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Jubelskovturen
LØRDAG 10. maj 1975 stævnede ca. 
180 gamle herlovianere, inkl. opimod 
en tredjedel ægtefæller og børn (samt 
hunde), mod Herlufsholm. Dagen be
gyndte lidt grå og halvkold, men udvik
lede sig til det ideelle skovtursvejr, med 
majsolen strålende fra en blå himmel.

I alder var deltagerne nogenlunde 
jævnt fordelt mellem årgang '08 og ’74. 
Cirka to tredjedele af de 180 kom i egen 
befordring direkte til Herlufsholm. De 
resterende tog med toget fra København 
i reserveret, komfortabel udflugtsvogn — 
pyntet med majløv og med morgenbit
terne stående parat — der var koblet til 
Italiens-expressen 9-55. I Roskilde holdt 
vi for at få Klaus Aarup (’51) med, og 
her opkom ideen til en formidabel prac
tical joke. Omtrent samtidig ankom 
nemlig også en anden udflugtsvogn til 
Roskilde, fyldt med gamle soranere, på 
vej til Sorø Akademi på Soransk Sam
funds årlige skovtur dertil. Hvis man un
der rangeringen kunne bytte om på de 
to glade udflugtsvogne, så soranerne en 
times tid senere ville rulle ind på Næs
tved station, medens herlovianerne ville 
ankomme til Sorø...

Dog, det blev ved tanken, og det var 
Næstved, vi kom ril. Her holdt en bus 
til os, men de fleste foretrak at gå, gen
nem Rådmandshaven eller ad åstien, med 
nattergaletoner fra buskadserne og de 
mægtige bøgekroner endnu så nye, at 

man kunne se himlens blå gennem deres 
løv.

På Herlufsholm samledes man i går
den foran Helen-Hallen, syd for skole
bygningen, og kl. 12 gik man gennem 
Hylen — Helenhal-vestibulen — ind i 
den store sal, hvor fem lange borde var 
indbydende dækket bl.a. med øller, 
vander, akvavit, og kransekage til kaffen 
sidenhen. Forstanderen, kammerherre 
Jens Just Jermiin (’26), bød velkommen 
og overbragte en hilsen fra rektor Kier
kegaard, som desværre var på hospitalet. 
(Men Fru Heis var med, såvel som for
standerens frue). Forstanderen håbede, at 
deltagerne ville kunne glæde sig over, 
hvad de ville få at se, både alle de gamle 
steder, som de skulle gense, og alt det 
nye, som de i dag skulle tage i øjesyn 
måske for første gang.

Maden var »medbragt«. For nogle var 
det en picnic-kuffert, omhyggeligt stuvet 
med glas, bakker, krukker og skåle, som 
udpakket på bordet blev til et galleri af 
sild, salater, postejer, filet’er, oste, friske 
tomater og radiser. For andre var det tre 
barske klemmer, hvis pålæg lige anedes 
som en tynd streg mellem to usmilende 
humpler rugbrød.

Rektor Kierkegaard havde lovet at tale 
om »Skolen og fremtiden«. Nu blev det 
i stedet for lektor Mogens Jensen:

»Jeg taler på afbud — som altid i 
Herlovianersamfundet«, begyndte han.
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»Skolen« er mange ting. Det er denne 
skole, og det er skolen som helhed, lan
dets skolevæsen. Mogens Jensen nævne
de den påtænkte nye folkeskolelov og 
gjorde kort rede for, hvad den, med sine 
naturfaglige, samfundsfaglige og er
hvervsrettede linjer ville betyde for de 
16—19-åriges uddannelse.

»Men det må nu nok være skolen her, 
der interesserer denne forsamling. I vil 
alle få lejlighed til at se det nye byggeri 
grundigt igennem. Det, der nu er gen
nemført, skulle i en lang årrække frem
over tilfredsstille alle de krav, der stilles 
til en moderne gymnasieskole, Når også 
Biologi/Geografi får de rette vilkår, vil 
man stå godt rustet til at klare de krav, 
man måtte møde.

Lokalemæssigt og fagmæssigt er vi i 
stand til at klare det, men vi vil ikke 
kunne tilbyde det store spektrum af li
nier som mange andre gymnasier. Det 
skyldes elevtallet — p.t. 350 — som sæt
ter en naturlig grænse for, hvor mange 
hold, der kan køres. Men vi har den sto
re fordel, at vi er en lille skole. Vi er 
ikke en studenterfabrik. Vi kommer hin
anden ved, vi kender hinanden.

Herlufsholm har formået at forny sig, 
at modernisere uden at miste sit præg. 
Mange vil jo nok mene, at det er gået 
stærkt tilbage, siden I selv gik her, men 
jeg kan forsikre, at de der går her i dag, 
er lige så glade for jeres skole, som I 
selv var.«

Lektor Mogens Jensen sluttede — med 
en genklang fra Martin Luther King — 
med en vision:
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»Og hvordan så med fremtiden? Hvad 
vil den bringe? Hvordan vil skolen ud
vikle sig? Ja — det er jo individuelt og 
ønsketænkning. Min personlige, subjek
tive version:

Jeg ser en skole, som stadig er blandt 
de bedste med hensyn til lærere og dis
ciple.

Jeg ser en skole, der bevarer det, der 
har værdi, hæger om de traditioner, der 
er værdifulde og giver én noget, og for
kaster dem, der ikke gør.

