Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

53. ÅRGANG

NUMMER 9

Stifternes Valgsprog
VELSAGTENS siden Skolebygningens
indretning i 1853 har de to tavler med
stifternes valgsprog siddet oppe i første
sals højde.
Som små diple så vi med nogen ære
frygt od til tavlerne, hvis tekst vi virke
lig læste ved en eller anden lejlighed
som et minde fra meget gamle dage. Det
var i øvrigt småt med den indsats, Skolen
ydede med hensyn til at sætte os ind i
fortidens hændelser, skønt jo både Sko
lens historie og klostrets bevarede byg
ninger rummer spændende træk, der nok
kunne gribe et drengesind. Ville vi vide
noget, måtte vi selv finde ud af det.
Nærmest for øje var altså valgsprogene.
De sagde os et og andet om ranke sind,
om viljer, der Då én gang var stærke over
for mennesker og ydmyge over for livets
tilskikkelser — underordnet Gud.
Dengang stillede vi ikke SDørgsmålet:
hvorfra stammer mon de ord? Vi gik ud
fra som noget givet, at tankerne var
tænkt og ordene formet af de to ægte
folk. Vi regnede ikke med den dog ret
nærliggende mulighed, at valgsprog kun
ne være sætninger (»sprog«), som man
havde udvalgt sig blandt mange andre i
er større forråd.

Også et sådant valg siger jo adskilligt
om sind og hjerte hos dem, der vælger.
Forholder det sig sådan, skal der ikke
megen fantasi til at forestille sig, at det
forråd, hvorfra Herluf og Birgitte har
hentet deres sprog, må være Bibelen, men
sagen er dog ikke så enkel, at vi i dag
for begges vedkommende kan slå op på
bestemte skriftsteder og sige: dér står de
jo ord til andet.
En af vanskelighederne består i at fast
slå den oprindelige ordlyd af de to valg
sprog. På tavlerne på Skolebygningen står
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der: »Alting kommer fra Gud, livet og
døden, rigdom og armod« (H. T.) og
»Frygt Gud, giør ret og forlad dig ikke
på mennesker« (B. G.), men denne for
formulering er næppe helt rigtig. Det af
gørende må naturligvis være at finde
frem til den form, som var anvendt i
1500-talIer.
Valgsprogene er gengivet adskillige
steder — ikke blot på Herlufsholm —
men desværre i temmelig forskellig form.
Den ældste er ganske kort. Herluf Trolle
afslutter en omtale af mageskiftet med
Frederik II (Hillerødsholm-Skovkloster)
med ordene: »Alting kommer fra Gud«
(1560). Det er kort og godt, men Birgitte
står ikke tilbage. Formodentlig fra samme
år er et par mønter, som indeholder Bir-

Skolebygningens vestende med Birgitte
Gøyes valgsprog. — Fot. Erik. Petersen,
august 1964.
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gitte Gøyes valgsprog i en tilsvarende
knap form: »Frygt Gud og gør ret«. Om
mønterne, der vel har været brugt som
smykker, er prægede til minde om mage
skiftet, er uvist.
På en altertavle, som i 1843 skal være
indkommet til Museet for Nordiske Old
sager (Nationalmuseet) fra Fyn, har man
under et lag maling fundet stifternes por
trætter og valgsprog, Herlufs i samme
korte form som før anført, mens Birgittes
her er mere fyldigt: »Frygt Gud og gør,
hvad ret er, og forlad dig ikke på menne
sker«. Citaterne er her angivet med mo
derne retskrivning, men tavlerne må i
øvrigt være fra før 1565.
I Herlufsholm kirke ses valgsprogene
flere steder, men det er måske de fær
reste af dette blads læsere, som har set
dem på det sted, hvor de unægtelig også
forekommer overraskende: på gravstenen
over Børge Trolle og Pernille Gøye!
Børge var Herlufs ældre broder, gift
med Pernille, Birgittes søster. Denne sid
ste er nu slet ikke begravet her, men dét
er Børge, der døde 1571 som skolens for
stander, og gravstenen gælder dem begge.
Man undres over, at Herlufs og Birgit
tes valgsprog er anbragt på denne grav
sten, men endnu mere over, at indskrif
terne er anbragt på hovedet i stenens

øverste felt. Jeg foreslår følgende forkla
ring på fænomenet, indtil en bedre fore
ligger: stenen er oprindelig påbegyndt
som gravsten for Herluf og Birgitte, hvis
valgsprog huggedes retvendt i stenens
nederste felt. Da man læsluttede sig til at
bestille det store gravmonument fra Cor
nelis Floris’ værksted (det har formentlig
været meget snart efter Herluf Trolles
død 1565), blev den første sten overflø
dig. Den blev så senere taget i brug igen
og fuldført som gravsten over Børge Trol
le. Stenen blev nu vendt på hovedet, så
valgsprogene blev en dekoration foroven,
mens Børges og Pernilles skikkelser hug
gedes på stenens midte og deres navne
forneden.
Måske har man også kendt til spare
tider dengang.
Herlufs og Birgittes valgsprog, der
næppe kan være indhugget her senere
end 1565, lyder nu: »Alting kommer af
Gud, livet, døden, armod og rigdom« og
»Frygt Gud, gør hvad ret er, og forlad
dig ikke på mennesker«.
Her har Herlufs sprog fundet sin ende
lige form, som ordret gentages i 1568 på
den store mindetavle bag alteret samt på
alabastaltertavlen, som en tid var anbragt
på kirkens hovedalter, men senere blev
flyttet hen i den søndre korsarm.

Oprindelsen til Herlufs valgsprog er
ganske klar. Ordet findes i en af Bibelens
apokryfiske bøger: Siraks Bog 11,17.
I Christian Ills bibeloversættelse fra 1550,
som vel har været benyttet af begge stif
terne, lyder ordet lidt anderledes end i
den nu autoriserede oversættelse, nemlig:
»Alting kommer af Gud, lykke og ulykke,
liv og død, armod og rigdom«. Når ver
sets andet led udelades (»lykke og ulyk
ke«), har vi valgsproget ordret.
På tavlen på Skolebygningen er de to
sidste benævnelser imidlertid byttet om.
Rigdom er sat før armod. Det er vel et
forsøg på logisk ensretning; man vil helt
igennem have det ønskværdige før det
uønskværdige. Men det er 1800-tallets
»forbedring«. Den rigtige form er — i
overensstemmelse med Siraks Bog — »Al
ting kommer af Gud, liv og død, armod
og rigdom«.
Lidt mere indviklet forholder det sig
med Birgittes valgsprog. Den korte form
på mønten (1560) »Frygt Gud, gør ret«
er på Børge Trolles gravsten ca. 1565 dels
lempeligt ændret til: »Frygt Gud, gør
hvad ret er«, dels udvidet med et nyt led:
»Forlad dig ikke på mennesker«.
Sådan citeres det også i Niels Hemmingsens ligtale over Herluf Trolle 1565.
Denne tale er (hvad der vist ikke er al
mindeligt for ligtaler) udkommet i nyt
oplag 1572; dens skarpe fordømmelse af
fundatsens modstandere har der øjensyn
ligt været brug for at tage frem syv år
senere som et indlæg i processen og en
støtte til Birgitte Gøye i kampen for
fundatsens opretholdelse. Og man har
bibeholdt valgsprogets 1565-form, skønt
den ikke var gældende mer.
Allerede i 1568 findes valgsproget
nemlig i ændret form på den store minde
tavle ved siden af gravmonumenterne;

Udsnit af gravsten i Herlufsholm kirke
over Börge Trolle og hustru. Øverst på
stenen Herluf Trolles og Birgitte Gøyes
valgsprog i ældre form — på hovedet i
forhold til resten af stenen. Tegning af
Sören Abildgaard 1756, Nationalmuseet.
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Udsnit af Cornelis Floris’ alabasttavle.
Valgsprogene ses her i deres endelige ud
formning. Tegning af Søren Abildgaard
fra 1756, på Nationalmuseet.

her er de to led byttet om, hvorved der er
blevet en fin helhed ud af de to sammen
stykkede led. »Forlad dig ikke på menne
sker, men frygt Gud og gør ret«.
Vi ved, at Birgitte Gøye personligt har
overvåget opsætningen af tavlen — nogle
rejseplaner blev udsat netop i denne an
ledning — så ordlyden her må ses som
hendes personlige og endelige omredigeren af valgsproget. Samme ordlyd findes
på alabastaltertavlen fra samme år.
Tavlen på Skolebygningen anvender
den ældre form — næppe med rette. —
Så er spørgsmålet: hvorfra har Birgitte
hentet ordene? Svaret er ikke så ligetil
som for Herlufs vedkommende. Det er i
al fald ikke lykkedes for mig at finde et
enkelt bibelord, som helt dækker, men
måske andre har et forslag. Derimod kan
der nævnes et oar stykker, som med lidt
held kan sammensættes dertil og som kan
være grundlaget.
I Salmernes Bog i Det Gamle Testa
mente står der, Ps. 118,8, efter Christian
Ills oversættelse, men med ny stave
måde: »Det er godt at forlade sig på
Herren og ikke forlade sig på mennesker«
og Ps. 146,3: »Forlader Eder ikke på fyr
ster. De er mennesker, de kunne jo ikke
hjælpe«.
Med hensyn til andet led (der altså op
rindelig var det første) kan f. eks. hen

vises til et ord, Herluf Trolle ofte skal
have brugt: »Frygt Gud, ær kongen«
(1. Pet. 2,17) eller »Frygt Gud og giv
ham ære« (Johs. Åbenb. 14,7) eller »Håb
på Herren og gør godt« (Ps. 37,3),
»Frygt Herren, I, som er hans hellige«
(Ps. 34,10).
Mere dækkende er måske Ps. 34,12—15:
»Jeg vil lære jer Herrens frygt. Om no
gen attrår liv og ønsker sig dage for at
skue lykke, så vår din tunge for ondt,
dine læber fra at tale svig, hold dig fra
ondt og øv godt, søg fred og jag der
efter.« Skal dette sammenfattes i få og
stærke ord, kan det vel ikke gøres bedre
end: »Frygt Gud og gør ret«.
Professor Benedikt Otzen i Århus, som
har ydet mig en utrættelig hjælp med at
finde frem til den oprindelige ordlyd af
de forskellige bibelsteder, har imidlertid
foreslået endnu ét, nemlig 3. Mosebog
25,17—19, og det er vist endnu mere
dækkende. Dog nytter det ikke at slå op
i den autoriserede oversættelse. Den va
rierer temmelig meget fra Christian Ills
Bibel. Her er stedet i den skikkelse, som
Birgitte Gøye har haft foran sig:
Saa tage sig nu ingen fordelen fra sin
Neste / men frøete dig for din Gud /
Thi ieg er HERREN eders Gud. Der

faare gører effter min Skick / oc bolder
min Ret / og i gøre der effter / at i mue
bo tryggelige i Landet / ...
At Birgitte Gøye selv skulle have sam
menstykket forskellige skriftord til et
valgsprog er på ingen måde usandsynligt.
Hendes bibelkundskab er der ingen tvivl
om. Hun lod en skoleelev, som var i hu
set hos hende, daglig læse et kapitel af
Bibelen højt for sig, og hun nævner selv,
at hun personligt har været hele Bibelen
igennem to gange.
Det er også værd at bemærke, at valg
sproget synes udarbejdet til dets endelige,
afklarede form netop i de år, hvor så
meget stod på spil for den skole, hun og
Herluf Trolle havde sat så meget ind på
at skabe, og hvor det ikke mindst var
medlemmer af hendes egen slægt, der
søgte at omstøde fundatsen. Hun må
have følt sig svigtet af sine nærmeste og
har fundet styrke i at sige: Forlad dig
ikke på mennesker, men frygt Gud og
gør ret.
Knud Aarup (’19).

PS. Jeg skylder også Flemming Tolstrup
(’24) og økonomiinspektør Severin Lund
gren Beck tak for hjælp med nyttige op
lysninger til denne artikel.

Generalforsamlingen
PÅ TRODS af det fine martsvejr var
foruden bestyrelsen kun tretten medlem
mer mødt frem i Assurandørernes Hus til
den ordinære generalforsamling torsdag
den 20. marts 1975. De var Kristian Jen
sen (T7), Frantz Wendt (’23), Jørn
Thomsen (’31), Edward Bech (R’32),
P. V. Larsen (’42), Axel Müller (’60),
Lars Frejslev (’71), Henrik Bahn-Petersen
(’72), rekrut i Livgarden Christian Rich
ter med oppasser, Bernstorff, samt Mik
kel Frank, Lars Thuesen og Svend BahnPetersen (alle fem ’74).
Formanden bød velkommen og håbede
— det store fremmøde til trods — at vi

kunne afvikle generalforsamlingen i ro
og orden. Til dirigent valgtes Frantz
Wendt (’23). Han erklærede generalfor
samlingen lovligt indkaldt og gav straks
ordet til formanden Kaj Dorph-Pe tersen
(’43), hvis beretning lød således:
Formandens beretning
God, gammel skik medfører, at denne be
retning indledes med, at jeg nævner nav
nene på de medlemmer, der er døde siden
sidste generalforsamling:

Oberstløjtnant Frode Kirkebjerg,
Charlottenlund (’06),
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Ekspeditionssekretær Erik Vilhelm Ear
ning (’27),
Læge Poul Esmark, Korsør (’30),
Oberstløjtnant Oluf Permin ( 02),
Boghandler Erik Schaumburg-Müller
(V’26),
Skovrider Hans Chr. Tauson ( 03).
Lad os mindes vore døde kammerater.
I perioden siden sidste generalforsam
ling har der været to store begivenheder,
der særlig vil kendetegne dette år i Herlovianersamfundets historie: Udnævnelsen
af Jens Just Jermiin (’26) til forstander
for Herlufsholm, og Herlovianersamfundets 125 års jubilæum i januar i år.

