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52. ÅRGANG NUMMER 4 MARTS 1974

Forstanderens Begravelse
I MAJ 1973, efter at hans helbred i no
gen tid var blevet dårligere, lod skolens 
forstander, Baron Axel Reedtz-Thott 
(’39), sig indlægge på Centralsygehuset 
i Næstved for at få sin milt fjernet. Den 
bedring, man havde håbet på efter opera
tionen, udeblev imidlertid, og ved Fugle
skydningen i slutningen af august var 
der mange gamle herlovianere, som blev 
bekymrede, da de så, hvor tynd og svag 
forstanderen var blevet.

Sygdommen var leukæmi, altså cancer 
i bloder. I december blev han atter ind
lagt, men trods alle anstrengelser fra læ
gernes side, og al tapper kamp fra lians 
egen, gik det raskt ned ad bakke. Lige før 
jul blev han ført til Gavnø, og her døde 
han, lørdag 29- december, kun 53 år gam
mel.

Begravelsen fandt sted fredag 4. ja
nuar. Først var der — efter Axel Reedtz- 
Thotts eget ønske — en højtidelighed i 
Herlufsholm kirke, siden fulgte familien 
og de nærmeste venner kisten til den lille 
Vejlø kirke, tæt ved Gavnø, til slægten 
Reedtz-Thotts familiegravsted dér.

Det var en dag med mildt, diset vinter
vejr. Nyvej var spærret for indkørsel, og 
hele vejbanen, fra Alléen op til Stark, 
var dækket med et tæt lag af grankviste, 
som fyldte luften med deres duft. Alle
rede kl. 1 var kirken næsten fyldt: af fa
milierne Reedtz-Thott og Tholstrup og

Portrætfotografi fra o. 1970, af Marie 
I-I olstein.

andre slægtninge og pårørende, delvis 
langvejs fra, af et stort antal personer 
med tilknytning til Gavnø og slægtens 
andre besiddelser, af sydsjællandske ho
noratiores, og af personlige venner. Fra 
Herlufsholm deltog alle de nuværende 
(og mange tidligere) ansatte, som kunne 
komme, samt talrige gamle herlovianere, 
blandt hvilke den ældste nok var Axel 
Reedtz-Thotts forgænger, den 89-årige 
Greve Ernst Mokke (’03), forstander 
1936-60.

Kisten stod i midten af kirken på en 
forhøjning, der var helt dækket med gan
ske fine grankviste. Ved dens fod stod 
en krans fra Dronning Margrethe og 
Prins Henrik, og derfra bredte kranse og 
blomsterdekorationer, utvivlsomt flere 
hundrede, sig i flere striber ad midter
gangen og ud i kirkens arme. Endda var 
der ikke plads til dem alle.

Kl. 13.30 var kirken fyldt ud over 
allersidste plads. Adskillige måtte stå, der 
har nok været omkring 500 personer i 
alt. På grund af forlænget juleferie var 
der ingen disciple på skolen, men tre af 
de nærmestboende fra de øverste klasser 
var blevet indkaldt til at føre fanen op.

Nu lød Te Deum, »Oh Gud dig love 
vi...«, gengivet fra et bånd, men meget 
smukt. Derefter sang man »Befal du dine 
veje«, og Herlufsholms sognepræst, pa
stor Vagn Krarup-Hansen, gik på præ
dikestolen. Han talte om Axel Reedtz- 
Thott som menneske og som fader, og 
hans ord var især rettet til den afdøde 
forstanders fire børn — Elisabeth 22 år, 
Otto 20 (student fra Herlufsholm et halvt 
år før), Caroline 15 og Ivan 14 — som 
sad i den forreste kirkestol sammen med 
deres moder, Susanne Rosenørn-Lchn, 
født Tholstrup, gift med Axel Reedtz- 
Thott 1951-70.

Efter præstens ord sang man Kingos 
mægtige og styrkende »Nu rinder solen 
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op af østerlide«, og da det sidste vers var 
klinget ud, talte rektor Poul Kierkegaard 
fra prædikestolen:

Da Axel Reedtz-Thott i I960 blev sko
lens og stiftelsens forstander, modtog han 
udnævnelsen med glæde og så på den 
som en ære. Udnævnelsen var for ham 
samtidig en forpligtelse og et ansvar, 
både med henblik på Herlufsholms fortid 
og med hensyn til nutid og fremtid. Med
lemmer af hans slægt havde før hans tid 
beklædt stillingen som forstander, og nu 
skulle han vise sig værdig til den tillid, 
man viste ham. Han havde selv gået på 
skolen som discipel fra 1932 til 1939, og 
de år anså han selv for et meget vigtigt 
og lykkeligt afsnit af sit liv. Han var som 
discipel ivrig efter at få et godt udbytte 
af undervisningen, og han gik med liv 
og lyst op i kostskoletilværelsen både i 
det daglige, og når der var fest. Han var 
oprigtig glad for Herlufsholm, og i det 
sidste år før han blev student, sagde han 
flere gange, at det egentlig ville være dej
ligt at læse videre og så ad åre vende til
bage til den gamle skole som lærer.

Axel Reedtz-Thott på Susåen, vistnok 
1938. Diplen bagved er hans klassekam
merat Steen Lersey, kaldet Dysse.

Nå, han vidste, at det var meningen, at 
han med tiden skulle overtage ledelsen af 
Gavnø, og da han var blevet student, gik 
han i gang med en alsidig uddannelse 
med henblik på sin fremtidige gerning.

I disse år og i de første år efter, at han 
havde overtaget ledelsen af Gavnø, hav
de han ikke regelmæssig forbindelse med 
Herlufsholm, men som mange andre Her- 
lovianere holdt han stadig af sin gamle 
skole og kom her, når han havde mulig
hed for det. Da han i I960, 39 år gam
mel, blev forstander, gav han selv ud
tryk for, at han følte det som at komme 
hjem efter en lang rejse. Han kendte 
Herlufsholm som skole, og han kendte 
fra sin discipeltid adskillige af de men
nesker, der fremdeles havde deres arbejde 
på stedet.

Som ny forstander satte han sig grun
digt ind i alle forhold — skolens og hele 
stiftelsens økonomi og administration, sin 
egen stilling i forhold til de statslige 
myndigheder, og for at opnå den bedst 
mulige indsigt i det skolemæssige, holdt 
han en række møder med lærerkollegiet 
og blev derved klar over, hvilke vigtige 
problemer der forelå, og hvilke ønsker 
man i lærerkollegiet havde med henblik 
på fremtiden.