Jeg ser en skole, der udvikler sig og 
stadig følger med tiden.

Jeg ser en skole, hvor arbejdsglæde og 
selvdisciplin har afløst tidligere tiders 
autoritetstro, hvor en sund kritisk sans 
opøves til modning af unge sjæle.

Jeg ser en skole, hvor omgangsformer
ne nok er mere tvangfri end før, men 
hvor man stadig opdrages til hensyntagen 
til andre og gensidig respekt.

Jeg ser en skole, hvor måske unifor
men helt er forsvundet, men hvor man 
genkendes på sin holdning og optræden.

Jeg ser en skole, hvor både piger og 
drenge færdes som kostelever, pigerne i 
det store kollegium — Birgittegården — 
skænket af gamle herlovianere.

Jeg ser en skole, som gamle diple sta
dig fylkes om, og hvor skolen er lykke
lig for hvert eneste besøg.

Jeg ser først og sidst en skole, hvor 
man trives, hvor man lærer noget, hvor 
alle — både hørere og diple — er glade 
for at være.«

Mogens Jensens ord, løftende, men 
udtalt af en, der tydeligvis samtidig hav
de benene på jorden, blev hilst med 
varmt bifald.

En tak til Skolen, for selve jubelturens 
muliggørelse, for traktementet og for 
hele den hjertelige modtagelse, blev 
muntert og generations-forenende frem
ført af vores formand Kaj Dorph-Peter- 
sen (’43). Og det var ikke kun Her- 
lovianersamfundet han talte for. Det var 
også Herlufsholm-Fonden, på hvis vegne 
han overrakte et gavebrev på 20.000 kr. 
til jens Fink-Jensen, dipel i 2.G og for
mand for Skolens samarbejdsudvalg. Ga
vens formål er »blandt diplene at skabe 
kendskab til Herlufsholm-Fonden og at 
stimulere og styrke dipel-livet«. Pengene 
skal anvendes efter diplenes eget for
slag »til aktiviteter eller arrangementer, 
som ikke kan imødekommes inden for 
Skolens normale budget«.

Det skortede ikke på ideer blandt fro
kostdeltagerne. Men det er jo diplene, 
der skal afgøre det. Hvad med en ny båd 
(eller to)? De gamle så medtagne ud.

Frokosten sluttede med, at lektor Nor
mann Jørgensen gjorde rede for, hvor
ledes rundvisningen ville foregå. De 180 
gæster ville blive delt op i otte grupper, 
hver med en dipel fra ældste klasse som 
guide. De otte diple — i »ensartet på
klædning«, som det blev fremhævet — 
havde deltaget i frokosten, og viste sig 
som velforberedte og charmerende cice
roner.

Omvisningen tog et par rimer. Skole
bygningen, Klosterbygningen og Kirken, 
Museumsbygningen, men naturligvis 
først og fremmest det nye: Lassengården, 
Egmontgården, Helen-Hallen og de an
dre dele af det store anlæg, der er vokset 
frem, hvor før Stalden, Borellis hus, ob
servatoriet, de lange brændeskure og 
avlsgården lå. Kun vandtårnet er tilbage 
som landemærke.

Moderne klasseværelser med raffineret 
undervisningsmateriel; pæne (men små) 
dipelhumre; appetitlige vaskesale; nyde
lige, dagtomme sovesale, spartanske,

Redaktion:
Redaktør Sven Tito Achen (’40)
Kong Georgsvej 52, 5. sal
2000 København F
Telefon (01) FAsan 98 91
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men, f.eks. på den nye Vue, med en ud
sigt fra vinduerne — over grønne skrå
ninger til åen og kuplede løvspringsskov
bryn — så skøn, at man ikke kunne rum
me den. Lægger ungerne mærke til den? 
Den vil komme tilbage til dem, og de 
vil aldrig glemme den!

En mærkelig tiltrækning udgår fra 
Museumsbygningens mur med studenter
nes navne i. Kan det virkelig være så 
interessant at se sit eget og sine kamme
raters navne, primitivt indridset i en 
mursten? Ja, det kan! Bl.a. er det fængs
lende, og smukt, hvorledes diple af sam
me navn holder til i samme nabolag. 
Brødres navne finder man i nærheden af 
hinanden. Eller fars og søns, f.eks. J. J. 
Jermiin (’26) og Thomas Jermiin (’59), 
side om side. I Smøgen sidder 8—10 Kir- 
stein'er i en gruppe — fædre, sønner, 
brødre, fætre, onkler, nevøer — og fem 
Leschly’er i én sammenhængende stribe.

Lykkeligvis var der herlovianske ko
ner med. De slog koldt vand i blodet på 
os og fik os ned på jorden, når vi blev 
/or rørstrømske. En stor fordel ved kvin
ders selskab! Og mens vi er ved »for
delene«: Er det mig, som blev svimmel 
af skovturs- og løvspringsstemningen? 
Eller er det en kendsgerning, at landets 
sødeste og smukkeste kvindekøn har ud
valgt sig herlovianere til ægtemænd?

De diple, vi mødte, eller hvis humre 
vi bad om lov til at se, var venlige og 
høflige — og totalt uinteresseret i de 
gamle herlovianere. Det var helt, som 

det skulle være. De var også, med mange 
variationer, nydelige i tøjet, og det brin
ger mig til en parentes:

Der er i disse år modstand mod at gå 
i uniform. På Sorø Akademi er det ble
vet vedtaget at afskaffe den, og man for
nemmer, at det på Herlufsholm muligvis 
kan gå samme vej.