Under dette punkt — formandens be
retning — blev der i fjor på generalfor
samlingen givet en lidt floromvunden
beretning angående forhandlingernes for
løb ved udnævnelsen af en ny forstander.
Nu er sagen afklaret — og Herlovianersamfundets hovedsynspunkt — at der blev
valgt en person, som dels besidder de
nødvendige kvalifikationer personligt og
administrativt, og dels selv har gået på
skolen — blev heldigvis tilgodeset.

Jermiin, der både er student fra Her
lufsholm, tidligere medlem af Herlovianersamfundets bestyrelse — fra 1930 til
19.34 — og tilmed dipelfader, hans søn
er Thomas Jermiin (’59) — er i vore øjne
et godt valg. Af praktiske kvalifikationer
kan nævnes, at Jermiin er cand. jur.,
landsretssagfører, ejer og administrator
af større landejendom, og at han har ad
skillige praktiske og administrative tillids
hverv.
Det var altså ikke tvunget af omstæn
dighederne, men af hjertens lyst og fuld
overbevisning, at Herlovianersamfundet
bød Jermiin velkommen. Et nært og
åbent samarbejde er for længst indledt
med den nye forstander — og han har da
grebet vor fremstrakte hånd med stor
varme og iver. Praktiske resultater af
denne muntre forbrødring skal jeg se
nere komme frem til.
Herlovianersamfundets aktiviteter har
i det forløbne år som sædvanligt været
firleddede:
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Vi har holdt fester og sammenkomster.
Vi har udgivet Herlovianeren.
Vi har uddelt legater.
Vi har holdt bestyrelsesmøder — ikke
mindst med henblik på fremtidige aktivi
teter og forholdet til skolen.

Angående fester og sammenkomster
har det — efter vor egen beskedne me
ning — været et smukt år. Kristi Him
melfartsdag i fjor afholdtes den tradi
tionsrige fik-fak-batøk-turnering i Charlottenlund Skov. Det er et privat aktie
selskab med en vis uformel associerings
ordning til Herlovianersamfundet, der
varetager denne muntre aktivitet. Det er
en glad pligt at takke aktieselskabets
bagmænd for deres foretagsomhed til
glæde for både gamle soranere og herlovianere. Det formenes, at turneringen
også gennemføres i år. Husk madpakke.
Den 13. september 1974 gennemførtes
i magsvejr vor søværts rusfest, med fær
gen fra Tuborg Havn til Landskrona til
Tuborg Havn til Landskrona til Tuborg
Havn, hvor festen sluttede. Det udskæn
kede øls skatteklasse og styrkegrad samt
snapsenes antal og rumindhold ved denne
lejlighed har før været drøftet både ved
generalforsamlinger og i bestyrelsen. En
fraktion — især med John Richter som
bannerfører — har prøvet at sænke pro
millegrænsen, men en majoritetsgruppe
har formået at holde niveauet på et no
genlunde antageligt stade. Det er dog
kun få centiliter, der adskiller os, så
uenigheden har ikke skabt splid i Sam
fundets ledelse. Vi skønner i fællig, at
det er rimeligt at spendere et godt antal
af Samfundets midler ved denne lejlig
hed, da det er vores bedste mulighed for
at få kontakt med dem, der lige er gået
ud af skolen — og dermed påvirke dem
til at træde ind i foreningen. Denne spe
kulation er hidtil lykkedes. Til september
agter vi på ny at stå til søs med russerne,
men det bliver en ordentlig udskrivning,
idet afgangsholdet fra Herlufsholm er
større end nogensinde.
Den 18. november 1974 afholdtes i få
minutter ekstraordinær generalforsamling
i Herlovianersamfundet. Her vedtoges en

deligt bestyrelsens forslag til ændring af
vedtægternes § 4. Jeg tror, det vil være
rigtigt, om vi — som det blev foreslået
ved sidste generalforsamling — lod de
således ændrede vedtægter optrykke i
Herlovianeren.
Sammenkomsten den 18. november
fortsatte med en smuk middag — og det
må fremhæves, at Mortenstraktementet i
Assurandørernes Hus var langt bedre end
i den nu til Tordenskjold omdannede
Grand Café.
Efter middagen holdtes auktion over
en hel del effekter med tilknytning til
den gamle skole. Sven Tito Achen (’40)
var en munter og inspirerende auktiona
rius — og det er vist det almindelige ind
tryk, at en sådan auktion godt lader sig
gentage ved lejlighed.

Endelig afholdtes med brask og bram
Trolle- og 125-års jubilæumsfest den
18. januar 1975 i København. Festen har
været udmærket refereret i Herloviane
ren, så der er ingen grund til at uddybe
emnet her. Jeg vil blot — provokerende
— sige, at bestyrelsen selv er godt tilfreds
med den form, Trollefesten nu har fundet
— og at vi fortsat agter at lade den af
holde den lørdag, der ligger nærmest
ved den 14. januar.

Herlovianeren, vort medlemsblad, er
udkommet forbilledlig punktligt også i
den periode, vi behandler her. Men
punktligheden er så sandelig ikke dette
blads eneste dyd. Kvalitet, stil, elegance
har præget hver eneste nummer — og jeg
vil her bringe samfundets varmeste tak
til bladets to redaktører, Sven Tito Achen
(’40) og Mikkel Vass-Sørensen (’70)
samt til Personalia-redaktøren Philippe
Grandjean (’68). Det er et stort og alde
les strålende arbejde, de atter i år har
udført til glæde og nytte for alle sam
fundes medlemmer både i ind- og udland.
Tilmed må jeg sige, at omkostninger
ne i forbindelse med udgivelse af Herlo
vianeren er uhyre rimelige — og at denne
fornuftige økonomi kun kan skyldes re
daktionens omhu og ekspertice.
Angående legater, så har vi uddelt som
sædvanlig 12.000 kr. af Samfundets egne

legarmidler, og 4.000 kroner som stilles
til rådighed af Herbert Rouenville og
Hustrus Legat.
Vi har i bestyrelsen undret os en ken
de over, at der ikke tilgik os flere legat
ansøgninger, for selv om portionerne ikke
er overvældende store, så må det da sta
dig være skønt i sin studietid at modtage
et rimeligt beløb uden tilsvarende ar
bejdsindsats. Vi må nok i Herlovianeren
tydeligere tilkendegive, hvordan man
kommer i besiddelse af Samfundets legat
kroner.

Endelig angående bestyrelsens aktivite
ter: Vi har holdt fem møder — deraf et,
der tenderede mod at blive et eksternatkursus. Det afholdtes i John Richters
hjem nær Nykøbing Sjælland, og det må
nævnes, at Richter ved denne lejlighed
indtog en afvigende holdning fra sin
normale promillemådeholdne kurs. Det
lykkedes dog bestyrelsen at koncentrere
sig om de arbejdskrævende emner, skønt
mødet — der i øvrigt foregik i en helt
kammeratlig atmosfære — kom til at
strække sig over et par døgn.
I øvrigt har vi haft ret travlt i besty
relsen i år, dels med at skabe kontakt
med den nye forstander, dels med at
planlægge de mange aktiviteter, ikke
mindst 125 års jubilæet. Og dets fejring
er jo ikke afsluttet endnu. Som meddelt
i sidste Herlovianeren agter vi at gen
nemføre en skovtur til Herlufsholm —
husk madpakke — lørdag den 10. maj.
Ud over denne meddelelse agter vi at
sende et brevkort rundt til samtlige
medlemmer for at erindre om turen. Den
nøjere planlægning skal vi i nær fremtid
udarbejde sammen med forstanderen og
rektor og skolens øvrige embedsmænd.
Jeg kan nævne, at planen er blevet over
ordentlig smukt modtaget på Herlufs
holm. For skolens disciple vil dagen an
tagelig også blive positiv, idet Herlufsholm-Fonden har stillet et beløb på
20.000 kroner til rådighed, og dette be
løb vil i forbindelse med skovturen blive
overrakt til Samarbejdsudvalget på Her
lufsholm. Dette består af repræsentanter
for lærere og elever, og de får bemyn

digelse til at anvende beløbet til dipelvenlige formål, der ikke indeholdes i
Skolens normale budget.
Jeg håber og regner med, at vi får en
herlig dag ud af det, og jeg opfordrer til
godt fremmøde!
Som næste punkt på dagsordenen kom
mer kassereren med regnskab og budget,
og Trier vil herunder begrunde, hvorfor
vi anmoder om en forhøjelse af kontin
gentsa tserne. Vi har jo — bortset fra even
tuel auktion — ikke andre muligheder for
indtægter, og udgifterne vil, hvis der
ikke indtræffer mirakler, fortsat være
stigende.
Under et senere punkt er bestyrelses
medlemmerne John Richter, Klaus Aarup
og Mikkel Vass-Sørensen på valg for en

to års periode. Desuden foreslår vi, at
Lars Thuesen (74) indvælges som juniormedlem på den syvende plads i besty
relsen, der har stået tom i år.
Andre forslag er også velkomne — lige
ledes kommentarer til det nu forløbne
års aktiviteter — og forslag til nye næste
år.
Det kunne være sjov at få lidt gang i
debatten!

Debat om beretningen
Og gang i debatten kom der da, hvis
man sammenligner med tidligere års
generalforsamlinger, det hele dog holdt i
en venskabelig tone, som nu engang må
kendetegne en forsamling der i antal
mere lignede fremmødet til en tirsdags
frokost.
Til formandens beretning havde ingen
noget at indvende i begyndelsen, men så
ville dirigenten, Franz Wendt, gerne vide,
hvor mange af russerne der lod sig »på
virke« til at melde sig ind i Samfundet
efter rusmodtagelsen. Før bestyrelsen ville
svare på dette, måtte en dispensation til,
for at dirigenten kunne blande sig i de
batten. Den nøjagtige tilgangsprocent
kendtes ikke, men især blandt de sidste
fem årgange havde tilmeldingen været
meget stor.

Apropos ingenting: l l ørn Piøs bog »Den
lille overtro. Håndbog om hverdagens
magi« (Politikens Forlag 1973) finder vi
denne tegning af Christian Sekjær (V’ 34)
med følgende tekst: »På Herlufsholm
kostskole ofrer man et par mønter til
»Stark« for at opnå et godt eksamens
resultat«.

Lars Frej slev (71) påpegede, at en del
ældre gamle herlovianere lod sig invitere
af russer og derfor var gratister ved rus
festen. Formanden udtrykte bestyrelsens
sande foragt for disse kammeraters små
lighed og henviste til hvilken opsigt det
f. eks. ville vække, hvis næstformanden
Ernst Schaumburg-Müller (’29) lod sig
invitere af en af årets russiner. Kasserer
Jan Trier (’58) indrømmede, at admini
strativt er der ikke andet at stille op end
at appellere til de enkeltes moral — hvil
ket hermed være gjort!
Med henvisning til Samfundets økono
mi syntes Frejslev, det var mærkværdigt,
at der ved rusfesten foruden de to øller
som var aftalt, blev bevilget endnu en.
Formanden og et snævert flertal i besty
relsen påtog sig det tunge ansvar for
denne handling og forklarede hvor van
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skeligt det var ikke at lade sig motivere
af det ocean af vand som omgiver en
Øresunds-rustur. Dirigenten efterlyste et
mistillidsvotum, som dog udeblev.

Formandens beretning blev derefter
vedtaget med én stemme imod (Jørn
Thomsens).

Kristian Jensen (17) var, med det for
behold ikke at have deltaget, meget imod
at en fest skulle bestå i så meget øldrik
ning og henviste til sin egen rusmodta
gelse. Formanden svarede, at det er be
styrelsens hensigt med rusturen at holde
en fest for de unge og derfor som de unge
gerne vil have det. Der er faktisk heller
ikke ældre med, og at man henlægger
festen til søen, er af økonomiske grunde,
idet mad og drikke er billigere. I novem
ber holdes Mortensaften, som er mere
stilfuld og dermed for de ældre, og ende
lig er Trollefesten for både de ældre og
yngre. Jørn Thomsen (’31) afsluttede
med at rose bestyrelsen for de festlige
arrangementer. Deltagerantallet viste der,
og han mente at festerne i gamle dage
var dødkedelige.

