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MEDLEMSBLAD FOR H E R LOVI AN E R SA M FU
52. ÅRGANG

NUMMER 5

Trollefesten i København
HERLOVIANERSAMFUNDETS udsat
te Trollefest i København fandt sted lør
dag 23. marts i Assurandørernes Hus i
Amaliegade. Det var en kold, krystalklar
jævndøgnsaften med træerne på den men
nesketomme Sankt Annæ Plads i filigransilhouet mod en 1001 Nat-farvet forårs
himmel.
Der var tilmeldt op mod hundrede,
men influenzaen fik deltagerantallet ned
på omkring de 80. Samfundet havde in
viteret 70-års jubilarerne (altså fra årgang
1903), heriblandt den tidligere forstander Greve Ernst Mokke, 60-års jubilarer
ne (fra 1913) og 50-års jubilarerne (fra
1923), og heraf havde følgende givet
møde: Andrei Grønnsgaard (T3) samt
Aage Glente , Jörgen R. Secher, Orla
Skov, Frantz Wendt, Preben Henning
sen og Adam Helms, alle '23 og alle med
frue. Endvidere var lektor Afogem Jensen
og frue fra Herlufsholm Samfundets gæ
ster.
Tidligere var Herlovianersamfundet
vistnok i vidt omfang de gamles klub. I
dag er det godt på vej til at blive de un-

ges. Fra årgangene til og med 1919 var
der to deltagere: en fra T2 og jubilaren
fra T3. Fra tyverne var der de seks jubi
larer fra ’23, en 24’er og en 29’er. Fra
trediverne var der ikke en eneste. Fra
fyrrerne fire: en fra ’40, en fra ’43 og to
fra ’47. Fra halvtredserne tre: '51, ’52 og
’55. Fra tresserne en 67’er og tre 69’ere.
Og endelig fra 70—74 en hel masse, især
fra ’72. Gennemsnittet var årgang ’58.
Det er glædeligt med så mange unge —
flere af dem havde beholdt og var iført
deres skolejakke, hvis snit og blanke
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knapper var et stimulerende syn — og det
er også let at forstå. Hvor ellers i Danne
vang kan man få en lang, god aften, tre
retter storartet mad, en fiskeret med hvid
vin, en steg med rødvin, en dessert med
portvin eller madeira, kaffe, det hele i
hyggeligt og muntert kompagni, siden
dans med bl.a. to Lanciers’er, og endelig
natmad: varm suppe, oksebryst med pe
berrod og en øl, for bare 50 kr. pro per
sona (for de otte yngste årgange)?
Vores formand Kaj Dorph-Petersen
(’43) havde budt velkommen, og efter
stegen gav han ordet til gæsten fra Sko
len, lektor Mogens Jensen. Aftenens re
ferent sikrede sig dennes manuskript, der
så således ud:

Spisesalen er den samme, men påklæd
ningen ikke helt. — Billedet her og det
følgende knytter sig til referatet af lektor
Mogens Jensens tale. De er taget til dette
formål af dipel Henrik Marcher.
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Gyldne kæder over takkede gavle.
Hilsen til jubilarerne.
Kontakten med skolen.
Forstanderen.
Dernedefra: Ikke den skole, I gik på.
»Reaktionens højborg, spanskrør og
pegepind, personligt initiativ kvæles.«
Tværtom: Sproglaboratorium, Fysikum,
avanceret pædagogik.
Disciplene: 401 år/8 år.
Erfaringerne med dette, overleve.
Borelli.
Byggeri, 6. klasse.
Hvis I så skolen, rystet.
Stadig en god skole.
Enhver forandring er til det værre, selv
om det er en forbedring.

Først bragte Mogens Jensen jubilarer
ne en hilsen fra Skolen og talte om den
glæde, man på Skolen føler ved kontak
ten med de gamle herlovianere. Dernæst
kom han ind på den nylig afdøde forstan
der Axel Reedtz-Thott (’39) og hans sto
re interesse for Skolen, ikke mindst dens
rent pædagogiske side: diplene og hvad
de lærte, hørerne og deres forhold. Også
blandt Skolens lærere føles hans tidlige
død som et stort savn.
Hovedtemaet for lektor Mogens Jen
sen var imidlertid, hvad man kunne kalde
»forandringernes Herlufsholm«. Men
netop fordi f.eks. selve undervisningen
hele tiden ændres, er Herlufsholm — det
gælder naturfagene og det gælder sprog
undervisningen — stadig en af de bedste
skoler i Danmark. Og dipelfolkets ud
videlse til også at omfatte dagelever fra
Sydsjælland, herunder også piger, havde
medført adskillige, meget betydningsful
de forbedringer: større åbenhed og større
tolerance, mindre snæversyn, mindre provinsialitet. En af garanterne for denne re
forms heldige resultater havde været lek
tor Borel li-Møller. Men på trods af, eller
på grund af, alle forandringer var Her
lufsholm stadig en meget god skole, som
diplene stadig er glade for at gå på.
Mogens Jensens muntre, optimistiske
og varmende ord blev hilst med muntert,
optimistisk og varmt bifald.
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Da den, der skriver disse linjer, om
eftermiddagen havde taget sin smoking
frem, havde det været uden større for
håndsglæde. Jaja, så skulle man til det
igen. Og så gik det, som det i reglen går
i Herlovianersamfundet: glæden ved at
gense gode kammerater, glæden ved at
gøre nye herlovianske bekendtskaber,
nogle tyve år ældre end én selv, andre
tredive år yngre, det uanstrengte samvær
under en god middag, hvor man vidste,
at alles forhåndsindstilling var kammerat
lig venlighed, et par taler af de gode:
smukke, kloge og morsomme (med et par
gode afbrydelser), et uventet gensyn, en
interessant snak, en tilkendegivelse som
rørte én (»Du kan nok ikke huske mig.
Jeg var bare en unge, da du gik i 7. klas
se. Men ...«), alt bidrog til en glæde
over at være med, ved at være just dér
den aften og ikke noget som helst andet
sted. Det er en god følelse.
På jubilarernes vegne talte Frantz
Wendt (’23), og her behøver vi heldigvis
ikke at nøjes med et fattigt referat. Se
den fulde ordlyd side 67.
På ét punkt var det en meget uherloviansk aften. Hverken Frantz Wendt eller
Mogens Jensen havde ladet deres tale
munde ud i et leve, ja, ingen af dem hav-

Der er faktisk både piger og drenge på
billedet, som viser tilbagevandring fra
lovsang. — Flertil føjer redaktionen: At
lovsangen ikke længere foregår på Læse
salen med dens uopløftende pædagogiske
udstyr, men i det dejlige kirkerum, og i
øvrigt er flyttet hen senere på formidda
gen, så morgenrusten er gået af stemmer
ne — dét er i alle fald en vældig forbed
ring i forhold til tidligere.

de vistnok overhovedet nævnt Skolens
stiftere! Men Kaj Dorph-Petersen redde
de situationen og fik udbragt tre lange
og tre korte for Herluf Trolle, før vi rej
ste os.
Siden var der kaffe og dans, herunder
Lanciers. I mange år (hundrede eller
mere?) var Lanciers en herloviansk spe
cialitet. På det sidste er det blevet en
fashionabel dans også blandt ikke-herlovianere. Ofte går den imidlertid i fisk,
fordi kun få virkelig kan den. Og dette
gælder, forsmasdeligt nok, også herlovi
anere. Ansvarlige kredse er klare over, at
der må rådes bod på dette pinlige for
hold. Problemet vil blive taget op i et
kommende nummer af Herlovianeren.
S.T.A.

Skyggerids fra et Hørerliv 3
Han og Hmb var meget nære venner.
Man så dem tit cykle ud sammen, når
Hmb havde fritimer en formiddag. Tem
poet var mere end adstadigt, og Wiigs
cykel bevægede sig altid i ganske uforud
sete sving — som rimeligt er, da han sty
rede efter himmeltegn og skyer. Man
regner nøgternt med, at han altid kørte
dobbelt så langt som Hmb — på den sam
me tur!
De førnævnte rygter fortæller nu, at
de to venner en dag ved middagstid kom

II "iig på vej hjemmefra til undervisning.
Foto af Knud Aarup (’19), der tilføjer:
«... i den ejendommelige zig-zag kurs
han i reglen anvendte, og som godt kun
ne före ham over på det modsatte fortov
— og tilbage igen.«

Musikfolk
ORGANISTBOLIGEN på hjørnet af
Nyvej har altid huset særprægede folk.
Wiig var den første, jeg mødte. Hans
kone lærte jeg aldrig rigtig at kende, men
ham fik jeg et stærk indtryk af: En lille
tæt, næsten hvid håret mand med elske
lige barneøjne; hovedet var oftest bøjet
lidt bagover, som om han så ind i him
len (hvad jeg ikke tvivler på, han gjorde)
og hørte dejlig musik. Han levede i mu
sik, elskede at improvisere, gik altid og
nynnede. Til gengæld var hans kontakt
med denne verden noget ustabil (bortset
fra hans hobby: han var en dygtig sned
ker!). Hårdnakkede rygter fortalte den
gang, at han en dag — som så ofte — kom
spadserende hjemad gennem Rådmands
haven ovre fra Sønderdræsset og altså
gerne skulle passere Gangbroen, den, der
blev fjernet i 1960’erne. Men Wiig gik
med hovedet bagover og nynnede højt, be
kymrede sig aldeles ikke om nogen gang
bro, gik glad ned ad bredden ved siden
af og vågnede først af sin henrykkelse,
da vandet nåede ham til knæene.

cyklende hjem over Storebro. Da de kom
mer til midten, ringer madklokken i tår
net. Da ser Hmb bekymret på Wiig og
siger disse ord: Så, Sophus, nu står vi af
her og går; ellers kommer vi for sent til
middagsbordet!
Wiig skrev musikken til den gamle
Trollemorgen-kantate. Man kan finde
ham og hans væsen i denne lyse, chantagtige korsats.
*

Efterfølgerne i det lave, smukke hus (som
var hundekoldt at bo i) var Niels Ru
dolph Gade og hans kone. Igen fik Her
lufsholm en fin organist og en herlig
musiker. Han havde en meget smuk ba
ryton og megen dramatisk sans. Begge
dele nød skolen og dens gæster godt af
ved mange lejligheder.
Og så havde han lune! Han kunne
f.eks. ved en vildtaften finde på at synge
en opera-parodi, hvortil den enkle og gri
bende tekst lød: Man bedes efterlade toi
lettet i den stand, hvori man ønsker at
forefinde det.
Med gentagelser, sidetemaer og mimi
ske intervaller blev det næsten et hel
aftensstykke. Men de færreste tilhørere

Sophus Wiig. Uddannet på det Kgl. Mu
sikkonservatorium, organist i USA og
ved St. Alban’s Church i København. Or
ganist, sang- og musiklærer på Herlufs
holm 1893—1919. Her ses han ved flyg
let i musikstuen i Klosterbygningen, den
13. maj 1919. Fot. Wilhelm Gliemann
(’22), via Ove Høegh-Guldberg (’24).