En stor del af denne uvilje hænger 
utvivlsomt, delvis ubevidst, sammen med 
ordet »uniform«. Uniform er en infi
ceret glose, som skaber associationer i 
retning af uniformitet, ensretning og af- 
individualisering. Det er, for Herlufs- 
holms vedkommende, tillige en forkert 
betegnelse. Der er på Herlufsholm ikke 
tale om »uniformering«, men om et ens
artet udvalg af tøj. Med ganske få und
tagelser (Trollemorgen, festaftener) er 
der fra Skolens side intet ønske om, at 
diplene skal have samme tøj på eller se 
ens ud. Inden for udvalget kan enhver 
dipel vælge eller variere, som han vil. 
I min tid f.eks. mellem korte og lange 
bukser, mørke bukser eller flonels, grå 
skjorte eller hvid, mørk jakke eller blazer 
eller sweater (korte ærmer, lange ærmer) 
eller skjorte. Kombinationernes antal 
nærmede sig det astronomiske. Også 
overtøj var der variationsmuligheder til, 
og så var der vintervariationerne: skitøj, 
tykke sweatere, o.s.v.

Af »sociale« grunde (psyko-øko-demo- 
kratiske) og af rent praktiske (vask, ved
ligeholdelse samt diplenes færden i om
egnen) er ensartede garderober en fordel.

Men inden for udvalget bør man kunne, 
og kan man jo, variere, som man vil. Jeg 
kan kun se, at den nuværende ordning 
er et gode. Det ville bedrøve mig, hvis 
den herlovianske »ensartede påklædning« 
blev afskaffet. Og jeg er overbevist om, 
at det vil bidrage til at bevare denne 
(varierede) ensartethed, hvis man helt 
kan undgå ordet »uniform« med alle 
dets under- og overtoner. Parentes slut.

Kl. 17 mødtes alle igen i gården foran 
Helen-Hallen til en afskedsøl. Og kl. 
17.59 gik DSB’s udflugtsvogn tilbage til 
København.

En tak til arrangørerne i Herlovianer- 
samfundet, den lille gruppe der altid 
sidder med bøvlet og trækker læsset! Og 
en tak til alle på Herlufsholm, som tog 
så hjerteligt imod os, som brugte deres 
lørdag på at underholde os, og som hav
de anvendt tid og energi på at forberede 
besøget og på at gøre Skolen ekstra smuk 
til denne dag. Vi modtog et stærkt ind
tryk af, at alle, der har deres gerning på 
Herlufsholm — på klasserne og sovesale
ne, i kontorerne, i køkkenet, i haverne 
— at alle disse, som Skolen hviler på, 
arbejder ikke blot på Herlufsholm, men 
også for Herlufsholm.

Hvor var der pænt! Naturen, bygnin
gerne — og tonen. Alt var så smukt og 
velholdt. At have en andel i alt dette, 
i en vis forstand at være medejer af det, 
og at være medansvarlig for, at det fort
sat kan eksistere og fungere ...

S.T.A.

119



Skyggerids fra

Die schönen Tage...
TO tegnelærere traf jeg i disse første år. 
Den ene var »Kremme«, Kristian Julius 
Essendrup, som imidlertid forlod skolen 
så forholdsvis snart, at jeg ikke fik noget 
ret indtryk af hans væsen og virke. Men 
efter ham kom Albert Svensen. En for
træffelig lærer og et elskeligt menneske. 
Han lærte drengene — og en del af os 
andre — at se, ikke mindst at opleve far
ver. Han malede selv, både olie og akva
rel, og ikke få diple lærte noget af kun
sten gennem Svensen. Som kollega var 
han en mand med meninger, ikke bange 
for at ytre dem stærkt. Og han havde et 
strålende humør, som navnlig kom for 
dagen, når han berettede om sine op
levelser som malersvend på vandring 
gennem Europa. Han havde jo lært 
håndværket fra grunden, før han fik sin 
afgang fra Akademiet.

Både mens hans første hustru levede, 
og i hjemmet hos ham og hans anden

et Hørerliv 8
Albert Svensen lærte malerfaget i Vilø. 
Uddannet -på Akademiets malerskole. 
Tegnelærer på Herlufsholm til sin död 
1939. Se i øvrigt skolens årsskrift for 
I960. Fot. 1929 af Thure Krarup (’31).

hustru ude i Abbednæs (eller Appernæs, 
som folk på egnen i sin tid ofte kaldte 
byen), var der dejligt hjemmegjort hånd
værk og skønne billeder. Og altid følte 
man deres sans for alt smukt og for men
nesker. De var åbne, usnobbede og var
me af sind.

*
Og to oldfruer mødte jeg i 1920’erne: 
Frk. Andersen var en storartet moderlig 
støtte for mange diple — og tog sig også 
i høj grad af unge ugifte adjunkter!

Hun dyrkede musik og sang sammen 
med Wiig, der endnu da var organist og 
sanglærer ved skolen.

En morgenstund efter en hyggeaften i 
den smukke oldfruelejlighed, hvor hun 
med sin store og varme stemme havde 
sunget for gæsterne, fik vi at vide, at 
hun var død — efter en hjerneblødning.

