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Ved Samfundets Trollefest den 19. januar
2013 i Moltkes Palæ var samlet i alt 178,
gammelherlovianere og gæster. Trolletaler
var lektor Ann K. Hansen (’93) fra
Herlufsholm.
Nu sidder der nok nogen og tror, at fordi
jeg er sådan en ung Trolletaler, så bliver
det sjovt. Men DER tager I fejl!
Da Formanden ringede en søndag i
september og spurgte, om jeg ville være
årets Trolletaler, begyndte mine kinder at
prikke, hjertet at banke, og fødderne gik i
cirkler. Mine første tanker – da tågerne
lettede – var, at det jo kun er mænd, der er
Trolletalere. Det er i øvrigt meget sværere
at være kvindelig Trolletaler, mændene
kan klare sig med en klipning og en
smoking. For en kvinde er der hår, kjole,
negle, smykker, strømper, sko – ja, og så
talen.
Alle har jo forslag til, hvad sådan en tale
skal omhandle. Min far mente, at jeg skulle
nævne Søren Kierkegaard, da han jo fylder
200 i år, og Ingrid Sinding mente, at det
var Birgitte Gøye, der var den spændende
– hun havde jo i virkeligheden skilt sig ud
fra mængden.
Efter grundige overvejelser valgte jeg at
være autentisk – at fortælle min egen
historie – og holde mig til det, der står mit
hjerte nær. I uhindret adgang til at tale i
denne sluttede kreds er der to emner, jeg
vil kredse om. Det ene er (helt originalt!!):
hvordan oplever jeg dette særegne
herlovianske sammenhold – hvad er det,
der gør, at ung som gammel finder det
værdifuldt at valfarte til Trollefest – til
Trollemorgen – og andre vigtige dage for
Skolen? Det andet aspekt er tæt forbundet
hertil og til mit virke på Skolen, nemlig
uddannelse, læring og dannelse.
Den amerikanske præst Robert
Fulgham skriver i sit digt „All I ever really
needed to know I learned in
Kindergarten“, blandt andet følgende:
„Most of what I really need to know about
how to live, and what to do, and how to be,
I learned in Kindergarten. Wisdom was not
at the top of the graduate school mountain,
but there in the sandbox at nursery school.
These are the things I learned: Share
everything. Play fair. Don’t hit people. Put
things back where you found them. Clean up
your own mess. Don’t take things that aren’t
yours. Say you’re sorry when you hurt
somebody. Wash your hands before you eat.
Flush. Warm cookies and cold milk are good
for you. Live a balanced life. Learn some
and think some and draw and paint and
sing and dance and play and work some

every day. Take a nap every afternoon.
When you go out into the world, watch for
traffic, hold hands, and stick together. Be
aware of wonder…“
Dette er skønne anvisninger – og utvivl–
somt vigtige principper i forhold til at leve
et godt liv. Jeg vil dog driste mig til at
udfordre Robert Fulgham lidt med
begrebet livslang læring. Jeg gik jo selv to
gange i gymnasiet – først i USA og dernæst
på Herlufsholm. I USA gik jeg på et af
landets top-tre gymnasier. Der lærte jeg
noget om at tage ansvar, om at tale i store
forsamlinger, om at skabe kompromiser –
og om at man voksede, når man ud–
fordrede sig selv. Dette skete dog ikke i
klasselokalerne, men gennem MUN, en
rollespilsleg, hvor man var delegeret til
FN.
Næste gang på gymnasiet, endelig hjemme
i Danmark på Herlufsholm, lærte jeg noget
om at gebærde sig, og om at lytte mindst
lige så meget, som jeg talte, og også lidt om
at drikke øl. Jeg husker mine Trolletalere i
Kirken – ikke som en enkelt – men som et
amalgam af forskellige, ældre mænd, der
oppe fra prædikestolen – gennem deres
livserfaring – kunne hjælpe os unge diple
lidt på vej. Det har en dannende effekt, det
at høre om Herluf Trolle – om hans
heltestatus – om Herluf Trolle, renæs–
sancemennesket – om Herluf Trolle,
søhelten – og at forstå, hvordan han og
Birgitte skabte rammen om det, der nu var
mit højt elskede hjem og dannelsesrum.
Dannelse var også, da jeg lærte noget om,
hvordan det, Hakon Mosbeck og Silke
Bock kalder „Arvingerne“, gebærder sig. I
„Arvingerne“ skriver de mest genkendeligt
om den danske adel. De skriver fx, at
Ulrich Holstein- Holsteinborg siger: „HC
Andersens lejlighed er intakt, for vi låste den
af, da han døde i ´75“. (Det er en ultra
typisk vending, (skriver de): ordet ,Vi‘
bliver brugt om ting, hans forfædre gjorde
for flere hundrede år siden, og ,75‘
henviser her til 1875).
I eventyranalyse taler man om Hjemme –
Ude – Hjemme – og således gik det også
her med mig – efter nogle år ude, vendte
jeg tilbage til Herlufsholm. Der følte jeg, at
jeg var kommet hjem til mine rødder, der
var plantet ved Susåens bred – at jeg var
kommet FULL CIRCLE. Little did I know,
at denne FULL CIRCLE små otte år
senere ville blive til en ROUND SQUARE.
Jeg har kunnet konstatere i mine år på
Herlufsholm, at man bliver ved med at
lære, man lærer af sit arbejde, man lærer af
at reflektere, man lærer af sine kolleger –
og af sine elever!
3