Niels Rudolph Gade. Født 1884, Kgl.
Musikkonservatorium, kordirigent ved
Kgl. Teater. Efterfulgte Wiig i embedet
1919. Død 1937. Her sidder han ved det
gamle orgel i Herlufsholm kirke ca. 1920.
Kgl. Biblioteks Kort- og Billedafdeling.

59

Fodbadekarret

Gade ved kastanjen foran skolebygnin
gen. Bag ved en halv dreng i den peri
odes matrostøj. Fot. Thure Krarup (’31).
opfattede tekstens fulde skønhed: man
nåede ikke længere end til -lettet, -lettet,
-lettet... Så hylede man af latter.
Fru Gade havde den ikke ringe opgave
at holde styr på dette overstrømmende
menneske. Hendes typiske vending an
tyder hendes metode: Så, lille Gade!
fremsat med en moderligt overbærende
svag krusning omkring mundvigene, og
et ganske lille ironisk glimt i det sideblik,
hun sendte os andre.
Visse eftermiddage gik Gade og hans
kone til Næstved, hun i diskret og vel
afbalanceret eftermiddagsdragt, han i bar
figur, blød hat, lyse handsker og spad
serestokken vandret i højre hånd.
Lad dette være en typisk vignet under
en skildring af skolen fra den tid, hvor
man trods alt gerne holdt på formerne.
*
Siden kom jo så Gnisten, alias Larsen, og
hans familie — og dem vil jeg gerne for
tælle om en times tid eller så til dem, der
vil høre på mig. Men skrive om dem kan
jeg ikke. Dertil er de alt for levende
endnu.
Svend Juel Möller.
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HELT så galt var det ikke med den herlovianske renlighed, som Juel Møller si
ger i Herlovianeren fra december 1973
(nr. 3, side 37-38). Der fandtes fod
badekar på vaskesalene før den første
Vue blev indrettet 1924. Det har jeg
klart i mindet.
Fra det kammer, som lå præcis over
bænken, der stod foran Vylen, så jeg en
dag to klassekammerater, som jeg i øje
blikket var i strid med, sidde og se over
legne ud just på denne bænk. Jeg gik ud
på vaskesalen og hentede er fodbadekar
af tin. Fyldte det med vand, gik ind på
kammeret, rømte indholdet ud af vinduet.
Da jeg lænede mig ud for at se de to
dyngvåde personer, så fandtes de der.
Men det var ikke Jørgen Dreyer og en
til (som jeg nu ikke kan huske navnet
på), men derimod hørerne Bang og
Hammershaimb, som de to disciple høf
ligt havde overladt deres pladser på bæn
ken, mens jeg hentede vandammunition.

Situationen var håbløs. Hmb kom fa
rende op, og drog mig med op i sin lej
lighed, som lå en etage højere. Og dér fik
jeg rigtigt spør.
Så nok fandtes der fodbadekar før
1924. Venlig hilsen
Adam Helms (’23).

Hvad illustreringen angår, ser det ud til.
at vore problemer er løst, i alle fald fore
løbigt. Vi har siden sidst modtaget bille
der — et par stykker, eller mange, eller
hele album’er — fra Ove Høegh-Guldberg
(’24), Poul Adam Tvede (’40), Mogens
Mørch (Vil ’31), lektor Borelli-Møller,
Sv. Bang (’26), Sven E. Smith (’23), Knud
Jungersen (’20), Mogens Cruse (’22),
Thure Krarup (’31), Olaf Gylding (’23),
Ludvig Chr. Dyrlund (’08) og overlærer
Julius Petersens sønnesøn, Dr. Helge Pe
tersen, via hans naboer, som er forældre
til Klaus Eggert Hansen (’66). Redaktio
nen vil gerne varmt takke alle disse hjæl
pere for deres kammeratlige håndsræk
ning.

Generalforsamlingen
Torsdag den 28. marts 1974
EN fin forårsaften samledes 21 mandlige
medlemmer til generalforsamling i Fre
deriksberg Selskabslokaler, Allégade 10.
Det var første gang i mange år, den ikke
fandt sted på Grand Café, hvilket da
også afstedkom adskillige morsomme be
mærkninger om, hvor mange der nu for
gæves var gået efter smørrebrød på Kon
gens Nytorv. I al fald var grunden til en
hyggelig aften blevet lagt, og det hele af
vikledes i en fin tone, krydret med man
ge muntre indslag, og varede godt en
time.
Formanden udmærkede sig ved sit fra
vær, så det blev næstformanden, Ernst
Schaumburg-Müller (’29), som bød vel

kommen, hvorefter Jørgen Mazanti-Andersen (’45) blev valgt til dirigent.

Punkt 1. Formandens beretning

Med — omend lidt skumlende — tilladel
se fra bestyrelsen er Herlovianersamfundets formand, Kaj Dorph-Petersen ’43,
rejst på ferie. Han fyldte nylig rundt og
fejrer nu sig selv på Ceylons tropiske
strande. Myreflittig som han jo er, har
han sendt sin beretning til oplæsning og
muligvis drøftelse i dag. Her er den:
Om alt går vel, sidder jeg nu med
tæerne i det Indiske Ocean — og sender
herfra en varm hilsen til driftige kam
merater, der er mødt op for at holde ge

neralforsamling. Gid det som sædvanlig
må blive en hyggelig aften — således at
også den »nybegynder«, der så lystigt re
fererede generalforsamlingen i fjor og lo
vede at komme igen i år, kan drage vel
tilfreds herfra.
Efter god gammel skik skal denne be
retning indledes med at nævne navnene
på de medlemmer, der er døde siden sid
ste generalforsamling:

Fhv. hospitalsdirektør, cand, polit. René
la Cour Andersen (’04), hofjægermester,
cand. jur., greve Kaj Ahlefeldt-Laurvig
(’10), professor Peter Marius Frandsen
(’98), civilingeniør Thorkild Stig-NiclSen (TO), forstander for Herlufsholm
Skole og Gods, hofjægermester, baron
Axel Reedtz-Thott (’39).

Lad os mindes vore døde kammerater.

Perioden fra nytår til nu har i høj grad
været præget af forstanderens død lørdag
den 29- december i fjor. Der er siden da
udtalt mange mindeord om ham — her
skal kun tilføjes det ganske korte, at alle,
der på nært hold har fulgt skolens udvik
ling i hans forstanderperiode, dybt bekla
ger savnet af ham og uforbeholdent er
klærer, at han var skolen og godset en
usædvanlig god mand.
I 1970 fik Reedtz-Thott gennemført
en ny forordning for bl.a. forstander
hvervet, der medfører, at skolens forstan
der skal gå af, når han bliver 70 — og
desuden bemyndiger ham til — om han
vil — at pege på en eventuel efterfølger.
Reedtz-Thott var kun 53 år gammel ved
sin død, og han havde — så vidt det fore
ligger oplyst for skolens ledelse og for os
— ikke foreslået nogen efterfølger.
Der er desværre ikke helt klare ret
ningslinjer for proceduren ved forstan
derskift på Herlufsholm — bortset fra, at
udnævnelsen af forstander hører under
undervisningsministeren — og at udnæv
nelsen skal konfirmeres af statsminister
og dronning. Undervisningsministeriets
departementschef bad ret hurtigt efter
Reedtz-Thotts død skolens ledelse om for
slag til ny forstander — og skolens ledel

se konsulterede både Herlufsholm-Fonden og Herlovianersamfundet. Ovenpå
disse konsultationer blev en række navne
bragt i forslag til Undervisningsministe
riet, men også fra anden side er forstan
deremner bragt i forslag. Spørgsmålet er
ikke bragt til løsning i Undervisnings
ministeriet, og efter min fornemmelse
skal vi ikke vente at få det afklaret på
denne side påske. Her lovianersam fundets
bestyrelse holdt i begyndelsen af januar
et møde om, hvordan vi skulle reagere på
henvendelsen fra skolen om at pege på
en eiler flere forstanderemner, og vi råd
førte os med de to nulevende tidligere
formænd for bestyrelsen: departements
chef Erik Dreyer (TO) og professor dr.
jur. Flemming Tolstrup (’24). Ifølge sa
gens natur må diskretionens tæppe hvile
tæt over disse drøftelser, så alle i besty
relsen — ligesom de to tidligere formænd
— har tavshedspligt om, hvilke forslag vi
har givet skolens ledelse — og hvad vi
eventuelt måtte vide om andre. ]eg hå
ber, at samfundets medlemmer vil forstå
dette standpunkt — ikke mindst fordi det
er livsvigtigt for Herlovianersamfundet
at bevare og udbygge et så åbent og po
sitivt forhold som muligt til Herlufsholm
— og det kunne tage skade, hvis samfun
det med klingende spil gik ind for én
person og imod andre — og ikke vandt
gehør for sit synspunkt. Vi håber blot, at
der snart må blive valgt en ny forstander
— og vi håber på, og vi vil sætte alt ind
på at få et godt samarbejde med den nye
forstander.
Om Herlovianersamfundets øvrige ak
tiviteter siden generalforsamlingen i fjor
kan jeg kun sige følgende:
Ved generalforsamlingen i fjor blev
John Richter (’47), Klaus Aarup (’51) og
Mikkel Vass-Sørensen (’70) genvalgt for
to år — så de sidder i hvert fald et år
endnu. I dag er Ernst Schaumburg-Müller
(’29) og Jan Trier (’58) på genvalg for de
næste to år — og jeg henstiller til for
samlingen at give disse to hårdtprøvede
og velegnede bestyrelsesmedlemmer man
dat til at fortsætte. Dette vil blive afgjort
under punkt 6 på dagsordenen.

