærkeligt, men 
Herlovianere er en stor familie. I vort 
fælles barndomshjem, Herlufsholm, lærte 
vi at tale det samme dansk med dets 
egenartede udtryk, underfundige afskyg
ninger og særlige betoninger, ligesom 
man i mange familier taler et medvide- 
risk sprog, som gør det let for medlem
merne at comprendre å demi mot og ud
tale deres Schibboleth rigtigt.

Og vil man overleve i et sådant fæl
lesskab, fem, seks, syv år, hvert døgn, må 
man tilpasse sig fællesskabets omgangs
former og opbyde, hvad man måtte eje 
af humor. Vore vanskeligheder og trium
fer, glæder og lidelser blev også fælles
eje — mens vi hver for sig efterhånden 
blev os selv bevidst som mennesker. Men 
vi fornemmer stadig fællespræget. Her 
har vi vor rod. Og så er det også som i 
andre store familier: man ser ikke hin
anden hver dag, nogen måske med års 
mellemrum. Men når vi kommer sam
men, fornemmer vi præget hos hinanden, 
så er afstande i tid og rum glemt, alle er 
igen med i kredsen, og man lytter med 
sympatisk interesse til de mange gamle 
historier og også til dem, som den gamle 
onkel fra Afrika fortæller.

Det sker også, at man blader i stam
tavlerne og hygger sig med Nostalgi. Min 
slægt har i snart 300 år været knyttet til 
den gamle skole. En af mine tip, tippe- 

tip-tip oldefædre var forstander på Her
lufsholm så tidligt som fra 1694 og til 
sin død i 1703.

(Forstander i datidens sprog svarer 
omtrent til godsinspektør i dag. Nutidens 
forstander hed dengang skoleherre.) Han 
hed Johan Georg von Kanneworff. Hans 
søn Niels Kanneworff, født 1686, var 
dippel på Herlufsholm, og en senere 
ætling, Anders Jesper Kanneworff var 
hører på Herlufsholm fra 1755. Min far 
kom på Herlufsholm for et lille 100 år 
siden, i 1884. Fra dengang og op til min 
tid, 1920, har der været 5 af slægten på 
Herlufsholm, 4 af mine onkler og 1 fæt
ter. Og efter min tid har der været 2 af 
mine sønner og 1 sønnesøn. Døtre i sko
lealderen har jeg ikke flere af, men må
ske min yngste søn, han er 10 år, om et 
par år kan slutte sig til rækken, så du
sinet bliver fuldt. Lad det nye spire!

Nå, dette var blot en lille opvarmning, 
eller afledningsmanøvre, men jeg ser på 
formanden, at nu er der ingen vej uden
om, nu skal vi til dér, jeg er blevet be
ordret til at tale om. Jeg forstår så inder
lig vel, at det er en stor hæder at blive 
delegeret til Trollefest-taler, og jeg tak
ker ærbødigst.

Emnet har jeg altså, som I hørte, fået 
opgivet til: Fædrelandet, Foråret, Skyd
ning og Afrikanske Mørkhudede Piger.

I vort russår. i maj 1927, holdt Herlovi- 
anersamfundet alle tiders Forårsfest, Den 
Store Sangerfest, her i København. Sko
lens sangkor, 80 diple, med organist Gade 
i spidsen var inviteret sammen med rek
tor, lærerne m.fl. Festen fandt sted i 
Nimbs fine selskabslokaler og kostede 5 
kr. for de unge og 10 kr. for de ældre. 
I teatersalen foregik koncerten, hvis høj
depunkt var fremførelsen af C. C. Hoff
mans og Hans Kaarsbergs Kantate. 
(Hoffman var organist på Herlufsholm 
ca. de sidste tyve år af forrige århundre
de og den gamle amtslæge Hans Kaars- 
berg var student fra 1873.)

Blandt solisterne var fire russer, nem
lig Sven Bang, Svend Fournais, Jens Hen
riksen og Tobias Ritzau. Der var i kan- 
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taten indlagt et »Melodrama« — sådan 
har komponisten skrevet på nodebladet, 
vi ville vel sige melodramatisk recitativ 
med pianoledsagelse — og det var jeg 
blevet udset til at fremføre, mens Gade 
rullede akkorder og praltriller.

Ja, Du er skøn, du gamle
røde Gaard, 

Naar Vintrens Sne din Fod
og Isse krandser, 

Naar Storken kommer, og
den unge Vaar

Med Smil og Sang i dine
Lunde danser...

Måske nogen af Jer husker det?
Vi havde naturligvis prøver før kon

certen, og efter den sidste fulgtes jeg ud 
med Gade, som sagde: »Det sidste i re
citativet handler om Herluf Trolle og 
Fædrelandet, ligesom i sangen vi synger 
Trollemorgen: »Lær os at vorde Mænd 
som han, til Hæder for vort Fædreland« 
— det er bare her sagt på en anden måde:

Der hvælver Drengen kækt
sin Fremtids Himmel, 

og på dens Undre tror han
barneglad.

Kan du ikke se, det er Brille-Olsen, der 
drømmer om at blive Statsminister til 
Hæder for Fædrelandet!

Og Gade fortsatte: »Og så var der en 
ting om Foråret;

-- Hvor Bøgen Ømt de unge Vaar- 
skud tor...

Der kommer jeg med en akkord på 
ømt. ikke med C, men med Cis, altså ikke 
ømt, men hæv tonen lidt til »ø-mt«.

Og så løftede den kære organist Gade 
sit store sangerhovede mod den klare 
vårhimmel og sagde: »Tobby, det bliver 
et godt Forår!« — Og det blev det vist.