Ønen, daværende Frk. Brasen, født 1886, 
oldfrue på Herlufsholm 1922—33, lever 
nu i København som enke efter lektor 
Krogh, Bergen. Fot. 1973.

Knud Flee Andersen mellem sin kone 
og rektorparret Krarup 1931. Født 1886, 
dim. Herluf sholm 1904, Univ. guld
medalje 1909, cand, theol. 1910, sogne
præst Herlufsholm 1920 (og timelærer 
på skolen i religion indtil 1924). Vare
tog diplenes konfirmationsforberedelse 
indtil han blev stiftsprovst i Maribo 
1947. Afsked 1934. Død januar 1964.

En herlig efterfølger fik hun i da
værende frk. Karen Brasen, nu fru Krog, 
enke efter en norsk lektor. Og vi er 
mange, som har herlige minder fra de 
13 år, hun var oldfrue på Herlufsholm. 
Og vi kan heldigvis stadig opfriske dem 
sammen med hende endnu!

#

Inden 1920’erne gik til ende, forlod en 
god kollega, adjunkt Andersen, kaldet 
»Yp«, skolen for at blive præst. Han var 
en vellidt sovesalslærer på nederste sove
sal og en meget hyggelig arbejdskamme
rat.

Men om sognets præst, senere også 
kollega på skolen, Knud Hee Andersen, 
må jeg tale nu.

Han boede i de første år inde i den 
gamle, superidylliske, stråtækte præste
gård i Lille Næstved, hvor hans gæve 
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søster førte hus for ham. Den gamle 
gård forsvandt i 30’erne for at give plads 
til havnearealet, som blev bebygget, da 
kanalen blev gravet. Efter den tid blev 
den nuværende præstegård opført ude i 
alleen.

Hee, som han altid blev kaldt, var af 
den slags præster, som både fik tid til at 
dyrke den skønne præstegårdshave — og 
vidste alt om blomster, buske og træer — 
og til at deltage i teologisk debat, og at 
skrive bøger om litterære og kirkelige 
emner, foruden at oversætte megen uden
landsk, navnlig engelsk, litteratur.

Samtidig var han en kendt og kær 
gæst i hvert eneste hus og hver gård i 
sognet. Altid var han på farten, i begyn
delsen på cykel, senere i T-modellen Jea
nette. Han var i ordets dybeste forstand 
rogwepræst. Typen er heldigvis stadig at 
finde i Herlufsholm sogn.

Efter embedstiden som stiftsprovst i 
Maribo benyttede han sit otium først til 
at lære italiensk, siden til at omsætte den 
italienske tekst i Dantes Divina Com- 
média til storartet dansk og i de origi
nale versrytmer.

Et strålende begavet menneske — og 
en trofast ven var han.

Om præstefrue Asta og det præg, hun 
satte på hjemmet, er det for tidligt at 
skrive. Endnu mens dette skrives, er hun 
en trofast ven af vort hus.

Svend Juel Möller.

I kirken 
eller 

ved ballet
Kære Tolstrup!
I det — så vidt jeg skønner ved et løse
ligt gennemsyn — udmærket grundige 
og nyttige »Register for 41.—50. årgang 
= årene 1963—1972«, som du har lavet 
til Herlovianeren nr. 9/1975, tillader jeg 
mig en rettelse vedrørende et af mine få 

bidrag til bladet i nævnte periode. Side 
C, 1. spalte, linje 3 fra neden står, at jeg 
i nr. 13/1968 har fået trykt en tale, jeg 
holdt i kirken, Trollemorgen samme år. 
Det er galt derhen, at det ikke var mig, 
som talte i kirken, men derimod rektor 
Henrik Hertig (’33), Maribo. Derimod 
talte jeg om aftenen samme dag ved bal
måltidet i forstanderlejligheden.

Uden at komme ind på en sammenlig
ning af talerne selv, tør jeg påstå, at mit 
job pædagogisk set var det sværeste. I 
kirken sad — og sidder (?) — alle muse
stille, bevæget af historiens luft og byg
ningens ærværdighed. Ved ballet, hvor 
vi som i gamle dage sad og balancerede 
med en serviet over knæene, en tallerken 
med smørrebrød i den ene hånd og et 
rødvinsglas i den anden, var det — også 
i kraft af, at de moderne diple er frej
digere i deres livsytringer ved alle lejlig-

Erik Dreyer 1892-1975
ERIK DREYER (’10) blev landskendt 
som »forligsmanden«, fordi det under de 
store arbejdskonflikter var ham, som 
over for offentligheden repræsenterede 
Forligsinstitutionen. Her havde han gan
ske særlige evner for at få tingene til at 
glide, medens hans indsats som bestyrel
sesmedlem i Herlovianersamfundet un
der »de unges oprør« sidst i 1940erne 
nok var mindre egnet til at være forligs
skabende. Men »tiden læger alle sår«, og 
en del af os, der dengang var i opposi
tionen, fik senere rig lejlighed til at lære 
Dreyers fine menneskelige egenskaber at 
kende og føler oprigtig sorg over at have 
mistet ham.

Efter syv år i bestyrelsen blev Dreyer 
i 1950 formand for Herlovianersamfun
det og beholdt ledelsen i tolv år, der nok 
i Samfundets historie må beskrives som 
meget fredelige. Men i periodens slut
ning kunne man øjne Skolens 400 års 
jubilæum, og Dreyer blev en af initiativ
tagerne til oprettelse af Herlufsholm- 

heder, end vi var det i 1920’erne — van
skeligere at skaffe sig ørenlyd.

