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HERLOVIANEREN
MEDLEMSBLAD FOR H E R LOVI AN E R S A M FU N D ET
53. ÅRGANG

AT gå til fest i Herlovianersamfundet
kan ikke beskrives uden en vis mængde
subjektivitet. Hvor forskelligt må det
ikke være at komme som jubilar, som nyudsprungen rus — eller som juniormed
lem (’70) i den siddende bestyrelse.
En uge før festen holdt vi et sidste be
styrelsesmøde, hvor ideen om en bord
plan for hele selskabet var fremme. Det
ville utvivlsomt blive en stor oplevelse
for mange, hvis 215 herlovianere og da
mer, repræsenterende årgange fra ’09 til
’74, blev blandet på rette måde. Vi vidste
imidlertid, ar flere store grupper fra visse
årgange var mødtes i forvejen, ville kom
me samlet og formodentlig allerede hav
de arrangeret sig, og bl.a. derfor kunne
det ikke lade sig gøre. Det viste sig i øv
rigt at gå langt over forventning uden.
Assurandørernes Hus lagde lokaler til.
Kassereren modtog indbetalinger i det
ene hjørne, garderoben var i det andet,
og jubilarernes bordplan i det tredje. Når
man tænker på, hvor mange vi var, var
det lidt af et mesterstykke, at alle fik ser
veret deres velkomstdrink. Men det var
dygtige tjenere, og alt klappede.

I indbydelsen stod: smoking eller an
det fest-gå-ud tøj. Med undtagelse af
nogle ganske få ser det ud til, at festgå-ud tøj stadig er smoking, selv blandt
de helt unge. Til gengæld var der blandt
damerne mange smukke 1975-modeller!
Dørene blev slået op, og pianisten
Ewald Boylesen spillede indmarch. Der
var lavet et stort jubilarbord og flere små
borde rundt langs væggen til os andre.
Jeg reddede mig en plads ved et bord
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125 ÅR
med ’72, ’73 og ’74-ere heraf to birgitti
nere.
Formanden bød nu velkommen. Han
mindedes de herlovianere, som havde
stiftet Herlovianersamfundet og priste
især det tempo, man dengang benyttede.
At det var anderledes i dag var jo evident
— det var den 18. januar. Bestyrelsen
vidste, at mange anså det for en forbry
delse at flytte festen fra 14. januar, men
hensynet til dem i forsamlingen, som op
retholdt hverdagen ved at arbejde, og
som derfor dårligt kunne møde uarbejds
dygtige næste dag, havde været afgøren
de. Endvidere gav det mulighed for at
invitere skolens forstander- og rektorpar,
som ellers var sjældne gæster i Samfun
det. Rektor var dog desværre alligevel
blevet forhindret i at komme på grund
af en akut influenza.
Forstanderparret blev budt varmt vel
kommen. Det blev også Fru Else Lind
berg, Knud Lindberg (IV ’23)’s kone.
Bjørn Bjørnestad fra Soransk Samfund,
æresmedlem Flemming Tolstrup (’24) og
Fru Greta, samt jubilarerne fra ’24, ’14
og ’09.
Ved tidligere lejligheder var man først
kommet i tanker om at mindes Stifterne
godt inde i desserten, så for alle tilfældes
skyld burde vi gøre det med det samme.
Og det gjorde vi.

MARTS11975

Fiskeanretning, rigelig og god hvidvin
og en lun tjener løsnede tungebåndene.
To ved bordet tilhørte den berømte 13-ihistorie gruppe, så samtalen startede ved
undervisning og endte via sundhedssek
toren med så vigtige emner som militær
tjeneste; hvor herlovianere sætter deres
politiske kryds; og hvordan vi kan få
ændret, at danskerne bruger 600 mill,
plasticposer om året. Ingen havde endnu
sat børn i verden.

Formanden gav nu ordet til forstande
ren, kammerherre Jens Just Jermiin (’26):

Min kone og jeg takker mange gange,
fordi Herlovianersamfundet har vist os
den ære at indbyde os til Samfundets 125
årsfest her i aften. Jeg skal bringe en
varm hilsen fra rektor Kierkegaard. Han
og Fru Kierkegaard var meget kede af at
måtte melde afbud på grund af rektors
sygdom. Rektor ville gerne have holdt en
tale til de tilstedeværende, hvoraf jo man
ge har været hans elever. Nu bliver det
mig alene, der må bringe en hilsen fra
Herlufsholm og ønske hjertelig til lykke
med de 125 år.
Til 100 årsfesten i 1950 blev der ud
sendt et værk: »Herlovianersamfundet
gennem 100 år«, og et af afsnittene hed
der: Økonomiske forhold, ved Viggo
Loft, der som mangeårig kasserer i Her
lovianersamfundet og senere formand var
den rette mand til at skrive herom. Han
siger i dette afsnit bl.a., at man tit møtier
den opfattelse, at Herlovianersamfundet
er en rig institution, men dette er ikke
tilfældet, og han citerer senerehen en
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skrivelse af 14. januar 1874 fra forstan
deren, geheimeråd Hall, hvori der bl.a.
står: »Jeg ønsker at give Samfundet et
bevis på, hvor meget jeg på Herlufsholms
vegne påskønner dets nu gennem en år
række udfoldede virksomhed til at sam
menknytte alle herlovianere, ikke blot
ved at bevare friske de unge og gode
minder fra de svundne skoledage, men
tillige ved på en kraftig måde at række
en hjælpende hånd til trængende her
lovianere både ældre og yngre. For at
fremme og muligt udvide denne nyttige
virksomhed har jeg bestemt, at der af
Stiftelsen fremtidigt udredes til Herlovianersamfundet et årligt bidrag af 200
rigsdaler.« Loft slutter herefter afsnittet
med følgende: »Skulle det usandsynlige
engang indtræffe, at Skolen mistede sine
kapitaler eller trængte til hjælp for at
kunne fortsætte eller blot nødsagedes til
væsentligt at indskrænke sine fripladser
etc., tvivler jeg ikke om, at gamle her
lovianere med glæde ville søge at hjælpe,
hvor det var muligt ...«
Det er ejendommeligt nu 25 år senere
at læse Lofts ord om, at skulle det usand
synlige indtræffe, at skolen mistede sine
kapitaler eller trænger til hjælp for at
kunne fortsætte eller blot nødsages til at
indskrænke sine fripladser etc., så tvivler
han ikke om, at gamle herlovianere med
glæde vil søge at hjælpe.
Ganske vist har vi heldigvis ikke mi
stet alle kapitaler, men vi har måttet ind
skrænke fripladserne både i størrelse og
antal på grund af flere forhold især de
stærkt stigende driftsomkostninger. Be
talingen for kostskoleelevernes ophold på
Herlufsholm er kommet så højt op, at
man må se med bekymring derpå, hvor
for vi på alle måder søger at yde tilskud
af Herlufsholms midler, så betalingen
kan nedsættes så meget som muligt for
de disciple, hvor det er mest nødvendigt.
Her har de gamle herlovianere på for
skellig vis igennem fonds, legater og lig
nende gaver ydet og yder Herlufsholm
en stor bistand, som vi er meget taknem
lige for.
Det er kun et halvt år siden, at jeg til
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trådte som forstander, og jeg er glad for,
at jeg i den korte tid har truffet Herlovianersamfundets formand og andre
gamle herlovianere nogle gange til mø
der om forskellige forhold vedr. Herlufs
holm og haft det bedste samarbejde mel
lem Samfundet og Herlufsholm. Jeg ved
fra rektor og andre embedsmænd på Her
lufsholm, at dette heldigvis har været til
fældet igennem en lang årrække, og jeg
vil naturligvis gøre mit til, at det gode
forhold fortsætter, al den stund jeg selv
er gammel herlovianer og gammelt med
lem af Samfundet, og jeg glæder mig nu
til, at vi møder Herlovianersamfundets
medlemmer på Herlufsholm ved jubi
læums-skovturen til foråret. Jeg er sikker
på, at rektor og andre på skolen glæder
sig til at fremvise, hvad der er sket af
forskønnelser og forbedringer, især det
nye byggeri, i de senere år.
Må jeg slutte, som jeg begyndte, med
at ønske Herlovianersamfundet tillykke
med de 125 år og udbringe en skål og et
leve for dets trivsel og fremtid.
*
Oksesteg og rødvin. Den store lighed
med Chateau d’Herlufsholm gjorde in
genting. Vor venlige tjener blev ved med
at arrangere »byttere« — på indbydelsen
stod der jo »ad libitum«!
Formanden gav ordet til Flemming
Tolstrup idet han understregede, hvor
opmærksomt Tolstrup fulgte med i Sam
fundets økonomi: han var inviteret både
som æresmedlem og som 50-års jubilar.
Tolstrup takkede for invitationen og
mindedes forskellige begivenheder i Sam
fundet. Hans første møde med det var i
1926 ved rusmodtagelsen i Domus Medica. Selv om det »kun« var souper,
skulle de dengang møde i kjole. Smoking
var ellers det, man benyttede til souper,
kjole til middag.
75-års jubilæet var blevet holdt på
Angleterre. Først en times lysbilleder fra
Skolen, så det store kolde bord med øl og
snaps. Og ikke længe efter blev dørene
lukket op til middagen! Tolstrup huskede
ikke rigtigt, hvad der blev sagt under
denne. (Ved en anden lejlighed har Tol