For at fortsætte historien om Foråret, så 
må jeg fortælle om en anden lærer, vi 
havde. Da vi 50-års jubilarer som unger 
kom til Herlufsholm, havde han været 
på Herlufsholm i over 30 år. Han blev 
altid tituleret Hr. Overlærer. I omtalen 
hed han kun: Ballonen. I min fars tid 

hed han Løjtnant Hansen, senere blev det 
til Overlærer Jerntoft. Han underviste 
i to tilsyneladende vidt forskellige fag: 
Gymnastik og Latin, men der var nok 
alligevel en forbindelse, som jeg her skal 
antyde.

Ballonen yndede at udtrykke sig i sen
tenser, originale bonsmots med vittigt 
lune. Han sagde f.eks. ofte: »De røde er 
de skrappeste!« Med »rød« mente han 
rødhåret. — Og her må jeg indskyde, at 
den gamle overlærer jo havde ret. Her 
sidder nu beviset imellem os, 50-års jubi
laren, en af de røde, Jens Just Jermiin, 
som er så skrap, at han nu er forstander 
for Herlufsholm.

Nå, til gymnastik var jeg, selv om jeg 
var rød, ikke skrap, men til latin gik det 
bedre. Ballonen skrev så i mit vidnes
byrd: »Tobby har brukket Nakken på en 
Sten men han har aldrig brækket Halsen 
på et latinsk Verbum. Derfor er han den 
skrappeste til Latin, men den ringeste til 
Gymnastik.« Da vi nu skulle have en 
slags eksamen i gymnastik — der var 
sendt en fremmed censor til at overvære

Ballonen, i jægerjakke og knæbukser 
{men uden gamacher). Hunden er nok 
Herthas efterfølger. Thure Krarup (’31), 
som er mester for billedet, 1929. mener, 
at den vistnok hed Chang (eller Jean). 

prøven — og vi var kommet til smidig
hedsøvelser, så lagde vor akrobatiske før
stemand, Sven Bang, for med hoved
spring og kraftspring og nakkespring og 
badutspring, så det var en lyst, og de 
andre fulgte efter slag i slag. Så stod jeg 
til sidst i rækken, og Ballonen sagde hen
vendt til den fremmede censor: »Ja, de 
røde er de skrappeste, men den røde her 
har brukket nakken, så han må ikke gøre 
hovedspring; men så kan han bøje et 
latinsk verbum i stedet for«. Og hen
vendt til mig: »Først står du ret, Røde!« 
»Tollo! Hr. Overlærer«. »Og så tar du 
tilspring!« »Sustuli! Hr. Overlærer«. »Og 
så går du rundt!« »Sublatum! Hr. Over
lærer«. »Til slut står du ret igen!« »Tol
iere! Hr. Overlærer«. »Det var ret! Der 
ser De, hr. gymnastikinspektør! Tollo, 
sustuli, sublatum, tollere. Jo, de røde er 
de skrappeste!«

Men Ballonen havde opdager, at jeg 
var brugbar ril skydning.

Jeg havde været så heldig at ramme 
plet nogle gange. »Du er rolig på hån
den, Røde«, sagde han. Det hændte, at 
jeg fik lov til at følges med ham ud over 
markerne. En majdag var vi kommet ud 
på markerne ved Calcutta. Det forekom
mer mig, at Ballonen ville se efter en rå
buk, eller spor ofrer den, han nævnte 
ikke noget om, at han ville jage den, 
men han gik med geværet i en rem over 
skulderen, og han havde hunden med. — 
Hed den ikke Hertha? Der var ikke et 
menneske at se, bare de bølgende marker 
og det lysegrønne skær fra netop ud- 
sprungne skove. Ballonen havde fortalt 
jagthistorier og belært mig påny om vå
bens retre brug. Han skød forresten ikke 
en hare, han pusted- den! I nærheden af 
de første træer oppe på bakken standsede 
han og trak en af papskydeskiverne fra 
gymnastiksalen op af lommen, den var 
fastgjort til et lille bræt. Så instruerede 
han mig om, hvor jeg skulle stå, og hvor
dan jeg skulle kaste skiven så højt og 
langt, som jeg kunne.

Selvfølgelig traf han, og så sagde han: 
»Nu skulle jeg jo kaste, men gigten pla
ger mig. Når jeg trykker her — (og han 
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trykkede med den ene hånd på et sted på 
den anden) — så gør det ikke ondt, og 
når jeg trykker her, så gør det heller ikke 
ondt, men når jeg tryk... Av! Den for
bandede gigt!« Så det blev til, at jeg 
hængte en ny skive op i der yderste træ, 
hvor den vendte og drejede sig i forårs
vinden. Det lykkedes mig at træffe til 
Ballonens tilfredshed. »Du er rolig på 
hånden«, sagde han. »Nu går vi hjem«. 
Og der stod han, den gamle Overlærer, 
i sin rummelige brun-grønne jægerjakke 
og knæbukserne og de brune gamacher, 
en stor skikkelse med et lille rundt hoved 
med bulehat på toppen. Så drejede han 
sig om, så op mod solen og sagde: »Det 
bliver et godt Forår. Røde!« —. Og det 
blev det vist.

Da jeg nu for en times tid siden kom 
her til Amaliegade, så jeg for enden af 
gaden den kraftfulde Kolonnade med det 
smukke vue mellem søjlerne ind til ryt
terstatuen bagved. Og da faldt stikorde
ne: Fædreland, Forår, Skydning ned i 
mig.