Dog, det gik, så vidt jeg husker, godt 
nok; da jeg dels mindedes en stormfuld, 
bælgmørk efterårsaften i 1921 — jeg var 
kommet på Herlufsholm i august samme 
år — hvor en slambert af en 7.-klasser 
(rødhåret var han og hed vist Tobby Rit- 
au) lige efter aftensmad, da vi var kom
met tilbage til skolebygningen, sendte 
mit forsagte »unge«-jeg gennem brusen
de, bælgmørke skove ril »Stine« i Lille 
Næstved efter smasse; og dels — som 
Knud Aarup i artiklen om »Stifternes 
Valgsprog« i nævnte nr. af Herloviane
ren — ankede over den totale mangel på 
oplysning om baggrunden for de vældige 
historiske minder, vi den gang hele vor 
skoletid igennem intetanende gik rundt 
iblandt.

Venlig hilsen.
Peter Riemann (’27).

Fonden, som på jubilæumsdagen kunne 
komme med en god gave og stadigt kan 
bidrage til Herlufsholms trivsel.

Dreyer var levende interesseret både i 
Herlovianersamfundet og i Herlufsholm, 
og hans uden tvivl væsentligste indsats 
blev gjort for Herlufsholm. Det er næp
pe kendt i videre kredse, men i Samfun
dets arkiv ligger en forseglet beretning 
fra ham om forhandlingerne forud for 
Axel Reedtz-Thotts udnævnelse til for
stander i I960. Den må ikke offentlig
gøres før engang i 1980’erne, men det er 
ganske naturligt ved hans død at minde 
om, at Herlufsholm og dermed også alle 
gamle herlovianere skylder ham tak for 
denne indsats, som gav Herlufsholm en 
enestående leder, hvis tidlige død Dreyer 
antagelig har været lige så dybt bevæget 
over som vi andre.

Jeg er taknemmelig for at have haft 
nær kontakt med Dreyer og glad for at 
have været med til at udnævne ham til 
æresmedlem af Herlovianersamfundet, 
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måske nok en beskeden gestus ved siden 
af de mange store hædersbevisninger, 
han fik i sin officielle virksomhed, men 
en hæder som mine bestyrelseskamme
rater og jeg var enige om at krone hans 
formandsperiode med. Jeg tror, vi er 
mange, som ærbødigt bøjer vore hoveder 
i tak og længe vil mindes Erik Dreyer 
som den gode kammerat, en gammel 
herlovianer af fineste støbning.

Flemming Tolstrup (’24).

*
Erik Dreyer havde ca. fjorten dage før 

sin død brækket lårbenet i sit hjem i 
Byrum på Læsø. Han blev indlagt på 
Frederikshavn sygehus, hvor han tid
ligere havde ligget i anden anledning, og 
hvor han følte sig særlig godt behandlet, 
fordi overlæge Finn Bojsen (’38) tog 
sig så pænt af ham.

Døden indtraf den 9. maj, og ifølge 
Sonja Dreyers beretning talte Dreyer 
meget om Herlufsholm den sidste tid 
(ligesom han — stadig ifølge Sonja Dreyer 
— altid havde talt meget om Herlufs
holm og Herlovianersamfundet, også når 
han som f.eks. ved deres sølvbryllup må
ske skulle have talt om andre ting).

På Herlovianersamfundets vegne del
tog jeg i begravelsen fredag 16. maj i 
Byrum, og det blev i alle måder en smuk 
dag.

Vejret var, som når det i maj er skøn
nest. Fru Dreyer sørgede i alle retnin
ger for, at tilrejsende — herunder jeg — 
befandt os så godt, som forholdene kun
ne tillade, og jeg oplevede derfor også 
Erik og Sonja Dreyers smukke gamle 
hjem (hvor Erik Dreyers stue bevidnede 
hans interesse for Herlufsholm og her- 
lovianere, bl.a. gennem en masse billeder 
på væggen) umiddelbart vest for og op 
ad Byrum gamle og smukke kirke.

Blandt en mængde kranse, hvoriblandt 
en fra Dronningen, lå også Herlovianer
samfundets med bånd i Birgittes og Her
lufs farver. Præsten talte så pænt, og 
efter Sonja Dreyers ønske bragte jeg en 
sidste hilsen og tak fra Herlovianersam
fundet og udtalte min personlige tak

nemlighed over at have fået lov til at 
opleve Erik Dreyer som bestyrelsesmed
lem og formand.

Ved graven takkede fru Dreyer for al 
deltagelse og udtrykte Dreyers særlige 
glæde ved sit arbejde, sin gamle skole 
og sin mangeårige bopæl blandt Læsø
boerne.

For at deltage i højtideligheden måtte 
jeg med båden fra Frederikshavn ca. kl. 
9 og var i Frederikshavn igen ca. kl. 20. 
Der blev derfor også god lejlighed til at 
være sammen med Erik Dreyers klasse

Regnskab og status for 
Den gamle Overlærers legat

A. Beholdning pr. 1.1. 1974 ................................................................. kr. 60.794,17
B. Renter — Overformynderiet: 

1.7. 1974 .................................... kr. 1.617,76
31.12. 1974 ............................................................. kr. 1.569,40

kr. 3.187,16 
Renter — Handelsbanken .................................... kr. 233,92 kr. 3.421,08

kr. 64215^5
kr. 3.500,00

kr. 175,00

A. Udbetalte legater.....................................................
B. Udgifter: 

Porto og befordring ......................................
C. Beholdning pr. 31.12. 1974 i Overformynderiet:

Københavns Kreditforening 13-3 å 6 % p. a.........
Østifternes Kreditforening 16-5 å 6 % p. a.........
Samme 16-3 a 6 % p. a.........
Samme 16-3 å 5 % p. a.........
Kontant .................................................................