strup fortalt mig, at herlovianere siden
da har været »persona non grata« — eller
hvad det hedder i flertal — på Angle
terre). Hundredårs jubilæet blev holdt i
Studenterforeningen, hvor Damgård (’34)
i sin tid refererede, at der blev holdt en
hjertevarm tale. Tolstrup huskede det
som en lang og kedelig tale.
Tolstrup mindedes derefter sit 10-årigt
formandsskab, hvor det specielt havde
været en stor oplevelse at være med til
at arrangere 400 års jubilæet. Allerede
fire år før var grunden blevet lagt ved en
frokost i Snapstinget med Axel ReedtzThott. Til slut takkede Tolstrup den sid
dende bestyrelse, som fik ros, og ønskede
held og lykke til de kommende.
*
Dernæst talte højesteretssagfører Poul
Hjermind (’29):
Inden for de fleste årgange af herlovi
anere findes en eller flere, om hvem man
har fornemmelsen af, at Herlufsholm
både er det første de har i tankerne, når
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de står op om morgenen, og det sidste
når de går i seng. Eller det næstsidste.
Herbert Rouenville var en sådan gammel
herlovianer. Han blev optaget på skolen
i 1884 og gik ud i året 1900. Han døde
i 1955. Han og hans kone havde meget
beskedne indtægter, men de var enige
om at stifte et legat til støtte for Her
lufsholm, disciple og studenter udgået
fra Skolen. Rouenville havde udtrykt øn
sket om, at der blev givet meddelelse om
uddelingen ved Trollefesten, ikke for selv
at blive mindet, men for at hans legat
kunne danne eksempel for alle os andre,
der også føler sig i gæld til Skolen. Jeg
skal derfor meddele, at de to ordinære
studenterlegater i 1974 efter indstilling
fra Herlovianersamfundets bestyrelse er
tildelt stud. mag. Henrik Andreas Hens
(’64) og stud. med. Ole Henrik Gaardsting (’66).
Desuden har legatbestyrelsen — hvori
forstanderen, Herlovianersamfundets for
mand og jeg har sæde — besluttet at yde
et ekstraordinært legat på 5000 kr. til en
skolekammerat, der efter anbefaling fra
Niels Bohr Instituttet skal studere fysik
i Harvard. Dette legat er tilfaldet Hassan
Aref (’68). Jeg håber, at mange vil følge
Herbert Rouenvilles eksempel.
#
Ind imellem var det vanskeligt at høre,
hvad der blev sagt, og det var i øvrigt
først efter middagen, at jeg fik tildelt re
ferentjobbet. Den næste tale, af Soransk
Samfunds repræsentant Bjørn Bjørnestad,
gengives derfor efter det resumé, han på
min anmodning sendte mig efter festen:

Hermed de lovede punkter i hyldest.
til Herlovianersamfundet (der var helt
uforglemmeligt for min kone og mig,
tusind tak for sidst), med forbehold for
rækkefølge og sammenhæng. Tak for
indbydelse til strålende fest, sjælden lej
lighed, en ottendedel årtusind, håber at
komme med frit lejde, kontakt gennem
årene, Kristi Himmelfartsdag, sports
stævner, fikfak batøk ...
Jeg har kigget redaktøren af Soraner
bladet over skulderen, næste nummer i

februar indeholder en masse herloviana...
Ved frokost fornylig i Lorry for soraner
ne læste Aage Kann Rasmussen op af
herlovianermemoirer 1927 (samvær Tolstrup og vores formand, landsdommer
Boeg), K. G. Knudtzon mindedes sin
klasses besøg i Sorø 11. maj 1862 med
største glæde, vel modtaget i Sorø af til
fældige samtidige, inviteret til sejlads
efter middag på Postgården, igen samvær
på gymnasiet med cigar og forfriskning
inden afsked med Sorø-værtsfolk, aftale
om fælles Sankt Hans fest på Tase Mølle,
lige så vellykket. Knudtzon ville efter
hjemkomsten takke Sorø pr. telegram og
foreslog latinsk formuleret hilsen, denne
tager jeg til mig med omvendt fortegn:
Nos stimus Herloviani, seel fuimus Sorani.
Jeg vil gerne takke og hylde Herlovi
anersamfundet, ved bestyrelsen. Fra eget
arbejde i Soranersamfundets bestyrelse
kender jeg vilkårene, man hører kun fra
medlemmerne, når det ind imellem går
skidt, alle tager det for givet, når det går
godt. Forslag: toast som romernes Vivat,
crescat et floreat.
60 års jubilaren H. Friis Jespersen
(’14) havde skrevet en sang om det at
være herlovianer, som endte med et øn
ske:
at vort Samfund til evige tid må bestå,
så man ej ser den sidst' mohikaner,
men i løbende tid ved den dejlige å
for altid en Herlovianer.
Melodien var »For hun havde to dej
lige fletninger«, og med pianisten som
støtte og forfatteren som forsanger fik vi
efterhånden lært den.
Efter Rubinsteinkage, kaffe og cognac
takkede formanden talerne, og så var der
optræden, operasanger ved det Kongelige
Teater Svenning Kirk, som i passende
uniform gav Admiralens Vise fra »Pina
fore«. På søen eller ikke — vi lærte hur
tigt, hvornår man skulle stemme i med
omkvædet.
Siden blev der ryddet og spillet op til
Les Lanciers. Alt gik stemningsfuldt for
de utallige kvadriller indtil 5. tur, der
blev spillet som Risj Rasj filiong gong

gong. Det vilde kaos blev ikke bedre, da
næste omgang endte i rheinländerpolka.
I stedet for 5. tur blev det altså gammel
davs.
Kl. 1 var der natmad, og da Lennart
Leschley (’62) satte sig til pianettet, spil
lende virtuost dansemusik, levede alle
op til dåd. Der blev danset til kl. 3, da
tjenerne ikke kunne mere.
Den sidste times tid snakkede jeg hyg
geligt med Asmussen og Nøs (begge ’62).
Vi blev enige om, hvor lidt der skal til
for ar gennembryde den overflade, som
uundgåeligt er til stede ved sådanne ar
rangementer. Og så er der ikke længere
tale om forskellige aldre og tider. Det er
rart at opleve.
Det var en vellykket rund fødselsdag
— på trods af datoen.
Mikkel Vass-Sorensen (’70)