Regnskabet
Næste punkt var regnskabet. Trier op
lyste, at regnskabet var trykt i Herlovianeren og påpegede, at også sidste års
regnskab var taget med, til sammenlig
ning. Han konstaterede, at budgettet hav
de holdt — der var endda et lille over
skud. Dette skyldtes manglende opkræv
ning for administration fra Sparekassen.
De har stadig EDB-besvær. Endvidere
kommer alle indkaldelser til Samfundets
arrangementer nu i de ordinære numre af
Herlovianeren og ikke som ofte tidligere
i mini-udgaver. Dette er faktisk en be
sparelse på ca. 500 kr. hver gang.

Debat om Trollefest den 14. eller nær
meste lørdag var der jo lagt op til i be
retningen.
Dirigenten var meget imod flytningen
og Jørn Thomsen, som også er heftig
modstander, gjorde opmærksom på be
styrelsens ligegyldighed over for sidste års
generalforsamlingsbeslutning, idet besty
relsen fuldstændig sad den overhørig.
Formanden gjorde rede for de vægtige
argumenter der taler for flytningen, nem
lig at forstanderen kan inviteres og at
man undgår at være uarbejdsdygtig dagen
derpå. Når Samfundet endelig bruger så
mange penge på denne fest som det gør,
bør alle virkelig kunne føle sig 100%
tilpas ved at komme og ikke tænke på
morgendagen. En anden grund er, at en
del provinsboere er bitre over at skulle
betale til en fest, de ikke har mulighed
for at deltage i, og som Samfundet direkte
støtter finansielt. Andre fester hviler i sig
selv.
Debatten afsluttede da Kristian Jensen,
som i år havde været tilTrolle-Jubilæumsfest mente at det at forstanderen havde
været til stede var afgørende. At frem
mødet var nær de 220, viste det jo også.
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Ved status og legatregnskaber skulle
man lægge mærke til at formuen var gået
ned, men renteindtægterne 25—30% op,
således at den effektive rente var højere.
Dette var helt i overensstemmelse med
den lovændring som har givet bestyrelsen
fuldmagt til ar omplacere Samfundets
midler i mere »givende« papirer.
Formanden ville nu, én gang for alle,
gerne vide hvad en delkrederekonto var
for noget. Trier mente det var en konto
til de tvivlsomme restanter. (Gyldendals
Røde Fremmedordbog: konto til imøde
gåelse af tab). Trier bedyrede at delkrederekontoen kunne stryges, så snart Spare
kassen fik sit EDB-anlæg i orden, og alle
restanter dermed hurtigt blev rykket de
famøse tre gange. Referenten blev opfor
dret til at bringe en indtrængende appel
til alle som- er i restance, og opfordre
dem til at bringe den ud af verden! Flere
mente, det tit var et udtryk for »glem
somhed« og ikke direkte uvilje.

John Richter (’47) foreslog at bringe
den sorte liste i Herlovianeren, og Hen
rik Bahn-Petersen (’72) ville vide hvilke
årgange der specielt var repræsenteret på
den. Bortset fra de sidste årgange i
60’erne var det jævnt fordelt. Ingen blev
dog slettet uden først at have modtaget
et personligt brev. Dette plejede at få
3—4 ud af 30 tilbage i folden. Dirigen

ten afsluttede og opfordrede bestyrelsen
til at ordne restanceproblemet eventuelt
med en »kongelig benådning« i anled
ning af 125 års jubilæet.
Regnskabet blev så godkendt.

Kontingentet
Ved at gennemgå budgettet for 1975 og
i almindelighed henvise til dagens pristal
blev kontingentet hævet til 80 kr. og
40 kr. for de otte yngste årgange.

Valg til bestyrelsen
På valg var John Richter (’47), Klaus
Aarup (’51) og Mikkel Vass-Sørcnsen
(’70), som alle var villige til at modtage
genvalg, og blev genvalgt, med akklama
tion. Endvidere foreslog bestyrelsen, at
Lars Thuesen (’74) blev valgt som nyt
juniormcdlem, således at bestyrelsen nu
bestod af syv personer, og repræsenterede
de yngste årgange bedre. Lars Thuesen
valgtes med akklamation og Jørn Thom
sen genvalgtes som revisor. Som sup
pleant for revisor genvalgtes Lars Toft
(’33) — men se under Personalia! Meget
sørgeligt døde han to dage efter — og
som decisor og suppleant for samme
genvalgtes henholdsvis Leif Berg (T9)
og Mogens Andreassen (’29). (En decisor
afgør en eventuel splid mellem bestyrelse
og revisor).
Eventuelt
Under Eventuelt foreslog dirigenten en
fodvandring til Lilløhus i Skåne, akkurat
som han selv og en klassekammerat havde
foretaget det i 1928. Formanden modtog
forslaget varmt, men mente absolut det
burde holdes adskilt fra årets rusmodta
gelse. Endvidere benyttede han lejlig
heden til at takke kasserer Jan Trier for
det store og vel udførte arbejde, han og
hans kontor udfører for Samfundet.
Formanden afsluttede med at takke
alle fremmødte, og takkede dirigenten for
en vel styret generalforsamling.
Dernæst var der hyggeligt samvær med
snak, snitter, snaps og øl inden alminde
ligt opbrud.
Mikkel Vass-Sprensen (’70).

Register for 41. - 50. årgang=årene 1963 -1972
(Årstal + sidetal; for årene 1970—1972 er bladnummer indskudt)
Udarbejdet af Flemming Tolstrup (’24)
HERLUFSHOLM

1. Stifterne

Heraldica Herloviana, af Sven Tito Achen,
64:35.
Historien om et horn, af Poul Adam Tvede,
65:12.
Det rigtige Trollehorn, af Jørgen Steen Jensen,
66:47.
Herluf og Birgitte i Olai, af Knud Aarup,
66:82.
Politiets arbejde fortsætter, af Thomas Beckett,
66:104.
Mere om Herluf Trolle og Olai, af Knud
Aarup, 67:49.
Birgitte Gøyes hævede forlovelse, 67:58.
Et digt om Herluf Trolle i sin fineste time,
af Ebbe Kløvedal Reich, 71:(1)1.
Herluf Trolles omtale i N. Nielsens Dan
markshistorie, 1914, 72:(3)1.
2. Historie og Topografi

Tanker om Herlufsholms fremtid, af Axel
Reedtz-Thott, 63:10.
Dipeltallet på Herlufsholm, af Flemming Tol
strup, 63:21.
Herlufsholms planer i dag, en samtale med
Skolens forstander og rektor, 63:46.
Nyhave-Idyllen, en redegørelse fra Forstande
ren (fra Næstved Tidende), 63:50.
En myte aflives, Herlufsholms bøndergods'
skæbne, af Flemming Tolstrup, 64:16.
»Problemet Nyvej«, af Helge Finsen, 66:70.
Kommentar til Helge Finsens forslag, af Axel
Reedtz-Thott, 66:71.
Skovklosters abbedsegl og Næstved byvåben,
af Sven Tito Achen, 66:97.
Nyvej — endnu cn gang, af Helge Finsen,
66:106.
Licitation på Herlufsholm, 67:15.
Byggeri til 10 millioner kroner påbegyndt,
højtidelig grundstensnedlæggelse i forrygende
regnvejr, 67:41.
Herlufsholm storkommune? 67:51.
Skok ns nye image, af arkitekt Jørgen Stærmose, 71:(3)3.
3. Skolens Lærere og Embedsmænd

Borellis 70 års dag, 64:11.
Min far — den kristne hører (Aage Mørch),
64:18.
Paul Gøtzsches erindringer fra Herlufsholm,
ved Frantz Wendt, 66:78.
Carsten Levinsen, lektor, 65:20.
Mogens Jensen, superlektor, 65:20.
Poul Chr. Stemann, 66:92.
Frederik M. Knuth, 66:92.
C. C. Hall, 66:92.
Chr. R. S. Listov, 66:92.
Sigurd T. Kielsen, 66:92.

Fundatsændring for Herlufsholm er underteg
net! Samtale med Forstanderen, 70:(2)9.
4. Skolen

Skal Herlufsholm have flere disciple, af Poul
Kierkegaard, 64:36.
Dagelever på Herlufsholm, af Axel ReedtzThott, 66:15.
Glæde i sognerådet over gymnasietilbud (fra
Næstved Tidende), 66:22.
Også Herlufsholm søger legatmodtagere, 66:40.
Tanker om den nye tingenes tilstand, af Knud
Jungersen, 66:42.
Et værn om Herlufsholms selvstændighed, af
Axel Reedtz-Thott, 66:43.
Årsskriftet 1966, 66:55.
5. Herlufsholm-Fonden

1. 63:5, 63:13, 63:20, 63:23, 63:35, 63:40,
63:46, 64:6, 64:14 (Klaus Aarup efterfølger
Knud Lindberg i bestyrelsen), 64:30, 65:7,
65:17, 66:22, 66:81, 66:111, 67:21, 67:40,
72:(3)5.
2. Egmont H. Petersens Fonds bidrag, 63:22.
Schaumburg-Müllers Olieplan, 63:40, 64:14.
Ny grammofonplade, 63:40.
Guldknapper, 63:41.
Herlovianer-Julekort, 64:14, 66:62, 66:109,
67:23, 67:39, 68:31.
Stort bidrag til Herlufsholm-Fonden (V. Kann
Rasmussen), 64:31Vi har givet en million væk, men vi bliver
ved, 66:20.
Arven (Alfred Jacobsen), af Klaus Aarup,
72:(3)15.
6. Dagligt Liv og Fester

Herlufsholm, muntre gamle optegnelser, af
Aage Grum-Schwensen, 63:36, 64:27, 64:37.
Ny Grammofonplade, 63:40.
Den store dag — Hvad sker der ved Skolens
400 års jubilæum næste år? 64:26.
Et brev om jubilæet 1915, af Børge Dan,
64:34.
Programmet for Herlufsholms 400 års jubi
læum den 23. maj i år, 65:1.
Skolekomedien 1964, 65:18; 1965, 66:40,
begge ved Mogens Schlüter.
400 års jubilæet på Herlufsholm, af Kaj
Dorph-Petersen, 66:5, 66:35.
Trolledag 1966 på Herlufsholm, 66:22.
Nyt skoleslips, 66:34.
Birgittinernes første fugleskydning, 66:64.
Rektors dimissionstale 1966, 66:68; 1970,
70:(2)14; 1971 (brudstykke), 71:(2)28.
Herlovianerliv i svundne tider, af Alfred An
dersen, 66:92.
Retningslinier for Gammelherlovianeres besøg
på Skolen efterlyses, 66:67.

Diple... — dovne???, af Peter Riis, 66:100.
Svar på tiltale, af Severin Lundgren Beck,
66:105.
De er (var) dovne! ! !, af Eivind Sveinbjørnsson, 67:14.
Sammenslutning af gymnasie- og elevforenin
ger, 67:14.
Et stemningsbillede, af Peter Riemann, 67:20.
Kostskole — Diple, Dapie, 67:51.
Livet i to gamle skoler. Rytterskolen i Snesere
og Herlufsholm lærde Skole 1835—1852, af
Vilh. Ingerslev, 68:18.
2. real flyttet ind på Egmontgården, 68:35.
Avisdebat om Herlufsholm (Gert Grønnegaard
og Axel Reedtz-Thott), 68:36.
Nye tider, 68:37.
Fugleskydning 1968, 68:38.
Den økonomiske udvikling (Kristeligt Dagblads
interview med rektor Kierkegaard), 68:46.
Herlufsholms Bibliotek, af Axel Reedtz-Thott,
69:4.
Ånd er magt — ! ! En reaktion på salget af
biblioteket, af Kai R. Dahl, 69:27.
Dapel på godt og ondt, af Jens C. Hauge og
Mogens Andersen, 69:54.
Hvad bliver der af diplene? (fra Politiken),
69:61.
Trolledag uden trollefest. Er der ingen der
gider deltage i trollefesten, af Jens Normann
Jørgensen, 70:(1)4.
Fra tremandsudvalgets møde med lærerudval
get, 70:(1)17.
Fra Herlufsholm til Sorø, af Luja Balslev,
70:(2)7.
Godt ord igen?, af Finn Helmer-Pctersen,
70:(2)24.
Vægtløftning og kuglestød for svendene (om
byggeriet), 7O:(2)32.
Andre kunne lære af Herlufsholm, samtale
med Kurt Møller, 71:(1)8.
Min kjære Søn, breve fra Jens August Brasen
til Christian Emil Brasen (med kommentar af
Flemming Tolstrup), 71:(2)19Herlovianere (fra Illustreret Tidende 1899),
71: (.3)5, med kommentar af Flemming Tol
strup, 71:(3)8, jfr. 72:(1)2.
Tanker før Talen (Trollemorgen), af Sven Tito
Achen, 72:(1)11.
Af farens svælg... (C. E. Brasens redning af
en dipel) (med kommentar af Flemming Tol
strup), 72:(1)16.
Studentereksamen 1867, af Carl Permin,
72:(2)8.
Herlufsholm — Klip fra dagbladet Køben
havn, august 1890, 72:(2)17.
Hvornår er der fugleskydning, 72:(2)20.
Herlovianere, af en af dem (fra Illustreret Ti
dende 1898), 72:(3)6.