Hele dette arbejde med at sætte sig ind 
i Herlufsholms forhold, var for forstan
deren ikke blot et spørgsmål om økonomi 
og administration, om tekniske anliggen
der og praktiske foranstaltninger. Det var 
i udpræget grad noget personligt, og her 
er vi i mine øjne ved et af de mest frem
trædende træk ved hans virke. Han øn
skede at kende de mennesker, der havde 
deres arbejde på Herlufsholm — lærerne 
og deres familier, dem, der tog sig af 
køkken, linnedstue, vaskeri, sygehus, gart
neri, dem, der var beskæftiget ved land
brug og skovdrift, i administrationen 
o.s.v. Og ikke mindst ville han gerne i 
størst muligt omfang lære disciplene at 
kende. Han studerede indgående discipel
listen, og hvert år ville han gerne have 
så fyldig besked som muligt om nyop- 
tagne disciple. Han blandede sig ikke i 
selve optagelsen, men fulgte skolens ind

stillinger, og på tilsvarende måde blan
dede han sig ikke i det pædagogiske ar
bejde, men fulgte det med interesse. Tra
ditionen fra tidligere tid, hvor skolen 
havde haft en forstander fra Gavnø, gen- 
oplivede han, idet han hvert år — i reglen 
ved skoleårets slutning — inviterede æld
ste klasse til en fest på Gavnø, og det var, 
nu i de senere år, hvor discipelantallet 
var stort, et omfattende arrangement.

Ved skolens fester, som han næsten 
altid deltog i, lagde han megen vægt på 
at tale med indbudte forældre og således 
udvide sit kendskab til alle, der havde 
med Herlufsholm at gøre. Hans person
kendskab var imponerende, takket være 
hans interesse for mennesker og hans 
gode hukommelse. Jeg tror, at Herlufs
holm har haft få forstandere, der har haft 
et så omfattende kendskab til personer 
som Axel Reedtz-Thott.

Da forstanderen var kommet grundigt 
ind i forholdene, nærmede det tidspunkt 
sig, hvor skolen — i 1965 — kunne fejre 
400 års jubilæum som skole. Han ønske
de, at denne begivenhed virkelig skulle 
markeres, og deltog personligt med stor 
energi og omtanke i et omfattende for
arbejde.

Festen skulle fejres, så at man på vær
dig måde mindedes stifterne og alle, der 
op til vor egen tid i særlig grad havde 
haft betydning for skolens trivsel. Det 
skulle samtidig være en stor nutidsfest, 
hvor man desuden rettede blikket mod 
fremtiden. Og det blev, ikke mindst ved 
forstanderens indsats, en storstilet fest, 
både værdig og munter.

Efter jubilæet gik man for alvor i gang 
med planerne for fremtiden. Jeg vil be
grænse mig til to vidtrækkende beslut
ninger, som begge, takket være forud
gående drøftelser, blev truffet ret hurtigt. 
Den ene var, at der på skolen også skulle 
optages dagskoledisciple af begge køn fra 
oplandet i gymnasiet. Den anden var 
nedrivningen af den gamle avlsgård for 
på dette område at få plads til de nød
vendige nye bygninger — og at få så god 
plads, at der, hvis der blev behov for det, 
kunne bygges til på en sådan måde, at det
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nye på en naturlig og praktisk måde kun
ne føjes ind i helheden.

Jeg skal ikke gå i enkeltheder, men 
blot understrege, at det var vidtrækkende 
beslutninger. De blev grundigt drøftet og 
planlagt her på skolen. Ved de mange 
møder var forstanderen en virkelig god 
forhandlingsleder, som interesseret lytte
de til de mange forslag og ideer, der 
fremkom, og som dernæst formåede at 
nå til en konklusion. I disse drøftelser var 
han også ivrig for, så vidt det var gør
ligt, at inddrage gamle Herlovianere og 
lytte til deres råd. Da beslutningerne så 
skulle træffes, husker jeg, at han med sit 
drengede smil sagde nogenlunde således: 
Nu synes jeg, at vi har overvejet, drøftet 
og planlagt tilstrækkeligt. Nu må vi skri

de til handling efter vor bedste over
bevisning. Her på stedet kan vi vist siges 
i store træk at være enige. Med hensyn 
til de gamle Herlovianere er der en hel 
del, der er enige med os. Der vil nok 
være nogle, som i dag finder, at det vi 
gør, er forkert, men når de ser resultater
ne, er der nok nogle af dem, der ændrer 
mening. Nu beslutter vi os, og jeg er 
klar over, at jeg står med ansvaret, og det 
er jeg parat til at tage. Og beslutningerne 
blev truffet, byggeriet sat i gang. Det er 
p.g.a. gentagne byggestop ikke fuldført 
endnu, men det var ikke forstanderens 
skyld, at det er kommet til at tage flere 
år end planlagt.

Jeg vil ikke indlade mig på en nær
mere vurdering af alt det nye, der er sket

Mellem Trollefanen og Gøyefanen hæres 
kisten ud af kirken. Forrest til venstre 
går forstanderens ældste søn, Otto. Bag 
ham Axel Reedtz-Thotts søstersøn Gustav 
Halberg, hans klassekammerat Einar 
Schack (’39) og hans datters forlovede 
Michael Schon. På den anden side af ki
sten går hans broder Iver Reedtz-Thott; 
lektor Mogens Jensen, Herlufsholm; 
skovrider Niels Rasmusen (’40), også 
Herlufsholm; og bagerst (ikke synlig på 
billedet) hans svoger Jørgen Tholstrup.

i de senere år, men blot understrege 
Reedtz-Thotts store andel i det og sige, 
at vi, der arbejder her i det daglige, fin
der, at der er sket meget nyt og meget 
godt.
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Axel Reedtz-Thott arbejdede på, at 
skolens og stiftelsens økonomi skulle være 
i orden, og at skolen så vidt muligt skulle 
indtage en anerkendt plads i det samlede 
danske skolebillede. Han ville gerne i be
tydeligt omfang bevare gamle traditioner, 
som han fandt værdifulde, men han var 
samtidig moderne og fremsynet, parat til 
forandringer, så at skolen fulgte med 
tiden og ikke haltede bagefter.