Gymnasiebogen II?
EN tit benyttet herloviansk publikation
er Gymnasiebogen, som blev til på ini
tiativ af Herlovianerens, også dengang
initiativrige, redaktør, Robert Fraser
(’88). Den blev udsendt i 50-året for
Museumsbygningens opførelse i 1876 og
gengav serien af studenterbilleder fra
årgangene 1877—1926. Desuden skildre
de amatørfotografier glimt af livet på
Museumsbygningen omkring 1920, for
uden at der bragtes portrætter af perio
dens tre forstandere, tre rektorer og tre
VH-klasse sovesalslærere og af de hørere,
som gennem det halve århundrede havde
regeret på Nærticum, Fysikum og gymna
stiksalen.
Nu nærmer sig tidspunktet for Mu
seumsbygningens 100-års jubilæum. Var
det ikke en idé, om man så småt be
gyndte at forberede et bind med studen
terbilleder 1927—76?
Jeg minder om, at Gymnasiebogen
(I?) blev udsendt med støtte af skolen,
Herlovianersamfundet og gamle herlovianere.
Frantz Wendt (’23).
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Skyggerids fra et Hørerliv 6

Gøtzsche med pibe, ca. 1922, et meget
karakteristisk billede. Fot. Sven E. Smith
(’25).

To kolleger
GØTZSCHE var gammel i gårde, da jeg
kom til skolen i 1919. Han vidste lige
som Hmb alt om drengene, ikke mindst
deres familieforhold. Alt dette om olde
barns fættersøn af den og den. Men til
forskel for Hmb øste han gerne op til
andre af sit forråds altid rindende kilder,
ofte tilsat et par malurtdråber, undertiden
et stænk syre. Dog ville man kalde ham
en venlig kollega, der sammen med sin
kone, en dygtig husfrue og effektiv dipelopdragerske, var såre gæstfri over for
diple og hørere såvel som egnens folk.
Det dybere Gøtzsche-ego var imidler
tid nok så skjult. Hvad man kunne kon
statere, var en til tider vittig talestrøm,
levende fremstillingsevne, megen venlig
hed (der på en påfaldende måde tit mod
sagdes af hans ansigtsudtryk), og store
anlæg for pædagogisk dramatik — som
da han engang på læsesal afslørede en
cigaretglad dipel ved pludselig at kalde
ham op til katederet, putte en femøre
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ned bag hans trøjekant og trække en
pakke cigaretter ud forneden.
En lille ejendommelighed hos ham var
den, at han gerne rakte folk begge sine
hænder til håndtryk, og at han i det hele
gerne rørte ved mennesker, ikke mindst
børn (han havde ingen selv).
Hans holdning over for kolleger og
andre var altid utilsløret præget af hans
større eller mindre sympati for vedkom
mende. Han kunne være spydig og til ti
der så skarp, at man var lige ved at kalde
ham modig — eller kunne han bare ikke
dy sig?
Hans forhold til rektor Krarup var mil
dest talt køligt. Jeg overværede engang
på gamle læsesal et slags foredrag af
Gøtzsche. I min erindring sidder tilbage
kun nogle sætninger om Roskilde (hvor
Krarup havde været adjunkt, før han kom
til Herlufsholm som rektor). Gøtzsche
standsede ved ordet Roskilde, stod et øje
blik, som om han smagte på noget rart,
og sagde så med et ubeskriveligt smil:
Kan noget godt komme fra Roskilde?

Cand. mag. Paul Viggo Gøtzsche. Ad
junkt på Herlufsholm 1899, lektor 1920,
afsked 1936. Død 1948. Billedet taget
1929 af Thure Krarup (’31).

Cand. mag. Ilans Jörgen Helms ('08),
adjunkt på Herlufsholm 1919, lektor
1929. Død I939. Fot. Frantz Wendt
(’23).
I bedømmelsen af mennesker kan man
næppe være for varsom. Dog kan der nok
være mening i at fæste lid til dette gamle
visdomsord: Bedøm ikke et menneske
efter hvad han siger, men efter hvad han
ikke kan lade være med at sige.
Og lad mig så i øvrigt henvise læserne
til Sven Clausens fortræffelige minde
artikel i Herlovianeren december 1948.
Helms, der kom til skolen samtidig med
mig, lignede i visse måder Gøtzsche: de
var begge kontaktsøgende (omend hver
på sin ejendommelige måde), og havde
begge evner for sarkasme. Men forskellen
var bl.a. den, at Helms bevidst draperede
sig med en skjulekåbe, der ikke sjældent
lignede en narrekappe. Fra den første dag
etablerede han omkring sig en atmosfære
af ceremonier, ritualer og specialgloser i
forholdet til diplene. Hans cykel, hans
taske, hans hat o.s.v. blev modtaget efter
foreskrevne love. Hver enkelt i klassen
fik tildelt er øgenavn. Hans »slaver«
biede på hans mindste vink. Mange diple
gouterede hans manér. Nogle fnyste.
Det var stort set en leg, han øvede. Og
i narrespillet var han selvfølgelig altid
den overlegne, hvad han tilfulde under
stregede ved et udsøgt, let skruet, men
ikke videre varieret ordvalg. For natur
ligvis måtte en stat i staten have sit eget

sprog. Man kan kalde hans optræden ar
rogant — og han undlod ikke at bruge
den over for kolleger — ud fra princip
pet: angreb er det bedste forsvar. Men
som regel skete der ingen skade (og han
kunne være virkelig morsom). Vi vidste,
han legede.
Så kunne der pludselig komme et
voldsomt udbrud af harme. Efter et så
dant foregik f.eks. kommunikationen
mellem Krarup og Helms i flere måneder
pr. brev! En enkelt gang forløb han sig
over for en dipel; men han kunne også
— efter klassens fælles demonstration —
give en undskyldning.
Engang gik det ud over mig selv, og
jeg prøvede da at komme bag om hans
dølgekappe og få en rigtig samtale i
gang. Det lykkedes delvis. Bl.a. fik jeg
svar på mit spørgsmål om årsagen til hans
sarkasme over for mennesker: I hans
hjem havde de været brødre, som alle
søgte at holde hinanden nede. Deraf ud
vikledes rimeligt nok en omgangstone
å la høg over høg.
Da han lå på hospitalet med en uhel
bredelig sygdom, besøgte jeg ham. Han
smilede tappert, men brød sig øjensynlig
ikke om at ses uden kappe.
Svend Juel Møller.

Id elm s (og Borelli), ca. 1920. Hvem af
dem vandt?

Jubel-skovtur til Herlufsholm
1 ANLEDNING af Herlovianersamfundets 125 års jubilæum byder Sko
len alle medlemmer med ledsager vel
kommen lørdag den 10. maj i år.
Dette er et arrangement, der ikke
vil blive gentaget de første mange år
— så brug chancen nu og reserver da
gen — lørdag den 10. maj!
En meget stor del af Herlovianersamfundets medlemmer bor i Køben
havnsområdet — derfor ordner sam
fundet fælles grupperejse med toget
»Skandinavien-Holland-ekspressen«
afg. Kbh. Hovedbanegård 9.55. (Husk
at stå af i Næstved!!). Vi reserverer
vogne, herunder dansevogn med mu
sik og beskeden udskænkning — og vi
arrangerer bustransport mellem Næs
tved og Skolen for dem, der ikke gider
gå den skønne tur langs åen. Prisen
for befordring København—Herlufs
holm og retur (ank. Kbh. Hovedbane
gård 18.52) bliver ca. 40 kr. pr. næse.
Dette beløb inddrives i toget.
Det vil være uoverkommeligt for
Herlovianersamfundet at arrangere til
svarende fællesrejser fra andre dele af
kongedømmet, så dette overlades til
medlemmernes frie initiativ. Selve
skovtursarrangementet begynder på
Skolen — på pladsen foran Helenhallen (for ældre: dér hvor det gamle
pus lå) — klokken 12.
Meget vigtigt OBS: Skolen byder
på drikkevarer — øl, snaps, kaffe —
men I må selv tage madpakke med!