Det var foråret 1945, jeg tænkte på. 
Vi var en gruppe, som om morgenen den 
5. maj rykkede ind på Amalienborg. Vor 
delingsfører var Louis Mourier, det er 
den hyggelige mand, som sidder dér, min 
gode ven i gode og onde tider i et langt 
liv. Kort efter, at vi var kommet til pa
læet her for enden af gaden, måtte vi ud 
i Kolonnaden, fordi der blev skudt mod 
slottet fra Amaliegade og Set. Annæ 
Plads og fra tagene her rundt om. Vores 
kaptajn sagde, at vi havde bedst dækning 
bag sandsækkene, som var stablet op i 
Kolonnaden, men søjlerne gav ikke dæk
ning, da de er af træ. — Som arkitekt 
vidste jeg dette. Harsdorff udførte Ko
lonnaden til en festdekoration, og derfor 
blev den lavet af træ. Men nogen i grup
pen hørte det muligvis ikke eller glemte 
det. En riffelkugle nede fra gaden splin
trede den yderste del af en søjle og traf 
en af vore kammerater i panden, så han 
blev dræbt på stedet. Kort efter kom kap
tajnen og vor kompagnichef, som sagde: 
»Ras, bliv lige med herover, så vi kan 

få dem ned fra tagene. De siger, du er 
rolig på hånden.« Og det var ligesom, 
jeg hørte Ballonens ord igen og var til
bage på Herlufsholm i det unge forår.

Men denne følelse skulle blive endnu 
tydeligere nogle dage senere. Vi skulle jo 
passe på den gamle konge, Christian X, 
og havde vagter ude overalt på Amalien
borg, ude på pladsen, ved portene, foran 
indgangene og bagved indgangene, og 
foran kongens værelser. Tilfældigvis kom 
jeg til at få vagten inde foran kongens 
værelse, og Dronning Alexandrine kom 
ofte ud og sørgede for, at vi fik kaffe, og 
fortalte os, hvordan kongen havde det. 
Han havde været syg i nogen tid. En for
middag bad hun mig lige komme med, 
kongen havde det bedre og ville ud på 
en køretur. Hans bil var kørt frem på 
bagsiden af palæet, og vi efterså port og 
udgang til Fredericiagade. Kongen havde

Hermed indkaldes — ifølge samfundets love, statutter, bestemmelser 
og almindelig sædvane — til:

Herlovianersamfundets ordinære

GENERALFORSAMLING
torsdag den 31. marts kl. 19.30

i Assurandørernes Hus, Amaliegade 
10, København K.

Adgang og stemmeret for alle Her
lovianersamfundets medlemmer. Til
melding er ikke nødvendig.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Kassereren aflægger regnskab.
4) Godkendelse af budget for 1977.
5) Fastsættelse af medlemskontingent 

for 1977, jfr. lovenes § 4.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

andre embedsmænd.
7) Eventuelt.

vanskeligt ved at gå, så han måtte hjæl
pes ind i bilen. »Garder!« sagde han til 
mig, »hvad er Deres navn?« »Røde Ras, 
Deres Majestæt!« Han så lidt strengt på 
mig, syntes jeg, ansigtet var furet med 
mange rynker, men så blev de ligesom 
glattet ud, og han så op mod solen, som 
brød frem på vårhimmelen. »Få porten 
åbnet, Røde Ras! Det bliver et godt 
Forår!« »Ja, Kong Christian, det er alle
rede godt på vej.« Og så kørte den gamle 
konge ud i sin næsten befriede by. Jeg 
stod og tænkte på Herlufsholm, og hvem 
som for tyve år siden havde sagt til mig: 
Det bliver et godt Forår!

Det var, hr. formand, hr. næstformand, 
det bestilte causeri over de opgivne 
emner: Fædreland, Forår, Skydning — ja, 
nu havde jeg nær glemt det sidste:

Afrikanske Mørkhudede Piger!

Ad dagsordenens pkt. 5: Bestyrelsen 
foreslår, at kontingentet forhøjes til 
90 kr., hhv. 45 kr., for 1977.

Ad pkt. 6: John Richter (’47), 
Klaus Aarup (’51), Mikkel Vass-Sø- 
rensen (’70) og Lars Thuesen (’74) er 
på valg for en periode af to år. Besty
relsen foreslår genvalg af dem alle — 
og de har erklæret sig villige til at 
fortsætte.

Efter generalforsamlingen arrange
rer vi smørrebrød og deslige for del
tagernes egen regning.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen.
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Jo, I husker vel alle Jomo Kenyatta, 
Kenyas præsident! Han fik lyst til at 
have en pigegarde, Women’s Army 
Corps. Så der blev sendt bud på en hånd
fuld engelske dame-officerer, en imposant 
major og en høj slank kaptajn, en blon
dine forresten, som skulle sætte skik på 
de afrikanske mørkhudede unge piger. 
De blev uniformeret med en lille grøn 
hat, og så nogle andre småting som en 
lille, lys, lårkort kjole og sorte højhælede 
sko. Det viste sig jo hurtigt, at nogle af 
de mørke piger var bedre end andre, så 
de blev sergenter, og nogle af dem igen 
bedst, så de blev løjtnanter. Men de 
skulle jo have et sted at være, alle disse 
hundreder hoftebredt henvandrende sol
dater. Så jeg blev bedt om at få Women’s 
Army Camp op at stå i Nairobi — og 
det helst lidt pludseligt. Et år, sagde jeg, 
at jeg måtte have.

Til denne byggeplads plejede jeg at 
komme ret ofte — ikke udelukkende for 
at følge soldaternes militære fremgang, 
men fordi jeg da altid har søgt at tage 
vare på mine klienters morsomme inter
esser. Entreprenører og ministerielle em- 
bedsmænd kan jo være lidt kedelige i 
længden, så til de ugentlige byggemøder 
indbød jeg derfor majoren, den blonde 
kaptajn, og de mørke løjtnanter. En af 
løjtnanterne var bedre end de andre, og 
altså bedst, desuden var hun den kønne
ste og meget interesseret i at holde nær 
kontakt med byggeledelsen. Så da majo
ren efter et års forløb skulle rejse, blev 
den blonde kaptajn major, og den bedste 
— og altså kønneste — mørkhudede løjt
nant skulle blive kaptajn!