Reedtz-Thott var fuldt ud klar over, at 
for skolens stiftere var kristendommen 
fundamentet i livet. Han sagde selv flere 
gange, at han ikke turde betegne sig som 
kristen, men at han inderligt ville ønske, 
at han med personlig sandhed kunne sige 
det, som næppe kan udtrykkes bedre, end 
det står i sidste vers af den salme, vi lige 
har sunget (salmen valgt af ham selv):

Du bedst min tarv og trang,
o Herre, kender 

tilmed er lykkens gang i dine hænder, 
og hvad mig tjener bedst i hver

en måde, 
du det tilforne ser.
Min sjæl, hvad vil du mer?
Lad Gud kun råde.

Vi havde set hen til at beholde Reedtz- 
Thott som forstander i mange år endnu, 
og vi sørger over hans tidlige død. I den
ne stund går vore tanker i dyb medfølelse 
til hans nærmeste. På Herlufsholm vil 
hans minde leve, og vi siger tak for ham 
som forstander. De få blandt os, der har 
været hans lærere i sin tid, husker ham 
med glæde som discipel.

Som forstander havde han den uvur
derlige fordel, at han nøje kendte Her
lufsholm indefra fra sin discipeltid, og at 
han fra den tid nærede en dyb kærlighed 
til sin gamle skole.

Han var og blev en trofast Herlovi- 
aner. Æret være hans minde på Herlufs
holm og blandt Herlovianere.

Det var smukt, og det svarede til, hvad 
alle selv følte, at rektor under den sidste 
del af sin tale var meget bevæget.

Efter rektor Kierkegaard var det me

ningen, at organist Larsen skulle have 
sunget »Bliv hos os, når dagen hælder«. 
Men han var syg, og i stedet for blev 
salmen sunget som fællessang.

Fra alteret lyste præsten nu velsignel
sen over forsamlingen, og dernæst talte 
Iver Reedtz-Thott (’42), stående ved ki
sten:

Maa jeg paa Axels nære families vegne 
sige tak til alle de mennesker — slægt
ninge, venner, medarbejdere og alle, der 
gennem aarene ogsaa helt fra hans barn
dom kom til at staa ham nær — fordi de 
er kommet til stede her ved hans begra
velse for at yde ham et smukt og værdigt 
minde og for en kort stund at lade tan
kerne gaa tilbage til de gode tider, som 
de har tilbragt sammen med ham i lyst 
eller alvor eller blot i stilfærdig omgang. 
Denne store, stærke mand, dynamisk, 
munter og aaben overfor sine medmen
nesker, der pludselig i sine bedste aar 
skulde blive ramt af sygdommen for til 
sidst at bukke under for den. Tak ogsaa 
for alle de tanker, der er gaaet til Gaunø 
i den sidste tid. Selv sad jeg og sludrede 
med Axel juleaften i julestuen paa 
Gaunø, hvor hans aand var mærkelig 
uforandret af de prøvelser, han havde 
været igennem.

Axel havde tre lidenskaber, kan man 
vist nok tillade sig at sige. Først og frem
mest sin nære familie, sine fire børn, der 
nu i saa ung en alder har mistet deres 
kærlige og højt elskede far. Til dem tror 
jeg, at alles tanker gaar i dag.

Dernæst Gaunø og Strandegaard god
ser, familieejendomme, som han admini
strerede med stor flid og dygtighed, og 
som stod hans hjerte umaadelig nær. Dis
se dejlige besiddelser, som han følte det 
som sin opgave at sikre for efterslægten, 
og hvor saa mange planer endnu laa ham 
paa sinde at gennemføre.

Endelig Herlufsholm kostskole, hvor 
han jo som bekendt selv gik som dreng, 
og hvor han i saa ung en alder fik posten 
som forstander, en opgave, som han var 
meget glad for og varetog med stor om
sorg og kyndighed.

Til slut vil jeg gerne nævne barndoms
hjemmet paa Strandegaard, et hyggeligt, 
gæstfrit og udadvendt hjem, der kom til 
at betyde utrolig meget for Axel. Alle 
traditionerne havde han taget med herfra 
til Gaunø, og jeg er sikker paa, at hans 
tanker tit gik tilbage til vore forældre, en 
kærlig og retsindig mor og en far, som 
han særlig i de senere aar satte meget 
højt og stedse i tale kom tilbage til. Jeg 
vil ogsaa gerne nævne min søster, der 
særlig her under hans sygdom ydede ham 
en helt uvurderlig støtte, og som Axel 
var meget hengiven overfor.

Med sin hustru havde han gode aar. I 
hans børn, tror jeg, at alt det, som Axel 
satte pris paa og holdt af, alt det han 
med sit stærke temperament gik ind for, 
vil vokse videre. Noget bedre eftermæle 
vil han ikke kunne ønske sig.

Den sidste salme, »Gak ud, min sjæl, 
betragt med flid«, blev sunget, og der
efter blev kisten ført ud. Efter den fulgte, 
som nævnt, familien og de nærmeste ven
ner til Vejlø kirke.

Det øvrige følge gik hver til sit. Det 
tog lang tid for de mange mennesker at 
komme ud af kirken, klokken var over 
3, før den var tom. Siden blev blomster 
og kranse kørt til Vejlø, og de tusinder 
og atter tusinder af grankviste fjernet fra 
Nyvej. Bag hele den meget smukke og 
gribende højtidelighed lå et stort og for
ceret arbejde. En tak til dem, der udførte 
dette og skabte rammen om Herlu fsholms 
farvel til Axel Reedtz-Thott.

Efter kun fjorten år som forstander vil 
Axel Reedtz-Thott utvivlsomt gå over i 
Herlufsholms historie som en af skolens 
bedste, mest interesserede og mest sam
vittighedsfulde forstandere. Han følte 
sin opgave her som et kald og handlede 
derefter. Hans tidlige død er et stort tab 
for Herlufsholm.

S.T.A.
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Trolledagen
DEN 13- januar 1974 var en søndag, og 
billøsheden trak sit spor. Til sidste års 
Trolledag var der 40 overnattende her- 
lovianere på Hotel Vinhuset i Næstved, 
og et vældigt liv dér aftenen før. I år var 
der tre herlovianske gæster på Vinhuset, 
og både bar og restaurant var lukket.