Artikel om Herlufsholm i »Hver 14. Dag«,
1896, 72:(3)10.
Nissevise, af Viggo Glente, 72:(3)12.
7. Dernedefra

Af N. E. Ceplitis: 63:42, 63:48, 64:18 — Chr.
de Jonquieres: 66:54, 66:66, 66:91 — N. Boesdal: 67:3 — J. Ryberg og Torben Holm: 67:28
— uddrag af Hassan Arefs fugleskydningstale:
67:48 — J. Ryberg: 68:31 — Mikkel VassSørensen: 69:5, 69:21, 70:(l)2 - 70:(2)23 Andreas Lehmann: 71:(3)11, 72:(1)3 — Steen
Skovgaard Larsen: 72:(2)2, 72:(3)17.
8. Billeder

1. Studenterholdene:
1963: 63:44 - 1964: 64:28 - 1965: 66:55 1966: 66:88 - 1967: 67:60 - 1968: 68:40 1969: 69:29 - 1970: 70:(2)36 - 1971:
71:(2)28 - 1972: 72(2)8.
2. Forskelligt:
Fra Fugleskydningen, 63:5.
Herlufsholm, isometri, januar 1962, af arki
tekt Jørgen Stærmose, 63:14.
Dipelkoret, 63:28.
Herlufsholm Kirke ved juletid, 64:29.
Til lykke med de 400 år, 65:9.
Herlufsholm i 1965, luftfotografi, 65:14.
Fra 400 års jubilæet, 66:1, 4, 7, 8, 11, 12, 13,
14, 33, 36, 39.
Svællinger i Stark, 66:56.
Fugleskydning 1966, 66:64—65, 72.
Skitse til artikel om Ny vej, 66:71, 106, 107.
Piger, piger, piger, 66:87.
Skolekomedien 1966, 66:91.
Fra den gamle Badeanstalt, 66:94.
Fra Spisesalen, 66:95.
Nyvej i sne, 67:5.
Beliggenhedsplan, 67:42.
Leth’s Stiftelse, 67:46.
Gammelt falder — og nyt vokser op, 68:33.
Egmontgården og Vuen, 68:35.
Fuglekongerne på Åen i BG, 68:38.
Fra Fugleskydningen 1968, 68:40—41.
Fra Biblioteket, 69:1.
Fra den nye gymnastiksal, 69:11.
Fra Skolen, 69: 54—56.
Fra byggeriet, 70: (1)1.
Kirken og den gamle port, 7O:(l)3.
Dipelkoret ved orglet, 70: (1)4.
Stifternes sarkofag, 70:(l)6.
Fra Nyhave, 70:(1)8.
Ud af Klosterporten, 70:(1)15.
Helen-Hallen, 70:(2)l.
Rektorboligen, 70:(2)9.
Dek og Kirke, 70:(2)17.
Fra byggeriet, 70:(2)32-33.
Skabsdør, 71:(2)1.
Fra Klostergården, 71:(2)3.
Vus, 71:(2)4.
Vandtårnet, 71:(2)5.
Munkegangen, 71: (2)6.
Fra Kirken, 71:(2)8.
Den nye gymnastiksalsbygning, 71: (2)9.
Egmontgården, 71:(2)11.
Den »røde plads«, 71:(2)12.
Helen-Hallen, 71:(2)14.
Fra Helen-Hallen, 71:(2) 15, 16, 17.
Tomme hylder på Dek, 71: (2) 18.

Trappen i Klosterbygningen, 71:(3)5.
Skabsdør, 71: (3)6.
Fra den gamle Vue, 71:(3)8.
Fra Nyhave, 71: (3)9.
Ny sovesal, 71:(3)15.
Fra Grønne Plads, 71:(3)17.
Sovesal på Mygningen, 72:(1)3.
Et hummer med dåseøl, 72:(1)5.
Pøllekamp, 72:(1)7.
Ingen Trollefest —, 72:(1)11 —14.
Svane, 72:(2)2.
Bag Museumsbygningen, 72:(2)4.
Rektorboligen, 72:(2)5.
Nyhave og Hvælvingebroen, 72:(2)7.
Dek, set fra Nyhave, 72:(3)6.
Nyvej, 72:(3)7.
Munkegangen, set fra Klostergården, 72:(3)9Skolebygningens østre del (gammelt billede
med Stalden og hørerboligen) 72:(3) 10.
Fra Fugleskydningen 1921, 72:(3)12—13.
Fra Klostergården, 72:(3)14.
HERLOVIANERSAMFUNDET
1. Sammenkomster

a) Trollefester (årsfester) i København:
63:6, 45, 64:24, 66:23, 90, 67:4, 68:30,
7O:(l)3, 71:(2)10, 13, 71:0)1, 72:(2)10,
72:(3)2O.
b) Trollefester uden for København:
63:45, 66:90, 67:7, 8, 68:30, 69:8, 7O:(l)3,
71:(2)13, 72:(2)10.
c) Fællesaftner o. lign.:
6.3: 10,33, 68:4, 30, 69:3, 36, 39 (Herlufsholm
i dag og i morgen), 69:52 (rusmodtagelse),
70.(2)29, 71:(2)21, 71:0)11
(rusfest),
71:0)17 (filmaften), 72:(2)1.
d) Herlovianerfrokoster:
63:33, 51, 64:20, 65:7, 17, 66:29, 54, 108,
67:23, 45, 69:51, 7O:(2)8, 71:(2)26, 71:0)19.
e) Gamle diples bal:
63:34, 64:36, 66:12, 109.
f) Studenterjubilæer:
66:54, 69:62.
g) Generalforsamlinger, ordinære:
63:1, 18 (Dreyer æresmedlem), 64:7, 22,
65:7, 16, 66:32, 48, 67:24, 29, 46 (Leth’s Stif
telse), 68:1, 23, 69:19, 70:(2)3, 71:(1)U,
71:(2)3, 72:(2)3.
h) Generalforsamlinger, ekstraordinære:
66:60, 69 (lovændring), 71:(2)6 (lovændring),
72:(1)1, 72:(2)7 (lovændring).
i) Sport og sportskampe:
Fik fak/Batøk: 63:28, 64:25, 66:56, 67:59,
68:5, 44, 70:(2)12, 71:(2)7, 72(1)1, 72:0)18.
2. Love

a) Lovændringer:
Medlemskontingent: 66:19, 50, 60, 69, 71:(2)6,
72:(2)6.
Den aktive demokrat (lovændringsforslag), af
Kaj Dorph-Petersen, 71:(1)3.
b) Lovene:
Før generalforsamlingen 1968: 71:(1)4.
Efter den ekstraordinære generalforsamling
1972: 72:0)16.
3. Embedsmænd

Bestyrelsen bestod 1. januar 1963 af Flemming
Tolstrup (formand), Knud Lindberg (næstfor
mand), Jørgen Damgaard (kasserer), Kaj

Dorph-Petersen, Klaus Aarup, Jes Olesen (se
kretær).
21.3.1963: Genvalg; Per Seidenfaden afløser
Kjeld Nicolaisen som suppleant.
20.3.1964: Per Seidenfaden indtræder efter
Lindbergs død; Poul Bang nyvalgt; Poul Bang
bliver næstformand.
25.3.1965: Per Seidenfaden nyvalgt.
23.3.1966: Ernst Schaumburg-Müller afløser
Kaj Dorph-Petersen, og Eivind Sveinbjørnsson afløser Jes Olesen.
25.3.1969: Damgaard udtræder; Kaj DorphPetersen, John Richter og Jan Trier nyvælges
efter Damgaards udtræden og Poul Bangs og
Per Seidenfadens død; Dorph-Petersen bliver
næstformand og Trier kasserer.
Forvarsel (om Tolstrups efterfølger), af Kaj
Dorph-Petersen, 71:(1)2.
21.3.1972: Tolstrup afløses som formand af
Dorph-Petersen.
4. Medlemslisten

66:44, 109, 6>8:indlæg i nr. 3, 69:57, 71:indlæg i nr. 3.
5. Regnskaberne

63:2, 64:4, 20, 65:4, 66:26, 67:12, 68:2,
70:(l)18, 71:(1)11, 71:(2)21, 72:(1)18.
6. Legaterne

Stort nyt legat (Valdemar Clausen Hansens le
gat for tidligere Herlovianere), 63:39, 66:40.
Den gamle Overlærers legat,
70:(l)18, 72:0)19.
Ansøgere til Clausen Hansens legat efterlyses,
71:(1)6.
Ansøgningsfristen, 71:0)4.
7. Herlovianeren

a) Redaktionen:
Kaj Dorph-Petersen, 1963—1966.
Ernst Schaumburg-Müller og Lennart Konow,
1966-1968 nr. 2.
Erik Svarre, 1968 nr. 3—1969 nr. 2.
Lennart Konow, 1969 nr. 3 og 4.
Torben Holm, 1970—1972.
b) Personalia:
Sven Tito Achen, 1963 nr. 2 og 3.
Vilhelm Borelli-Møller, 1963 nr. 4—1969Flemming Tolstrup, 1969—1972.
c 1 Forskelligt:
Herlovianerens redaktion, 66:23.
Herlovianerens »hoved«, 66:112, 67:3, 50.
Dagblad — årsskrift, 67:40.
Farvel og tak, 68:5.
Ny typografi, 68:35.
Farvel, og forhåbentlig på gensyn, 69:27.
Ad hoc redaktør, 69:51.
50 år (redaktører af bladet og af Personalia),
72:(1)4.
Vort blad fylder 50!, af Kaj Dorph-Petersen,
72:(1)5.
Annonceredaktionen, af Ernst SchaumburgMüller, 72(2)9.
8. Arkivet

Arkivet er flyttet til Herlufsholm, 69:12.
9. Diverse

Dreyers våben, af Sven Tito Achen, 63:30.
Ny grammofonplade, 63:40, 64:30.

Guldknapper, 63:41.
Skak, 63:43.
Ny Herlovianerordbog under redaktion,
63:48.
Billedkavalkaden 1565—1965, af Sven Tito
Achen, 64:6, 11.
Soraner-Bladet 50 år, 66:44.
Bridgeaften (er)?, 66:69.
Oh, dette Danmark, af Oliver Clausen, 68:7.
Melodien, der blev væk, svar til Oliver Clau
sen, af Jørn Thomsen, 68:38.
Trolledagsrefleksioner, af L. Konow, 69:6.
Ak ja, disse uortodokse meninger, af H. J. Ro
senvinge, 69:11.
Et eksempel til efterfølgelse, af Flemming Tolstrup, 69:14.
Hilsen til årgang ’69, af F. Tolstrup, 69:31.
Hilsen fra Borelli, 69:51.
Undskyld, Hanne, 69:57.
Langt fra hjemmet uden ... (Herlovianeren),
af Gregers Richter, 7O:(l)12.
Refleksioner post festum, af Lennart Konow,
70:(l)14.
Hvem sagde irri ....?, af Jan Maegaard,
70:(2)16.
Herlovianersamfundet 1970 (spørgeskema),
7O:(2)17.
Kostskolernes Hus, af Niels Axelbo, 70:(2)22.
Gensynet, af Erik Svarre, 7O:(2)27.
Fedtskorpe — ja eller nej?, af H. J. Rosenvinge,
71:(1)7.
Gøyemøj, 71:(2)2, (3)2, 72:(1)2, 15.
Herlovianske Avne, af Sven Tito Achen,
71:(2)14, (3)15, 72:(1)6, (3)14.
Tak for venlig interesse.... af Kaj DorphPetersen, 71:(2)16.
Takt og tone i Herlovianersamfundet, af Kaj
Dorph-Petersen, 72:(1)7.
Moralske tømmermænd (referat af bestyrelses
møde), 72: (2) 10.
Debat (svar til Kaj Dorph-Petersen), af Erik
Dreyer, 72:(2) 15.
Æresmedlem Tolstrup, af Kaj Dorph-Petersen,
72:(3)2.
Åbent brev til Forstanderen, af Torben Holm,
72:(3)3.
10. Taler

a) Trolletaler:
1963: Gudmund Ilium, 63:7 — 1964: Adam
Helms, 64:24 — 1966: Svend Juel Møller, 66:25,
59 — 1967: Paul Ammentorp, 67:10 — 1968:
Jørgen Damgaard, 69:12 — 1970: Bent Thorndahl, 70:(l)8 — 1971: Poul Adam Tvede,
71:(2)10 — 1972: Mogens Schaumburg-Mül
ler, 72:(1)14.
b) Andre taler:
Mogens Andreassens tale i kirken 14.1.1964,
64:3 — Ove Høegh-Guldbergs tale på Herlufs
holm 14.1.1965, 65:2 — Axel Reedtz-Thotts
tale i kirken 23.5.1965, 65:5 — Thomas Hee
Andersens tale i kirken 14.1.1966, 66:24 —
Sven Erik Smiths tale på Herlufsholm 14.1.1966,
66:29 — Flemming Tolstrups tale i kirken
14.1.1967, 67:6 — Jens Just Jermiins tale på
Herlufsholm 14.1.1967, 67:18 - Peter Rie
manns tale i kirken 14.1.1968, 68:13 — Has
san Arefs tak fra russerne 14.1.1969, 69:3 —
Kaj Dorph-Petersens tale i kirken 14.1.1970,