Vi var næsten færdige med de fleste 
bygninger, så lejren kunne indvies sam
men med udnævnelsen af den første 
kvindelige Kikuyu-kaptajn. Hun var dej
lig, med et strålende smil som forårsregn 
over den tørre savanna. Hun hed Wam- 
bura, som betyder Regn, og den gamle 
præsident Kenyatta blev så begejstret for 
hende, at han sagde: »Dig vil jeg have 
til kone, kaptajn Wambura!«

Kenyattas kone, Mama Ngi na, sagde, 
at det skulle han gøre, det ville bare lette

Afrikansk mørkhudet rekrut.

hende, og alle de høje generaler og ober
ster grinede. Men da blev Kenyatta lidt 
betænkelig og sagde, at det kys, han 
skulle have haft, efter at han nu havde 
gjort hende til kaptajn, det kunne hun 
give til arkitekten, som havde sørget for 
lejren.

Jeg vil ikke tale om løjtnanter, men 
det er i hvert fald første gang, at jeg har 
fået kys af en kaptajn i livgarden.

Kenyatta lo og sagde: »Lad os gå ud 
og se på lejren. Jeg har været i Dan
mark og kender Kong Frederik. Han har 
ikke piger i sin garde, vel?« »Endnu 
ikke, Deres Excellence«, svarede jeg.

Udenfor var regnen holdt op, og solen 
brød frem. »It will be a fine spring, 
architect!« sagde Kenyatta. Og fra ækva
tors sol var jeg straks tilbage til forårs
markerne ved Herlufsholm. — (Eller er 
det måske at stramme den for stærkt.)

Til slut: Kan I se for jer, ham som blev 
461 år i går, den 3 alen høje unge admi
ral Herluf Trolle, som i foråret 1565 
går ned ad Højbro. Han og Birgitte Gøye 
har for få dage siden, den 26. maj, fået 
kongelig stadfæstelse på gavebrevet til 
Herlufsholm skole. Nu skal han som 

øverste admiral og anfører på krigstogt 
med flåden. Han vender sig om i vår- 
solen, svinger hatten og råber: »Det bli
ver et godt forår, Birgitte!« — Så sejlede 
han ud med sine skibe, men kom kort 
efter dødeligt såret tilbage og døde 25. 
juni, inden sommeren rigtig var begyndt. 
— Blev det et godt forår — alligevel?

Venner, lad os mindes Herluf Trolle 
og Birgitte Gøye i ærbødighed og tak
nemlighed og drikke deres skål. — Og 
derefter råbe et leve for Herlufsholm.

Lolland-Falstersk 
Trollefest 1977

SIDSTE års rapport fra de fede sydhavs
øer mundede ud i spørgsmålet: hvor mø
des vi fredag 14. januar 1977? Svaret 
indløb og. blev rundsendt i november: 
på Frederiksdal hos Christine og Jon 
Krabbe (’54)!

Frederiksdal ligger i den vestligste ud
kant af vort revier, ud mod Langelands
bæltet ikke langt fra Tårs færgehavn. 
Egnens yndigheder lå dog skjult i mørk 
nattekulde, da bilerne henimod kl. 18.30 
rullede ad den sidste stump vej frem til 
den store hovedbygning, der til gengæld 
modtog gæsterne med varm festbelysning 
over hele facaden. Og inden døre knitre
de birkebrændet med forjættende duft 
fra fire kaminer i tre store stuer og — 
som det inden længe skulle vise sig — 
i porcelænsovnene i den rummelige spi
sesal, hvor 14 herlovianere med lige så 
mange damer snart faldt til om et herligt 
pyntet festbord.

Efter hovedretten — steg af dyr, ned
lagt af værten i egen skov og superbt 
tilberedt med alskens tilbehør af den 
fransk fødte værtinde — holdt Frederik 
Danneskiold-Samsøe (’32) og hans grev
inde Lykke (moder til en herlovianer) en 
nyskabt tale om og for Herlufsholm, i 
stifternes ånd den rette vekselvirkning 
mellem mand og kone.
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Efter festmåltidet fløj timerne af sted 
i et samvær, der i de grupper, som refe
renten roterede i, var forbavsende lidt 
præget af »dengang«, men ikke af den 
grund var mindre animeret. Den ældste 
i kredsen var også denne gang Andrei 
Grønnegaard (T3), mens Stage (’14) 
havde meldt forfald og Christian Jørgen
sen (’18) i sidste øjeblik var blevet ned
lagt af influenza. Sidstnævntes fru Fritze 
var heldigvis ikke slået ud; andre fra tid
ligere Trollefester savnedes også, men 
nye gled ubesværet ind i selskabet, som 
stadig blev holdt til ilden af det utrætte
lige værtspar. Natmad og fingerkys styr
kede til opbruddet mod de lange lolland
ske vinterveje.

Altså igen en helt rigtig Trollefest! 
Kan denne lokale tradition fortsætte til 
næste år? Hvem har plads til så stort et 
selskab? Kredsen skulle endda meget 
gerne stå åben for nye gammelherlovi- 
anere, der slår sig ned syd for Storstrøm
men. Sådanne opfordres i alle fald herved 
til snarest at melde sig til undertegnede 
kontrillefugl.

Henrik Hertig (’33), 
Maribo.
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Fortid, Nutid og Fremtid
Jubilarernes Tak ved Trollefesten 1977.

Ved F. J. Billeskov Jansen (’26).