Men mandag 14. januar nåede de val
fartende herlovianere alligevel frem, trods 
en strid vinterregn, og kl. 7.30 var kir
ken fuld. De unge stemmer sang den 
gamle Te Deum, og derefter holdt lands
retssagfører Jørgen Mazanti- Andersen 
(’45) talen fra prædikestolen (se neden
for). Han sluttede med at bede alle om at 
rejse sig i mindet om forstanderen, Axel 
Reedtz-Thott, der var død 16 dage før. 
Det gav denne Trollemorgen sin egen 
karakter.

Og så processionen rundt om stifternes 
sarkofag. Hvor er der efterhånden mange 
diple! Ca. 180 som bor på skolen, og her
til dageleverne (også de gribes af skolens 
traditioner), hvoraf dog ca. 30, fra Skæl-

Talen i Kirken Trollemorgen
Af landsretssagfører Jørgen Mazanti-Andersen (’45)

MON IKKE de fleste, der accepterer op
fordringen til at tale den 14. januar, gør 
dette med nogen betænkelighed? Taleren 
har fortsat en klar erindring om disciple
nes ubehag ved den tidlige morgenvæk- 
ning med påfølgende tvangsindlæggelse 
i kirken til at høre en ældre herlovianers 
betragtninger i dagens anledning.

Dermed er betænkelighederne imidler
tid ikke overstået. For så melder spørgs
målet sig: Hvad skal man under disse 
specielle omstændigheder tale om, bortset 
fra Herluf Trolle og Birgitte Gøye? 

skør og Fuglebjerg, på grund af det tid
lige tidspunkt ikke kunne være med. Og 
bagefter alle de gamle herlovianere. Den 
blæksorte vinternat grånede i de høje 
ruder, før den smukkeste af alle herlovi
anske traditioner var forbi. Siden var der 
dækket til morgenbord for 80 hos Heis 
og Fru Kierkegaard.

Med henvisning til energikrisen og 
nødvendigheden af at spare — men i vir
keligheden på grund af forstanderens til
stand — var Trolleballet på Herlufsholm 
blevet aflyst allerede før jul. Men den 14. 
var naturligvis fridag, og i den store køk
kenhal, med elektronisk udstyr som i en 
rumstation, forberedte Frk. Jensen og 
sværme af travle piger aftenens middag: 
oksefilet (30 kg til 186 kuverter) med 
bagte kartofler og citrondessert.

Herlovianersamfundets Trollefest i 
København var blevet udsat, så snart man 
havde fået at vide, at forstanderen var 
død. Den vil i stedet blive afholdt lørdag 
23. marts. Se »annoncen« side 56.

For mit vedkommende blev jeg inspi
reret af mit sidste skoleår på Herlufs
holm, der strakte sig fra august 1944 til 
juni 1945. Blandt flere oplevelser fra den 
tid kom jeg navnlig til at tænke på den 
sammenkomst, der ret så spontant fandt 
sted i kirken om aftenen den 4. maj, efter 
at det fra London var blevet meddelt, at 
Tyskland havde overgivet sig.

Alle var til stede — også dem, der ind
til nogle timer i forvejen havde været 
under jorden. Mon I, der går på skolen 
i dag, kan forstå den ganske særlige stem

ning, som herskede denne aften? Næppe 
fuldtud. Dertil skal man nok selv have 
oplevet den. Jeg husker bl.a., at vi sang 
»Vor Gud han er så fast en borg«. AJdrig 
senere har jeg hørt denne gamle salme 
sunget med en sådan intensitet.

Vi tænkte også ved den lejlighed på 
Herluf Trolle og navnlig hans sarkofag 
omme bag alteret. Sarkofagen havde jo — 
som I sikkert ved — nogle måneder i for
vejen, under Gestapo’s razzia, tjent som 
skjulested for den illegale radiosender, 
der gennem nogen tid havde befundet sig 
på skolen.

Det hører med til dette tidsbillede, at 
min klasse — den nysproglige — dagen 
efter, den 5. maj, skrev tysk studenter
eksamensstil. Af mange grunde blev re
sultatet derefter.

På den baggrund jeg her ganske kort 
har skitseret — den 2. verdenskrig var slut 
i Europa og den tyske besættelse af Dan
mark ophørt — er det måske forståeligt 
for jer, at vor tillid til fremtiden og det 
samfund, vi skulle leve i, var meget be
tydelig og under alle omstændigheder 
særdeles ukritisk.

Jeg føler mig overbevist om, at i hvert 
fald de ældre af jer, der går på skolen 
i dag, har en langt mere realistisk indstil
ling til tilværelsen.

I har jo —• for at lægge for med noget 
aktuelt — netop oplevet det særprægede 
udfald af valget den 4. december sidste 
år, et valg der ganske betegnende er ble
vet karakteriseret som udtryk for »fører
demokrati«.

I ved også, at der i dag er en betydelig 
arbejdsløshed blandt akademikere inden
for en række fag. — Alligevel produceres 
der fortsat psykologer, sociologer, social
pædagoger m.v. og det til trods for, at 
man ved, at produktionen i væsentlig 
grad overstiger behovet.

Man skulle tro, at udviklingen i Sve
rige havde givet anledning til eftertanke. 
Der er problemet nu så tilspidset, at man 
har påbegyndt omskoling af akademikere 
for at sætte dem i stand til at forsørge 
sig selv indenfor det såkaldte praktiske 
liv.
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I vil næppe være uenige med mig i, at 
det er en særdeles uheldig udvikling, når 
en magister må arbejde som lastbil
chauffør og en psykolog som arbejds
mand — det er det, der lidt mere kontant 
betegnes som »akademikerproletariatet«.

Når behovet for universitetsuddannede 
er for beskedent, må — således er ræson
nementet — dette naturligvis forøges. Det 
gør man bl.a. ved at etablere et nyt uni
versitet, der har »tværfaglig problem
orientering« som målsætning. Disse van
skeligt forståelige ord leder uvilkårligt 
tanken hen på den svenske digter Teg- 
ner’s udtalelse om, at »det dunkelt sagte 
er det dunkelt tænkte«.

»Det er ubegribeligt«, hedder det i 
professor Jørgen Dich’s læseværdige bog: 
Den herskende Klasse, »at det har været 
muligt at overbevise politikere om, at 3 
års uddannelse skulle være nødvendig for 
at tage sig af børn nogle timer om dagen 
i en børnehave, når 70% af landets mød
re passer deres børn hele dagen uden for
udgående særlig uddannelse«.