Selv er jeg også på valg — under dags
ordenens punkt 5 — og jeg er med på at
tage en to-års-periode til, hvis der er
stemning for det. Jeg tror imidlertid, det
vil være rimeligt at vælge en ny formand
om to år — for at danne skik for, at en
formandsperiode ikke behøver at være på
10 eller 12 eller flere år.
Men i denne omgang er bestyrelsen
indstillet på at fortsætte uændret efter
valget. Vi gør dog opmærksom på, at lo
vene giver mulighed for at indvælge
yderligere et medlem i bestyrelsen — den
kan bestå af syv medlemmer — så er der
stemning for det, kan en ny godt komme
med på holdet i dag.
Af fester har vi holdt fik-fak-batøkturneringen i Charlottenlund skov Kristi
Himmelfartsdag i fjor — som sædvanligt.
Den blev smukt refereret i Herlovianeren, og selv om den arrangeres af et pri
vat aktieselskab, der ikke er tilknyttet
samfundet, kan bestyrelsen kun animere
til deltagelse i arrangementet, der vil bli
ve gentaget i år. Den søværts rusfest i
september på Øresund blev igen en sjov
succes med stor deltagelse både af russer
og lidt ældre.
Fredag den 9. november holdt vi mor
tensaften — med gåsesteg og film på
Grand Café — det blev en hyggelig fest
med smukt, stort fremmøde, men det
blev sidste gang, Herlovianersamfundet
kunne holde et arrangement på Grand
Café — stedet skal vist bruges til disko
tek nu, så det vil både gåsesteg og
generalforsamlinger se lidt fremmed ud.
Tirsdagsfrokosterne — den første tirsdag
hver måned — måtte også flytte, til Re
staurant Tivolihallen, Vester Voldgade
91, — de starter klokken 12 hver gang,
og jeg vil godt henlede opmærksomheden
på disse frokoster — der holdes på pri
vat initiativ. Det er en hyggelig mulig
hed for at træffes og snakkes ved.
Endelig holdt vi forleden — lørdag
den 23. marts — den årlige Trollefest i
Assurandørernes Hus, Amaliegade. Festen
skulle være holdt — som drøftet på gene
ralforsamlingen i fjor — den lørdag, der
lå nærmest Trolledagen, men på grund af
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forstanderens død valgte vi at udsætte
den til marts — også i håb om at se den
nye forstander i vor midte ved denne lej
lighed. I stedet kom en anden repræsen
tant fra Herlufsholm, lektor Mogens Jen
sen og frue. Han gav de cirka 80 fest
deltagere et klart og godt indtryk af sko
len i dag — i en fornøjelig tale — og ge
neralsekretær Frantz Wendt (’23), der
var med som jubilar, gav os sjove træk
om skolen i hans tid. Det blev en hygge
lig og vellykket fest for både ældre og
yngre deltagere — det var da i hvert fald
vores fornemmelse — og det var rart, at
festen kunne holdes en lørdag, så mor
gendagens spøgelse ikke skræmte del
tagerne for tidligt hjem.
Om alt går vel, vil vi næste år holde
Trollefesten den lørdag, der ligger nær
mest ved 14. januar. Det skulle også give
flere provinsmedlemmer mulighed for at
deltage — så en part af den ellers så for
ståelige surhed over, at vi sidder i Kø
benhavn og solder pengene op, kan vej
res bort.
Angående Herlovianeren, så er jeg vist
den første formand i en menneskealder,
der ikke behøver at sløre kendsgerninger
ne med smukke omsvøb: Bladet kommer
præcist som aftalt og er efter min me
ning vældig godt. Redaktører af Her
lovianeren er Sven Tito Achen (’40) og
Mikkel Vass-Sørensen (’70) — og jeg vil
godt ved denne lejlighed bringe de to en
varm tak for deres prægtige og vellykke
de arbejde! De har en tanke om at kom
me med fire blade om året i stedet for
som nu tre — det har vi sanktioneret i
bestyrelsen, idet de så vil reducere side
tallet noget, så omkostningerne bliver
nogenlunde de samme — men vi synes,
der er rigtigt, at de medlemmer, der bor
uden for Danmark eller i rigets fjerne
egne, får noget mere for kontingentet.
Atter i år har vi kunnet uddele 16.000
kroner i legatportioner til medlemmer
under uddannelse — heraf 4000 kroner
fra Herbert Rouenvilles og Hustrus legat.
Jeg kan her nævne, at vi har fået en
skrivelse fra advokat M. Olesen i Bogen
se — af følgende ordlyd:
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Afdøde frk. Ellen Marie Nielsen, Bo
gense, har til opfyldelse af sin afdøde
adoptivfaders ønske i sit testamente be
stemt, at der »Til Herlovianersamfundet
udredes et legat stort 5.000 kroner, hvil
ket legats navn skal være: sognepræst af
Longelse-Fuglsbølle Niels Peter Nielsens
Mindelegat. Renterne af kapitalen skal
årlig anvendes til støtte for en værdig
trængende studerende fra Herlufsholm
lærde skole, enten til opnåelse af studen
tereksamen, eller til fortsatte universitets
studier.«
Fra Herlovianersamfundet skal der
lyde en varm tak for den smukke gave.
Vi har i bestyrelsen holdt fem egent
lige møder i årets løb — det må betragtes
som nogenlunde rimeligt og lige omkring
middel. Som helhed har det forgangne år
aktivitetsmæssigt også ligget omkr. mid
del. Næste år vil imidlertid blive et jubi
læumsår, idet samfundet så fylder 125 år.
Det ville være rart, om generalforsamlin
gens deltagere under dagsordenens punkt
8 ville komme med forslag til, hvad man
kunne tænke sig var rimeligt at markere
denne festdag med.
Og så håber jeg i øvrigt, at I må få en
hyggelig generalforsamling, og at besty
relsen husker at lade en snaps — mulig
vis to — udskænke ved den påfølgende
tvangfrie fællesaften.
Med ceylonesisk hilsen fra Formanden!
Det eneste af formandens beretning som
gav anledning til diskussion, var flytnin
gen af Trollefesten fra selve Trolledag.
Lars Toft (’33), Torben Schur (V ’44) og
Sven Tito Achen (’40) var enige om, at
Trollefesten hører hjemme på den 14. ja
nuar og ikke nærmeste lørdag eller lig
nende. Dertil kom, at specielt i år burde
festen helt have været aflyst. Flemming
Tolstrup (’24) mindede om, at 14. januar
også er Samfundets årsfest, så man even
tuelt kunne kalde den det, hvis man flyt
tede festen fra selve Trolledagen, 14. ja
nuar. Schaumburg svarede for bestyrel
sen, at netop i år havde man forventet, at
en ny forstander kunne bydes velkom
men, og John Richter (’47) forklarede, at

det ville have været synd, om netop dette
års jubilarer skulle have været snydt for
en fest. Diskussionen endte hurtigt, da
alle indså nødvendigheden af, at næste
års Trollefest uvægerligt bliver på selve
dagen, da Samfundet fylder 125 år.

Punkt 2. Regnskabet
Kassereren Jan Trier (’58) henviste til,
at regnskabet var trykt i Herlovianeren
og konstaterede, at budgettet var holdt
nogenlunde. At der var et underskud
skyldtes, at de reelle obligationskurser var
anvendt ved beregningen. Trollefesten,
som koster ca. 10.000 kroner, trak jo an
seligt på regnskabet, og dette indgik i be
styrelsens indstilling: at så mange som
muligt skulle have mulighed for at del
tage, hvorfor festen skulle flyttes til en
»praktisk« dag.
T. Schur spurgte, om kontingentre
stancerne var et udtryk for en faldende
interesse. Trier mente, at specielt årgan
gene 1967, 68 og 69 havde vist lille in
teresse, uvist af hvilken grund, men at
årgangene fra 1970 viste god opbakning.
Svend Erik Feldthusen (IV ’38) efterlyste
aktiviteter til at indfange de tabte, og
Achen gjorde opmærksom på, at man,
specielt nu efter den nye medlemsliste,
hvor man er anført årgangsvis, kunne op
fordre klassekammerater eller andre sam
tidige, som ikke er medlemmer, til at bli
ve det!

Punkt 3. Budgettet
Eivind Sveinbjørnsson (’65) ville gerne
vide, hvor stor en del jubilarerne udgør
af Trollefesten. I 1974 var der 15 jubi
larer af i alt 75. Couvertprisen var 135
kr., og bestyrelsen opkrævede for fuldt
betalende 100 kr. De 8 yngste årgange
betaler som bekendt halv pris, hvorfor
den store tilslutning er blandt disse, og
det er dem som trækker langt mest på
regningen. Sveinbjørnsson mente, at man
måske burde sænke grænsen til kun at
omfatte de 4 yngste årgange. Trier op
lyste, at alle andre fester ellers økono
misk hviler i sig selv.
Angående medlemstallet var det i 1973

871. I det forløbne år havde der været en
tilgang på 65, og 32 har meldt sig ud
eller er døde. Det giver et medlemstal på
904, som vi — som rigets ældste skolesamfund — kan være stolte af. Trier be
nyttede lejligheden til at takke Flemming
Tolstrup for det store arbejde, han har
gjort med ajourføring af medlemsforteg
nelsen.

Punkt 4. Kontingentet

Som foreslået af bestyrelsen vedtoges det,
at kontingentet for 1974 skal være 70
kroner for almindelige medlemmer og 35
kroner for de 8 yngste årgange og pen
sionister.
Punkt 5. Valg af formand
På trods af at Kaj Dorph-Petersen (’43)
ikke var til stede, blev han genvalgt med
minutlangt bifald.

Punkt 6. Valg af
bestyrelsesmedlemmer
På valg var Ernst Schaumburg-Müller
(’29), næstformand, og Jan Trier (’58),
kasserer. Begge var villige til at modtage
genvalg og blev valgt med minutlangt
bifald.
Punkt 7. Lovændring

Bestyrelsen foreslog ændring af lovenes
§ 4, som skrevet står i indkaldelsen til
generalforsamlingen, se nr. 4 side 52.
Ingen havde noget at indvende udover
Achen, som spurgte, om livsvarigt med
lemskab fortsat gjaldt. Trier svarede, at
det gør det juridisk, men at yderligere
»gaver« meget gerne modtages. For at
forslaget endeligt er vedtaget, kræves der
en ekstraordinær generalforsamling, som
i skrivende stund endnu ikke er fastsat.
Endelig efterlyste T. Schur vedtægter
ne trykt i Herlovianeren, hvad redaktio
nen lovede, især hvis de kunne skaffe
nogle morsomme illustrationer til dem.
Punkt 8. Eventuelt
Som nævnt i formandens beretning fyl
der Herlovianersamfundet 125 år næste
14. januar. Schaumburg opfordrede nu

medlemmerne til virkelig at komme med
forslag, idet han udpenslede, hvor ærger
ligt det er for den ulønnede bestyrelse
altid at skulle finde på og arrangere og
så kun få utak til gengæld. Dette syntes
at have nogen virkning, idet en del ideer
kom frem, primært dog i lyset af hvor
dan 75- og 100-års jubilæerne var blevet
fejret, hvilket Tolstrup refererede med
stor indlevelse. Alligevel endte det på ty
pisk vis med, at stemningen i forsamlin
gen drejede hen mod, »at det tog nogle
andre sig nok af«. Hvad den økonomiske
side af en sådan fødselsdagsfest angik,
håbede Schaumburg inderligt, at Emil
Lassen ville blive interesseret, efter at
have kastet et blik på Samfundets regn
skab og budget. (Se i øvrigt side 69).
Angående Personalia efterlyste Richter
en redaktør. Der er almindelig enighed
om, at det er en meget populær del af

Herlovianerens stof, og det er med sorg,
vi må konstatere, at lektor Borelli-Møller
og Flemming Tolstrup ikke vil mere.
Begge blev hyldet for det store arbejde,
de har haft med sagen, men det store
spørgsmål er nu, hvordan kan vi klare det
i fremtiden. I Herlovianeren nr. 3 op
fordrede redaktionen forgæves nogen til
at træde frem og hjælpe os med at få be
sat posten som Personaliaredaktør(er).
1 et tilstødende lokale var der nu dækket
op, og knap havde dirigenten afsluttet
generalforsamlingen, før alle ventede på
smørrebrød. Det blev det imidlertid ikke,
men sild, flæskesteg, brie og kaffe, som
dog behagede alle. Det blev til to snapse
på bestyrelsens regning, men resten af
aftenen forløb i en stille og hyggelig at
mosfære, til de sidste drog hjemad ca. kl.
elleve.
Mikkel Vass-Sorensen (’70).