Kære Venner i Herluf og Birgitte.
Se frem, men ej tilbage! siger Digte

ren, men passer det nu ogsaa? Blot jeg 
citerer disse Ord, ser jeg jo tilbage paa 
Skoletiden, for de staar i Ingemann’s 
Holger Danske, som vores Dansklærer, 
Hr. J uel-Møller lod os læse.

For Resten tror jeg ikke, at vi, der blev 
Studenter fra Herlufsholm i 1926, er saa 
forfaldne til at se tilbage. Vi gaar vistnok 
ikke rundt hver for sig og drømmer no
stalgisk om de smukke Vandringer i Sko
vene ved Herlufsholm, de muntre Roture 
om Aftenen paa Susaaen, de sollyse Ti
mer paa Tennisbanerne, de larmende 
Fællesaftener eller de kyske Sværmerier 
ved Trolleballet. Vi skal tværtimod ramle 
sammen for at Gnisterne fra dengang 
slaar ud i Lue. Vi lever i Nutiden, hver 
i sin Nutid. Og til denne Nutid hører 
Tanken paa Fremtiden. Ikke blot Om
sorgen for Børn og Børnebørn, men for 
det Arbejde, vi har udført eller stadig 
staar i. Lad os tage Lægerne først, Olaf 
Kirstein og Mogens Winge. De ser jo 
ikke gerne, at Patienterne dør mellem 
Hænderne paa dem. Winge har endda 
haft Ansvaret for hele den danske Ma
rines Sundhedstilstand, og saa lærer man 
at holde Øjnene aabne. Og Arkitekterne 
blandt os, de haaber sandelig, at de Huse, 
de har faaet op at staa, vil blive staaende 
længe. Hvad enten disse nu ligger i Fæd
relandet, som Svend Fournais’ eller nær 
Ækvator og omkring Nordpolen, som 
Tobias Ritzaus. Naar man som Billeskov 
Jansen er blevet en Slags Videnskabs
mand, vil man gerne slaas for, at det For
skermilieu, man er en Del af, ikke gaar 
til Grunde ved politisk Ensretning, enten 
denne kommer fra venstre eller højre. 
Og det er jo Truslen i Dag paa alle 
højere Læreanstalter. Skal man, som 
Louis Mourier, paa højt Plan tage sig af 

Havet omkring Danmark og Landets Fi
skeri, faar Milieubevarelse ogsaa livs- 
afgørende Betydning. Stadig fuldt frem
tidsbevidst er Holdningen, naar man har 
Ansvaret for et stort Landbrug, som Jens 
Just Jetmi in, der nu ovenikøbet som 
Forstander har faaet et Hovedansvar for 
selve Herlufsholms Nutid og Fremtid. 
Men kønnest og mest haandgribelig er 
dog Omsorgen for Fremtiden hos den, 
der som Sven Bang har Skovens Pleje 
under sig. Med et latinsk Mundheld sag
de Holberg, at jeg planter Træer, som 
and te skal nyde godt af — Sero arbores 
quæ ali is prosunt — men en Forstmand 
tænker konkret, i halve og hele Aarhun- 
dreder ud i Fremtiden. Det er Skovens 
Filosofi, som saa kønt er udtrykt i det 
bedste af Piet Heins lyriske Digte:

Du skal plante et Træ.
Du skal gøre een Gerning, 
som lever naar du gaar i Knæ, 
en Ting som skal vare 
og være til Lykke og Læ.

Du skal åbne dit Jeg.
Du skal blive et eneste Trin 
paa en videre Vej.
Du skal være et Led i en Lod 
som naaer ud over dig.

Du skal blomstre og dræ.
Dine Frugter skal mætte 
om saa kun det simpleste Kræ. 
Du har Del i en Fremtid.
For den skal du plante et Træ.

Jamen, er det saa alligevel Ingemann, der 
faar Ret. Se frem, men ej tilbage? Nej, 
for paa Herlufsholm lærte vi at forstaa, 
at Fortid, Nutid og Fremtid er solidari
ske. Lad mig nævne, at vi vistnok alle 
i Klassen har historiske Interesser, f.Eks. 
Professionens Historie eller Slægtens. 
Selv har jeg fornylig*) haft Lejlighed til
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Ved vores 40-Aars Studenter jubilæum i 
1966 samlede Mogens Winge Aargangen, 
og ved den Lejlighed blev dette Billede 
taget. Fra venstre til højre, bagerste Ræk
ke: Helge Nielsen (som siden er død), 
Mogens Winge, Sven Bang og Olaf Kir
stein. Forreste Række: Svend Fournais, 
Jens Henriksen, Louis Mourier, F. J. Bil
leskov Jansen og Jens Just Jermiin. To 
mangler: Tobias Ritzau og Roger Jensen 
Beecroft kunne desværre ikke være med.

i Enkeltheder at studere og skildre den 
enorme kulturelle Betydning af den dan
ske Adels Indsats i Herluf Trolles Aar- 
hundrede og et Stykke ind i det næste. 
Adelen havde politisk Magt og Rigdom 
og den benyttede begge til at sætte Ting 
i Gang til Fremme af den aandelige Kul
tur. Det var Kansleren Johan Friis (t 
1570), som satte Anders Sørensen Vedel 
i Gang, og Kansleren Christian Friis 
(f 1639), som gav Anders Arrebo Ar
bejdsmuligheder. Og uden Vedel og Ar
rebo havde dansk Sprog og Litteratur 
set anderledes og fattigere ud i Dag. Her
luf Trolles Initiativ inden for dansk 
Ungdoms Opdragelse kan sammenholdes 
med en anden Adelsmand, Tyge Brahes 
livslange Arbejde med Stjernehimlens 
Opdagelse.