FRA en fødselsdagstale ved en herloviansk klassekammerats 50 års dag:
Dine forældre er i øvrigt et kaoitel for
sig. Begge to personligheder, hvis tilste
deværelse aldrig har kunnet overses. Ar
være kommet gennem påvirkningen fra
dem som helt sig selv, er ikke noget
ringe kunststykke. Måske har kostskolen
medvirket. Vi er mindst 10—15 gamle

Husk det nu — der vil ikke blive an
ledning til at købe femmadder eller
smasser! — og dette her med at or
ganisere nådsens-madder fra sideman
den kan give årsag til bitterhed.
Efter den store fælles frokost, der
givetvis bliver særdeles festlig, vil der
blive arrangeret rundvisning under
sagkyndig ledelse, således at enhver
kan få lejlighed til at bese alt det nye
— og gamle — på Herlufsholm.
Skolen ønsker af forståelige grunde
at vide i god tid, hvor mange vi bliver.
Derfor er tilmelding nødvendig, uan
set om I kommer med egen befor
dring eller bruger fællestransporten
fra og til København. Endnu tyde
ligere: der er kun dækket op til dem,
der har tilmeldt sig skovturen senest
mandag den 28. april. Det er dagen
efter bededagsferien — så tænk nu på,
når I nyder den varme hvede, at der
er »noget«, I skal huske!
Tilmelding hos advokat Jan Trier
- tlf.: (01) 14 32 36.
*

NB: To dage før denne skovtur er det
Kristi Himmelfartsdag med den tra
ditionelle fik-fak/batøk-turnering i
Charlottenlund skov. Det forventes, at
turneringsdeltagerne benytter fredag
den 9. maj til at hvile rimeligt ud i,
så de kan træde an i sømmelig stand
ved ekspressen lørdag den 10.!
Med stor hilsen.
Bestyrelsen.

kostskoledrenge til stede her i aften, fra
Sorø Akademi og andre kostskoler, og
jeg vil gerne komme med et nyt syns
punkt til den evige diskussion om kost
skolers berettigelse. Opfat dem som et til
flugtssted fra overvældende forældre, så
børn kan lære at værdsætte disse, i små
weekend-doser, i stedet for at blive
tromlet ned...
S.T.A.
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TROLLEDAG er overstået, den for mit
vedkommende sidste Trolledag som dipel
(7-9-13).
I år var vejrguderne med os, solen
skinnede det meste af dagen fra en kold,
klar vinterhimmel. Men Trolledag var
ikke helt den samme som den plejer at
være.
Det første brud på traditionerne var
deltagelsen af piger i fanevagten Trollemorgen. Te Deum blev ledet af skolens
nye sang- og musiklærer Finn Kirstein
(’59), der havde lagt et stort arbejde i
indøvelsen.
Trolletalen blev holdt af Standeren,
der ved et par eksempler fra sin skoletid
klargjorde den store udvikling, skolen har
gennemgået siden da (talen er gengivet
side 98-99). Rektor var syg, og sammen
med Standeren var det lektor Jan Degenkolw (’28) der gik i spidsen af proces
sionen. Den forreste i rækken af gamle
herlovianere var Ove Hagemann (’98).
Trollemorgen sluttede med, at den hid
tidige rekord i indendørs faneløb blev
slået med adskillige sekunder. Der bliver
noget for de næste årgange at leve op til!
Dagen var, som den plejer, fridag, men
her hører traditionerne også op. Der var
Trollebal om aftenen, men uden den stil,
denne fest har haft førhen. Der var ingen
bespisning for gæsterne, lamperne var
ikke sænket i Helen-hallen, og afgangs
klassernes forældre var ikke inviteret
med. Der er over 90 elever i disse klasser,
og det giver problemer både med pladsen
og med kapaciteten i køkkenet.
Men beslutningen om ikke at invitere
forældrene med var ikke populær, og
man må håbe, at der vil kunne findes en
løsning på problemet, så det atter bliver
muligt at invitere dem.
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Før jul spillede 2.G deres skolekome
die, »Tony tegner en hest«, med adjunkt
Jens Krogh-Madsen som instruktør.
Trods trusler om det modsatte lykkedes
det for 3.G at få lov til at invitere gæster
til komedieballet.
Også skolens persongalleri er blevet
ændret. Siden efterårsferien har skolens
gamle vægter, Christian, så småt trukket
sig tilbage og er blevet afløst af Einar
Clausen, fader til Elsebeth Clausen (’74).
Opførelsen af den nye fløj skrider ha
stigt fremad, og de nye svællinger begyn
der at tage karakter af rigtige svaner.
Kort før jul blev Heis pludselig syg

og kom på hospitalet, medens lektor Mo
gens Jensen fungerede som rektor. Heis
har dog nu for længst overstået sit senge
leje og er i gang på skolen igen.
Ved juleafslutningen sang det nye sko
lekor under ledelse af Hr. Kirstein nogle
engelske og danske julesalmer, der satte
selv undertegnede i julehumør. Kirkens
fremragende akustik var måske også
grunden til, at den blev valgt som ramme
om fjernsynets gudstjeneste søndag den
19. januar 1975.
Besøget af TV bevirkede i øvrigt, at
et par (sproglige) 3.G diple følte sig kal
det til at gå i kirke på denne søndag, i
stedet for at tage på rejse-weekend, hvil
ket er ret usædvanligt.
Fru Jytte Jensen, gift med adjunkt Per
Jensen, har fået en dreng, og derved for
øget de herboende læreres børneantal
med 2,44%. Det skete en uge før Hr. og
Fru Normann Jørgensen den 22. januar
fejrede deres sølvbryllup.
Martin B. Jørgensen, 3-Gm.

Tale Trollemorgen 1975
Af Jens Just Jermiin (’26)

NAR jeg står her i Herlufsholms kirke,
kan jeg ikke undgå at tænke på min for
gænger i forstanderhvervet, baron Axel
Reedtz-Thott, som den 4. januar sidste
år blev bisat fra denne kirke. De mange
mindeord, der lød den dag, var smukke
og så rigtige, og det er sørgeligt, at det
ikke blev Axel Reedtz-Thott forundt
endnu i mange år at fortsætte sin dygtige
gerning som forstander til gavn for Her
holmsholm skole og gods.
Der er naturligvis sket mange for
andringer på Herlufsholm, siden jeg for
lod skolen som student i 1926. Dengang
var vi kun 13 disciple i ældste klasse og
ialt 124 disciple på hele skolen, hvor der
nu er 326, heraf 187 kostskoledisciple
og 139 dagskoledisciple, hvoraf 78 er pi
ger. Altså næsten tre gange så mange

diple som i min tid, og antallet af hørere
er det jo gået tilsvarende med. På skolen
var der dengang gasbelysning, og op
varmningen skete ved hjælp af brænde
ovne. Begge dele havde visse fordele
overfor nutidens komfort. Vi kunne riste
vort brød, især de såkaldte femmadder,
over gaslamperne, og vi kunne selv be
stemme. hvor varmt vi ville have det på
vore værelser, fordi brændekassen altid
stod ved siden af brændeovnen på hum
ret (værelset). Og endelig kunne man,
hvis man ikke havde andet at bestille,
vende bunden i vejret på brændekassen
og fange de mus, som altid ved den
fremgangsmåde kom ud på gulvet.
Jeg skal ikke blive ved at fremdrage
minder fra gamle dage, det ville jo ikke
ligne en gammel herlovianer, men jeg har