Forstander-embedet
Ved Sven Tito Achen (’40)
1 HERLUFSHOLMs stiftelsesbrev, som
Herluf Trolle og Birgitte Gøye under
skrev onsdag 23. maj 1565, bestemte de
følgende om skolens øverste ledelse (her,
i let moderniseret form og nutidig stav
ning, citeret efter H. B. Melchiors »Hi
storiske efterretninger om Herlufsholms
stiftelse«, 2. udgave, ved Albert Leth,
1865, p. 35-36):
Stiftelsesbrevet 1565
»Og vil (vi) have kærligen ombedt Dan
marks Rigsråd at ville have den umage
for Guds skyld, at være (efter begges vo
res død) patron og forsvar for samme
skole og stiftelse, og tilskikke en gud
frygtig og forstandig adelsmand at være
forstander for fornævnte Herlufsholms
skole, gård, gods og ejendom, så for

nævnte skole bliver ærligen og vel ved
magt holden, uden hans egen synderlige
nytte og fordel udi nogen måde, og at
holde kirken, gården og godset vel fær
digt og ved god hævd, og forsvare bøn
derne til rette. Skal og samme forstander
være forpligtet at møde til hver herredag
at give Danmarks Rigsråd, som er pa
tron, til kende, hvis lejlighed og brøst på
færde er ...«
»Deslige, at (rigsråderne) ville have et
godt indseende, at alting må rettes, hvis
det er forsømt, og gå tilbørligt til på alle
måder; og ikke tilstede at besvære stiftel
sen, bønderne eller fornævnte skoles an
satte med kørsel, gæsteri eller nogen an
den tynge. Men at Danmarks Rigsråd til
hjælper, at samme skole holdes tilbørligen ved hævd, ved lige og ved magt,
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»En gudfrygtig og forstandig adelsmand«
ønskede stifterne, at forstanderen skidle
være, og af deres egen slægt, tilføjede
Birgitte. — Cornelis Floris’ skulpturer i
Herlufsholm kirke. Fot. Nationalmuseet.

»den anden« (til forskel fra Herlufs bro
der, forstander 1567—71), indsat 1716,
afsat 1728 efter grov misligholdelse af
embedet (Tolstrup p. 116), død i udlan
det 1739. Men hvis man også regner
kvindelinjer som hørende til stifternes
»slægter«, er der talrige medlemmer af
dem den dag i dag.
Enevælden samt 1851

både gods og ansatte; så at skolen bliver
ved magt, og forstanderen og de ansatte
dertil ej forurettes i nogen måde ...«
»Dog skal samme forstander ikke være
forpligtet at gøre regnskab for indtægt
og udgift, men på tro og love forestå,
som han for Gud ansvare vil ...«
»Og når nogen forstander afdør, da
skal Danmarks Rigsråd på samme måde
tilskikke en anden til forstander, således
som foran skrevet står ...«
Birgitte Gøyes tilføjelse 1567
Herluf Trolle døde som bekendt en må
ned efter stiftelsesbrevets udstedelse, den
25. juni 1565, og i skolens første år var
det Birgitte Gøye som forestod den. I
marts 1567 nedlagde hun imidlertid for
standerhvervet og overleverede samtidig
Rigsrådet et brev, hvori hun stadfæstede
fundatsen af 23. maj 1565, dog med to
tilføjelser (Melchior/Leth p. 39):
Forstanderen skal være af enten hen
des eller hendes mands slægt. Og han
skal årlig aflægge regnskab for Rigsrådet
for stiftelsens hele indtægt og udgift. »Og
hvad som overbliver af samme regnskab,
skal alene komme Herlufsholm Skole til
fremtarv og bedste, og ingen anden«.
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Den sidstnævnte af disse bestemmelser
kom til at udgøre »en støtte for stiftelsen,
hvis betydning man næppe kan overvur
dere«. Således skriver Flemming Tolstrup
p. 45 i »Det ældste Herlufsholm, 1560—
1788«, det lærde, men utyngede, meget
fængslende værk, som han udsendte til
400 års jubilæet i 1965, og hvis hensigt
(bl.a.) var at supplere og korrigere Mel
chiors »Efterretninger«. Det er beskæm
mende, at denne herlige bog, af primær
og central værdi for alle med interesse
for Herlufsholm, så vidt mig bekendt
aldrig — og vi skriver i år 9 år efter ju
bilæet — med så meget som en linje har
været omtalt i Herlovianeren. Enhver,
der vil vide besked med Herlufsholms
»forfatning« og hvorledes den blev efter
levet, fortolket og mistolket af skolens
første tyve forstandere, kan slå op og
læse hos Tolstrup.
Den anden bestemmelse — om at for
standeren skulle tilhøre stifternes slægt
— kan fortolkes. Den sidste mand af Bir
gittes slægt var Marcus Gøye, forstander
fra 1685, død 1698, og begravet i Her
lufsholm kirke. Den sidste danske Trolle
døde 1782. Den sidste af navnet Trolle,
som var forstander, var Børge Trolle

Ved enevældens indførelse i 1660 afskaf
fedes Rigsrådet, og alle dets beføjelser
overgik til kongen. Fra begyndelsen af
1700-tallet blev det praksis, at præsiden
ten i Danske Kancelli tillige indehavde
posten som forstander for Herlufsholm
(Melchior/Leth p. 274), og sådan gik det
også til, da Frederik Julius Kås døde i
1827 og som forstander efterfulgtes af
Poul Christian Stemann. Da Stemann fra
trådte posten som forstander, i maj 1851
(han døde 1855, over 91 år gammel),
var enevælden imidlertid tre år før ble
vet afløst af en fri forfatning. Der eksi
sterede ikke længere noget Danske Kan
celli. Den 25. juli 1851 resolverede kon
gen — det var Frederik 7. — på indstil
ling fra Statsrådet (Melchior/Leth p.
313), at:
»Den myndighed med hensyn til Her
lufsholm Skole og Gods, der ifølge fun
datsen var tillagt Rigsrådet, herefter
skulle være Statsrådet overdraget, og at
dette i overensstemmelse med fundatsen
skulle fremkomme med forslag til ud
nævnelsen af en forstander. Den konge
lige resolution gik udtrykkeligt ud fra,
at man, da Herlufsholm er en privat stif
telse, så nær som muligt burde holde sig
til fundatsens klare bestemmelse, og efter
indstilling af Statsrådet udnævnte kongen

den 3. august (1851) lensgreve Frederik
Marcus Knuth til Knuthenborg til for
stander for Herlufsholm Skole og Gods.«
Også på et andet punkt var dette i øvrigt
en tilbagevenden til noget oprindeligt.
Det var første gang i ca. 250 år, at man
anvendte stiftelsesbrevets betegnelse »for
stander«. Siden ca. 1600 havde man sagt
skolark, skoleherre eller directeur.

Den kgl. resolution 1856

Knuth døde i januar 1856, og atter op
stod der usikkerhed med hensyn til, hvor
ledes forstanderembedet skulle besættes.
Under Knuths fravær 1853-54 havde
hans ven, juristen og politikeren Carl
Christian Hall, været konstitueret som
forstander, og efter Knuths død var der
i Statsrådet flertal for at indsætte Hall —
der nu var kultusminister, d.v.s. kirke- og
undervisningsminister — som forstander.
Enstemmighed var der imidlertid ikke.
Hall var ikke af adelig slægt. Man
kunne ganske vist sige, at han tilhørte
»den personlige adel«, fordi han som mi
nister hørte til i en af de øverste rang
klasser, der omfattedes af Christian 5.s
forordning af 1679 om Privilegierne for
Betjente af den Borgerlige Stand. Denne
forordning fastsætter, at medlemmerne af

Den sidste forstander fra enevældens tid,
Poul Chr. Stemann (1764—1833), ud
nævnt af kongen 1827, fratrådt 1831. Det
Kgl. Biblioteks Kort- og Billedafdeling.

disse øverste, nærmere specificerede rang
klasser skulle »nyde alle de privilegier ...
som andre af adel i Vore riger og lande
...og udi alle ... forretninger ... agtes
og anses lige ved andre ... fødte og bår
ne adelsfolk«. Samme argument havde i
øvrigt været brugt i 1851 af daværende
kultusminister Madvig.
Men selv om Hall altså tilhørte »den
personlige adel«, var han i alle fald ikke
af stifternes slægt. Dét var imidlertid,
gennem en kvindelinje (ligesom så man
ge andre), Baron Gottlob Rosenkrantz,
godsejer og amtmand i Thisted, og han
bragte sig selv i forslag som forstander.
Hans kandidatur bidrog til at trække sa
gen i langdrag, men ændrede ikke resul
tatet. Efter udarbejdelsen af en udførlig
»forestilling« og en diskussion i Stats
rådet udfærdigedes 21. juni 1836 en kgl.
resolution, som afviste Rosenkrantz. Al
ligevel kom Halls udnævnelse til forstan
der først til at foreligge i december.
Denne resolution er vigtig, men fore
ligger vistnok ikke trykt. Flemming Tol
strup (som også har hjulpet på flere an
dre punkter ved sammenstykningen af
nærværende oversigt) har imidlertid
fremskaffet en afskrift fra Undervis
ningsministeriet:
Det er Vor allernådigste vilje, at det
meddeles amtmand, kammerherre, baron
Rosenkrantz, at hans andragende om at
beskikkes til forstander for Herlufsholm
Skole og Gods på grund af hans slægt
skabsforhold til stifterinden Birgitte
Gøye ikke har kunnet tages i betragtning;
at der ej kan blive spørgsmål cm at
meddele tilladelse til en retssags anlæg i
den omhandlede anledning, idet selve
lovgivningen hjemler adgang hertil, men
at Vor ret til at besætte forstander
posten uden hensyn til ... familier, som
kunne godtgøre deres slægtskabsforhold
til Herluf Trolle og Birgitte Gøye, anses
så utvivlsom, at der ej er fundet anled
ning til at udsætte forstanderens beskik
kelse (til) efter en eventuel retssags ud
fald.
Fremdeles er det Vor allernådigste
vilje, at når ministeriet indkommer med

Den første forstander efter den frie for
fatning, Frederik Marcus Knuth (1813—
36), indstillet af Statsrådet 1831. Det
Kgl. Biblioteks Kort- og Billedafdeling.
allerunderdanigst forslag om besættelsen
af indbemeldte post, der ej herved, så lidt
som ved Vor eventuelle resolution an
gående en forstanders udnævnelse, skal
være noget præjudiceret angående spørgs
målet om, hvorvidt der fremtidig alene
skal fordres personlig adel eller om fød
selsadel skal anses som betingelse for at
beskikkes til forstander ved Herlufsholm
Skole og Gods.