Et helt enestaaende stærkt Indtryk af, 
hvad det rige Adelspar, Fieri uf Trolle og 
Birgitte Gøye, satte i Værk, fik vi hin 
uforglemmelige 23. Maj 1965 paa Her
lufsholm, hvor vi fejrede 400-Aarsdagen 
for Skolens Grundlæggelse. Ved Stifter
nes Sarkofager i Kirken rykkedes vi fire 
Aarhundreder tilbage i Fortiden. Og Fø
lelsen af Nutid var overvældende, da vi 
fik at vide, at der paa Skolen den Dag 
befandt sig en Tiendedel af alle de Dis-

*) Dansk Litteraturhistorie (Politikens 
Forlag). Ny, udvidet Udgave. 

ciple, som siden Aabningen havde gaaet 
paa Skolen. Fiver tiende af Historiens 
Heriovianere var med! Og Fremtiden 
aabnede sig, da Donationernes Millioner 
aabenbaredes for os. Vi har her Lov at 
nævne den store Fond, der stiftedes af 
Knud Lindberg. Han hørte til vor Klasse, 
men gik ud før Studentereksamen og var 
død 1964. Som barnløs bestemte Knud 
Lindberg og hans Kone, efter Eksempel 
af Herluf Trolle og Birgitte Gøye, at 
deres betydelige Formue skulde tilfalde 
Herlufsholm. Vi mindes ham her og nu 
ligesom to andre Klassekammerater, der 
er borte, Erik Bollerup, der var cand. 
polit., og Lægen Helge Nielsen, to dyg
tige og fintfølende Mennesker.

I Sommer fejrede vi vort Jubilæum 
ved et Fællesbesøg paa Herlufsholm. For
an Kirken og Klosterbygningen mødtes 
vi; vi stod midt paa Nyvej, i en Kreds 
omkring den lystige Jens Henriksen, Sme
den som han kaldes ogsaa her i Herlovia- 
nersamfundet. En værdig Herre kommer 
os i Møde, noget fremmedartet klædt, 
standser og siger med umiskendelig ame
rikansk Accent: »Well, dig kender jeg, 
og dig, men hvem er du?« Saa gaar det 
op for os, den distingverede Herre er Ro
ger, forhen Jensen, nu Beecroft; nogle af 
os havde ikke set ham i 50 Aar! Saa det 
var virkelig et Ryk tilbage i Fortiden, 

i Sommeren 1926! Fire Maaneder efter 
blev vi som Russer gæstfrit modtaget i 
Flerlovianersamfundet. Festen holdtes i 
det dengang nye »Borgernes Hus«, i Ro
senborggade. Der holdtes en smuk Vel
komsttale af Statsadvokat Vilhelm Molt- 
ke, men da en af os skulde takke, — det 
var altsaa mig — druknede, som der staar 
i »Herlovianeren«, hans Tale i et skanda
løst Spektakel fra et Selskab ved Siden af. 
Men ellers var, som Referenten skriver, 
»Humøret højt; de der ikke saa Jens 
Henriksen danse Charleston, aner ikke, 
hvad de gik Glip af!« I samme Nummer 
foreslaas, at man bød Aarets Halvtreds- 
aars-Jubi larer med, som Samfundets Gæ
ste-, for samtidig med at man saaledes 
hædrede de gamle, vilde man forlene 
Russernes Indvielse med et historisk Per
spektiv!

Som dengang takker vi hjerteligt Her- 
lovianersamfundet for Indbydelsen. Vi er 
her bl.a. for at de yngste kan kigge paa 
os. Jamen, saa kig da — faar I virkelig 
et Perspektiv bagud, tager I nok det med 
et Stykke ind i jeres Fremtid. Og saa har 
Herlovianersamfundet atter virket som 
den Institution, der i en Nutid forener 
den herlovianske Fortid og Fremtid. Det 
har den nu gjort i 127 Aar og det skal 
den fortsætte med. Derfor: Herlovianer
samfundet leve!
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Herlovianersamfundets årsregnskab for 1976

Indtægter:
Kontingenter 1976 ..................................................................................
Indgåede restancer ..................................................................................
Renteindtægt ....................................................................................  • . .
Bidrag m.v...................................................................................................

Udgifter:
Herlovianeren ...........................................................................................
Fester og sammenkomster .....................................................................
Repræsentation .......................................................................................
Administration ......................................................................................
Afskrivning af kontingent på grund af død, udmeldelse

og sletning på grund af restance .....................................................
Renteudgift ...........................................................................................
Overskud ...................................................................................................

(Budget) Udgifter Indtægter
1976 1976 (1975)

(47.000) 47.317,71 (47.075,00)
( 0) 4.339,93 ( 4.215,00)
( 5.000) 5.323,60 ( 5.166,72)
( 0) 100,00 ( 0,00)

(24.000) 20.102,92 (22.466,19)
(25.000) 21.986,13 (31.438,00)
( 2.000) 1.648,70 ( 1.939,23)
( 6.000) 4.645,65 ( 5.082,28)

( 6.960,00)
511,82 ( 106,75)

(4-3.000) 8.186,02 (4-11.535,73)

(57.000) 57.081,24 57.081,24 (67.992,45)

Legat
regnskaber 
1976

Samlet legatformue pr. 1.1. 1976............................
Renteindtægter .........................................................
Kursgevinst ved køb af obligationer ...................

Uddelte enkelegater .................................................
Uddelte studielegater ............................................
Depotgebyrer m.v......................................................