7O:(D5 — Trolledag — en stabil tradition, ta
len i kirken 14.1.1971 (Oluf Müller), 71:(2)8
— Sven Tito Athens tale i kirken 14.1.1972,
72:(1)11.
MEDDELELSER OM HERLOVIANERE
1. Personalia

Ud over Dødsfald, se punkt 2, er Personaliastof ikke medtaget i registret.
2. Dødsfald og nekrologer

Andersen, Henry, lektor, 71:(3)12 (Poul Kier
kegaard) — Andersen, Jørgen, lektor, 71:(2)22
(Gorm Pedersen), 24 — Andersen, Knud Hee
(’04), 64:15 (Svend Juel Møller), 64:22, 65:16
- Andersen, Tage (T7), 66:18, 20 (K.J.), 48
— Arffmann, Harald (T2), 64:22 — Arntz,
Olaf (’93), 64:12.
Bache, Ditlev G. Af. (’98), 64:12, 65:16 Bang, Henrik, lektor, 64:12 — Bang, Poul
(1V’22), 67:25 (Fl. Tolstrup), 67:39, 50
(O. B. Gylding), 68:23 — Bankov, Børge (’29),
63:18 — Bencard, Ernst (TI), 64:32, 65:16 —
Berg, Poul Erik (’99), 69:19 — Bleedel, Erik
Dons, adjunkt, 63:8 — Boesen, Gerhard
(VI’23), 69:33, 7O:(2)3 - Bruhn, Sten-Orla
(IV’24), 69:9 (P. Demuth), 7O:(2)3 - Brønd
sted, Holger (’05), 69:23 — Bcerentzen, Paul
(11’97), 63:8, 70:(2)31, 71:(2)3.
Carstens, Axel (1900), 66:18, 48 — Carøe,
Poul (’08), 7O:(2)31, 71:(2)3 - Christens,
Hakon (V'20), 64:12, 65:16 — Christens,
Sofus (’96), 64:12.
Diderichsen, Paul (’23), 64:32, 65:16 — Dinesen, Jørgen (T4), 66:18, 48, 66:73 (H. Friis
Jespersen).
Eickhoff, Hans (’52), 64:12, 65:16 — Erik
sen, Poul (R’32), 63:8 — Esmark, Erik Fritz
C31), 66:50 (J. Thomsen), 66:55, 67:29 Ewald, Knud (TO), 7O:(2)31, 71:(2)3.
Fabricius, Hartvig (’05), 72:(3)5 — Falkentorp, Søren (V’33), 65:20 — Ferdinand, Else
Benedikte, frue, 69:23 — Florian, Paul Chr.
(’23), 71 :(2)24, 72:(2)3 - Fogh, Hakon (’05),
7O:(2)3 — Forchhammer, Jørgen (’92), 63:32,
43 (V. Forchhammer) — Forchhammer, Olaf
(’99), 64:12, 17, 65:15 — Forchhammer, Vig
go (’95), 68:28, 69:19 — Fredholm, Torben
(11’41), 72:(2)19 — Friderichsen, Johan Henry
(T5), 72:(2)3 — Funch, Einar (’09), 66:48 —
Funder. Adolf Tronier (111’99), 64:32, 65:16.
Gade, Else Margrethe, frue, 63:49 (B. Dide
richsen), 64:22 — Gasmann, Flemming (V’05),
64:12, 65:16 — Gjørup, Vilhelm (’08) 64:12,
65:16 — Glente, Knud (’20), 72:(3)5 —
Grandjean, Vincens (IIT3), 7O:(2)31 — Graae,
Jørgen (’29), 63:8 — Guicherit, Arne (111’43),
63:32 - Gøth, Preben (’20), 69:33, 70:(2)3.
Hage, Jens-Philip (’91), 63:8 — Halberg, Pe
ter (’39), 71:(l)10 — Hamilton, James U.
(111’34), 66:18 — Hansen, Svend Aage Bruun
(’29) 66:81 (E. Schaumburg-Müller), 87, 67:29
— Hansen, Urban (’93), 65:20 — Hansen,
Valdemar Clausen (V’01), 63:39 (V. Loft),
64:22 — Harhorn, Alex (’98), 64:12, 65:16 —
Hedemann, Erik. (’20), 69:19 — Heinberg,
Aage (VI’12), 66:18 — Helms, Tage (T7),
64:12, 22 — Hempel, Axel, adjunkt, 71:(l)10
— Hildebrandt, Mogens (’28), 66:87, 67:29 —

Holm. Otto Ejler (’05), 66:29, 50 (P. Brændstrup), 67:29 - Holm, Poul (V’25), 70:(2)31,
71:(2)3 - Holstein, Erik (IIT1), 71:(l)10 Høeg, Eiler (’98), 64:12, 65:16 — Høeg, Just
(’97), 69:23, 7O:(2)3.
Ingerslev, Lejf (’22), 68:23, 28.
Jensen-SaltØ, Johan (IV'06), 63:18 — Jepsen,
Peter (’09), 71:(l)10, 72:(2)3 - Jerichow,
Georg Herbert (T8), 67:39, 68:23 — Jesper
sen, Knud Friis (TO), 69:23, 70:(2)3 - Juhl,
Victor Emil (1’83) 65:16 — Jungersen, Aage
(T4), 67:30, 68:23.
Karlsborg, Frederik Valdemar (’07), 66:18 —
Keiser-N ielsen, Holger (’04), 63:28 — KeiserNielsen, Torkil (TO), 68:28 — Kirkegaard,
Holger, adjunkt, 69:23 — Kjær, Robert (’99)
64:12, 65:16 — Kristensen, Erik Dahl (’45),
68:43, 69:19 — Krogh, Ulrik (’27), 64:17
(Sten-Orla Bruhn) — Kruse, Johan C. W.
(111'95), 64:32, 65:16 — Krøigaard, Svend
( 14), 66:18, 48, 73 (L. C. Stage) — Køster,
Karl Henrik (’27), 70:(2)26 (Jens Larsen), 31,
71:(2)3 — Kaarsberg, Otto Irminger (T2),
70.(2)25 (Leif Berg), 31.
Lassen, Helen, frue, 64:9 (A. Reedtz-Thott) —
Ledertoug, Mogens (’46), 72:(3)5 — Lind,
Car! Schiellerup (’97), 66:87, 67:29 — Lind,
Henry (’97), 63:8, 18 — Lind, Holger (T4),
68:28 - Lind, Johannes (T4), 72:(2)3 Lindberg. Knud (IV’23), 64:1, 2 (O. I. Kaars
berg, Fl. Tolstrup, P. Bang), 22, 65:16 —
Lindegaard, Gustav (08), 69:33, 70:(2)3 —
Loft, Johannes, adjunkt, 63:8 — Loft, Viggo
(’03), 67:27 (FL Tolstrup), 39, 68:23 - Lan
ding, Niels Christian (1886), 66:81 (Jørgen
Cold), 87, 67:29 — Lunn, Jens Peter Junggreen (TO), 66:18, 48 — Lunn, Villars (’03),
68:28, 69:19 — Lunning, Just (’29), 66:18, 48
— Lüttichau, Christian (IV’ll), 63:49, 64:22.
Mazanti-Andersen, Niels (’46), 66:18, 48, 51
(I. Troels Petersen og P. Rørdam) — Mengel,
Michael (’63) 65:20, 66:48 — Moltke, Chri
stian (1VT0), 68:43, — Münster, Rudolf (’24),
71:(l)10, (2)3 — Møller, Thorkil (IV’03),
63:18 — Mørch, Helmer (’21) 66:18, 48.
Nandrup, Christian (’20), 63:8 — Nielsen,
John O. S. (111’04), 65:16.
Olesen. Carl Adolf (’22), 71:(3)13, 72:(2)3 Ollendorff, Wenzel (T7), 66:18, 48 — Otto
sen, Niels Faaborg (’3D, 71:(2)23 (J. Thom
sen), 24, 72:(2)3.
Paludan-Müller, Frits (’02), 68:23, 28 — Pe
tersen, Ejner H., graver og gartner, 69:23 —
Piesner, Carl (’03), 68:23.
Raben-Levetzau, Siegfred (IV’07), 66:18, 48
— Rathsack, Otto ( 16), 68:43, 69:19 — Rem,
Harald (’97), 63:18 — Ritzau, Lauritz (’04),
67:39, 68:23 — Rønnenkamp-Maes, Johan
(TO), 69:23, 33, 7O:(2)3.
Schousboe, Frits (’03), 72:(2)3 — Schultz,
Gustav O’Hara (VT9), 69:33, 7O:(2)3 - Sei
denfade n. Per (R’3D, 70:(1)9 (FL Tolstrup),
11, (2)3 — Selchau, Frank Benedikt (R'37),
67:23 — Sonne, Hans Christian (’09),
71:(2)24, 72:(2)3 - Stage, Neil (46), 64:32,
33 (P. Rørdam), 65:16 — Strodtmann, Anton
(111’23), 64:12 — Sundby, Clyde Georg (T3),
70:(2)31.

C

Tesdorpf, Axel (’30), 63:42, 64:22 — Thale,
Jörgen (’20), 71:(3)13, 72:(2)3 - Thorlacius,
Flemming (IV’21), 64:32 — Tvedegaard, Frith
jof ('13), 71:(2)24, 72:(2)3.
Valløe, Knud (R’36), 66:111, 67:19 (P. Kühl)
— Vinterberg, Herman, adjunkt, 64:12 — Vol
ten, Aksel, adjunkt, 63:55 (P. Diderichsen og
P. C. Florian-Larsen) — Voss, Vilhelm von
(VT3), 65:16.
Wium, Einar (’10), 71:(3)13 — Wöller, Johan
Christian (’96), 67:19 (Virum-Posten), 23,
68:23.
Zahle, Knud (’10), 67:39, 68:23.
Aarup, Erik (’17), 71:(l)10, (2)3.

Rasmussen, Vilium Kann, dipelfader, 64:31 —
Reedtz-Thotl, Axel (’39), 66:43, 67:40, 43 —
Riemann, Peter (’27), 67:20 — Riis, John
(’40), 69:4.
Schaumburg-Müller, Mogens (’21), 69:40 —
Seidenfaden, Per (R’31), 70:(l)9 — Smith,
Sven Erik (’25), 67:33 — Sommerfelt, Nils
(’38), 67:33 — Sonne, Hans Christian (’09),
66:11 — Stage. Neil (’46), 64:33 — Steffensen,
Vilhelm, lektor, 67:59Tolstrup, Flemming (’24), 67:6, 69:19, 31 —
Trier, Jan (’58), 69:40 — Trolle, Herluf,
66:21.
Aarup, Knud (’19), 66:82.

a) Fra sammenkomster:
Fik-Fak dagen 19.5.1965, 66:57 - Fynsk
(skov-) Trollefest i Jylland, 67:1 — Bestyrelsen
1967, 67:33 — De Gamles hold, 68:40 —
Fik-Fak/Batøk frokost, 68:41 — 25 års jubilæumstrollefest på Fyn, 69:9 — Generalforsam
ling 25.3.1969, 69:19 — Rusmodtagelse
26.9.1969, 69:53 - Fik-Fak/Batøk 1970,
70:(2)12—13 - Fik-Fak/Batøk 1972, 72:(3)18
-19.

c) Forskelligt:
Dreyers våben, 63:29 — Herakiica Herloviana
(Knud Jungersens dug), 64:35 — Historien om
et horn, 65:12, 13 — Det rigtige horn? 66:47
— Skovklosters abbedsegl, 66:89 — Forskellige
segl m. v., 66:99 — Herluf Trolles og Birgitte
Gøjes legattavle i Set. Olai Kirke i Helsingør,
66:104 — Herluf Trolles og Birgitte Gøjes alabasttavler i Set. Olai Kirke i Helsingør, 66:105
— Biografindgang, 70:(l)12 — Ungdom,
7O:(l)13 — University of Georgia, 70:(2)27
— Fra University of Georgia, 70:(2)28.