D. Handelsbanken 329765 ........................................

København, den 1. april 1975.

Ovennævnte regnskab har jeg revideret.
Beholdningerne er til stede.
Kaj Dorph-Petersen (sign.)

Jprn Thomsen (sign.)

Legatet kan søges af værdige og trængende enker eller ugifte kvinder til afhjælpning 
af trang, dog også af værdige og trængende kvinder — ikke under 15 år — til ud
dannelse (ikke studentereksamen). Fortrin har enker efter og døtre af studenter fra 
Herlufsholm eller andre herlovianere.

Ansøgning kan sendes til legatbestyrelsen ved landsretssagfører Jørn Thomsen, 
Nr. Farimagsgade 3, 1., 1364 København K.

kammerat fra Herluftsholm (og bysbarn 
fra barndommen i Haslev) landsretssag
fører Paul Opstrup (’10), Haslev, som 
rejste med samme båd til og fra Læsø. 
Det var i sig selv for mig et berigende 
samvær og beviste igen, at man kan føle 
sig som skolekammerat med herlovianere 
uanset aldersforskel (Opstrup er 83 år).

Nu hviler Dreyer i et smukt gravsted 
på Byrum kirkegård lige syd for kirken 
og tæt ved muren ind til huset, hvor han 
boede i sine sidste år.

John Richter (’47).

kr. 23.400,00 
kr. 1.500,00 
kr. 28.000,00 
kr. 2.600,00 
kr. 684,67 
kr. 56.184,67 
kr. 4.355,58 kr. 60.540,25

kr. 64215,25
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Kammerherre, oberst Niels Erik 
Leschly (IV ’25) var attacheret 
Jugoslaviens præsident Josip Tito 
under dennes Danmarks-besøg i 
oktober 1974. Efter at have været 
en effektiv kontaktmand mellem 
Udenrigsministeriets nordiske 
kontor og Nordisk Råds danske 
sekretariat er han nu blevet se
kretær i Søllerød Golfklub.

Baron Sixten Terne (’43) optræ
der i forfatteren Chr. Kamp
manns roman »Faste forhold«. 
Terne blev først præsenteret i 
Berlingske Tidendes kronik for 
11. oktober 1974, hvor der op
lystes, at han var født på GL 
Overgaard pr. Skelskør, i 1937— 
38 havde gået på Eton i, 
1943—45 var i handelslære og 
i syv år arbejdede i ØK. Senere 
blev han en stor forretningsmand 
i hjemlandet, og i romanseriens 
følgende bind, »Rene linjer«, 
ægter han en af seriens kvinde
lige hovedpersoner, journalisten 
Maj Gregersen. På trods af den
ne lange livsbeskrivelse har vi 
endnu ikke kunnet identificere 
denne udmærkede herlovianer. 
Hvilke andre fiktive herlovianere 
optræder mon i litteraturen?

Arkivar Morten Westrup (’55) 
skriver i Erhvervsøkonomisk År
bog 1974 om Måløvhøj, et forsøg 
på krisebekæmpelse i 1930'erne.

Landsdommer Peter Rørdam 
(’46) skriver i »Juristen« for 1. 
december 1974 »Om rigsadvoka
tens overfortolkning af domme« 
og sammesteds 1. februar »Om 
benyttelse af ulovligt tilveje
bragte bevismidler i straffesager«.

I forbindelse med sin 70-års 
fødselsdag er generalsekretær ved 
Nordisk Råds danske delegation 
Frantz Wendt (’23) blevet stor
ridder af den islandske Falke
orden.

Skovrider Jørgen Bruun (’43) 
udtalte til Sjællands Tidende 22. 
januar — i anledning af 50-års 
fødselsdagen 23. januar — at han

PERSONALIA
i Sorø Akademis 1. skovdistrikt 
forsvarer bøgen mod nåletræer
ne.

LRS. Per Gudme blev efter dan
nelsen af den socialdemokratiske 
mindretalsregering genvalgt til 
formand for Folketingets rets
udvalg. I »Juristen og økono
men« nr. 10 for 1975 skriver 
han om »Kriminalret og politik«.

Knud Lyhne Rahbek (1775) er 
hovedperson i Alf Henriques’ 
bog »Historien om en skuespil
lerskole«, der skildrer Rahbeks 
indsats som lærer ved Det kgl. 
Teaters første elevskole.

Advokat Erling Bindslev (’40) er 
som konservativt medlem ind
trådt i Hørsholm kommunalbe
styrelse efter borgmester Lulla 
Lucas’ død.

Statens humanistiske forsknings
råd bevilgede i marts 13.800 kr. 
til lektor Klaus Ferdinand (’44), 
Institut for etnografi og social
antropologi, Århus Universitet. 
Pengene skal bruges til en rejse 
for at undersøge nomadiske hånd- 
værkergrupers indplacering i det 
østafghanske samfund.