Sidste gang, jeg lærte noget vigtigt af en
elev, var, da jeg modtog en film og et brev
fra en tidligere elev, hvor der blandt andet
stod: „Og nå ja, så handler filmen om
personlig udvikling og om at udvide sin
horisont, hvilket du må have set mig gøre en
del gange i min tid på Herluf – uanset om du
har været klar over det eller ej“.
Udover at det rørte mig dybt at modtage så
fint et brev fra en tidligere dipel, lærte det
mig endnu engang, at vi sætter fodspor, at
uddannelse og dannelse af unge men–
nesker påvirker, og at de ting, vi har held
til at påvirke vores unge mennesker med i
de år, vi har dem – sætter spor i deres
fremtid. Denne udvikling kan være
uendeligt svær at spore i øjeblikket, men
ved at vi udfordrer diplene, udvikles de –
uagtet om vi ser det eller ej.
Jeg har i de sidste år med Round Square
fulgt elever, der har sat fodspor i Indien, i
Thailand (hvor konferencen sågår hed
„We walk together“), i England og på
Færøerne og senest i Kenya. Vi taler om
fodspor på konferencer – carbon fodspor.
Lige så vigtige er dog de fodspor, der bliver
afsat i vores diple. Nogle af de oplevelser,
jeg ved, har sat fodspor i vores diple, vil jeg
her dele med jer gæster. Jeg ved, at
Christoffer udviklede sig i Kenya, da han
stod ansigt til ansigt med børnene i en
Masai landsby og oplevede, hvordan de
sloges om de rester, vi havde med fra vores
overdådige frokost. Jeg ved, at Josephine
udviklede sig, da hun trodsede sin søsyge
under sejlads i en gammel trækutter ude
på Atlanten oppe ved Færøerne og selv
fangede to store fisk, som vi så efter–
følgende spiste til frokost. Jeg ved, at
Kasper udviklede sig, da jeg havde lovet
ham, at den skole, han skulle ned på i
Indien, var en prinseskole – han stod ugen
efter og tog bad i en spand i et værelse med
tremmer for vinduerne. Jeg har gang på
gang set vore diple krympe sig – for
derefter at rette sig – højere, stærkere og
mere beredte til at møde fremtidige
udfordringer på deres vej, når disse
dannelsesrejser har sat deres fodspor.
Det er mit store privilegium at arbejde
på Herlufsholm, hvor vi har et mål om at
være en skole i verdensklasse. Men hvad er
det?
Det er uomtvisteligt, at en god skole
skal have et højt fagligt niveau – helt i top.
Men når vi tænker tilbage, er det så ikke alt
det uden om, som vi husker, som danner
og som uddanner? For et par år siden fik vi
besøg af selveste Herluf nede på Skolen.
Jeg mindes, at jeg følte det helt pudsigt –
nærmest som en teenagepige i selskab med
Justin Bieber! Hvad er det så, denne

Herluf kan? Som jeg læser ham, (og nu vil
Susanne Geisler givetvis ikke rose min
historiske korrekthed), ville Herluf en
skole for både adelsmænds og andre
retskafne borgeres sønner. Dette læser jeg,
som at Herluf havde til hensigt at uddanne
unge mennesker, der var rede til at tage
lederskab og ansvar på sig. Han var et
renæssancemenneske, både berejst og
belæst og kendte værdien af at have
kendskab til andre lande, kulturer og
sprog. Sluttelig huskede Herluf os på, at de
gyldne kæder forpligter. De, der bærer de
gyldne kæder og har fået meget, er særligt
forpligtede til at give noget igen. Alle disse
grundtanker genhører vi, omend i en
noget moderniseret form, hos den tyske
skolemand og pacifist, Kurt Hahn,
idéfader til ikke kun Round Square, men
også til Duke of Edinburgh, CAS, Outward
Bound og United World Colleges. Altså en