b) Portrætter:
Achen, Sven Tito (’40), 66:97 — Ammentorp,
Paul (’42), 66:57, 67:33 — Andersen, Alfred
(1869), 66:92 — Andersen, Mogens (’69),
69:56 — Andreassen, Mogens (’29), 69:40 —
Aref. Hassan (’68), 69:40.
Balslev, Luja (’19), 70:(2)7 — Bang, Poul
(IV’22), 67:25, 50 — Beck, Severin Lundgren,
økonomiinspektør, 66:64, 69:40 — Beckett,
Thomas (’21), 66:104 — Berg, Leif (’19),
69:26 — Blanner, Peter (’66) 67:4 — BorelliMöller, Vilhelm, lektor, 67:38.
Clausen, Oliver (’47), 68:7.
Damgaard. Jörgen (’34), 66:107 — Dan. Bør
ge (’16), 67:5 — Dinesen, Jørgen (’14), 66:73
— Dorph-Petersen, Kaj (’43), 69:40, 70:(l)5
— Dragsted, Frants, overretssagfører, 67:44 —
Dreyer. Erik (’10), blandt arkitekter, 68:39.
Esmark, Erik Fritz (’31), 66:50.
Finsen. Helge (’15), 69:26.
Glente, Knud (’20), 63:32 — Gottlieb. Knud
(’20), 67:33 — Gøtzsche, Paul, lektor, 66:61.
Hansen, Svend Aage Bruun (’29), 66:57, 81 —
Hauge, Jens C. (’69), 69:56 — Hovmand.
Hans Christian (R’29) m. fl., 68:44.
Jepsen, Henrik (’65), 67:33 — Jespersen, Knud
Friis (’10), 63:32 — Jungersen, Knud (’20),
66:42 — Jørgensen, Jens Normann (’70),
70:(l)4.
Kierkegaard. Poul, rektor, 66:65, 69:40,
7O:(2)15, 72:(2)20 — Konota, Lennart (’54),
69:6, 40 — Krøigaard, Svend (’14), 66:72 —
Kaarsherg, Otto Irminger (’12), 67:45.
Lassen. Emil V. (V’09), 66:8, 67:44 — Lassen.
Erik (’19), 67:8 — Lassen, Helen Lee, frue,
64:9 — Laursen, Hanne Juel, f. Møller (’43)
69:37 — Lindberg, Knud (IV’23), 64:1, 67:50
— Loft, Viggo (’03), 67:27.
Mazanti-Andersen, Niels (’46), 66:51.
Nielsen, Torsten, dipel, 67:45.
Paludan-Müller, Kai (’01), 67:4.
Rasmussen, Karen Margrethe (’69), 69:17,57 —

A. Bidragydere og taler
(Redaktørernes usignerede artikler er ikke
medtaget).
Achen, Sven Tito (’40), 63:30, 64:6, 11, 35,
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Ammentorp, Paul (’42), 67:10 — Andersen,
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(’69), 69:54 — Andersen, Thomas Hee (’46),
66:24 — Andreassen, Mogens (’29), 64:3,
66:97 — Aref, Hassan (’68), 67:48, 69:3 —
Axelbo, Niels, Stenhusianer, 70:(2)22.
Balslev, Luja (’19), 7O:(2)7 — Bang. Poul
(IV’22), 64:2 — Beck, Severin Lundgren, øko
nomiinspektør, 66:105 — Beckett, Thomas
(’21), 66:104 - Berg, Leif (T9), 70:(2)25 Boesdal, Nis (’67) 67:3 — Borch, Thorbjørn
Dons (R’38), 69:8 — Borelli-Møller, Vilhelm.
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— Brændstrup, Poul, 66:50.
Ceplitis, Niels Erik ('05), 63:42, 48, 64:18 —
Clausen, Oliver (’47), 68:7 — Cold. J. 66:81.
Dahl, Kai R. (’09), 69:27 — Damgaard, Jør
gen (’34), 69:12 — Dan, Børge (’16), 64:34 —
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Børge (’24), 63:49 — Diderichsen, Paul (’23),
63:35 — Dorph-Petersen, Kaj (’43), 66:5, 35,
7O:(l)5, 71:(1)2, 3, (2)16, 72:(1)4, 7, (3)2 Dreyer, Erik (TO), 72:(2)15.
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Torben (R’32), 71:(3)15 — Florian-Larsen.
Poul Christian (’23), 63:35 — Forchhammer.
Viggo (’95), 63:43.
Glente, Viggo (’22), 72:(3)12 — Gotsche,
Henning (’30), 72:(1)6 — Groth, Jesper Har
ris (’67), 71:(3)1O — Grum-Schwensen, Arne
(’36), 67:8, 68:30, 71:(2)13 - Grum-Schwensen, Aage (’92), 63:36, 64:27, 37 — Grønnegaard, Gert (’52), 68:36 — Gylding, Olaf Borch
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(’25), 67:50 — Gøtzsche, Paul, lektor, 66:78.
Hauge, Jens Chr. (’69), 69:54 — HelmerPetersen, Finn (’68), 7O:(2)24 — Helms,
Adam (’23), 64:24 — Hertig, Henrik (’33),
67:7, 71:(2)13, 72:(l)10, (2)16 - Holm.
Torben (’68), 67:28, 69:51, 7O:(l)3, 71:(3)10
— Høegh-Guldberg, Ove (’24), 65:2.
Ilium. Gudmund, lektor, 63:7 — In gerslev,
Vilhelm (1852), 68:18.
Jensen, Jørgen Steen, 6(rA7 — Jensen, Kristian
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Ebbe Reich, 71:(1)1 — Konow, Lennart (’54),
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67:19 — Kaarsherg, Otto Irminger (T2),
63:13, 64:2, 66:12.
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(’46), 66:51.
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gen (’46), 69:11, 71:(1)7 — Ryberg, Jesper
(’68), 67:28, 68:31 — Rørdam, Peter (’46),
64:33, 65:16, 66:51.
Schaumburg-Müller, Ernst (’29), 63:40, 64:14,
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Erik (’25), 66:29 — Sonne, Hans Christian
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71:(3)1O — Stærmose, Jörgen, arkitekt, 71:(3)3
— Svarre, Erik (’65), 70:(2)27 — Sveinbjørnsson, Eivind (’65), 67:14.
Thomsen, Jørn ('3D, 66:50, 68:38, 71:(2)23
- Thorndahl, Bent (’47), 70: (1)8 - Tolstrup,
Flemming (’24), 63:21, 64:2, 16, 66:10, 13,
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(3)8, 72:(1)4, 6, 16 - Tvede, Poul Adam
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(T9) ,66:82, 67:49.

FOR tredje gang i løbet af de sidste to år
er skolens ryletider blevet ændret, så
skoletiden nu går fra kl. 07.55 til 13.50
med mause fra kl. 11.25 til 12.10. Lalerne
er ligeledes blevet reorganiseret, så der
ikke er lige lange laler for alle skolens
klasser. For de tre yngste klassers vedkom
mende ligger første lal nu fra kl. 17.00
til 17.45 og anden lal fra kl. 18.30 til
19.15. Altså en forkortelse på tre kvarter
i forhold til den tidligere ordning. For de
øvrige klassers vedkommende ligger lal
nu fra kl. 16.30 til 17.45 og fra 18.30 til
I9.3O, en forkortelse Då i alt tyve minut
ter. Rent tidsmæssigt passer den nye lalordning dog skolens mindre aktive flertal
dårligt, da bussen fra Næstved så ikke
længere koordinerer med lal.
Ellers er lal i dag (den 21. april) delvis
blevet brugt til at vise filmen »Det be
skidte dusin« i en ny filmklub, der er
blevet startet af Vuens sovesalslærer, ad
junkt Lars Bardram-Nielsen, der mente,
at 6. klasse havde for få muligheder for
Redaktion:

Redaktør Sven Tito Achen (’40)
Kong Georgsvej 52, 5. sal
2000 København F
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at gå i biografen, og derfor fik en ord
ning med Kino i Næstved, så »Vue-Biografen« kunne vise fem film, såsom »Tog
kapring« og »Døden i grotterne«, for en
pris af 17,65 kr. Tre af filmene har alle
rede været vist, den fjerde bliver »Tog
kapring«, og den femte kunne have været
»Chinatown«, hvis ikke Bio’s direktør
havde været så usamarbejdsvillig, at hun
nægtede at lade Kino få en del af hendes
kontrakt på filmen til en enkelt, lukket
forestilling. — Men fra Hr. Bardrams side
har arrangementet været meget godt or
ganiseret.

Mindre velorganiseret var stækningen
af de nye svællinger. Da de skiftede sving
fjer, var der en, der efter et par dages
øvelse, så sit snit til at flyve bort fra
Stark og forblive borte. Det skortede
ikke på vittigheder i den anledning.
Mere organiseret, men lige så vellyk
ket som svanestækningen, var et forsøg
på at få startet en musikforening, der
bl. a. ville bringe »Røde Mor« og »Secret
Oyster« herned. Forsøget strandede bare
på manglende tilslutning.
Et andet initiativ, der også så ud til at
skulle mislykkes, var et forsøg på at
holde en fest sammen med Næstved
Gymnasium for 3- G erne, på disses sidste
skoledag. I første omgang blev forsøget
væltet ved en skriftlig afstemning på
Næstved, men nu inviterer vi dem herud,
så er det jo spændende, hvor mange af
dem der stemte for, der gider komme.
For tiden er 1. real travlt optaget af
skolens nye blad »Epistel Tidende«, som
de selv skriver og redigerer, og som de
har fået Næstved Diskontobank til at
fotokopiere. Der skal (trods alt) nok kom
me noget godt ud af det næste gang
(der bliver den tredje gang) det udkom
mer.

Skolen modtager for tiden en række
internationale besøg. Lørdag den 19. april
(der i øvrigt var fridag i stedet for
Dronningens fødselsdag) var nogle af
Landbrugsrådets gæster fra Ægypten, Ma
laysia og Indonesien på fransk visit, og
den 22. april kommer der en række en
gelske Nato-officerer og holder foredrag
om Nato.
Årets væsentligste publikation er lige
på trapperne. Der drejer sig om 3. Gernes
Blå Bog. Denne Blå Bog vil blive falbudt
interesserede gamle herlovianere for en
pris, der højest vil andrage 15 kr. (afhæn
gigt af annonceindtægter). Bestillinger
kan rettes til undertegnede.
Blandt de beskrevne personer vil De
finde en præfekt på skolebygningen, der
prøvede at få skyllet sin kemilærer, Hr.
Gert Olsen, væk ved hjælp af en vel
placeret spand vand fra Skolebygningen.
Martin B. Jørgensen 3. G m.

Kanotur
SORANSK SAMFUND har fået den idé
at arrangere en kanotur fra Midtsjælland
ad Susåen til Næstved, og har, mægtig
kammeratligt og venligt, spurgt, om også
herlovianere kunne have lyst til at del
tage. Initiativet til henvendelsen er ud
gået fra Soraner-Bladets redaktør, Paul
Rantzau, hvis interesse for Herlufsholm
ofte afspejler sig i hans blads spalter.
Fra gammel tid har der eksisteret en
stærk sympati og adskilligt samkvem mel
lem Sorø Akademi og Herlufsholm, og
det samme gælder Soransk Samfund og
Herlovianersamfundet. Det ville være
festligt, og varmende, hvis soranere og
herlovianere kunne føje endnu en fælles
aktivitet til den årlige Fikfak-Batøk-turnering: en fælles kanotur ned ad Susåen,
fra det soranske Midtsjælland til det
herlovianske Sydsjælland.
Turen foregår fra fredag den 22.
august til søndag den 24. august. Møde
stedet er Vetterslev Bro, ca. 10 km syd
for Ringsted. Herfra løber Susåen mod
vest, ud i Tystrup Sø, nord for Næsby111

holm, hvorfra man padler videre over
Tystrup Sø mod syd og atter ind i Sus
åen ved Ba velse og videre til Herlufs
holm og Næstved. Der bliver to over
natninger, i telt. Sovepose, køkkengrej og
mad må medbringes. Det er altså en rur
for erfarne campingfolk, som tillige ken
der til at sejle en kano (tre dage i træk).
Kanoerne vil ligge parat i Vetterslev og
skal afleveres igen dér hvor turen ender:
ved Maglemølle sluse syd for Herlufs
holm.

Starten foregår fra Vetterslev fredag
den 22. august kl. 15, men muligvis vil
der blive arrangeret en frokost (med
medbragt madpakke) på Sorø Akademi
forinden, ligesom muligvis et afskeds
måltid på Herlufsholm søndag aften, den
24. august. Pris for deltagelse, inkl. leje af
kano, men ekskl. mad, kr. 115,00. Inter
esserede kan ufortøvet (helst inden 1.
juni) henvende sig til soraneren Per Sal
ling, Møllevej 28, 4560 Vig, helst pr.
telefon: (03) 41 53 06.
S.T.A.

Skyggerids fra et hørerliv 7
Mads = Johannes Madsen, ved Stark. Født
1893, adjunkt på Herlufsholm 1922, lek
tor ved Herning Gymnasium 1929—63.
død 1973 Fot. 1929 af Thure Krarup
031).