Informations økonomiske med
arbejder, redaktør Hans V. Bis
choff (’50) overtager Uffe Elle- 
mann-Jensens job på TV-Avisen. 
1 flere år har Bischoff været øko
nomisk konsulent på Fjernsynet 
og bl. a. studievært i Focus-udsen- 
delserne. Da Publicistklubben i 
begyndelsen af februar havde 
holmgang mellem folktingsmand 
Knud Jespersen og direktøren for 
Gallup-instituttet, cand, polit. As
ger Schultz, var det med Bischoff 
som sekundant.

Skovrider Sven Bang (’26) skriver 
i Tidsskrift for Toten Historielag 
(Norge) under overskriften »Hans 
Listrud — en Toten-drengs histo
rie«. En artikel i Norsk Slekts
historisk Tidsskrift i 1973 hed 
»Navnekluden fortæller«.

Naturens Verdens februar-num
mer indeholder bl.a. en artikel af 

læge Philippe Grandjean (’68) 
om »Eremitibisen: hieroglyf, fa
beldyr og truet art«. I det første 
nummer af Flora og Fauna for 
1975 skrev Grandjean om »For
længet træk på Skagen i foråret 
1971«.

Radioteatret opførte 31. marts 
radiospillet »Golgatha 75« af 
Sven Holm (’58).

Professor, dr. jur. h.c. Flemming 
Tolstrup (’24) er medforfatter 
af et digert værk om Vandløbs- 
og vandforsyningsloven. Tolstrup 
behandler vandløbsloven.

Sten Muus (’66) er blevet reser
velæge på øre-, næse- og hals
afdelingen ved Næstved Central
sygehus. I sin fritid, dyrker han 
landbrug.

Major af A-linien Søren Haslund- 
Christensen (’51) er pr. 1. april 
udnævnt til oberstløjtnant i hæ
ren.

LRS Thure Krarup (’31) har fået 
tildelt ridderkorset. Krarup er 
desuden indtrådt i bestyrelsen for 
Vejle Muslingeindustri A/S.

I Dansk Veterinærtidsskrift for 
april skriver overdyrlæge, lektor 
U. Biering-Sørensen (III ’38) om 
Spondylitis (»Rygabscesser«) hos 
slagtesvin.

Rederiassistent Mikael Lund (fk>~l) 
er pr. 1. april udnævnt til be
fragter i Lauritzen-Peninsular Ree
fers A/S.

Dr. phil. Hilmar Ødum (T 7) 
døde 3. april. Ødum var i en 
lang årrække direktør for Dan
marks Geologiske Undersøgelse 
og skrev videnskabelige arbejder 
om vandforsyning, grundvands
kemi og saltforekomster.

Stud, scient. Hassan Aref (’68) 
har fra NATO’s stipendieprogram 
fået tildelt 17.500 kr. til studier 
ved Harvard University i Boston.

I Politikens kommentar for 4. 
april kritiserede professor F. J. 
Billeskov Jansen (’26), at proce

duren ved tildeling af kandidat
stipendier ikke kunne gøres om, 
når der var sket brud på formalia. 
Billeskov Jansen er medredaktør 
af Politikens Forlags Verdenslitte
raturhistorie, som også udsendes 
på forlag i Norge, Sverige og 
Finland. I det afsluttende 12. 
bind skriver han et indledende 
kapitel om den nordiske digtning 
efter 2. verdenskrig, ligesom han 
også introducerede flere af de 
foregående bind.

Efter mindre end to år i B&W 
blev produktionsingeniør Lars 
Holmblad (’60) udnævnt til di
visionschef og var i den anled
ning portrætteret i Børsen 24. 
april.

I en besk anmeldelse i Politiken 
af energioplysningsudvalgets 
»Energipolitik« bliver professor 
Mogens Boserup (’28), der har 
skrevet et kapitel i bogen, kaldt 
»det økonomiske skyklapfæno
men«. Hvor upassende!

Radiorådsmedlem Jørgen Knud
sen (’44) skrev 29. april endnu 
en kronik i Politiken. Denne 
gang påpegede han det fortviv
lende ved resignationen i Jørn 
Hjortings telefonprogram. Knud
sen vil i stedet sætte: uimponeret 
indsigt og munter fælles hand
ling på selvvalgte præmisser.

I et synspunkt i Aalborg Stifts
tidende fortæller LRS Per Gudme 
(’45) om 36 års huslejestop og 
de nylige tilnærmelser til den frie 
prisdannelse for boliger.

Sognepræst for Herlufsholm me
nighed Vagn Krarup-Hansen er 
beskikket til tillige at være provst 
for Næstved provsti fra 1. maj, 
og dette takkede Krarup-Hansen 
for ved audiensen hos dronnin
gen 12. maj.

Dr. med. Mogens Blichert-Toft 
har fået sundhedsstyrelsens tilla
delse til at kalde sig speciallæge 
i kirurgi.

Sammen med Esbjørn Hiort har 
arkitekt Helge Finsen (T5) ud
givet en guide til 350 udvalgte 
eksempler inden for Danmarks 
arkitektur 1050—1850, udeluk-
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kende bestående af piktogrammer 
(billedtegn) med forklaringer på 
fem sprog: engelsk, tysk, fransk, 
italiensk og dansk (Arkitektens 
Forlag, 20 kr.).