Professor Dich’s kritik har, som I kan 
forstå, desværre gyldighed i væsentligt 
videre omfang end det, den direkte sigter 
på: Uddannelsen af børnehavelærere og 
-lærerinder.

Der er ikke noget at sige til, at arbejds
manden f.eks. har svært ved at forstå, at 
en væsentlig del af den skat, han på grund 
af sin høje trækprocent betaler, dels skal 
anvendes til finansiering af uddannelse af 
akademikere, som der ikke er brug for, 
dels til senere omskoling af disse for at 
sætte dem i stand til at ernære sig selv.

I afdøde John F. Kennedy’s tiltrædel
sestale som nyvalgt amerikansk præsident 
sagde han bl.a.: »I skal ikke spørge om, 
hvad jeres land kan gøre for jer, men 
hvad I kan gøre for jeres land«.

Havde man her i landet lagt sig dette 
råd på sinde, ville forholdene i dag have 
været væsentligt anderledes — det samme 
kan formentlig siges om valget den 4. 
december.

Nu kunne I med rette spørge mig, om 
der slet ikke efter min opfattelse er noget 
positivt at sige om samfundet? — Jo, na

turligvis er der det. Men de lyse, pro
blemfri sider af tilværelsen volder det 
sjældent vanskelighed at få øje på og ind
rette sig efter.

I den forbindelse vil jeg også erindre 
jer om, at Herluf Trolle og Birgitte 
Gøye’s formål med skolens stiftelse bl.a. 
var at gøre eleverne egnede til senere at 
friste livets barske vilkår, som påpeget 
bl.a. af forstanderen ved 400-års jubilæet 
i 1965.

Jeg har forsøgt at komme ind på nogle 
af de »barske vilkår«, der efter mit skøn 
i dag er af væsentlig betydning, ikke 
mindst for de af jer, der indenfor en kor
tere tid skal vælge jeres fremtidige virke.

Dette fører mig så til baggrunden for, 
at vi hvert år på denne dag samles her 
i kirken, nemlig Herluf Trolles fødsels
dag, som ifølge god tradition benyttes til 
at udtrykke vor taknemmelighed for det 
prisværdige initiativ, han og Birgitte 
Gøye i sin tid tog. Når det er den 14. 
januar — Herluf Trolles fødselsdag — der 
er anledningen, skyldes dette ikke i før
ste række, at kønnenes ligeberettigelse 
heller ikke dengang var trængt igennem, 
men det forhold, at Birgitte Gøye’s nøj
agtige fødselsdato ikke kendes. At hun 
imidlertid bør nævnes på lige fod med 
sin mand, er en indiskutabel kendsger
ning, som det navnlig for en jurist er 
naturligt at understrege.

Havde Birgitte Gøye ikke allieret sig 
med kyndige rådgivere — egentlige advo
kater eksisterede ikke dengang — og sam
men med disse bekæmpet de gridske 
slægtninges forsøg på at få omstødt det 
barnløse ægtepars testamente, havde 
Herlufsholm ikke været en realitet i dag.

Vor taknemmelighed bør også omfatte 
de forstandere, rektorer, hørere og ad
ministratorer, der sidenhen har formået 
at videreføre stifternes tanker og ønsker, 
tilpasset skiftende tiders krav. Uden deres 
indsats havde Herlufsholm heller ikke 
eksisteret i dag.

Det, jeg her har sagt, gælder ikke 
mindst vor alt for tidligt afdøde forstan
der, baron Axel Reedtz-Thott til Gavnø. 
Han tiltrådte sit embede på et tidspunkt,

7. klasseren Axel Reedtz-Thott ridser sit 
navn i Museumsbygningens mur, maj
juni 1939. Allerede i hans skoletid lå det 
i luften, at han en dag ville blive skolens 
forstander, ligesom flere tidligere med
lemmer af hans slægt. Og da han blev 
det, skrev han igen sit navn i Herlufs
holm.

hvor Herlufsholm stod overfor og senere 
kom til at stå overfor meget væsentlige 
problemer af vidt forskellig art. Axel 
Reedtz-Thott løste disse problemer på 
fortrinlig vis i samarbejde med Heis, 
rektor Poul Kierkegaard.

Det er ikke min hensigt at slutte af 
med nogen egentlig mindetale. Det ville 
også være i strid med forstanderens tan
kegang, at benytte Herluf Trolles fødsels
dag hertil. Jeg vil derfor også blot til 
sidst foreslå, at vi en kort stund i tak
nemmelighed mindes baron Axel Reedtz- 
Thott og hans indsats som forstander for 
Herlufsholm. Jeg beder derfor jer alle om 
at rejse jer op.
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Skyggerids fra et Hørerliv 2
Af Svend Juel Møller

Hmb og Lind
ET PAR DAGE før skoleåret begyndte 
i sommeren 1919 rejste jeg som nyud
nævnt hører til Næstved, hvor Hmb (in
spektør Hammershaimb) mødte mig på 
stationen for at føre mig på betryggende 
måde til Herlufsholm. Vi besøgte først en 
guldsmed for at bestille en servietring af 
passende kvalitet og størrelse. Hmb be
stemte. Den skulle forsynes med mit 
navn og henligge, erfarede jeg senere, på 
spisesalen, så længe jeg havde min plads 
ved skolens bord.

Undervejs ad Åstien meddelte Hmb 
mig en del nyttige fakta og lidt diskret 
vejledning i at begå sig på Herlufsholm. 
Åstien, ja. Man kørte ikke til Herlufs
holm.

Jeg var ansat som konstitueret adjunkt 
(hed det dengang) og sovesalslærer på 
mellemste sovesal (skolebygningen ud

mod Smøgen) og skulle som ugift (der 
ansattes kun ugifte folk) naturligvis spise 
på skolen, hvor jeg altså havde pligter 
som bordholder.

Første gang jeg skulle øse frugtsuppe 
op, lød pludselig Hmbs hviskende stem
me bag mig: Der er beregnet tre tvebak
ker til hver! — Det var store tvakker den
gang.

Uforglemmelige, lunefulde, allestedsnær
værende, alvidende m.h.t. skolens sager, 
til tider elskelige, ofte irriterende Hmb. 
Ja, for folk, der kan ordne ak i et sam
fund, stort eller lille, og samtidig ser ud, 
som om de var ganske klar over deres 
evner, er altså irriterende.

Hvis skolens rektor var monarken, så 
var Hmb samtlige ministre — undtagen 
måske hvad angår finanserne.