Christiansborg Slot den 21. juni 1856.
Frederik R.

Tillægget til Fundatsen 1970

Det seneste officielle aktstykke, der be
rører Herlufsholms forstanderembede, er
det »Tillæg til Fundats for Herlufsholm
Skole og Gods«, som var resultatet af
Axel Reedtz-Thotts forhandlinger med
Undervisningsministeriet, efter at han
var blevet forstander, og som blev offent
liggjort i Ministerialtidende 1970 Afd. B
side 21. Det aftrykkes her i sin helhed:
Vi Frederik den Niende af Guds Nåde
Konge til Danmark, de Venders og Go
ters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Olden
borg.
Gør vitterligt: At Vi efter derom aller
underdanigst gjort ansøgning og begæ-
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Axel Reedtz-Thott fik i sin forstandertid
1960—73 gennemfart det Tillæg til Fun
datsen, som er aftrykt på denne side. Det
indeholder vigtige bestemmelser, men det
står stadig hen, hvad man i dag skal for
stå ved en »gudfrygtig og forstandig
adelsmand«.
ring allernådigst ville have et tillæg af 1.
oktober 1970 til den af Herluf Trolle og
Birgitte Gøye den 23. maj 1565 opret
tede, af kong Frederik II og Danmarks
Riges Råd stadfæstede fundats for »Her
lufsholm Skole og Gods«, af hvilket fun
datstillæg en genpart er indleveret i Vort
undervisningsministerium, i alle dets ord,
klausuler og punkter, således som det her
vedhæftet findes, konfirmeret og stad
fæstet, ligesom Vi og hermed konfirmere
og stadfæste samme.
Forbydende alle og enhver mod det,
som foreskrevet står, hinder at gøre.
Tillæg til fundats
for
Herlufsholm Skole og Gods.

I tilslutning til den af Herluf Trolle og
Birgitte Gøye den 23. maj 1565 oprette
de, af kong Frederik II og Danmarks Ri
ges Råd stadfæstede fundats og Birgitte
Gøyes disposition af 22. marts 1567 samt
kgl. resolution af 21. juni 1856 oprettes
følgende fundatstillæg:
§ 1. Forstanderen udnævnes i overens
stemmelse med de hidtil gældende regler
af Kongen. Han fratræder sin stilling
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med udgangen af den måned, i hvilken
han fylder det antal år, som til enhver tid
måtte være fastsat som aldersgrænse for
statens højeste tjenestemænd, såfremt der
ikke tidligere måtte være bevilget ham
afsked.
Forinden en ny forstander udnævnes,
skal den afgående forstander, hvis han
fratræder på grund af alder eller efter an
søgning, have adgang til over for under
visningsministeriet at fremsætte forslag
til stillingens besættelse ved hans fratræden.
§ 2. Forstanderen bestyrer stiftelsen
under personligt ansvar for, at dette sker
på forsvarlig måde. Han kan afskediges,
såfremt han måtte blive uskikket til at
varetage hvervet, eller såfremt han gør sig
skyldig i alvorlige fejl eller forsømmel
ser. Forstanderen udnævner og afskediget
de til stiftelsens administration fornødne
funktionærer i overensstemmelse med
lovgivningens almindelige regler og —
for så vidt angår skolen — med de af un
dervisningsministeriet fastsatte bestem
melser. Vilkårene for antagelse og even
tuelle vilkår for afskedigelse af stiftelsens
ledende medarbejdere og funktionærer
skal forelægges undervisningsministeriet
til godkendelse.
§ 3. De stiftelsen tilhørende ejendom
me kan ikke afhændes eller behæftes
uden undervisningsministeriets tilladelse,
og denne rådighedsindskrænkning skal
være tinglyst på ejendommene. Endvidere
udkræves undervisningsministeriets til
ladelse til forpagtningskontrakter og leje
mål, der er af usædvanlig karakter, varig
hed eller omfang.
Midler, der fremkommer ved salg af
fast ejendom, skal anvendes til køb af
anden fast ejendom, medmindre under
visningsministeriet giver tilladelse til an
den anbringelse.
Stiftelsens øvrige aktiver skal være an
bragt efter de til enhver tid gældende
regler om anbringelse af midler, der til
hører legater m.v. under offentlig besty
relse eller offentligt tilsyn, senest justits
ministeriets bekendtgørelse nr. 332 af 16.
september 1966.

Såfremt stiftelsen ønsker at erhverve
fast ejendom, udkræves undervisnings
ministeriets godkendelse.
For så vidt angår midler, som måtte
blive skænket til stiftelsen til bestemte
formål, kommer de foranstående regler
til anvendelse med de eventuelle ind
skrænkninger, som fastsættes af de på
gældende givere. Dog skal det af stiftel
sens regnskaber fremgå, hvad der således
tilgår stiftelsen.
Stiftelsens værdipapirer skal lyde på
stiftelsens navn og så vidt muligt noteres
som tilhørende denne, ligesom de skal
forsynes med prohibitivpåtegning af un
dervisningsministeriet.
Som driftskapital for stiftelsen kan
som kassebeholdning — herunder bank
eller sparekasseindskud — henstå et pas
sende beløb efter forstanderens skøn.
Med de forbehold, som følger af til
synsmyndighedens medvirken i overens
stemmelse med de herom fastsatte regler,
tegnes stiftelsen af forstanderen eller af 2
af denne udpegede funktionærer i for
ening.
§ 4. Stiftelsens regnskab føres som dob
belt bogholderi og så vidt muligt med ad
skilt kasse- og regnskabsvæsen.
Stiftelsens regnskab revideres af to re
visorer, hvoraf den ene skal være stats
autoriseret revisor, medens den anden ud
peges af undervisningsministeriet, der
fastsætter dennes honorar. Den stats
autoriserede revisor ansættes af forstan
deren med undervisningsministeriets god
kendelse og kan afskediges af forstande
ren, der herom indgiver indberetning til
undervisningsministeriet, som — såfremt
der måtte være skellig grund hertil —
kan modsætte sig afskedigelsen.
Inden 4 måneder efter udgangen af et
regnskabsår afgiver forstanderen et af
den statsautoriserede revisor revideret
årsregnskab til undervisningsministeriet
til revision og efterfølgende decision.
Givet på Amalienborg,
den 31. december 1970.
Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
FREDERIK R.
Helge Larsen.

Tale ved Trollefesten
Af Frantz W. Wendt (’23)

Aage Møreb — mange berlovianergenerationers samvittighedsfulde tysk- og
fransklærer — på vej hjem gennem bag
gården med sine veltjente lærebøger un
der armen. Pot. Tbure Krarup (’31).

TIDSBEGREBET er en mærkelig elastisk
foreteelse. For mit vedkommende blev
jeg først rigtig klar over, hvor gammel
jeg i grunden var blevet, da jeg i fjor læ
ste en dansk kulturdebat-antologi med
titlen »Tilbageblik på 30’erne«.
Derved kom jeg til at tænke på, at jeg
jo da også havde en levende erindring
om 1920’erne. Og da var det, at tidsfor
nemmelsen med ét slag blev uhyggeligt
levende for mig. For efter 1920’erne og
1930’erne kom jo 1940’erne og 1950’ernc
og 1960’erne, og vi var allerede godt på
vej ind i 1970’erne.
Da næsten svimlede det for mig. Hav
de jeg virkelig — åndelig bevidst — gen
nemlevet så mange årtier? En periode,
der målt i velkendte historiske afstande
er lige så lang som de mange år fra kri
gen 64 til udbruddet af den første ver
denskrig.
Jeg gav mig da til at spekulere over,
hvorfor tidsafstanden fra 1920’erne til
1970’erne syntes mig så kort, og jeg

nåede til en forklaring, som har nogen
sammenhæng med, at jeg står her i aften,
nemlig den forklaring, at det må være,
fordi udgangspunktet, tiden omkring
1920, står så levende og klart for mig og
derfor formindsker afstanden i tiden.
Ligesom afstanden i rummet kan for
mindskes, hvis man ser fjerne enkelthe
der klarere end normalt.
Nu er den menneskelige psyke vel så
ledes indrettet, at ubehagelige erindringer
søger man at skyde ned i underbevidst
heden, mens man gerne opfrisker be
kendtskaber med de lyse minder.
Derfor er jeg ikke i tvivl om, at mit
særlige forhold til tidsbegrebet netop
skyldes, at jeg har et udgangspunkt, jeg
med glæde ser tilbage på: årene på Her
lufsholm. Erindringsbillederne fra den
tid, for mellem 50 og 60 år siden, er så
skarpe og så positive, at de uvilkårligt
formindsker fornemmelsen af afstanden i
de mange mellemliggende årtier.
De fleste af os, der blev studenter i
1923, kom ind på skolen i 1916 eller
1917. Det sidste var således tilfældet for
mit eget vedkommende. Vore erindrings
billeder præges derfor af indtrykkene fra
krigen.
På mellemste sovesal flyttede Nærten
nålene på krigskortet over Vestfronten i
de sidste hektiske måneder af efteråret
1918. I engelsktimerne fik vi uddelt de
spændende britiske propagandahefter
med fotografier af krigen til lands og til
vands. I sangtimerne lærte vi Madelon
og Mademoiselle fra Armentieres og den

sødt-sentimentale sang om Blue Bell. Den
højere militære strategi udlagdes til vor
fornøjelse af rektors havemand Lårsen.
Ikke at forveksle med Lærsen, som var
stabssergent fra Næstved og Ballonens
medhjælp i gymnastiktimerne. Eller Lar
sen — slet og ret — som var betegnelsen
for Florian, efter at han havde fået for
mel tilladelse til at kalde sig Plorianbindestreg-Larsen. Men som sagt: Lårsen.
Han forklarede sine interesserede tilhøre
re, hvilke dybere hensigter feltmarskal
Ludendorff havde, når han erobrede snart
o/fensiven og snart r/efensiven.
Budskabet om våbenstilstanden i no
vember 1918 ser jeg også klart for mig
i skikkelse af en håndskreven meddelelse
på en af pillerne i Vylen.
Men krigstiden havde også sine mørke
re dage. Vi, der kom ind i 1917, oplevede
det meste af vort første år det fulde,
gamle bespisningsreglement. Men fra 1.
april 1918 sattes vi mad-mæssigt på krigs-