Venner af afdøde baron Axel 
Reedtz-Thott (’39) — der gjorde 
blomsterløgparken på Gaunø til 
en tradition — arbejder på at få 
opkaldt en tulipan efter ham.

Fhv. forligsmand Erik Dreyer 
(’10) døde 9. maj. Dreyer var i 
25 år direktør for Arbejdstilsynet 
og i lige så mange år formand 
for forligsinstitutionen. I de sid
ste år før pensioneringen i 1962 
var Dreyer departementschef i 
Socialministeriet. Både Politiken 
og Berlingske Tidende bragte 
mindeord. Se også side 121.

I Universitetsavisen for 9- maj 
kritiserede stud, scient. Lars Nor
mann Jørgensen (’71) på Mode
rate Studenters vegne strejken 
blandt undervisningsassistenterne 
og Studenterrådets uforsonlige 
holdning i sagen.

LRS Per Gudme (’45) forklarede 
i Politikens synspunkt 10. maj, 
at man ikke kan gennemføre en 
lov mod økonomisk kriminalitet, 
hvis denne ikke klart kan defi
neres.

Advokat John Richter (’47) er 
indvalgt i bestyrelsen for Kemisk 
Værk Køge A/S.

Rektor IU. F. Hellner, der under 
og kort efter krigen (indtil 1949) 
var lærer på Herlufsholm, døde 
i maj. Senere generationer af her- 
lovianere vil huske Hellners sko
leatlas og de geografibøger, han 
var medforfatter til.

I redaktionen af Pressens Årbog 
1975 (C. A. Reitzel, 219 s., 50 
kr.) genkender vi også i år pres
sehistorikeren, professor Niels 
Thomsen (’49), som selv har 
skrevet den indledende afhand
ling om kommunikationspolitik.

Juniorchef i Brd. Andersen Jør
gen Nexøe-Larsen (R’67) blev 
18. maj forlovet med Anne Ox- 
holm Tillisch, datter af hofjæger
mester Erik Tillisch (’44).

Christian greve Danneskiold- 
Samsøe (111'30) døde i maj. Der
med opstod usikkerhed om den 
fremtidige ledelse af Gisselfeld.

Informationschef John Hjarsø 
(’52), KTAS, havde en travl tid, 
da det nye 02-område skulle op
rettes med udsendelse af cirka en 
million klæbemærker med oplys
ning om nyordningen.

Radiorådsmedlem Jørgen Knud
sen (’44) kritiserede 21. maj i 
Politiken den nye radioavis med 
de hjernevaskende gentagelser.

Politikens kommentar var 30. maj 
skrevet af Jens Fink-Jensen, 2.gs 
på Herlufsholm, og handlede om 
forlængelsen af SAS’ monopol.

Professor, dr. theol. Børge Dide- 
richsen (’24) er efter tre års 
funktion gået af som formand 

RUSFEST
Dato: Fredag den 19. september 1975.

Modetid: Kl. 17.00 i Tuborg Havn.

Sejltur: 2 gange retur til Landskrona, afgang kl. 17.30

Skib: SVEA SCARLETT, Bellevue Salonen på båddækket.

Pris: Kr. 80,- pr. deltager (de ældre).
Kr. 40,- pr. deltager (8 yngste årgange).

Russer: Årgang 75 er inviteret som gæster og skal heller ikke betale 
for deres ledsagere.

Traktement: I prisen er inkluderet billet, overdådigt luksusmåltid, 
2 ol, 2 snapse, kaffe og cognac eller likør.
Under anden dobbelttur bliver der rig lejlighed til yderligere 
forfriskninger, dog for egen regning.

Tilmelding: Alle skal melde sig senest onsdag den 17. 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 post
giro 6 07 94 90, også med samme adresse.

for Dansk-Tysk Selskab, som han 
i øvrigt var medstifter af.

Arkitekt Paul A. Ammentorp 
(’42) er blevet formand for 
Dansk Ishockey Union.

Danmarks ældste aktive jager
pilot, oberst Valdemar Eggers 
(’48), fratrådte 1. juni sin stil
ling som chef for Flyvestation 
Skrydstrup for at blive chef for 
Forsvarsstabens Personelforvalt
ningsafdeling (flyvevåbnet).

Peter Barner-Rasmussen (’62) til
trådte 1. juni en stilling som re
servelæge ved Rigshospitalets af
deling for børnesygdomme.

Professor, dr. med. Mogens An
dreassen (’29) blev i begyndelsen 
af juni valgt til formand for Rå
det for Større Færdselssikkerhed.

Berlingske Tidende fortalte i den 
anledning, at Andreassen værd
sætter en practical joke — også 
når den går ud over ham selv. 
Kort forinden havde han mod
taget Dansk kirurgisk Selskabs 
hædersmedalje — men i etuiet 
fandt han en besynderlig spansk 
medalje i stedet for den rigtige!

Lektor V. Borelli-Møller døde 18. 
juni. Borelli kom til skolen alle
rede i 1919 og varetog udover 
fysik- og kemiundervisningen 
også hvervet som sovesalslærer og 
inspektør. Ældre herlovianere vil 
huske Borelli som fodbolddom
mer, yngre generationer måske 
snarere den »lille, røde« bil. Alle 
var velkomne i Borellis gule hus. 
1 1965 forlod Borelli skolen og 
flyttede til København. I en pe
riode redigerede Borelli disse 
spalter.
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