Godsforvalteren var manden, der sty
rede økonomien. Det at få sin adjunktløn 
udbetalt var en meget personlig sag. I 
dag får lønmodtageren en meddelelse om, 
at et beløb er indsat på konto det og det. 
Men så længe godsforvalter Lind gjorde 
tjeneste, kom han hver månedsdag som 
en ærværdig patriark med et kønt fader
ligt smil i det lange grå skæg personlig 
over i Vylen eller ind på lærerværelset 
i det store frikvarter og overrakte de nøje 
aftalte penge til den taknemmelige hører, 
som omhyggeligt kvitterede for beløbet.

Man kunne glæde gamle Lind ved at 
sige — med en formular han elskede — 
Til takke betalt! Så blinkede man med
vidende til hinanden, og han gik med 
sin ejendommeligt dansende gang videre.

Hmb på nøddetur i Stenskoven, ca. 1920. 
— Cand. phil. Jörgen Hammershaimb 
blev adjunkt på Herlufsholm i 1888, 
økonomiinspektør 1898, overlærer 1911-

Lind foran godskontoret, til højre (sam
men med overlærer Julius Petersen), ca. 
1920. — Exam-, juris Theodor Lind blev 
godsforvalter på Herlufsholm 1888. I 
1928 gik han af, og i 1930 døde han.

Højdepunkterne i hans offentlige til
værelse var to: når han i åben vogn og 
med de to smukke brune for kørte til 
skovauktion, og når han om efteråret i 
fuldt udstyr drog afsted til klapjagterne.

Men en af jagtkammeraterne mumlede 
engang: Han er jo med, for at vildtet 
kan få en chance!

*
Vel, der var for mange etablerede former 
for livet på skolen dengang. Borelli og 
jeg, som blev ansat samtidig, var snart 
klar over det. Andre var det nok også. 
Men vi to unge personer demonstrerede 
en dag, vi var alene på læsestuen, ved at 
stå på hænder op ad væggen lige under 
det gamle portræt af Herluf Trolle, tæt 
ved den gamle Kählerkamin, som stod i 
hjørnet. Borelli kan ikke huske det. Men 
jeg kan.

I nr. 3 efterlyste redaktionen billeder af 
Sophus Wiig og Niels Rudolph Gade. Vi 
havde den glæde, at sognepræst Knud 
Aar up (T9) betroede os sin skoletids fo
tografialbum med bl.a. billeder af Wiig, 
men Gade mangler vi stadig. Også bille
der af Julius Petersen, Jerntoft, Mørch, 
Krarup, Gøtzsche og Helms vil vi meget 
gerne have. Hvem kan hjælpe os?
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OBS! Bemærk stedet!

TORSDAG DEN 28. MARTS 1974 KL. 19,30

afholdes Herlovianersamfundets

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
i Frederiksberg Selskabslokaler, Allégade 10, med følgende

DAGSORDEN
1. Formanden aflægger beretning.
2. Kassereren aflægger regnskab.
3. Godkendelse af budget for 1974.
4. Fastsættelse af medlemsbidraget for 

1974, jfr. lovens § 4, stk. 2.

5. Valg af formand.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

andre embedsmænd.
7. Forslag til ændring af lovens § 4.
8. Eventuelt.

Ad pkt. 3.
Bestyrelsen foreslår følgende budget for 1974:
Kontingenter .............................................
Renter .........................................................
Herlovianeren ............................................. 18.000,00
Fester og sammenkomster ........................ 19.000,00
Repræsentation ......................................... 1.500,00
Administration ......................................... 3.500,00

38.000,00
4.000,00

42.000,00 42.000,00

Ad pkt. 4.
Bestyrelsen foreslår kontingentet for 1974 fastsat til kr. 70,- for 
almindelige medlemmer og kr. 35,- for de 8 yngste årgange og 
pensionister.

Ad pkt. 5.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kai Dorph-Petersen (’43), der er 
villig hertil.

Ad pkt. 6.
Efter tur afgår E. Schaumburg-Müller (’29) og Jan Trier (’58). 
Bestyrelsen foreslår genvalg, og de pågældende er villige hertil.
Ad pkt. 7.
Bestyrelsen foreslår følgende affattelse af lovens § 4:

»Kontingentet fastsættes ved hvert års ordinære generalforsam
ling. I indkaldelserne til ordinær generalforsamling anføres besty- 
reslens forslag om kontingentets størrelse for det løbende regn
skabsår.

Forslag om ændringer på mere end 25% af det sidst gældende 
kontingent skal dog behandles efter samme regler, som gælder for 
lovændringer.

For de 8 yngste årgange er kontingentet halvdelen af det kon
tingent, der gælder for de øvrige medlemmer.

Pensionister, som ønsker der, kan betale det foran nævnte redu
cerede kontingent.

Har et medlem ikke betalt kontingent, efter at han 3 gange er 
blevet anmodet herom, betragtes han som udtrådt, medmindre be
styrelsen træffer anden bestemmelse.

Når økonomiske forhold taler derfor, kan bestyrelsen dels ind
rømme hel eller delvis kontingentfritagelse for en begrænset periode 
eller for stedse, og dels eftergive eventuelle restancer.»

Nugældende affattelse af lovens § 4:
»Kontingentet fastsættes ved hvert års ordinære generalforsam

ling. I indkaldelserne til ordinær generalforsamling anføres besty
relsens forslag om kontingentets størrelse for det løbende regn
skabsår. Forslag om ændringer på mere end 25% af det sidst gæl
dende kontingent skal dog behandles efter samme regler, som gæl
der for lovændringer.

Livsvarigt medlemsskab kan opnås ved een gang for alle at be
tale 20 gange det gældende fulde kontingent.

For de 8 yngste årgange er kontingentet halvdelen af det kontin
gent, der gælder for de øvrige medlemmer.

Pensionister, som ønsker det, kan betale det foran nævnte redu
cerede kontingent.

Har et medlem ikke betalt kontingent i 3 år i træk, betragtes 
han som udtrådt og kan ikke genoptages, før restancen er betalt.

Når økonomiske forhold taler derfor, kan bestyrelsen dels ind
rømme hel eller delvis kontingentfritagelse for en begrænset pe
riode eller for stedse, og dels eftergive eventuelle restancer.«

Efter generalforsamlingen tvangfri fællesaften for deltagerne.
Bestyrelsen.