Skønt »Geden«- takket være sine tidlige
adjunktårs fodboldspil var let på foden,
brugte ban gerne cyklen for at kunne
nyde »Mette «s kaffe i nimadsfrikvarte
ret. Pot. Tbure Krarup (’31).
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fod. Uretfærdigt nok samtidig med at vi
fik ny forpagter til at forestå forplejnin
gen. Den — for i hvert fald mig — ube
hagelige ændring var, at den store kop
kakao med de tre morgentvebakker og de
tre halve stykker rugbrød forsvandt. I ste
det fik vi havregrød, som jeg altid har
hadet. Så vidt jeg husker, var den uden
smør, og sukkeret dertil var så meget,
som kunne rummes på en hårdt skrabet
barnespiseske. Og det hændte endda, at
der ikke var noget sukker til overs for
den, der sad nederst på bord holdet.
Men for nogle kan andre af krigstidens
restriktioner vel have rummet oplivende
momenter. Badningen blev således ind
skrænket til blot én gang om ugen.
En af de uhyggeligste foreteelser om
kring årsskiftet 1918-19 gik derimod helt
uden om Herlufsholm. Det var den fryg
telige influenza-epidemi, der under nav
net den spanske syge dræbte så mange
mennesker. Når det lykkedes at holde
den borte fra skolen, var årsagen sikkert,
at der oprettedes en i ordets egentligste
forstand cordon sanitaire omkring Her
lufsholm. Det eneste bindeled mellem
skolen og omverdenen var hestepostvog
nen, kørt af Niels Post, med det anato
miske tilnavn ADr.
Også afstemningen i Sønderjylland for

ud for Genforeningen spillede en stor
rolle for de samtidige herlovianere. Gan
ske vist havde mange af os været med
lemmer af den idealistiske sønderjyske
forening Hojskamling. Men det var nu
mere jordnære forhold, som fik os til at
følge Nærtens rejse til afstemningen i 2.
zone med så levende en interesse. Som
født i Flensborg havde Nærten stemmeret
dernede. Da han rejste af sted for at kaste
sit lod i den nationale vægtskål, bragte
han med sig et meget stort antal herlovianer-bestillinger på de særlige frimærker,
som den internationale kontrolkommis
sion udsendte i anledning af folkeafstem
ningen.
*

Således myldrer det i min erindring
med billeder fra hin fjerne tid. Måske
også nogle af mine samtidige husker dem.
Men jeg skal i øvrigt ikke trætte forsam
lingen med flere af dem. Blot har jeg vil
let give denne prøve for at antyde lidt af
den atmosfære, vi dengang levede i.
Sammenlignet med Herlufsholm i dag
var Herlufsholm for 50-60 år siden en
lille skole. Jeg så af årsprogrammet for
1973, at der i 1972 dimitteredes 45 stu
denter. Vi var som sagt 12, der blev fær
dige i 1923. Da havde skolen 109 dis
ciple mod nu 286, af hvilke de 182 bor
på skolen.
1 1973 var der i 3. G. 23 nysproglige.
Vi var i VII klasse 5 nysproglige. Af ma
tematikere var der 4, af gammelsprog
lige 3.
At vi var så få satte naturligvis sit
præg på arbejdet på klassen og vel også
på forholdet til lærerne. Selv var jeg ny
sproglig. For vort vedkommende kombi
neredes i gymnasiet den egentlige under-

» Ballonen« ved sin cykel med den mær
keligt /idseende sadel. 1 bans højre bånd
ses den uadskillelige pilekæp, som ejede
en magisk evne til at bringe selv de tunggumpede i hastigt tempo over gymnastik
salens »hest«. Var en sjælden gang kæp
pen borte, kunne en ladestok også gøre
fyldest. Foto fra Sven Erik Smith (’25).
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Meningerne var vel noget delte om Jacob
Krarup som skoleleder, men som inspi
rerende og kundskabsrig lærer i gymna
siet i dansk litteratur og tysk havde han
ikke sin lige. Fot. Tbure Krarup (’31).

visning med de såkaldte seancer. Det var
Bimmemanden, også kaldet H. J. Helms,
som begyndte med dem. En aften om
ugen efter aftenlæsesal indfandt vi os i
hans lejlighed på øverste sovesal på sko
lebygningen. I en time eller halvanden
læste han højt for os af engelske digter
værker, han syntes, vi skulle have mødt.
Bagefter samledes vi om hans kaffebord
til hyggeligt samvær.
Også Mængen, lektor Mørch, tog ideen
op og foredrog med sin store begejstring
for den klassiske tyske litteratur en ræk
ke værker af Lessing, Schiller, Goethe og
Heine, værker som der ikke var tid til at
gennemgå på klassen. Bagefter var Mæn
gen og Mutter Nell gæstfrie værter ved
et festligt bord.
Endnu den dag i dag på tværs af mere
end et halvt århundrede mindes jeg med
glæde og taknemlighed og stadigt ånde
ligt udbytte seancerne hos de to så for
skellige pædagoger Hans Jørgen Helms
og Aage Mørch. Med al deres forskellig
hed i interesser og væsen havde de dog
det til fælles, at de begge var gamle her-

lovianere, Mørch student fra 1883, Helms
fra 1908.
*

Der er meget at sige, og mange at min
des ved en lejlighed som denne: kamme
rater og lærere, som ikke lever mere —
og kammerater og lærere, som endnu er
iblandt os. Vi er mange af dem på talrige
måder tak skyldige for, hvad de betød
for os i de fjerne år, vi var diple på Her
lufsholm, og de var vore lærere eller vore
kammerater.
Men først og fremmest går vor tak til
Herlufsholm, fordi vi fik lov at nyde det
privilegium at tilbringe en række lykke
lige barndoms- og ungdomsår dernede.
Denne tak vil jeg udtale på alle 50-års
jubilarernes vegne, og med den vil jeg
forene en hilsen og en tak til Herlovianersamfundet, som det organisatoriske
udtryk for de gamle herlovianeres sam
følelse med deres andet barndomshjem.

»Nærtene ses her med sin kone. 1 sin
ungkarletilværelse var han den ideelle
sovesalslærer, hvis store stue med aviser,
grammofon og bøger altid stod åben for
diplene. Da han til alles overraskelse —
efter först at have ladet sin tartariske
knebelsbart falde for kniven — indgik
ægteskab, måtte han efter den tids prak
sis opgive sovesalen. Fot. Thure Krarup
(’31).
De gamle diples kærlighed til skolen er
Herlovianersamfundets styrke. Men Herlovianersamfundet medvirker selv i så
høj grad til at holde denne følelse le
vende.
Derfor skal disse erindringsord om
192 3-årgangens tid på Herlufsholm
munde ud i et ønske om fortsat trivsel
for Herlovianersamfundet. Dette ønske
retter jeg til bestyrelsen samtidig med, at
jeg takker den, fordi den indbød os halvsekel-jubilarer til denne fest.

mer, den næststørste (Soransk Samfund
har o. 1600). Bestyrelsen synes, at jubi
læet bør fejres, eller i alle fald markeres.
Men hvordan?
En sang eller to? Optræden: et spex,
en sketch, en revy, f.eks. om livet i Her
lovianersamfundet (det er jo først og
fremmest Samfundet det drejer sig om,
ikke Skolen), f.eks. om oprørere og flabe,
der bliver til samfundsstøtter (eller om
vendt)? En billedkavalkade med kom
mentarer, en filmforestilling, et causeri?
Eller en kombination af flere former for
underholdning? Hvem — gamle eller
unge — har lyst til at sige noget, eller
gøre noget? til at få luft, eller til at more
os andre, eller begge dele?
Kom frem, alle som har et talent eller
noget at gøre vrøvl over (i al gemytlig
hed) eller evt. at sige tak for. Snak om
sagerne i en kammeratlig kreds og lad så
bestyrelsen høre fra jer. Alle ideer, alle
forslag vil blive behandlet med stor in
teresse.
Hvad der skal laves, må godt koste
noget, men helst ikke alt for meget. Til
100 års jubilæet i 1950 havde vi i årevis
sparer penge op. Det har vi ikke denne
gang!

HERLOVIANEREN
Redaktion:

Redaktør Sven Tito Achen (’40)
Kong Georgsvej 52, 5. sal
2000 København F
Telefon (01) FAsan 8991

Stud. med. Mikkel Vass-Sørensen (’70)
Ådalsvej 53
2720 Vanløse
Telefon (01) 71 80 59
Personalia:

Selv i civilt antræk bevarede oversergent
Larsen sin militære holdning. Men som
»Ballonenes medhjælp i gymnastiktimer
ne var han hyggelig og human, selv om
man ikke var madras- og trapezartist.
Fot. Thure Krarup (’31).