Tre »nye«
EN DAG dukkede en ny kollega op, en
nybagt cand. polyt. Johannes Madsen.
Hans fag var matematik og regning. Hans
sprog var af den art dansk, som præges
af jysk tonefald og lune. Hans væsen var
åbenhed, og han blev en hyggelig og
trofast kollega. Man følte ganske umid
delbart tillid til ham. Men — når han be
rettede historier eller oplevelser fra stu
dentertiden, skulle man se nøje på hans
øjne. Der kom et særligt glimr i dem, når
han fortalte en rigtig skrøne. Dette var112

selslys betød så meget som: lad mig nu
se, bette do, om du kan skelne en fed
løgn, når den er der. — Berømt var histo
rien om den stuepalme, der stod i hans
værelse på Regensen.
I øvrigt spillede han en fortrinlig
bridge og en letsindig l'hombre. Når sko
lens skovrider, Ulrich, kom fra Lindersvold på sine embedsmæssige besøg, var
der altid bud efter Madsen og et par af
os andre unge adjunkter. Så samledes man
først om fru forpagter Sørensens ufor
lignelige aftensbord oppe i »Hørermes
sen« på skolebygningen. Og hvis bridgen
sluttede før kl. 2 nat, var det en trist und
tagelse.
Men allerede i 1929 forlod Madsen
Herlufsholm for at blive gift og for at
blive lektor på Herning Gymnasium.
Vi savnede ham.

Nogenlunde samtidig var »Vulle« — Axel
Volten — hører på skolen. Han under
viste i klassiske sprog, men dyrkede i øv
rigt musik og gav en del diple megen

Efter bordet. Over til cigaren? Fot. 1929
af Thure Krarup ('3D.

interesse for ikke mindst de modernere
komponister. De hyggede sig i hans sel
skab, omkring flyglet eller om Vulle ved
en cello.
Men kollegerne kendte ham næsten
ikke. Han var eneboer-agtig i sin livs
form, og som regel ganske umeddelsom.
Men just som den ener, han var, fik han
betydning for en lille gruppe drenge, der
øjensynlig gouterede ham som menneske.
Han blev kun kort tid på skolen. I
1926 rejste han til København og arbej
dede senere ved universitetet som ama
nuensis i ægyptiske sprog.

På grund af Vulles korte Herlufsholmtid findes der ikke mange billeder af ham.
Han kan ses i Herlovianeren nr. 2, 1973,
side 28, den ikke-identificerede hører på
gruppebilledet, med tilhørende opklaring
og oplysninger i nr. 4, 1974, side 56. Født
1896, magister 1919, på Herlufsholm
1921—26, dr. phil 1941, amanuensis ved
Ægyptologisk Laboratorium 1943, død
1963.

*

Omkring 1926 blev Stef, alias Vilhelm
Steffensen, ansat på skolen. Hans fag var
matematik, fysik, kemi og astronomi.

Ikke mange kendte ham rigtigt. Han
yndede ikke fortrolighed, men gik helt
op i sin gerning som lærer og som kost
inspektør. Efterhånden forstod man også,
at han fordybede sig i sin jødiske af
stamning (han var kvart-jøde) og hvad
denne efter hans opfattelse medførte af
forpligtelse og ære.
Det nære forhold han havde til sin
mor (der en tid var deporteret til There
sienstadt) gav sig bl. a. det rørende ud
tryk, at efter hendes død og lige til han
selv døde, hang hendes kåbe på knage
rækken i hans forstue ovre i nord-enden
af rektorboligen. Han kunne være urokke
lig i sine ideer og vaner. Men der var
noget sært tiltrækkende ved hans respekt
for ting, især da kønne ting. Mange gam
le diple vil huske, hvor omhyggeligt han
overvågede, at man tog skindhandsker på,
når man ville hjælp ham at flytte hans
mose-egs skrivebord.
At han dyrkede digtning, blev efter
hånden en kendt sag. Både den muntre

Stef som bordholder
(frugtgrød?). Poul Vil
helm Meyer Steffensen,
født 1896, cand. mag. i
fysik, kemi, matematik
og astronomi 1918, på
Herlufsholm fra 1920 til
sin død 19)6. Se i øv
rigt skolens årsskrift for
1936, side 3—4- Pot.
1939 af Poul Adam
Tvede (’40).

muse i de grukagtige vers, han skrev, og
de seriøse oversættelser eller gendigtnin
ger af jødiske salmer.
I de første år isolerede han sig som
sagt. Men med tiden foldede han sig ud,
navnlig blandt drengene. At Fik-Fakgruppen udnævnte ham til protektor for
denne fortræffelige institution, var et ud
tryk for anerkendelse af hans lune, hans
hyggelige form, og hans ejendommelig
hed.
Svend Juel Møller.

Gøtzsche og Kanneworff
VED AT læse de fortræffelige skildringer
af vore forskellige hørere på Herlufsholm
— i dette tilfælde specielt Gøtzsche —
kommer jeg til at tænke på to ganske
morsomme tilfælde, hvor »Geden«, som
vi jo kaldte ham, lod sit sarkastiske, men
aldrig onde lune gå ud over mig.
Da mit hold — 1909 — var blevet stu
denter, sammenkaldte Gøtzsche ældste
klasse, der nu skulle rykke op i Museums
bygningen, og formanede dem indtræn
gende til i det kommende å' i nogen
grad at lægge sporten på hylden og or
dentlig bestille noget med bøgerne —
man ville ikke have dårlige eksaminer på
Herlufsholm. Hertil føjede Gøtzsche:
»Som et strålende eksempel på, hvad man
ved flid og energi kan udrette — trods
aldeles manglende evner — kan jeg næv
ne Carl Glad«. Det var vel, hvad man
kan kalde, en betinget ros.

Som bekendt elskede Gøtzsche at være
dommer ved vore forskellige fodbold
kampe, således også ved en kamp mod
Birkerød skole, som vi for øvrigt vandt
flot tre mål mod nul — jeg spillede
center-forward. Bagefter holdt Gøtzsche
kritik og kom med følgende bemærkning:
»Et af de flotteste mål, jeg har set, sådan
fladt jordstrygende ned i venstre hjørne,
det lavede Carl Glad — i det øjeblik ane
de han ikke, hvad han selv gjorde«. Det
var vel også nok en betinget ros.
For øvrigt vil jeg gerne ved denne lej
lighed spørge Dem, om der eksisterer en
liste over skolens forstandere gennem ti
derne. Jeg har nemlig i nogle gamle pa
pirer fundet ud af, at en af mine forfædre på mødrene side — von Kanne
worff — der på grund af en duel flygtede
fra universitetet i Jena, har slået sig ned
her i landet og endte som forstander på

Herlufsholm, hvor han døde i 1703. En
af hans sønner — Niels Kanneworff, født
1686, blev elev på Herlufsholm. End
videre var en senere ætling — A. J. Kan
neworff — lærer på Herlufsholm fra
1755.
Da jeg selv er student fra Herlufsholm
1909, tør man vel sige, at min slægt har
været stærkt tilknyttet den gamle skole.
Såfremt De skidle have nogen oplys
ning om nævnte forstander, ville det in
teressere mig at erfare det.

Med venlig Herlovianer hilsen
Carl P. Glad (’09).
Johan Georg Kanneworff var meget rig
tig forstander på Herlufsholm, fra 1694
til sin død i 1703, men ikke »forstander«
i nutidens betydning. Han var godsfor
valter, hvilket den gang kaldtes »forstan
der«. Hvad vi i dag kalder forstander
(med stiftelsesbrevets eget udtryk), kald
tes den gang »skoleherre«.
Kanneworff er udførligt omtalt af
Flemming Tolstrup i bogen »Det ældste
Herlufsholm 1560—1788« (1965), side
100 ff. Tolstrup karakteriserer ham som
en af de bedste »forstandere« Herlufs
holm indtil da havde haft. At han døde
efter kun ni år »var et betydeligt tab for
stiftelsen«.
Foruden 254 sider illustreret tekst samt
noter, litteraturhenvisninger og register
indeholder Tolstrups værk en oversigts
tavle over alle Herlufsholms skoleherrer,
rektorer, godsforvaltere, ridefogeder, for
pagtere, spisemestre og birkefogeder i
tidsrummet 1560—1788.
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Varia
Min bat den bar tre huler —
125-årsfesten i Assurandørernes Hus den
18. januar fandt jeg yderst vellykket —
indtil jeg i garderoben forgæves søgte
min bløde og smalskyggede italienske
filthat! Vorherre var dog så god og conserverede min frakke. Men hvad har ikke
Fanden at bestille, eller den herlovianer
som kom til fest uden hat og tog hjem
med min på hovedet. Min adresse er
Frydendalsvej 20, 1809 København V.
Kom hjem, o, kom dog hjem!
F. J. Billeskov Jansen (’26).

Herloviana
Efter pensionering og dermed mindre
vægplads vil jeg gerne forære følgende
bort:
Stort generalstabskort fra ca. 1800
over Herlufsholms jorder (velegnet til
juristkoncor eller lignende), ca. 100X70
cm, samt billeder af HT og BG, plus to
gamle stik af Herlufsholm.
Det hele er indrammet, og det vil være
det letteste, hvis det kan afhentes.
Venlig hilsen
Jens Andreassen (IV’22)
Skovlundvej 6
5856 Ryslinge

Bog om Herlufsholm
»Herlufsholm frie skoles regnskab 1585
—86«. Ved Merete Dahlerup under tilsyn
af Svend Gissel. Ca. 150 sider, indbundet,
er udkommet, pris kr. 60,00 -j- moms og
evt. porto.
Et af vore ældste bevarede godsregn
skaber. Afspejler livet på gård, gods og
skole for ca. 400 år siden. Hidtil næsten
ukendt. En lækkerbidsken ikke mindst
for herlovianere.
Udsendt af Landbohistorisk Selskab,
Vester Voldgade 92, 2. sal, 1548 Køben
havn V.
Nyt legat
Det vil måske have interesse for herlovia
nere, at overlæge Ludvig Boye Lundstein
(’96), der afgik ved døden den 21. januar
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1973, sammen med sin tidligere afdøde
hustru havde truffet testamentarisk be
stemmelse om oprettelse af et legat, hvis
indtægter skal anvendes til delvise fri
pladser for disciple på Herlufsholm.
Legatets formue efter betaling af arve
afgift andrager 180.000 kr. Det bærer
navnet: »Overlæge Ludvig Boye Lund
stein og hustru, læge Astrid Lundsteins
legat for herlovianere« og administreres
af skolen.
Med venlig hilsen
Knud Salicat h (’33)

vianerens 36.—40. årgang), begge ud
arbejdet af Viggo Loft ( 03) og sendt ud
sammen med Herlovianeren.
Også for årene 1963—1972 (= Herlovianerens 41.—50. årgang) er der udarbej
det et register, nemlig af Flemming Tolstrup (’24), til professor-dr.-jur.-løn, nem
lig 0,00 kr. i timen. Det er ved at blive
sat og vil følge med som bilag til et af de
nærmeste numre af Herlovianeren (nej,
til derte!).

Fugle
skydningen

Register
Kære Redaktør!
Da Herlovianeren havde afsluttet sin 25.
årgang, udarbejdedes et glimrende regi
ster. Jeg, som er fra 1926, fik af lageret
de ældste årgange og lod 1923—1947
binde ind i et stort bind, og fordi disse
for mig vigtige årgange er så lette at gå
til, vender jeg ofte tilbage til dem. Nu
opfordrer jeg redaktionen, i forbindelse
med bestyrelsen, til at foranledige, at et
register til årgangene 1948—1972 bliver
udarbejdet.
Rubrikkerne bør være de samme som
for det forrige register. Jeg vil under
strege at Herlovianeren derved får betyd
ning også for andre end herlovianere,
nemlig skolehistorikere og personalhistorikere. Arbejdet kan udføres ved unge
herlovianere til studenterløn og finansie
res ved en betaling fra abonnenterne, til
skud fra Herlovianersamfundet og Stiftel
sen, samt formentlig fra en personalhistorisk fond. Festen den 18. januar viste klart
Samfundets og dermed bladets levedygtig
hed.
Venlig hilsen
F. J. Billeskov Jansen (’26)

Til årene 1948—1962 foreligger allerede
et register, eller rettere sagt to, det ene
dækkende de ti år 1948—1957 (= Herlovianerens 26.-35. årgang), det andet dæk
kende de fem år 1958—1962 (= Herlo-

TAK for sidste nummer af Herloviane
ren, som er en af disse faste, rare ting,
der kommer ind ad brevsprækken.
Nu skulle blader have til formål at
orientere medlemmerne om, hvad der
sker af interesse, og dette opfyldes sikkert
også ganske godt. Så kan jeg bare ikke
forstå, at når bladet udkommer netop en
uge før fugleskydning, at dette ikke bli
ver nævnt.

For to år siden blev der i bladet givet
begrundelse for, at fugleskydningen var
rykket en uge frem på grund af tidligere
start på skoleåret. Det var nyt for alle, og
derfor var der ikke så mange til fugle
skydning det år. Også i år blev der talt
om, at folk havde regnet med sidste lør
dag i august og derfor ikke havde været
med.
Nu er det jo vældig hyggeligt at træffe
gamle bekendte og få en snak med dem,
og derfor synes jeg, det ville være rart,
om der fremover blev sat en notits i bla
det om denne tilbagevendende og hygge
lige begivenhed.