259.955,29
22.577,60

8.590,00

31.167,60
3.600,00

14.000,00
1.217,58 18.817,58

12.350,02 12.350,02

272.305,31

Formue pr. 31.12. 1976, der fordeler sig således:

Overlærer Albert Leth’s Stiftelseslegat ........................................................................................................ 52.130,45
Overlærer Albert Leth’s Legat .................................................................................................................... 15.475,41
Oluf Hall’s Legat ......................................................................................................................................... 6.745,57
Pastor emer. R. C. I. Schade’s Legat ............................................................................................................ 10.261,86
Apoteker Johan Sanders Studielegat ....................................................................................................... 46.594,21
Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat ............................................................................................... 19.809,01
Legatet for afdøde Herlovianeres Trængende Efterladte.......................................................................... 30.709,15
Bryggeriejer Vilhelm Valløe’s Legat............................................................................................................ 12.613,03
Læge Kristian Henrik Johnsen’s Legat....................................................................................................... 11.541,28
Knud Høgsberg Petersens Mindelegat........................................................................................................ 7.548,98
Kammerherre Sophus Hennings Boglegat ............................................................................................... 5.262,16
Sekretariatschef V. Clausen Hansen’s Legat............................................................................................... 53.614,20

272.305,31
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Status pr. 1. januar 1977
Aktiver Passiver

Kassebeholdning .................................................................................................................... 327,10
Postgirokonto ........................................................................................................................ 3.985,79
SDS, checkkonto 825-00-05297 ........................................................................................... 633,11
Handelsbanken, Kultorv, 491156 ........................................................................................... 5.772,68
Handelsbanken, Kultorv, 525352 ........................................................................................... 179,84
Handelsbanken, Kultorv, 491245 ........................................................................................... 1.909,81
SDS, konto 825-04-06909 ....................................................................................................... 3.114,63
SDS, konto 825-04-01915 ....................................................................................................... 3.214,18

Værdipapirer (nom. 45.300,-) ............................................................................................... 30.690,75
Mellemregningskonto, div. legater ......................................................................................... 500,00

Diverse kreditorer .................................................................................................................... 3.280,99

Kapitalkonto:
Formue pr. 1.1. 1976   37.082,41
+ overskud 1976 ................................................................................................................... 8.186,02
4- kursreguleringskonto ...................................................................................................... 487,75 44.780,68

49.194,78 49.194,78

København, den 25. januar 1977.

Kassereren
Jan Trier.

Budget 1977
Kontingenter kr. 90/45 ................................................................................................................................. 53.000
Renter .............................................................................................................................................................. 5.000
Herlovianeren .................................................................................................................................................. 23.000
Fester og sammenkomster................................................................................................................................. 25.000
Repræsentation ............................................................................................................................................. 2.000
Administration ................................................................................................................................................. 6.000
Uforudsete udgifter ......................................................................................................................................... 2.000

58.000 58.000

Fik-fak
NÆSTE nummer af Herlovianeren udkommer omkring 
1. juni, og derfor må vi allerede nu annoncere den år
lige herioviansk-soranske fik-fak-og-batøk-batalje
Kristi Himmelfartsdag torsdag den 19. maj.
Stedet er Charlottenlund Skov, syd for Jægersborg 
Allé, mellem Bregnegårdsvej og Ordrup Jagtvej, og

bataljen begynder kl. 10. Siden er der frokost i det 
grønne.
Arrangørerne - Ernst Schaumburg-Müller (’29) og 
Paul Ammentorp (’42) - sørger for det hele: Skov
væsenets tilladelse, kæppe, våde varer. Glæd dem 
med at komme. Og glæd jer selv til en glad og uskyl
dig dag i den nyudsprungne bøgeskov.
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Et af Herlovianersamfundets æld
ste medlemmer, direktør, general
konsul Carl Frederik Glad ('09), 
døde 8. februar.

Herlufsholms varmemester, Dan 
Petersen, fejrede 1. maj 1976 sit 
25-års jubilæum på skolen.

Ved Danmarks Ingeniørforenings 
møde om Danmarks energisitua
tion 25. maj 1976 indledte dr. 
phil. Sven Bjørnholm (’46).

Da TV 10. juni sendte Frøken 
Julie af August Strindberg, var 
det i forfatteren Sven Holms (’58) 
oversættelse.

Mange drog et lettelsens suk, da 
det i juni lykkedes Erik Strange 
Marcussen (’68) at blive tandlæge.

Den skønlitterære Jens Fink-Jen- 
sen (’76) debuterede som lyriker 
med fire digte i Hvedekorn nr. 1, 
1976, og siden har han haft digte 
i Gyldendals tidsskrift Fælleden 
nr. 6 og i Herlufsholm Kontakt, 
september 1976. Hans digt »Op
vask« blev læst op i radioen 28. 
september.

I anledning af Københavns Kom
munes sommerunderholdningspro
gram måtte kontorchef P. A. Tve
de (’40) flere gange gribe til pen
nen og skrive i aviserne. Dette 
førte bl.a. til opfindelsen af ud
trykket »slå fast med syvtommer- 
mændssøm ...«.

Forsknings- og undervisningsfri
heden trues, når man fratager pro
fessorerne de afgørende ord i de 
vigtigste akademiske sager, og når 
man lader usagkyndige stemme i 
forskningsanliggender, sagde pro
fessor, dr. phil. Niels Thomsen 
(’49) til Berlingske Tidende 18. 
august.

I Dansk Skovforenings måneds
skrift, Skoven, skrev skovrider 
Sven Bang (’26) sammen med sin 
søn, Niels, en artikel om »Heister- 
plantning« af egetræer.

Forstanderen for Frøpatologisk In
stitut for Udviklingslandene, dr. 
agro. Paul Neergaard (IV’24), 

blev i oktober indvalgt som et af 
de få udenlandske medlemmer af 
det indiske nationale videnskaber
nes akademi.

Fugleværnsfondens nyeste indkøb, 
reservatet Tryggelev Nor, blev 
indviet 30. oktober samtidig med, 
at fonden havde 1 O-års jubilæum, 
og den stærkt voksende Dansk 
Ornithologisk Forening havde 70- 
års jubilæum. Fondens og forenin
gens formand, læge Lorenz Ferdi
nand (’40) blev ved denne lejlig
hed hyldet.