125 ÅR
DEN 14. januar 1975, altså om et halvt
år, fylder Herlovianersamfundet 125 år.
Vi er Danmarks ældste skoleforening og
sikkert også, med nu over 900 medlem

Læge Philippe Grandjean
Skindergade 42
1159 København K
Tryk:

Dagbladets Bogtrykkeri
Torvet 10
4600 Køge
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PERSONALIA
- ’29
Landsdommer Erik Henningsen
(’22) er blevet afskediget på
grund af alder med udgangen af
oktober 1973.
Generalsekretær Frantz Wendt
(’23) er medarbejder ved det af
Gyldendal udsendte »Eurolex«,
bidragyder (pro EF) i »Meninger
om Fællesmarkedet« og har i 2.
udgave af »Politikens Danmarks
Historie« i værkets 14. bind, som
i 1. udgave omhandlede tiden
1939—65, ført fremstillingen op
til januar 1972.
Forlagschef Adam Helms (’23)
har sammen med redaktør Sven
Tito Achen (’40) medvirket i fest
skriftet til forlagsboghandler Bo
Bramsen i anledning af dennes
60 årsdag. — I en afhandling i
»Bogvennen« 1971—73 hefte 1
om svensk bogkunst gennem 10
år skrives: »Ett av de förlag, som
var tidigt ute och nu råknas
bland de stora på detta område,
är bokförlaget Forum med Adam
Helms som chef och drivande
kraft«.
Læge Ove Høegh-Guldberg (’24)
har i Journal of Research on the
Lepidoptera 1972 beskrevet for
søg til belysning af »Pupal Sound
Production of Some Lycaeniadae«,
ligesom han i Meddelelser fra
Naturhistorisk Museum i Århus
har skrevet om andre sommerfug
le og givet præparationstips for
sommerfuglesamlere.
Hofjægermester Erik Mourier
(V’25) er trådt tilbage som for
mand for Centralforeningen af
Tolvmandsforeninger og større
landbrugere i Danmark og er ble
vet ridder af 1. grad.
Professor F. J. Billeskov Jansen
(’26) har fået fornyet sit med
lemsskab af Bedømmelseskomi
teen for Nordisk Råds Litteratur
pris. Han er formand for Holbergsamfundet, medlem af komi
téen, som uddeler Holberg-medaljen, og medlem af Det Danske
Akademi.
Professor
Mogens Andreassen
(’29) er blevet formand for Den
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Danske Kræftkomité, der er øver
ste ledelse for Landsforeningen til
Kræftens Bekæmpelse.

- '39
Overdyrlæge Uffe Biering-Sørensen (111’37) har i Medlemsbladet
for Den Danske Dyrlægeforening
1973 givet oversigter over okse
tintens parasitologiske status og
dens kødkontrolmæssige status.
Ambassadør Janus Paludan (’38)
i Peking er tillige blevet udnævnt
til at gøre tjeneste i Pyongyang
(Nord Korea).
Forpagter Poul Riisberg (IV’39)
er blevet medlem af bestyrelsen
for Centralforeningen af Tolv
mandsforeninger og større land
brugere i Danmark.
- '49
Læge Lorenz Ferdinand (’40), der
er formand for Dansk Ornitolo
gisk Forening har holdt radio
foredrag om fuglenes forhold på
danske småøer, og har i Dan
marks
Naturfredningsforenings
Årsskrift 1973 skrevet om »Nogle
aktuelle fuglebeskyttelsesproblemer«.
Redaktør Sven Tito Achen (’40)
har på Politikens Forlag udsendt
»Danske Adelsvåbener. En heral
disk nøgle.« (624 sider, kr. 54
indb.). Her gengives alle danske
adelsslægters våbenskjolde, i alt
godt 1700, ordnet og beskrevet
efter figurer og med et alfabetisk
register over såvel uddøde som
nulevende slægter. Og er blevet
udnævnt til ridder af 1. grad af
den svenske Vasa Orden.
Landsretssagfører
Per Gudme
(’45) blev genvalgt til Folketinget
tra Nordjyllands amtskreds som
medlem af Det radikale Venstre.
'50 Johan Asmus Asmussen (’62) har
fået beskikkelse som advokat.
Philippe Grandjean (’68) opnåede
Accessit for sin besvarelse af Kø
benhavns Universitets prisspørgs
mål for 1972 i Medicin B. Den
er udgivet under titlen »Bly i

danskere, en historisk-toksikologisk undersøgelse«.

DØDSFALD
Forstanderen, hofjægermester, ba
ron Axel Reedtz-Thott (’39)
29/12 1973.
Ekspeditionssekretær Erik V. Bur
ning (’27) 5/1 1974.
Professor, dr. techn. Peter Marius
Frandsen (’98) 9/1 1974.

RUNDE FØDSELSDAGE
I 1974
14/1 Fhv. dommer Kristian Jen
sen (T7) 75.
17/1 Arkitekt Jan P. Thorsteins
son (’42) 50.
23/1 Assurandør Jørgen P. Se
cher (’23) 70.
24/1
Fritidshjemslærer Svend
Mørch (R’30) 60.
30/1 Förlagschef Adam Helms
(’23) 70.
14/2 Advokat Christian Riis
(’22) 70.
15/2 Apoteker Lars V. Ammitzbøll (’33) 60.
5/3 Civilingeniør Poul A. Hjort
sø (’42) 50.
19/3 Chefredaktør Kaj DorphPetersen (’43) 50.
23/3 Rejseinspektør Wilhelm S.
Christens (’17) 75.
29/3 Overlæge Karl Østerskov
Jensen (’32) 60.
20/4 Politiinspektør Bent Schlü
ter (’32) 60.
23/4 Grosserer Mogens Cruse
(’22) 70.
24/4 Læge, greve Peter Moltke
(’42) 50.
25/4 Frederik Anton Milo (T7)
75.
5/5 Proprietær Tage Stensler
(T7) 75.
5/6 Landsretssagfører Poul Krü
ger (’33) 60.
9/5 Læge Wilhelm Gliemann
022) 70.
11/5
Landsretssagfører Knud
Salicath (’33) 60.
16/5 Læge Anders B. Jørgensen
(’33) 60.
23/6 Direktør Henning Bernhoft
(’31) 60.
27/6 Civilingeniør Knud Skeel
Christensen (’33) 60.
10/7 Repræsentant Orla Skov
(’23) 70.
18/7
Landsretssagfører Agias
Widding (’41) 50.

2/8 Direktør Carl Chr. Burmei
ster (’43) 50.
4/8 Overbibliotekar Jørgen Bavnhøj (’44) 50.
5/8 Veksellerer Keld Søeborg
(IV’30) 60.
12/8 Fhv. amtsforvalter Tage
Brammer (T8) 75.
18/8
Landsretssagfører Knud
Thale (’22) 70.
18/8 Undervisningsleder Jørgen
Schousbo (’42) 50.
24/8 Bankdirektør Gustav Johan
sen (IV’06) 85.
8/9 Ingeniør Jørgen Chr. Fabri
cius (R’30) 60.
24/9 Overkirurg Harald Møller
(’02) 90.
19/10 Fhv. civildommer Hjalmar
Ringberg (’08) 85.
1/11 Landsretssagfører Karl Ole
Hansen (’22) 70.
8/11
Civilingeniør
Torkild
Schousboe (’09) 85.
18/11 Grosserer Lars Toft (’33)
60.
19/11 Kommandør Jørgen Mün
ter (IV’20) 70.
23/11 Civilingeniør Kaj Birger
Larsen (T7) 75.
25/11 Professor, dr. med. Eilif
Gregersen (’44) 50.
4/12 Sognepræst Erik Balslev
(’24) 70.
9/12 Kontreadmiral Aage Linde
(’22) 70.
19/12 Direktør Christian Kier
(11’18) 70.

*
Det foregående var Flemming
Tolstrups sidste levering. Det føl
gende stammer fra forskellige ind
sendere, især Frantz Wendt. En
varm tak til alle, som holder Per
sonalia i gang!
Erik Vilhelm Burning (’27) er
afgået ved døden, 65 år gammel.
Siden han blev kandidat i 1934,
havde han været ansat i Køben
havns byret, hvor han i 1946 blev
ekspeditionssekretær.
Læge Poul Esmark (’30), Korsør,
er afgået ved døden, 62 år gam
mel. Efter lægeeksamen i 1938
og turnustjeneste i Gentofte,
Århus og Ålborg blev han i 1941
første reservelæge ved Korsør sy-

gehus og nedsatte sig to år efter
som praktiserende læge i byen.
Lektor Svend Juel Møller fore
lagde i Politiken 1. april 1974
sin idé om et H. C. Andersen
Hus i København.

Overlæge, dr. med. Stig Jarnum
(’44) blev i februar 1974 hædret
med Dansk Medicinsk Selskabs
Hagedornpris på 45.000 kr., stil
let til rådighed af Nordisk Insu
linlaboratorium. Blandt de emner,
han har forsket, er dels hvorledes
mennesket klarer ekstraordinære
klimatiske belastninger, dels er
næring af meget syge patienter.
Lørdag 13. april 1974 fyldte lek
tor Vilhelm Borelli-Møller 80 år.
Han fejredes ved en frokost på
Hotel Hvide Hus i Frederiksdal,
hvori også deltog gamle elever
fra Herlufsholm.

Thomas Jermiin (’59) er blevet
ansat som underdirektør i Lockey
NCK A/S. Han kommer fra WA
& Bates og har tidligere arbejdet
i Gutenberghus Reklamebureau.
Stud. med. Ellen Charlotte War
ring (’72) er blevet medlem af
menighedsrådet i Hellerup sogn,
Ringe kommune, formodentlig
landets yngste menighedsrådsmed
lem. Hun er ikke valgt ind ved
et kup af unge oprørere, men har
tætte forbindelser til Folkekirken.
Hendes far er sognepræst, hendes
farfar ligeså, og hun har en onkel,
der er biskop.

Landsretssagfører Thure Krarup
(’31), Vejle, som siden 1968 har
været medlem af Advokatrådet,
er i 1973 valgt til dettes næstfor
mand. Fra 1969 har han været
dansk observatør ved »La Com
mission Consultative des Barreaux
des Pays des Communautés Européennes«, og blev i 1973 med
lem af denne kommission. I 1973
blev han valgt til vicepræsident i
»Union Internationale des Avocats«.
Hans Henrik Leschly (’58) har
forestået bearbejdelsen til dansk
af E. Oscarssons (svenske) bog
»Hvordan man undgår at betale
skat«.

Henning Friis (’30) interviewes
til artiklen »Vi Gymnasiaster« i
Berlingske Tidende den 27/1
1974.

Mogens Boserup (’28) skriver den
31/12 1973 kronikken i Politiken
under overskriften: »1974 — et
befolkningsår«.
Joen Bille (’62) medvirker i TVteatrets forestiling 2. juledag, hvor
Strindbergs »Båndet« blev vist.
DIF’s formand Kurt Møller (’38)
skriver i Berlingske Tidende om
sine fem ønsker for sporten i
1974.

Overlæge, dr. med. Steffen Gjørup (’43) udtaler sig til Politiken
29/1 -74 om overlægernes ud
øvende magt på hospitalerne.
Adam Helms (’23) omtales for
sin forlagsvirksomhed i udlandet
i Politiken den 29/1 -74.
Redaktør Hqns V. Bischoff (’50)
er 25. marts 1974 blevet valgt til
medlem af styrelsen i Den danske
Publicistklub.
Professor
Mogens Andreassen
(’29), der er formand for Dansk
trafikmedicinsk Selskab, foreslår
i et interview i Berlingske Tiden
de for 24. marts 1974 oprettelse
af et trafikmedicinsk institut.