fremdraget nogle få minder for at illu
strere den forskel, der er på før og nu,
hvor Herlufsholm i mange henseender
fremtræder i en ny skikkelse, og jeg tæn
ker her især på det store byggeri, der
takket være gode donationer fra venner
af Herlufsholm er foregået siden 400
års jubilæet i 1965, og som nu er ved at
blive afsluttet med opførelsen af en ny
klassefløj, der skal stå færdig inden det
ny skoleår i år.
Der er imidlertid en anden forskel på
før og nu, som jeg også vil nævne, og
det er den udvikling, der er foregået på
skolevæsenets område i Danmark. Før var
det sådan, at det for mange familier med
skolepligtige børn, og især for dem, der
boede på landet eller i mindre byer, kun
ne være et stort problem at få børnene
i en gymnasieskole på grund af for lange
afstande, hvorfor de måtte søge kost
skolerne. Men dette er ikke længere det
samme problem, fordi antallet af gym
nasieskoler efterhånden er steget ud over
hele landet, og behovet for kostskoler der
med blevet formindsket.
Jeg tror nu alligevel, at der stadig vil
være et behov for kostskoler, blandt an
det også af hensyn til udenlandsdansker
nes børn, men en forudsætning for, at
Herlufsholm kan være med til at dække
dette behov, vil være, at skolen fortsat
bevarer sin standard, at undervisningen
fortsat er helt på højde med andre gym
nasieskoler, at skolens pædagogiske sigte
fortsat er således, at disciplene trives her,
og at deres forældre gerne ser dem være
her. 1 denne betragtning tror jeg, at rek
tor og lærerne vil give mig ret.
Jeg har ikke omtalt traditionerne end
nu, men mon ikke de fleste af dem, der
er tilstede her. ved, at Herlufsholm har
mange traditioner. Og det er ikke så
mærkeligt, med så høj en alder, som sko
len har. Men selv traditioner må man for
andre på engang imellem, og det har vi
gjort i dag, fordi vi må erkende, at vi
med omtrent 100 diple i afgangsklasserne
ikke mere kan indbyde deres forældre til
Trolleballet i aften, således som vi har
gjort tidligere, og ejheller andre gæster

Fot. Kristian Helm Petersen, den 14- januar 1964.
udover baldamerne, fordi det ikke kan
lade sig gøre på rimelig måde, hverken
af hensyn til plads eller til mulighed for
bespisning. Vi er kede af det, men vi er
glade for, at så mange er kommet til ste
de her i kirken for sammen med skolen
at mindes Herluf Trolle på hans fødsels
dag den 14. januar.
Herluf Trolle blev født i 1516, altså
for 459 år siden, og De har alle hørt om
hans Ipbebane, hans retsind, hans fædre
landskærlighed og hans gudsfrygt. »Her
luf Trolle og hans ægtefælle Birgitte
Gøye havde begge«, hedder det i en bio
grafi af T. A. Becker, udgivet af Herlovianersamfundet ved 300 årsfesten på Her
lufsholm i 1865, »stor kærlighed til vi
denskaberne og deres dyrkere, stor guds
frygt og dertil en varm følelse for de
fattige og fortrykte, denne sympati har
rimeligvis fra først af draget dem til hin
anden, og de var som ægtefolk deri som
i alt andet så enige, at man vistnok skal
have ondt ved at sige, hos hvem af dem
tanken om at gøre en god gerning først
er opstået«.
Herluf Trolle traf sammen med Bir
gitte Gøye, der iøvrigt havde bragt den
største part af gods og formue ind i deres
ægteskab, beslutningen om at oprette
Herlufsholm med alt tilliggende gods til

den stiftelse, som vi i dag kalder Herlufs
holm skole og gods. Dette skete ved en
fundats underskrevet den 23. maj 1565,
men allerede den 4. juni samme år blev
Herluf Trolle såret ved et søslag med
svenskerne ud for Mecklenborgs kyst og
døde i København den 25. juni 1565.
Tanken om, at det offentlige burde
oprette kostskoler, således som Herluf
Trolle og Birgitte Gøye havde gjort det
med oprettelsen af Herlufsholm, havde
meldt sig i mange protestantiske lande,
idet man fandt det naturligt, at det of
fentlige påtog sig opgaver, som kirken
hidtil havde løst, men som kirken ikke
mere kunne påtage sig, fordi staten hav
de inddraget kirkens og klostrenes gods.
Kurfyrsten af Sachsen gik i spidsen
med at oprette skoler, og det var i efter
ligning af eksemplet fra Sachsen, at Her
luf Trolle og Birgitte Gøye oprettede de
res skole i 1565. Det er bemærkelsesvær
digt, at den danske stat i skikkelse af
kong Frederik den Anden først fulgte
efter i 1586, med oprettelse af en skole,
der senere blev til Sorø Akademi.
Vi vil nu om lidt defilere forbi grav
mælet for Herluf Trolle og Birgitte Gøye
bag alteret, og vi vil i ærbødighed og tak
nemlighed mindes dem begge for deres
ædle dåd.
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Herlovianersamfundets årsregnskab for 1974
(Budget)
Indtægter:
Kontingenter 1974:
Indgåede ..................................................................................
Tilgode ......................................................................................
Tidligere afskrevne kontingenter indgået................................

Renter ...........................................................................................
Overskudsandel ved salg af »Herlufsholm gennem 400 år«....
Bidrag, herunder auktion .............................................................
Udgifter:
Herlovianeren ..............................................................................
Fester og sammenkomster.............................................................
Repræsentation ..............................................................................
Administration ..............................................................................
Afskrivning af kontingent på grund af død, udmeldelse
og sletning på grund af restance ............................................
Overført til delkrederekonto.........................................................
Renter ..........................................................................................
Kurstab ..........................................................................................
Overskud ......................................................................................

Opsamling

Indtægter
1974

(1973)

45.025,00

(33.025,00)
( 8.465,00)
( 165,00)

4.824,86
76,13
1.600,10

( 3-774,58)
( 152,25)
(
60,00)

Udgifter
1974

(38.000)

35.270,00
9.040,00
715,00
( 4.000)
(
0)
(
0)

(18.000)
(19.000)
( 1.500)
( 3.500)

16.746,55
18.751,65
1.488,00
1.359,50

(16.525,99)
(16.172,70)
( 1.383,80)
( 3.338,35)

0)
0)
0)
0)
0)

105,00
6.800,85
13,53
2.610,54
3.650,47

( 5.165,00)
(
0,00)
(
0,00)
( 5.877,00)
(4-2.281,00)

(
(
(
(
(

51.526,09

Legat
regnskaber
1974

Samlet legatformue pr. 1.1. 1974 ...........................
Renteindtægter 1974 ............................................
Uddelte enkelegater ................................................
Uddelte studielegater ............................................
Depotgebyrer m.v......................................................
Overskud

332.206,29

19-207,27
3-600,00
12.000,00
813,92

16.413,92

Kursregulering som flg. af omplacering af formuen

2.793,35
334.999,64
4- 80.766,34

Kapital pr. 1.1. 1975.................................................

254.233,30

.................................................................