OBS! Det er i Allégade 10, generalforsamlingen finder sted!
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Asger Olsen 
1903-1973

Næstved Tidendes chefredaktør, cand. jur. 
Asger Olsen (’22) døde den 15. marts 
1973.

Han var medlem af Herlufsholm-Fon- 
dens bestyrelse og udpegede underteg
nede til sin efterfølger. Dette og et langt 
og godt bekendtskab motiverer mig til at 
skrive om ham.

Jeg mødte første gang Asger Olsen i 
formentlig 1946 eller begyndelsen af 
1947, da jeg opsøgte ham for at spørge, 
om — og i givet fald hvordan — jeg kun
ne blive journalist. Asger Olsen rådede 
mig til at læse videre først og helst tage 
en universitetseksamen (som han selv 
havde gjort det).

Jeg kunne ikke vente så længe og be
gyndte derfor et andet sted end på Næs
tved Tidende.

Mange år efter var også jeg blevet 
redaktør, og vi mødtes ved en lang række 
lejligheder, oftest vel når Dansk Presse
nævn holdt møde. Jeg var i 1970-71 se
kretær for dette nævn, og Asger Olsen 
var medlem — et medlem, der forbandt 
juridisk viden, pressemæssig erfaring og 
menneskelig forståelse. Han var en op
levelse: en skarp hjerne og et stort hjerte 
i én person.

Vi mødtes også, når Danske Dagblades 
Fællesrepræsentation holdt møder, og vi 
fandt ofte sammen i et hjørne ud på af
tenen. Vi aftalte, at jeg skulle komme til 
Næstved, og at vi skulle følges ad på en 
nostalgisk vandring gennem skoven ud til 
den gamle skole.

Vi fik aldrig foretaget denne spadsere
tur. Vi havde vel begge for travlt. Men 
jeg er ked af, at det ikke lykkedes. Og 
det var vel mest min skyld.

Asger Olsen blev ansvarshavende chef
redaktør for Næstved Tidende den 1. 
oktober 1943 og efterfulgte sin fader, H. 
P. Olsen, der oprindelig var landmand. 
Landbrugsfaget stod også Asgers hjerte 
nær. Det hævdedes, at han kendte hvert 
eneste dyr af præmieformat i Sydsjæl
land, i hvert fald i sine første redaktørår.

Asger var sine medarbejderes ven, sine 
kollegers ven og sine gamle skolefællcrs 
ven. Jeg skriver ikke »skolekammerater«, 
fordi denne betegnelse vist forudsætter et 
vist tidsfællesskab. Jeg var lige så meget 
en kammerat for ham, som hans klasse
kammerater var.

At han blev medlem af Herlufsholm- 
Fondens bestyrelse, anser jeg for en helt 
given ting. At han udpegede mig til sin 
efterfølger (og røbede det for mig ret 
længe før sin død), anser jeg for et rid
derslag fra en ædel kollega og kammerat.

Jeg respekterer ham højt som journa
list, som bladleder, som kollega og ven 
og — først og fremmest — som menneske. 
Æret være hans minde.

Bent Thorndahl (’47)

Fik-Fak/Batøk 1974
DET er ikke for tidligt at sætte et stort 
X i kalenderen ved Kristi Himmelfarts
dag, torsdag 23. maj.

Foreningen 29’s Fik-Fak Fraktion A/S 
opfordrer alle med pårørende til at ind
varsle sommeren ved denne festlige sam
menkomst, der begynder kl. 10 slet på 
det sædvanlige sted uden hensyn til vej
ret. Husk en madpakke i år.

Trolleaften
opa

Lolland
SIDSTE år kom der til at mangle et led 
i den gyldne kæde af lolland-falsterske 
Trolle-fester, men i år sørgede Jørgen 
Glenert (’44) for påny at tromme lands
delens herlovianere sammen den 14. ja
nuar. Alle, som var til at spore op via 
gammelt bekendtskab og Herlovianer- 
samfundets medlemsfortegnelse pr. 1. no
vember 1973, fik indbydelse. Ved fristens 
udløb havde der meldt sig 11 gamle diple 
med tilsammen otte damer, og vi tog da 
med glæde mod et tilbud fra Alfred Hov
mand (’25) og frue om at flytte festen 
fra hotellet i Maribo til »Frederiks- 
minde« i Fuglse.

En smukkere ramme om sammenkom
sten end de hovmandske gemakker kan 
næppe tænkes, med levende lys og flam
mende pejs. Vi kunne lige få plads om 
det ovale spisebord, der stemte sindene til 
fest med strålende service og buketter i 
Herluf Trolles farver. Ædle vine og vel
tillavede retter gik op i den harmoni, som 
kun et privathjem kan byde på. Fest
talen for stifterne og skolen holdt Jon 
Krabbe (’54), Andrei Grønnegaard (T3) 
og Lorenz Stage (T4) kappedes fra hver 
sin side om at prise værtinden, Svend 
Bang (’26) slog bro fra sin damesang ved 
Trolleballet 1925 til de deltagende livs
ledsagersker, og fru Fritze — datter af 
den navnkundige forpagter Hertz på 
Herlufsholm og gift med Christian Jør
gensen (T8) — kvitterede smukt. Vær
ten åbnede og sluttede banketten med 
glade ord.

Efterpå øgedes selskabet af Hovmand
ske sønner med velsignede hustruer, Te 
deum’ets toner hørtes, snakken gik. Men 
ingen gik, før alle havde styrket sig til 
den lange hjemfærd med landlig natmad 
— oh røget vildsvin, oh rullet lam! Vi 
har da lært for livet på den gamle skole!

Henrik Hertig (’33)
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Herlovianersamfundets årsregnskab for 1973
Indtægter:
Kontingenter 1973

Indgåede ...........................................................................................................
Tilgode pr. 31.12. 1973 ..................................................................................
Tidligere afskrevne kontingenter indgået.....................................................

Renter ................................................................................................................
Overskudsandel ved salg af »Herlufsholm gennem 400 år«...........................
Bidrag ................................................................................................................

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

og sletning på grund af restancer.................................................................
-4- overført fra delkrederekonto .................................................................

Kurstab ................................................................................................................
Underskud ............................................................................................................