Landsdommer Peter Rørdam (’46)
skriver i »Juristen« for 15. marts
1974 om »bindende påtalebe
grænsning«.
Den 25. august i fjor (1973) ce
lebrerede årgangen 1923 sit 50års jubilæum på Herlufsholm i
strålende sommersol og med fug
leskydningen som ekstra attrak
tion. Af de tolv, som blev studen
ter for et halvt århundrede siden,
er tre døde (Ove Jensen, Paul
Diderichsen og P. C. FlorianLarsen). To (Georg Brun og Orla
Skov) var forhindret i at møde
op. Ligeså Niels Erik Lawaetz,
som bor i USA, men sendte tele
grafisk hilsen. De seks der deltog,
nogle med koner, var Aage Glen
te, Poul Flage, Adam Helms, Pre
ben Henningsen, Jørgen Preben
Secher og Frantz Wendt. Jubi
larerne glædede sig over, hvor
smukt skolen præsenterede sig

med sine nye bygninger og Ny
haves udvidelse med »Baven«. De
var gæster ved skolens middags
bord med forstanderen som bord
holder og nød kaffen i forstan
derlejligheden, der var helt frem
medartet at se i dagslys med ud
sigt til åen og Rådmandshaven.
Senere på dagen samledes jubi
larerne på Vinhuset og var der
efter et par timer Poul Hages og
hans kones gæster i Næstved. De,
som bor i eller på hjemvejen pas
serede København, sluttede den
indholdsrige mindedag i Hellerup
hos Frantz Wendt i selskab med
Borelli og frue.

I
Henrik Gaiberg Jacobsens
»Sprogrøgt i Danmark i 193O’erne og 1940’erne«, udsendt som
nr. 6 i Dansk Sprognævns skrif
ter (1973), er Sven Clausen (TI)
hovedpersonen. Der gøres udfør
ligt rede for hans banebrydende
arbejde for nordisk målstræv, for
den tilslutning han fik og den
ofte fanatiske modstand hans
ideer mødte. Blandt sprogrøgter
ne nævnes også Sven Tito Achen
(’40), mens Paul Diderichsen
(’23) spiler en fremtrædende rolle
på den modsatte side.

I Nordisk Tidsskrift 1973:6 gør
Frantz Wendt (’23) indgående
rede for dansk økonomi og politik
i 1972. Artiklen giver bl.a. den
første samlede oversigt over den
afsluttende kamp for og imod
dansk medlemskab af EF.

I Berlingske Tidende for 27. ja
nuar 1974 fortæller Henning
Friis (’30) om sin fortid som
medlem af det Kommunistiske
Ungdomsforbund og om sit brud
med kommunisterne. Det sidste
var årsag til, at Hans Scherfig an
greb ham i romanen »Frydenholm« under navnet stud, polit.
Flemming Praahs. I øvrigt er Friis
nyligt blevet genudnævnt for en
ny tre-årsperiode som medlem af
styrelsen for »United Nations In
stitute for Training and Research«
(UNITAR).
Adam Helms (’23) fyldte 70 år
30. januar. Hans boghandler- og
forlæggerkarriere fik fyldig om
tale i såvel den københavnske
som den stockholmske presse.

Efter at han 1971 var faldet for
aldersgrænsen som leder af Bonnier-forlaget Forum, stiftede han
i den svenske hovedstad sit eget
aktive lille forlag med det også
romersk-inspirerede navn Trevi.
Skønt kun 63 år har Geert Drach
mann (’28) søgt afsked fra posten
som direktør for Arbejdstilsynet
fra 31. maj at regne for at give
plads for yngre kræfter. — Han
har i øvrigt modtaget den island
ske Falkeorden.

Til nyt medlem af bestyrelsen for
Venstrepressens Bureau i stedet
for afdøde chefredaktør Asger
Olsen (’22) er valgt Arne GrumSchwensen (’36), ansvarshavende
chefredaktør for Fyns Tidende.

Professor, dr. med. Mogens An
dreassen (’29) er blevet indvalgt
i bestyrelsen for »Generalkonsul
Oscar Zimmermann og hustrus
legat til kræftens bekæmpelse«.
I festskriftet til skakmesteren Jens
Enevoldsen på hans 65-års dag
har Poul Hage (’23) leveret, hvad
»Politiken« karakteriserer som
»det mest underholdende bidrag«.
Det handler om »skakspillerens
etiske problemer«, om såvel skur
kestreger som ridderlige handlin
ger i tidens løb.

Forfatteren Sven Holm (’58) har
sammen med en instruktør mod
taget 24.000 kr. til at udarbejde
manuskriptet til »I det fremme
de«, en film om en gruppe char
ter-rejsende og deres oplevelser på
Teneri fa. Hans »Min elskede. En
selskabsroman« (1968), der er
oversat til tysk, er kommet som
dansk billigbog.
Og til slut (endnu) en mægtig
glædelig meddelelse: Personalia
har nu fået ny redaktør, nemlig:

Læge Philippe Grandjean (’68)
Skindergade 42
1159 København K.
»Nu, hvor jeg er færdig med
eksaminer, har jeg fået bedre tid«,
skriver han, og tilbyder sin hjælp.
Den øvrige redaktion tager med
tak og glæde mod den. Og alle
andre:
Skriv ned! Klip ud! Send ind!
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STATENS PÆDAGOGISKE
STUDIESAMLING
L E R S O PaRKALLE
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FOR undertegnede, der selv er 2g’er, må
en af den forløbne tids mest domineren
de begivenheder være skolekomedien,
som atter i år var den bedste, der nogen
sinde er sat i scene her på stedet. Den
eneste malurt i bægeret var 3. gernes
højlydt udtrykte mangel på kunstnerisk
forståelse. Men hvad værre er, er at det
billede fra selve komediedagen, som sko
len havde fået en professionel fotograf til
at tage, er blevet uskarpt, så det traditio
nelle billede på trappen i skolebygningen
ikke bliver så traditionelt i år, da vi bli
ver nødt til at lave en collage af diverse
lysbilleder.
Af mere dagligdags betydning er det,
at skolen har slækket lidt på uniforms
reglementet, således at vi nu har fået lov
til at gå i cowboybukser også i skoletiden
og til bordene. På dette område er skolen
i det hele taget inde i en rivende udvik
ling, og der kan i den nærmeste fremtid
ventes et nyt beklædningsreglement,
hvori der ellers obligatoriske slips vil bli
ve afskaffet.
Standerens død har også grebet dybt
ind i vores hverdag. Det var en dygtig
forstander, skolen havde i Axel ReedtzThott, og da skolens fremtid naturligvis
også interesserer disciplene, har rygterne
og gisningerne med hensyn til den kom
mende Stander været mangfoldige.
Standerens død medførte også, at Trolleballet fik et ander forløb end planlagt.
For det første blev det naturligvis ud
skudt — til lørdag 4. maj — og for det
andet er det blevet reduceret en smule,
på den måde, at 3g’s forældre ikke er in
viteret med i år, da festen kommer til at
ligge så tæt på dimissionen.
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Beklageligvis har skolen i år været
nødt til at sende et par disciple hjem på
en ufrivillig »ferie«, p.g.a. hashrygning,
og har samtidig følt det nødvendig at er
klære den formodede bagmands videre
gang her på skolen for uønsket. Så er der
bare tilbage at håbe på, at det ikke gen
tages.
Til gengæld har vi vundet i fodbold
over russerne med 7—1, og med 2—1
over Sorø — i Sorø. Arrangementet med
russerne skyldtes to russiske kulskibes be
sætningers søndagskedsomhed. Deres lo
kale agent kontaktede skolens fodbold
træner, adjunkt Per Jensen, og fik derved
et arrangement i stand, således at de kom
herud, lånte alt udstyr på skolen, tabte
med manér og endte med at forære sko
len nogle sovjetiske skrifter om Sovjet
unionen set med egne øjne.
Ud over at Sorø tabte i fodbold, kan
der også blandt de glædelige nyheder
nævnes, at adjunkterne Per Jensen og
Lars Bardram er blevet fædre til hver sin
lille pige.
Fjernsynet har været hernede for at op
tage en brandøvelse til en film om brand
slukning gennem tiderne. Den gamle, hestetrukne brandsprøjte var til lejligheden
blevet pudset op. Adjunkt Gert Olsen
havde forsynet skolebygningen med røg
bomber, så det virkede lidt realistisk. Men
udsendelsen skulle ikke være realistisk,
så fjernsynet fik startet en vandkamp
mellem den gamle, hånddrevne pumpe
og en nyere, mekanisk. Den nye vandt.
Oven på en heftig influenza-epidemi
kan fru Normann Jørgensen (Damen) nu
slappe af igen. Sus har været overbelagt
gennem en længere periode, men nu er
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der atter normale tilstande, idet de sidste
patienter nylig er blevet udskrevet.
Det passer også meget godt, da der skal
tages et nyt skolebillede, hvilket ikke er
sket siden 1967.
Endnu et dødsfald: Rektors gamle
hund Percy er afgået ved døden, og rektor
har derfor anskaffet sig en ny hund, der
tegner til at blive intet mindre end en
kæmpe.
Skolen regner også snart med at an
skaffe sig et nyt svanepar.
Til sidst kan det beroligende meddeles,
at alle 3.g’ere er indstillet til eksamen.

Martin B. Jörgensen, 2.gm.

Tonen
I Helge Finsens og Sven Tito Achens
herlige billedværk »Herlufsholm i 400
år« (1965) — der ikke, lige så lidt som
Flemming Tolstrup »Det ældste Herlufs
holm 1560—1788« (også fra jubilæums
året, 1965) nogen sinde har været om
talt i Herlovianeren — er der på side 69,
i forbindelse med en omtale af diplenes
skiftende tykmælkssteder, gengivet et bil
lede fra 1890’erne af datidens Tone, altså
Tykmælkskone. »Så vidt man tør dømme
af baggrunden, har hun boet i det trak
tørsted, som hed Kaffehuset (herlovianiseret til Kus)«, siger teksten.
Men dette er vistnok galt. 1 alle fald
har politimester Ludvig Chr. Dyrlund
(’08) nylig meddelt den ene af værkets
forfattere, at den pågældende Tone ikke
boede i Kaffehuset, men et sted ude i den
nordlige del af, eller nord for, Kohaven.
Hun hed i øvrigt Fru Klemme og hendes
datter (der åbenbart var kommet til ska
de med en eller anden maskine) Frk. Nifinger. En tykmælk kostede dengang 10
øre. Ugepengene var 20 øre. Det passede
jo fint, indtil Fru Klemme så sig nød
saget til at forhøje prisen for en tallerken
tælk til 12 øre, uden at ugepengene fulg
te med.
S.T.A.