Formue pi. 31-12 1974, der fordeler sig således:
Overlærer Albert Leths Stiftelseslegat.....................................................
Overlærer Albert Leths Legat.................................................................
Oluf Halls Legat......................................................................................
R. C. I. Schades Legat.............................................................................
Apoteker Johan Sanders Studielegat ....................................................
Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat .......................................
Legatet for afdøde Herlovianeres trængende Efterladte ..................
Bryggeriejer Vilhelm Valløes Legat ....................................................
Læge Kristian Henrik Johnsens Legat ................................................
Knud Høgsberg Petersens Mindelegat ................................................
Kammerherre Sophus Hennings Boglegat...........................................
Sekretariatschef V. Clausen Hansens Legat .......................................
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51.526,09

Kursværdi pr. 31.12.1974
(22.684,70)
(10.438,95)
( 4.232,50)
( 6.776,87)
(31.032,00)
(13.571,69)
(19.924,91)
( 8.354,75)
( 7.581,93)
( 5.365,54)
( 3.293,67)
(39.542,79)
(172.800,30)

2.793,35

Nom. værdi
50.166,20
14.037,95
5.300,00
9.125,37
43.476,00
18.421,19
29.504,41
10.855,75
9.777,93
7.037,54
4.056,17
52.474,79
254.233,30

Status pr. 1. januar 1975
AktiverPassiver

Aktiver:
Kassebeholdning ....................................................................................................................
Postgirokonto.............................................................................................................................
Sparekassen SDS, konto 825-04-06909 ...................................................................................
Sparekassen SDS, checkkonto nr. 825-00-05297 ..................................................................
Handelsbanken, Kultorv afd., kt. 491156 ...............................................................................
Handelsbanken, Kultorv afd., kt. 525352 ..............................................................................
Handelsbanken, Kultorv afd., kt. 491245 ..............................................................................
Værdipapirer (nom. 46.300,-) ...............................................................................................
Kontingentrestancer:
Saldo pr. 1.1. 1974 ............................................................................................................
4- indbetalt i 1974 ............................................................................................................

-p restancer for 1974

........................................................................................................

569,38
451,34
3.345,09
1.359,88
1.700,44
8.261,21
594,35
32.178,50

9.560,00
1.979,15
7.580,85
9.040,00

16.620,85
4- indestående på delkrederekonto pr. 1.1. 1974 ........................................
4- overført til delkrederekonto pr. 31.12. 1974 ........................................

5.560,00
6.800,85

12.360,85

4.260,00

Passiver:
Diverse kreditorer ....................................................................................................................
Forudbetalte kontingenter........................................................................................................

Kapitalkonto:
Formue pr. 1.1. 1974 ................................................................................................................
-j- overskud 1974 ....................................................................................................................

3.872,05
230,00

44.967,67
3-650,47

48.618,14
52.720,19

52.720,19

København, den 17. februar 1975.
Jan Trier,
kasserer.

Budget 1975
Kontingenter ......................................................................................................................................................
Renter ....................................................................................................................................................................

Ind
52.000,00
5.000,00

20.000,

Herlovianeren ....................................................................................................................................................................
Fester og sammenkomster.................................................................................................................................
Repræsentation ..................................................................................................................................................
Administration ..................................................................................................................................................
Afskrivning og overførsel til delkrederekonto...............................................................................................

Underskud ................................................................................................................................................................

Ud

30.000,00
1.800,00
3-500,00
4.700,00
3-000,00

60.000,00

60.000,00
Kassereren.
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PERSONALIA
Herlufsholms forstander, hofjæ
germester Jens Just Jermiin (’26),
er pr. 1. januar 1975 udnævnt til
kammerherre.

Blandt de runde fødscsklage i
1975 forsvandt desværre under
trykningen af sidste nummer:

6/10 Fhv. driftsbestyrer
Hagemann (’98) 95 är.

Ove

Efter at have været formand for
Aarhus Entomologklub i 15 år
gik Ove Høegh-Guldberg (’24) at
og blev udnævnt til æresmedlem
i januar 1974. Et foredrag, som
Høegh-Guldberg holdt i British
Entomological and Natural Hi
story Society i november 1973, er
siden kommet på tryk i forenin
gens proceedings. Foruden af
handlinger har han også skrevet
en populær artikel »Samle som
merfugle«
i Biologforbundets
blad, Kaskelot.
Reservelæge Erik Christoffersen
(’61) nedsatte sig 1. maj som
praktiserende læge i Skanderborg.

Ib Ahnfeldt-Mollerup (’60), som
tidligere var læge på Upernavik
sygehus, er fra 1. maj 1974 ble
vet assisterende læge på sygehuset
i Frederikshåb.

Sognepræsten i Vig og Nørre Asminderup, Eliels Aarup (’51) er
udnævnt til kaldskapellan for
Ballerup menighed fra 1. juni
1974.
Civilingeniør Jens Høgel (’52)
er pr. 1. juli 1974 udnævnt til
Resident
Representative
for
UNDP (FN’s udviklingsprogram)
i Øvre Volta.
Reservelæge Mogens Wernberg
(’60) er blevet amanuensis hos
praktiserende læger i Horsens.
Ambassadør Jørgen Ditlev Scheel
(’36), Tunesien og Algeriet, er
blevet ambassadør i Colombia.

Dr. med. Kaj Ove Pedersen (’57)
er blevet udnævnt til overlæge i
klinisk kemi ved Skive Sygehus
pr. 1. september 1974 og har i
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Rådhus blevet gift med Germaine
de Dessus le Noutier.

øvrigt fået anerkendelse som spe
ciallæge i klinisk kemi.

begrænse de rige landes forbrug
af naturressourcer.

Informationschef John Hjarsø
(’52) er fra 1. september 1974
ansat som PR-chef hos KTAS.
Hjarsø var tidligere ansat i ISS/
DDRS-koncernen og har i øvrigt
lavet informationsarbejde for Phi
lips og Industrirådet.

Boghandler Erik SchaumburgMüller (V’26) døde i oktober.
Schaumburg var uddannet hos
Gad på Strøget og ledede selv se
nere Gad's Boghandel. Siden var
han formand for Dansk Bogtje
neste og forstander for Boghand
lerskolen.

Reservelæge
Mogens Rahbek
(’54) har fået anerkendelse som
speciallæge i diagnostisk radio
logi.

Direktør, læge Axel Horn Schleisner (’25) fik 13. september over
rakt æresgaven fra Barfred-Pedersens Fond. Æresgaven tildeles en
person, som i særlig grad har
gjort sig fortjent af Den alminde
lige danske Lægeforening. Alle
rede fra sit første kandidatår var
Schleisner engageret i lægefor
eningens arbejde, bl.a. i en pe
riode som formand for Forenin
gen af Yngre Læger. Efter at have
været sekretær og siden kontor
chef i lægeforeningens sekretariat,
udnævntes Schleisner til lægelig
direktør i 1963, i hvilken stilling
har forblev til 1972. Schleisner
er også kendt som mangeårig
redaktør af lægernes vigtigste
håndbog, Lægeforeningens medi
cinfortegnelse, som snart kommer
i ny udgave.

Cand. jur. Ole Bjørn Rodings
(’64) er blevet direktør for Stan
dard Forlag, som udgiver Lieberkinds »Dyrenes Verden«. Rodings
styrer desuden forlaget Dana i
Odense.

Per Ammitzbøl (’50) er pr. 1.
oktober udnævnt til direktør i
De Forenede Vagtselskaber.
Læge Kristian Linnet (’34) har
i Afrika nedlagt rekord-stor kudu
— en antilope med lange, snoede
horn — og bedriften er optaget i
den internationale håndbog i
jagtrekorder.
Professor Mogens Boserup (’28)
tog i en kronik i Politiken 8. ok
tober til orde mod ideen om at

Weekendavisen bragte
et interview med LRS
gaard (T7), der sine
trods stadig cykler til
hver dag.