Budget Udgift Indtægt
(38.000,-)

33.025,00
8.465,00

165,00 41.655,00
( 3.800,-) 3.774,58

152,25
( 200,-) 60,00

(18.000,-) 16.525,99
(14.000,-) 16.172,70
( 1.500,-) 1.383,80
( 4.000,-) 3.338,35

( 4.500,-) 10.035,00
4.870,00 5.165,00

5.877,00
2.821,01

48.462,84 48.462,84

Legat
regnskaber 
1973

Samlet legatformue pr. 1.1. 1973 ...........................
Renteindtægter 1973 ................................................
Uddelte enkelegater .................................................
Uddelte studielegater ................................................
Depotgebyrer m.v........................................................

330.939,13
17.359,04

3.600,00
12.000,00

491,88
16.091,88 16.091,88

1.267,88 1.267,16
332.206,29

Formue pr. 31.12. 1973, 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 Johansens Legat ................................................  
Knud Høgsberg Petersens Mindelegat ................................................  
Kammerherre Sophus Hennings Boglegat ............................................  
Sekretariatschef V. Clausen Hansens Legat ........................................

Kursværdi pr. 31.12.1973 Nom. værdi
(25.225,32) 49.913,32
(10.880,64) 17.265,64
( 4.090,32) 7.452,82
( 7.053,38) 11.596,38
(33.336,29) 63.744,29
(14.280,18) 25.839,18
(21.412,83) 39-914,33
( 8.491,36) 14.388,86
( 7.581,35) 14.136,35
( 5.529,56) 9.314,56
( 3.125,25) 4.776,25
(41.526,31) 73.864,31

(182.532,79) 332.206,29
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Status pr. 1. januar 1974
Aktiver: Aktiver Passiver
Kassebeholdning .................................................................................................................... 186,00
Girokonto ................................................................................................................................ 186,16
Sparekassen København-Sjælland 05 297 .............................................................................. 756,67
Sparekassen København-Sjælland, 06 909 .............................................................................. 7.185,00
Handelsbanken, Kultorv afd.:

C 525352 ............................................................................................................................ 527,00
491156 ............................................................................................................................ 1.451,03
491245 ............................................................................................................................ 500,30

Bikuben ..................................................................................................................................... 61,01
Værdipapirer (nom. 69.300,-) ............................................................................................... 34.643,50

Kontingentrestancer: 
Saldo pr. 1.1. 1973 ........................................................................................................... 16.785,00
4- indbetalt i 1973 ........................................................................................................... 5.655,00

11.130,00 
+ restance for 1973 ........................................................................................................... 8.465,00

19.595,00 

9.560,00
4- indestående på delkrederekonto pr. 1.1. 1973 ........................................ 10.430,00
4- overført til driftsregnskab.......................................................................... 4.870,00 5.560,00 4.000,00

Mellemregningskonto, diverse legater .................................................................................. 7.800,00

Passiver: 
Forudbetalte 1974-kontingenter .......................................................................................... 240,00
Diverse debitorer .................................................................................................................... 12.089,35

Kapitalkonto:
Formue pr. 1.1. 1973 ............................................................................................................... 47.788,68
4- underskud 1973 ................................................................................................................ 2.821,01 44.967,67

Formue pr. 1.1. 1974 ................................................................................................................ 57.297,02 57.297,02

55



3b4 STATENS PIDaGOGISkE
STUDIESAMLING 
lersø parkalle 101
210 0 K H 0

Herlovianersamfundets Årsfest
- Trollefesten -

— udsat fra januar — afholdes lørdag 23. marts kl. 18.30.
— Assurandørernes Hus, Amaliegade 10, København K.
— Pris: 100 kr. pr. deltager. De 8 yngste årgange: 50 kr. Herlovianersamfun- 

dets medlemmer med led sager/led sager ske opfordres til at komme. (For 
ledsager/ledsagerske til de 8 yngste årgange er prisen også kun 50 kr., mens 
de ældres ledsager/ledsagerske må erlægge fuld pris.)

— Tilmelding: advokat Jan Trier, Gammel Strand 34, 1202 København K — 
tlf. (01) 14 32 36. Senest onsdag 20. marts.

— Program: En smuk, festlig middag af fornem karat med diverse vine ad 
libitum, kaffe-cognac, hyggesnak og dans, natmad.

— Påklædning: Smoking eller hvad man nu har af fest-gå-ud-tøj.
— Gæster: Årgang ’03, ’08, ’13 og ’23 med ledsager.

HERLOVIANEREN Vulle
Redaktion:
Redaktør Sven Tito Achen (’40)
Kong Georgsvej 52, 5. sal 
2000 København F 
Telefon (01) FAsan 9891
Stud. med. Mikkel Vass-Sørensen (’70)
Ådalsvej 53
2720 Vanløse
Telefon (01) 71 80 59
Personalia:
Hvem har lyst til at påtage sig denne 
vigtige (og morsomme) del af redaktio
nen? Det bedste ville være, hvis 2-3 per
soner kunne dele opgaven. Hvem vil? 
Hvem kan?
Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri
Torvet 10
4600 Køge

I NR. 2 side 28 bragte vi et udsnit af et 
gruppebillede af diple og hørere fra vin
teren 1921-22. På hørerrækken, mellem 
Vilhelm Stephensen og Hans Jørgen 
Helms, sad en ung mand, der blev be
tegnet som »ikke identificeret«. Takket 
være henvendelser fra Dan Clausen (’25) 
og F. J. Billeskov Jansen (’26) kan vi nu 
oplyse, hvem manden er:

Magister Aksel Peter Fritz Volten var 
født 1896, student fra Sorø 1913 og blev 
1. august 1921 ansat som adjunkt på Her
lufsholm. Her underviste han i latin og 
græsk og var kendt under navnet Vulle. 
Han var lærd og livsfjern, undervisning 
lå ikke for ham, og efter 5-6 år på Her
lufsholm tog han til København, hvor 
han senere blev kendt som ægyptolog.

Herlovianerf rokosterne 
i København

Ændring af mødested.
Efter gennem 17 år at have indtaget 

206 frokoster på Grand Café har etablis
sementet nu meddelt, at man ikke læn
gere vil kunne huse os til tirsdagsfro
kosterne. Der skal indrettes diskotek i 
ejendommen.

Nyt mødested fra og med tirsdag den 
5. marts bliver:

Restaurant Tivolihallen på hjørnet af 
Stormgade og Vester voldgade vis å vis 
brandstationen.

På gensyn dér tirsdag den 5. marts kl. 
12.15 slet.
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