Rigtig mange hilsner
Nina Linde
gift med Sv .Aa. Linde (’57)
26.8.1974.

Fugleskydningen i är, 197), er lørdag den
23. august.

PERSONALIA
1 oktober 1974 blev seniorpro
grammør Michail Grunnet (’68)
gift med assistent Anne Merete
Christiansen i Skovlunde kirke.

I Foreningerne Nordens blad »Vi
i Norden« var der i vinter-num
meret billeder fra Herlufsholms
gamle festsal, hvor Nordisk Råd
og Foreningen Norden holdt fæl
lesmøde.
1 bladet »AC-debat« nr. 9, 1974,
fortæller major Søren HaslundChristensen (’51) om, hvordan det
lykkedes at finde nye stillinger til
de fyrede officerer fra Forsvaret.
Haslund sidder i Hovedorganisa
tionen for Officerer af A-linien og
er desuden medlem af ACs ar
bejdsmarkedsudvalg.

Adam Helms’ (’23) forlag Trevi
udgav i efteråret bog nummer
100. Helms har selv været med
redaktør af et lille humørspre
dende hefte, »Värdelöst vetande«,
som er udgivet under mottoet:
Det är fint at veta mycket om
litet av varje.

flere medlemmer af rådet for at
tage mere hensyn til parti-interes
ser end til lytter- og seer-interes
ser. Det skete i Politikens kom
mentar 27. december. To dage
efter stod i Dagens Portræt i
samme dagblad: Jørgen Knudsen
er denne åbne skolemand fra det
jyske, som ikke fører sig særlig
taktisk frem i debatten, men bare
siger tingene ligeud — for så at
tage høvlene bagefter.

1 december vendte reservelæge
Mogens Wernberg (’60) tilbage
til narkoseafdelingen på Århus
kommunehospital efter at have
været i praksis i nogle måneder i
Horsens. Omvendt er Adam Molt
ke (V’62) gået fra Odense syge
hus til amanuensis-stilling hos en
praktiserende læge i Odense.

Christian
greve DanneskioldSamsØe (111’30) sagde i et inter
view i Politiken 29. december
bl.a.: Blot dette at være adelig
uden at kunne noget, er forkert
og værdiløst. Hvordan man skal
optræde, er noget, man har i sig.
Man opflaskes jo med det, når
man lever og vokser op i dette
miljø.

Højskolelærer, radiorådsmedlem
Jørgen Knudsen (’44) kritiserede

Arthur Krasilnikoff’s (’60) ma
kabre novelle, »Blod tapperen«,

udsendtes som nytårshilsen
firmaet Hoechst.

fra

Leo Ranek (’53), der tidligere var
1. reservelæge ved Rigshospitalets
afd. A, er pr. 1. januar 1975 ud
nævnt til overlæge samme sted.
Ved Folketingsvalget 9. januar
blev LRS Per Gudme (’45) gen
valgt i Nordjyllands Amt af det
Radikale Venstre. Gudme rede
gjorde i Politiken kort efter for
vanskelighederne med at få gen
valgt Karl Skytte som Folketingets
formand.
Øjnene kan ikke holde længere,
sagde læge Johan Henrik Leh
mann (T5) til Sydsvenska Dag
bladet, da han 10. januar måtte
lukke sin praksis, der havde 8000
som patientgrundlag. Lehmann
har i 45 år været praktiserende
læge i Simrishamn.

Peter Linnet (’56), som nu er
død, lagde sit kunstneriske talent
for dagen allerede i skoletiden.
I 1955 havde tegnelærer Albert
Svensen fået ideen til — med
en datidig dipels ord — »at de
korere Vuens frastødende inte
riør^. Han stillede opgaven: at
male »noget karakteristisk« for
livet på Herlufsholm, og Peter
Linnet bidrog med det frostknirkende billede som er gen
givet her. Det er en klar og kold
vinterdag, og klokken er et par
minutter i fem. To af Skolens
gæver, i eftermiddagens sort-oghvidt, er på vej fra Klosterbyg
ningen til Skolebygningen med
fem madder. Det var blevet fore
slået at male »noget man så hen
til«, og Linnet valgte hvad han
selv kaldte »dagens højdepunkt«
... Det er ikke for stærke ord.
Femmadden var en kult, og i
erindringen er den associeret
med et velvære uden grænse.
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Oberstløjtnant Frode Kirkebjerg
(’06) døde i januar. Fra de tid
ligste år havde ridesporten hans
store interesse, og han opnåede
sølvmedalje ved olympiaden i Pa
ris 1924. Han gjorde militær kar
riere inden for artilleriet og be
stred en række tillidsposter.
Den dansk-canadiske TV-mand og
redaktør Oliver (Ole) Clausen
(’47) fortalte i Berlingske Tiden
des kronik 20. januar om vanske
lighederne med at forklare i Ca
nada, hvad der skete ved det dan
ske valg. Clausen skrev i 1946—47
sine kroniker i Politiken, og den
gang blev en del af hans honora
rer anvendt til andesteg og rødvin,
når der var »fællesaften«.

Greve Ulrik Ahlefeldt-Laurvig
(’57) fortalte i Børsen 21. januar
om økonomisk styring i landbru
get. Selv EDB-behandler han sine
regnskaber hvert kvartal.

Skuespilleren Joen Bille (’62) er
blevet optaget på Det kgl. Teaters
lønningsliste efter sin succes i »En
Skærsommernats Drøm«.

1 radioens udsendelse »Kan De
kende mig?«, der redigeres af
bl. a. journalist Leif Plenov (IV'42)
optrådte som en af de kendte
stemmer journalist Hans V. Bis
choff (’50), som i løbet af sit ind
slag ikke blot fik nævnt, at han
havde tilbragt syv år på en kost
skole i nærheden af Næstved, men
også fik sendt en hilsen til sin
klassekammerat Hans Henrik Ba
che (’50).
1 Soraner-bladet for januar refe
reres A. Kann Rasmussens tale
ved frokosten 2. januar om en
herlovianers besøg i Sorø i 1862.
Denne herlovianer var dr. phil.
Frederik Knudtzon (T862), og
Soraner-bladet undlader naturlig
vis ikke at bringe et uddrag af
Knudtzons erindringer, hvor der
bl. a. står, om soranerne: »De im
ponerede os. Det var øjensynligt,
at de tilhørte et Samfund friere
end vort. Bl. a. bar et af de unge
Mennesker et stort blond Skæg,
der nåede ham ned på Brystet, et
Par af de andre havde vistnok
Moustache — sligt vilde ikke være
blevet taalt paa Herlufsholm.«
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Godsejer C. C. Scavenius (R’32)
rejste med' »People to People« på
ferie til Sydamerika og gjorde som
formand for Fællesudvalget for
Avlskvægeksporter en sjælden
handel. Han solgte 100 malke
køer til Brasilien.

Færøerne har fået en førstemini
ster, som er Nordens yngste rege
ringschef: At/i Dam (’52). I for
bindelse med udgivelsen af Fær
øernes første frimærker og i an
ledning af den kommende fri
mærkeudstilling FIAFNIA 76 ud
sendtes en festmappe med en per
sonlig hilsen fra Atli Dam.
En arbejdsgruppe på Kolding Høj
skole med bl. a. radiorådsmedlem
Jørgen Knudsen (’44) som delta
ger, kritiserede i Politikens kro
nik 30. januar de letfordærvelige
nyheder i P3s minutavis. Kort for
inden havde Thomas Bredsdorff
opfordrer den kommende regering
til at besætte posten som kultur
minister med f. eks. Jørgen Knud
sen. En måned senere skrev Knud
sen i Politiken om de nye film,
der benytter katastrofen som un
derholdning.

Civ. ing. Andreas Peter Kohde
(VI’18) døde 31. januar. Fade
ren var direktør for bryggeriet i
Kalundborg, og Andreas Rohde
fulgte i hans fodspor, senest som
direktør for bryggeriet i Hjørring.
Efter sin afgang på grund af al
der bosatte han sig på Frederiks
berg.
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1 et temanummer af Clarté om
marxismens filosofi skriver cand.
jur. og mag. Holger Tillisch (’40)
under overskriften Dialektik og
logik.
Den nye udgave af Medicinsk
Kompendium tæller overlæge, dr.
med. Stig Jarnum (’44) blandt
medarbejderne.

Ved Biologforbundets konference
på H. C. Ørsted-instituttet 1. fe
bruar søgte professor Mogens Boserup (’28) i sit foredrag »Kan
væksten fortsætte? — en økonoms
vurdering« at overbevise forsam
lingen om det farlige i at bremse
den økonomiske vækst nu.
Dommer i Esbjerg Civilret, Hol
ger Heinet Knudsen (’38) er ud
nævnt til ridder af Dannebrogordenen.

Reservelæge Peter Tønnesen (’48)
har i februar fået anerkendelse
som speciallæge i ortopædisk
kirurgi.
Kontorchef i Arbejdsministeriet
Per Kirstein (’29) har skrevet en
bog med titlen »Arbejdsmarkeds
politik«.
Henrik Jonqnieres (R’66) er ble
vet produktionschef for Brødrene
Hartmanns og ØKs æggebakke
fabrik, der har 75 ansatte i Sao
Paolo.

Lektor L. A. Balslevs (T9) fore
drag om Hvide-slægten, holdt i
Sorø menighedshus i januar, refe
reres i Soraner-bladet for februar.

Professor F. J. Billeskov Jansen
(’26) udgav i 1964 en bog med
udvalgte tekster af den danske lit
teratur med sideløbende fransk
oversættelse, »Anthologie de la
littérature Danoise«. De samme
tekster er i 1971 udkommet med
engelsk oversættelse, »Antholo
gy...«, i 1973 med italiensk
oversættelse, »Antologia...«, og
nu i hollandsk udgave, »Bloemlezing uit de Deense literatuur«.

Overlæge, dr. med. Helge Hielsen
(’26) døde i februar. Han var
speciallæge i lungetuberkulose og
chef for afdelingen for gruppeundersøgelser på Københavns lun
geklinik og tuberkulosestation.

I februar-nummeret af Danmarks
posten fortælles det, at ved Skan
dinavisk Samfunds mortensaften
analyserede civ. ing. Jørgen Hage
(’33), hvordan manden uvæger
ligt må ældes langt hurtigere end
den begunstigede kvindelige med
skabning.

24. februar fyldte generalsekretær
Frantz Wendt
70 år. I dy
beste hemmelighed var der i den
ne anledning udarbejdet et fest
skrift med nordisk kulturhistorisk
indhold, heriblandt en artikel af
forlagschef Adam Helms (’23),
»Om bogklubber«. I bogens ta

Museumsinspektør George Nelle
mann (’48) kritiserede i Politikens
kommentar 12. februar myndig
hederne for at svigte sigøjnerne.

bula gratulatoria findes adskillige
herlovianeres navne samt Herlovianersainfundet. Wendt fortsæt
ter som generalsekretær for Dan
mark i Nordisk Råd til oktober,
da aldersgrænsen er så venlig at
følge folketingsåret. Under 13. fe
bruar er Wendt udnævnt til kommandör af Dannebrogsordenen.

Fra 1. marts har ministeriet for
kulturelle anliggender meddelt
professor, dr. phil. Torben Monberg (’481 varig ansættelse som
overinspektør ved Nationalmuseets
4. afdeling, Etnografiske Samling.
Direktør Henning Friis (’30), So
cialforskningsinstituttet, holdt i
begyndelsen af marts fire forelæs
ninger ved University of Edin
burgh om socialforskning og
dansk socialpolitik.

Civiløkonom Niels Jørgen Ledertoug (’51) er tiltrådt som leder af
International Trade Division i
firmaet Frands Fridberg, Køben
havn.
Læge Lorenz Ferdinand (’40) op
ponerede ex auditorio på Århus
Universitet ved forsvaret af en
disputats om overvintrende ande
fugle i Danmark, og 16. marts
var Ferdinand interviewet i TV
om kystjagtens betydning for de
små bestande af visse ænder i
Danmark.

Grosserer Lars Frederik Toft (’33)
døde 22. marts. Toft var en flit
tig deltager ved herlovianer-frokosterne og værdsat af mange herlovianere. Han var kaptajn af re
serven i Livgarden og havde en
omfattende grossistvirksomhed.
Arkitekt Ulrik. Piesner (’49) har
fået brev fra politiet i Vedersø
om, at man på en mark har fun
det hans oldefars forlovelsesring.
Den har været borte siden 1848.
Dagens portræt i Politiken 24.
marts skildrede Søren Hempel
Jørgensen (IV’53), der er turist
chef i Århus. For Vorherre er vi
alle jyder, siger Hempel.

Billedhuggeren Peder A. Linnet
(’36) døde i marts. Han studerede
hos professor Axel Jørgensen og
senere Johannes Bjerg. Han blev
belønnet med Akademiets lille
guldmedalje.