4. oktober
Erik Dam76 år til
sit kontor

Københavns Universitet har an
taget en afhandling af 1. reserve
læge Mogens Blichert-Toft (’56)
om binyrebarkhormoner til at for
svares for den medicinske doktor
grad.
I oktober-nummeret af Heraldisk
Tidsskrift fortæller Sven Tito
Achen (’40) om det færøske flags
tilblivelse.

Stud. mag. art. Michael Bruun
Andersen (’67) er medredaktør af
bogen »Film-analyser, den politi
ske og økonomiske baggrund for
en række film«, som er udkom
met på forlaget Røde Hane.
1. reservelæge Einn Hanberg Sø
rensen (’54) skrev sammen med
tre kolleger i Ugeskrift for Læger
14. oktober om akut blødning i
fordøjelseskanalen, illustreret med
farvefotos taget med et særligt
kamera.

Sognepræst Peter Riemann (’27),
redaktør af Dansk Kirketidende
og ivrig bilist, får i sit eget blad
læst og påskrevet af en kollega:
At Peter Riemann har lov til at
knække halsen ved at bære sig
towle ad ved ikke at have sikker
hedssele på, er naturligvis hans
private sag. Men hvilket kriste
ligt og folkeligt tab ville det ikke
være for Danmark, for hvem
skulle så være redaktør af Dansk
Kirketidende?!
Produktchef John Ernst Schu
mann (’67) er på Københavns

1. reservelæge Mogens Devantier
(’49) har nedsat sig som prakti
serende speciallæge i gynækologi
og obstetrik i Søborg.
Arkitekten Ulrik Piesner (’49),
der for tre år siden kom til Je
rusalem fra Ceylon, vil om to år
kunne indbyde os til at gå tur i
Jerusalems smukkeste park. For
tiden arbejder Piesner desuden
sammen med en amerikansk arki
tekt på Bethlehems nye moderne
center.
Billedhuggeren Yan Kai Nielsen
(1’32) ødelagde i begyndelsen af
november originalmodellen af sin
fars — Kai Nielsens — skulptur
»Vandmoderen«. Det skete i pro
test mod, at arvingernes rettig
heder over kunstværker udløber
50 år efter kunstnernes død.
Professor, dr. phil. Torben Monberg (’48) tog til orde i Politiken
3. november mod en udtalelse fra
folketingsmedlem Erik Holst, der
ønskede en samfundsstyring af
forskningen.

Landinspektør J. D. E. Budtz
(’29) er udnævnt til Ridder af
Dannebrog.
Billedhuggeren Peder A. Linnet
(’36) var repræsenteret på udstil
lingen »Pro« på Charlottenborg i
november.

Den danske USA-ambassadør,
Eyvind Barteis (’34) kommente
rede i TV-avisen 22. november
de amerikanske planer til imøde
gåelse af oliekrisens virkninger.
Skovrider Christian Tauson (’03),
der ville være fyldt 90 år i fe
bruar, døde i november.
Blandt
Elektronikfabrikantforeni ngens bestyrelse er 40 pct. herlovianere: Søren Engel (’57) og
Klaus Aarup (’51), der begge
blev valgt 27. november.
I slutningen af november døde
rektor E. Dinesen, TI år. Dinesen
var adjunkt på Herlufsholm
1928—42. For omkring et år si
den sendte han nogle minder,
»Hører på Herlufsholm«, til Her-

lovianeren, som vil bringe dem
i et kommende nummer.

Af Danmarks Naturfredningsfor
enings årsskrift for 1974 fremgår
det, at baron Carl Haxthausen
(’19) er vicepræsident for for
eningen og desuden sidder i op
lysningsudvalget sammen med
læge Lorenz Ferdinand (’40).
Lektor Jan Degenkolw (’28) er
næstformand for naturfrednings
samrådet for Storstrøms Amt og
formand for lokalkomiteen for
Næstved og omegn. Godsejer C.
C. Scavenius (R’32) er formand
for lokalkomiteen for Møn.
Nyt Nordisk Forlag har udsendt
anden udgave af »Dansk Glas
1825—1925« af Alfred Larsen,
Peter Riismøiler og Mogens
Schlüter (’37) (421 sider, kr.
198,50 heftet). Da de to medfor
fattere er døde siden førsteudga

ven, har Schlüter selv måttet fær
digredigere bogen. Blandt meget
andet interesserer Schlüter sig
også for lepidopterologi, og hans
seneste artikel, »Sommerfugle i
Troms og Finmark juli 1973«,
udkom i Atlanta Norvegica hefte
3, 1974.

Politikens håndbog, »Pro et con
tra«, af cand. jur. & mag. Holger
Tillisch (’40) er nu kommet i
fjerde udgave. Nye emner er bl.a.
Demokrati på arbejdspladsen, Na
turlæger og Bør hash frigives?
Tillisch har desuden sammen med
Sven Tito Achen (’40) bidraget
til Hvem-Hvad-Hvor 1975.
Læge Philippe Grandjean (’68)
var formand for en nordisk kon
ference om miljøgifte på Hinds
gavl i midten af november. I den
anledning var han interview’« til
radioavisen og Politiken. Grand-

jean har fra 1. februar 1975 fået
kandidatstipendium ved Køben
havns Universitet.

bogen »Det danske Akademi
1960—1967«, som han har redi
geret. (Gyldendal, 381 s., 69 kr.).

Skuespilleren Joen Bille (’62) har
gået til gymnastik og rytmik for
at kunne medvirke som badut
springeren Puk i »En Skærsom
mernatsdrøm« på Det kgl. Teater.

Årets prisoverrækkelse til forfat
teren Sven Holm (’58) blev af
brudt, men Villy Sørensens tale
til prismodtageren blev offentlig
gjort som Politikens kronik 29.
november. Holms nye bog »Det
private liv« (Gyldendal, 288 si
der, kr. 64,-), har dog fået en
blandet modtagelse af kritikerne.

På Dansk Kirurgisk Selskabs års
møde i december fortalte over
læge Stig Jarnum (’44) om en pa
tient, som har levet i fem år uden
at spise eller drikke. Patienten
blev ernæret ved at få sprøjtet næ
ringsstoffer ind i blodbanen.

LRS Povl Krüger (’33) har fået
en betroet post i Dansk Røde
Kors: han er indtrådt i organisa
tionens forretnings- og økonomi
udvalg.

Professor F. J. Billeskov Jansen
(’26) fortalte 2. november om

Kontorchef, cand, polit. Per Kir
stein (’29) gav i Politikens kro
nik 21. december en fremtids
vision — i syv akter — om retter
gangen mod de ansvarlige for ar
bejdsløsheden i 1974.

Fra 1. januar er Gunner Goddik
(’52) dansk generalagent for alt
legetøj fremstillet i Tjekkoslova
kiet og Ungarn.