Lektor, overdyrlæge U. Biering- 
Sørensen (111’38) gav i to numre 
af Dansk Veterinær Tidsskrift fra 
1. og 15. oktober en oversigt over 
den såkaldte muskeldegeneration 
hos svin.

Sven Holms (’58) nye roman, 
»Langt borte taler byen med min 
stemme« (Gyldendal, 120 s., 60 
kr.), handler om de nye livsfor
mer og fik en positiv modtagelse 
blandt kritikerne.

Allerede i efteråret begyndte gode 
venner at glæde sig til at fejre 
Søren Tofte (’72) som nybagt 
ingeniør.

I Medicinsk Forum nr. 5, 1976, 
fortæller lektor Arnold B. W. 
Nielsen, at Medicinsk-Historisk 
Museum i København ejer fire af 
de fem kendte dobbeltfocusrør i 
Danmark. Disse særlige røntgen
rør blev importeret i slutningen af 
forrige århundrede og er af særlig 
interesse. Det femte dobbeltfocus
rør befinder sig på Herlufsholm 
skoles historiske fysiksamling.

I henhold til Helsingfors-aftalen 
og i forbindelse med den danske 
udenrigsministers besøg i DDR i 
oktober inviterede DDR via 
Dansk Idrætsforbund to danske 
idrætslæger på en uges besøg 
blandt østtyske idrætslæger for at 
studere idrætsmedicin. Den ene af 
de to heldige var læge Arne Nord- 
sted (’43).

PERSONALIA
Fuldmægtig, cand. jur. Hans Jør
gen Assin g (’48) er blevet ud
nævnt til kontorchef i Udenrigs
ministeriet og var hos dronningen 
og takkede 3. november.

Yan Kai Nielsen (1’32), billed
hugger, havde i november en re
trospektiv udstilling af sine skulp
turer på Nordjyllands Kunstmu
seum i Ålborg.

Amatørornitologen Gunner God
dik (’52) havde en artikel i Natu
rens Verden, nr. 7-8, 1976, under 
titlen »Sådan forbedres fuglelivet 
i en dansk mose«.

Læge Lorenz Ferdinand (’40) var 
den ene af de to danske delegerede 
på International Waterfowl Re
search Bureau’s konference på 
Krim i november.

Reservelæge Niels Agdal (’63) 
skrev i Ugeskrift for Læger 29. 
november om et dødeligt forlø
bende tilfælde af forhøjet blod
tryk i lungerne hos et spædbarn.

Ved World Wildlife Fund's gene
ralforsamling i San Francisco i 
slutningen af november repræsen
terede kontorchef Torben Buch
holtz (IV'46) den danske afdeling, 
Verdensnaturfonden.

I artikelsamlingen »Humanitet og 
eksistens«, der er udgivet på Gyl
dendals Forlag og tilegnet profes
sor, dr. theol. Børge Diderichsen 
(’24), skrev professor, dr. jur. h. c. 
Flemming Tolstrup (’24) om 
»Kostskoleliv omkring 1920«.

Læge Ove Høegh-Guldberg (også 
’24) har skrevet bogen »Dyr i 
Australien« til Gyldendals serie 
Biologisk Orientering. Forfatteren 
har fem gange været i Australien 
og taget tusindvis af billeder af de 
mærkelige dyr.

Kontorchef i Københavns magi
strat Poul Adam Tvede og forlags
redaktør Sven Tito Achen er beg
ge født i 1922, den ene 30. juli, 

den anden dagen før. På Herlufs
holm boede de på hummer sam
men i 1937-38 og igen 1938-39, 
og de blev sammen studenter der
fra i 1940. Siden har de fulgtes 
ad i et livslangt venskab, og i 
1972 fejrede de deres samlede 100 
år sammen. I december 1976 blev 
de begge, med få dages mellem
rum, riddere af Dannebrog.

Den meget smukke nekrolog over 
kgl. skovrider Poul Rosen i Dansk 
Skovteknisk Tidsskrift fra decem
ber 1976 var skrevet af skovrider 
Bent Engberg (’41).

Man vil erindre, at fhv. sogne
præst Knud Aarup (T9) i Herlo- 
vianeren nr. 14 gav udtryk for, at 
Personalias redaktør ikke var til
strækkelig vågen . for, hvad der 
bl.a. skete på Fyn. Det skal han 
heller ikke være, medmindre fyn
ske herlovianere selv gør opmærk
som på de celebre begivenheder, 
som ellers kan være svære nok at 
opspore. Det er derfor ikke uden 
stolthed, at vi kan meddele, at 
Knud Aarup i Fynske Årbøger 
I976 har skrevet om »Spændte 
forhold i Kerte skole midt i det 
19. århundrede«. Lad os snart 
høre mere fra Fyn!

Reservelæge Bo Hempel Sparsø 
(’69), der nu er ansat på medi
cinsk blok, Hvidovre Hospital, re
degjorde i Ugeskrift for Læger 10. 
januar 1977 for værdien ved visse 
røntgenundersøgelser af mavesæk
ken.

Politikens marketingschef, Svend 
Aage Linde (’57) tiltrådte 1. fe
bruar 1977 en nyoprettet stilling 
som marketingsdirektør for virk
somhederne under Den fynske 
Bladfond, hvorunder hører Fyens 
Stiftstidende, Fyns Tidende, Mor
genposten og tolv distriktsblade.

I Ugeskrift for Læger 20. decem
ber skrev læge Philippe Grandjean 
(’68) om den hygiejniske grænse
værdi for bly, og i Politiken 30. 
december rejste han spørgsmålet, 
om blyforureningen er acceptabel.

184