GENERALFORSAMLING
HERLOVIANERSAMFUNDETS or
dinære generalforsamling afholdes i
Assurandørernes Hus, Amaliegade 10,
København K, torsdag den 20. marts
1975 kl. 1930.
Det plejer at være en ganske hyg
gelig aften med jævnt glidende debat
om bestyrelsens færdigheder gennem
det forløbne år, samfundets alminde
lige trivsel og dets økonomi.
To ting må fremhæves som særligt
interessante: John Richter, Klaus
Aarup og Mikkel Vass-Sørensen er på
valg — og vil ikke modsætte sig gen
valg. Da vor forening jo ikke er et
overprioriteret boligselskab, er besty
relsesposter ulønnede og af og til for
bundet med en vis arbejdsbyrde. Der
er derfor intet som helst ukammerat
ligt eller pinligt i, at en gruppe med
lemmer eller enkeltpersoner bringer
andre i forslag og muligvis får dem
valgt ind i stedet for en eller flere af
disse tre. Men som sagt: bestyrelsen
indstiller, at disse tre genvælges for en

periode på to år. Desuden indstiller
vi, at Lars Thuesen (74) indvælges
som juniormedlem. Vi skal ifølge lo
vene have et junior-bestyrelsesmedlem,
som på valgdagen hører til blandt de
fem yngste årgange. Denne betingelse
opfylder Mikkel (70) i og for sig,
men vi vil godt have endnu et ungt
medlem af bestyrelsen, idet dennes al
dersfordeling ellers ikke passer særlig
godt til aldersfordelingen i Samfundet.
Den anden ting: Vi er nødt til at
anmode generalforsamlingen om at
godkende, at kontingentet atter en
gang sættes i vejret. Det er nu pr. år
70 kr. (og 35 kr. for de 8 yngste år
gange). Vi anmoder om at måtte hæve
det til 80 kr. (og 40 kr. for de 8 yng
ste årgange). Denne anmodning vil
naturligvis blive begrundet af kas
sereren på generalforsamlingen, men
at regne med en udgiftsstigning på
10—15 procent på arrangementer og
Herlovianeren fra 1974 til 1975 kan
vist ikke kaldes overbudgettering!

Dagsordenen for generalforsamlin
gen lyder i sin helhed således:

Pkt. 1: Formanden aflægger beret
ning.
Pkt. 2: Kassereren fremlægger regn
skabet.
Pkt. 3: Fastsættelse af kontingent.
Pkt. 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer
og andre embedsmænd.
Pkt. 5: Eventuelt.

Der er fri adgang for alle Herlovianersamfundets medlemmer.
Tilmelding i forvejen er ikke nød
vendig.
Der vil blive arrangeret »fælles
aften« for dem, der har lyst, efter ge
neralforsamlingen. Betaling for trakte
mentet — smørrebrød, øl etc. — erlæg
ges kontant til betjeningen.
På gensyn til generalforsamlingen
torsdag den 20. marts kl. 19-30.
Venlig hilsen
Bestyrelsen.
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Mortensaften m. m
DEN foregik fredag 8. november 1974 i
Assurandørernes Hus, Amaliegade 10, i
København. Forinden de ca. 70 deltagere
samledes i foyeren, kl. 18.30, blev der
imidlertid kl. 18.00, afholdt ekstraordi
nær generalforsamling, som der var ble
vet indkaldt til i midten af oktober.
Formanden, Kaj Dorph-Petersen (’43),
bød velkommen og foreslog Jan Trier
(’58) som dirigent. Trier valgtes og fore
lagde i sin egenskab af kasserer bestyrel
sens forslag om en ændring af lovenes
§ 4. Forslaget er aftrykt i Herlovianeren
nr. 4, side 52, marts 1974. Det blev fore
lagt, diskuteret og vedtaget på den ordi
nære generalforsamling 28. marts samme
år (se Herlovianeren nr. 5, side 63, juni
1974), men ifølge lovene var det nød
vendigt med denne ekstra generalforsam
ling. Her blev forslaget vedtaget enstem
migt af de elleve medlemmer, der havde
givet møde. Dirigenten takkede for en
stemmigheden og mødets hele fordrage
lige tone, og formanden takkede dirigen
ten. Det hele havde varet mellem to og
tre minutter.
Middagen bestod, naturligvis, af gås.
Hertil rødvin. Derefter æbleskiver og si
den kaffe. Solbærrom og cognac var ikke
nævnt på invitationen, men et par mæ
cener rettede op på denne forglemmelse.
Talerne var to, korte og gode: formanden
som bød velkommen, og formanden som
sagde velbekomme. Begge dele hilst med
hånd klap og bifaldsmumlen. Senere på
aftenen var der dans, herunder lanciers
for atleter: med damer løftet til skulder
højde, mølle baglæns eller siddende på
hug, m.m. I stigende grad er damerne i
øvrigt selv herlovianere. Stemningen var
fra først til sidst kammeratlig, hjertelig,
munter. Man fik helt medlidenhed med
de medlemmer, der ikke var med, for slet
ikke at tale om de herlovianere der end
ikke er medlemmer...
Aftenen omfattede tillige noget vist104

Ingen højere? Auktionarius løfter og be
skriver et lille maleri med motiv fra det
gamle åløb, af Rudolph Bertelsen, født
1S28, tegnelærer på Herlufsholm 18)7—
1902, død 1921. Fot. Mikkel Vass-Sørensen (’70).
nok helt nyt inden for herloviansk sam
vær, som fortjener at nævnes specielt —
bl.a. fordi det efter succes’en at dømme
utvivlsomt vil blive gentaget — nemlig
en auktion over herloviana (foreslået og
ledet af Sven Tito Achen, ’40).
De fleste herlovianere er interesseret
i gamle billeder af Herlufsholm, bøger
om herlovianske emner og andet med til
knytning til Skolen. Der er mange, der
ligefrem samler på sådanne ting. Andre
herlovianere har samlet, men gør det ikke
længere så ivrigt. Eller de har dubletter,
som de gerne vil lade gå videre. Eller de
er kommet i besiddelse af ting, som fak
tisk ikke interesserer dem særligt, men
som de véd, at andre ville være glade for.
Det var disse to grupper, som auktionen
førte sammen, til glæde ikke blot for hin
anden, men også for Samfundet, der
nemlig får penge i kassen.

På Mortensaften-auktionen var der
mange bøger om Herlufsholm: flere af
klassikerne fra 1800-tallet, andre helt ny
lige, nogle jomfruelige og uopskårne, an
dre læste og evt. med dedikation, navne
træk eller exlibris for gamle skolekamme
rater, nogle hæftede, andre i gedigne pri
vatbind. Der var billeder, fra Skolen eller
af stifterne: reproduktioner, fotografier,
et par tegninger og endda et enkelt lille
maleri. Der var årsprogrammet (helt til
bage til I860), gamle numre af Diplen,
gamle stabler af Herlovianeren. Der var
.selskabssange, kantater, avisudklip, vise
bøger, ordbøger, et komplet sæt Dimit
terede 1565—1954 samt et fint eksemplar
af de gamle stribede skoleslips.
Den mest særprægede genstand var af
gjort et tortur- eller straffeinstrument,
skænket af Jørgen Engberg (’28), med et
ledsagende brev der gjorde rede for dets
historie. Det var et knogleformet stykke
træ, op imod 30 cm langt, kaldet Gåsebenen eller blot GB. Det havde tilhørt
Hans Jørgen Helms, kaldet Bimmemanden eller Bim, dipel fra '08 og senere læ
rer på Skolen indtil sin død i 1939. Han
bar i reglen Gåsebenen i sin inderlomme
og brugte den flittigt på dipelhoveder.
Dette blev dog ved en bestemt lejlighed
Ulrik Krogh (’28) for meget, han be
mægtigede sig GB og knækkede den.
Stumperne blev samlet op af Jørgen Eng
berg, der gemte dem for efterverdenen.
Der var ved auktionen folk til stede, som
havde kendt Gåsebenen på eget hoved og
nu bidrog til at byde den op, før den,
sammen med Engbergs brev, fandt sin
nye ejermand.
Som det ofte går, indeholdt auktionen
overraskelser. Effekter uden alt for stor
interesse (syntes man), blev drevet op i
3-cifrede tal. Og andre ting, sjældne bø
ger i smukke indbindinger f.eks., kunne
erhverves til urimeligt rimelige priser.
Men arrangementet var til glæde for alle:
de generøse givere, der fik ryddet skuffer
og hylder, de generøse købere der gjorde
dyrebare fund, og Herlovianersamfundet,
der blev opimod 1600 kr. rigere.
S.T.A.