Generalforsamling og Fællesaften
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde til
Herlovianersamfundets ordinære gene–
ralforsamling, der som annonceret i den formelle
indkaldelse på side 3 i bladet, finder sted tirsdag
den 12. marts 2013, kl. 18.00 i Buens Ejendom,
Vesterbrogade 6 D, 5. sal, mødelokale I og II, 1620
København V.
Der vil være mulighed for at kommentere
bestyrelsens beretning og komme med forslag og
idéer. Efterfølgende vil der være socialt samvær
efter et angiveligt spændende indlæg af
Forstanderen, der angiveligt vil fortælle om
Skolen, forstanderembedet og den ny fundats.
Der er selvbetjent øl m.v. fra kl. 17.45.
Jubilæum / Reunion på Herlufsholm
den 25. maj 2013
I fortsættelse af den orientering, der blev givet i
forrige nummer af Herlovianeren, kan det oply–
ses, at der til jubilarer og ledsagere (dvs. år–
gangene ’38, ’43, ’48, ’53, ’58, ’63, ’68, ’73, ’78, ’83,
’88, ’93, ’98, ’03 og ’08) sendes indbydelser ud i
løbet af april måned.
Der er ved at blive sammensat et særdeles
spændende program for dagen, der inkluderer et
betydeligt mål af socialt samvær med frokost i de
respektive spisesale.
Skolen og Herlovianersamfundet håber på et
stort fremmøde. Måtte der være konkrete spørgs–
mål til arrangementet, kan der rettes henven–
delse til sekretær Janni Zacho, telefon 55 75 35 56
eller e-mail: herlovianer@herlufsholm.dk
Fik – Fak
Samfundets medlemmer og bladets læsere i øvrigt
opfordres til Europadag/ Kristi himmelfartsdag,
den 9. maj 2013, kl. 10.00 at møde op på plænen i
Charlottenlund Skov, evt. medbringende
madkurv m.v.
Fik-Fak turneringen mellem gammel–
herlovianere og gammelsoranere forventes
afsluttet kl. ca. 13.00.

hel bevægelse af skoleorienterede pro–
grammer, der alle deler en grund–
forståelse om, at unge mennesker skal gøre
ret, at de skal dannes i et fælleskab, der
giver dem adgang til muligheder for at
uddanne og danne sig gennem mødet med
andre kulturer, udfordringer, ansvar og det
frivillige engagement. Således kommer vi
igen Full Circle til Round Square.
I begyndelsen spurgte jeg jer gæster, hvad
det nu mon var, der bevirkede, at det var
så skønt at ses her – igen og igen – og
udveksle erfaringer og røverhistorier –
nyde hinandens selskab og smage en tår
vin. Jeg oplevede selv efter både fem og ti
år ved mødet med mine klasse–
kammerater, at det var vigtigt at fortælle
de gode historier. At skabe karriere. At
have success, søde børn, stærke ægte–
skaber. Jeg oplevede til gengæld efter 15
år, at vores kontakt til hinanden var

modnet, og at den nu blev båret af en
glæde og en vilje til at støtte hinanden og
en erkendelse af, at det grundlag, der var
blevet lagt i dannelsesårene på Her–
lufsholm, også holdt til en ærlig snak om,
at firmaet ikke altid gik så godt, manden
ikke altid var lige samarbejdsvillig – og
børnene ikke altid lige artige!
Jeg glæder mig nu over at være 20-års
jubilar i år – og over, at de venskaber, der
skabtes på Herlufsholm og i Herlovi–
anersamfundet, nu fortsat kan udvikles,
være en støtte, en kilde til morskab – og til
gensidig inspiration. Således kan vi stadig
lære af hinanden – og sammen skabe den
sidste cirkel i aftenens tale – netop den, vi
danser i aften. Jeg vil glæde mig til aftenens
Lanciers – til at slutte cirklen og starte nye
cirkler.

Til trods for, at der var snestorm udenfor, var
der utrolig megen varme og kærlighed i festsalen.
Jeg overbragte Samfundets hilsen i form af et
rungende Herlovianerhurra-råb med rullende r’er
og overbragte samtidig en vingave fra Samfundet.
Vi håber på og må gå ud fra, at vi i år
generobrer trofæet, som soranerne vandt fra os i
2012.
Nye tider – Herlufsholm 1934-1990
Herlufsholm Stiftelse har netop udgivet bogen
„Nye tider – men end lyser Skovklosters mure“,
skrevet af Lars Matthiessen (’49), omhandlende
Herlufsholms historie 1934-90.
Bogen er en fortsættelse af professor
Flemming Tolstrups (’24, 1906-98) tre-binds
værk om Herlufsholms historie fra 1565.
Bogen, der er produceret af Books on Demand,
kan erhverves i enhver boghandel for kr. 399,00.
Bogen sælges endvidere fra godskontoret for kr.
350,00, hvortil kommer forsendelse med kr. 46,00.
Bogen kan købes ved personligt fremmøde på
godskontoret og/eller bestilles telefonisk på tlf. 55
75 35 01, att. Ingelise Sørensen. I den forbindelse
skal det oplyses, at det er muligt, så længe lager
haves, til en pris på kr. 100,00 pr. bind, at erhverve
Flemming Tolstrups 3-binds værk.
„Nye tider …“ vil blive anmeldt i
juninummeret af Herlovianeren.
For egen regning skal jeg dog allerede nu efter
at have læst værket tilkendegive, at jeg synes, at
det er et rigtig spændende værk.
Heis og Mia – sølvbryllup
Den 23. december 2012 fejrede Heis og Mia, at de
var blevet gift den 23. december 1987.
Der var indbudt til en uformel brunch på
dagen i rektorboligen. Arrangementet blev som
følge af det bebudede store fremmøde flyttet til
festsalen.
Rektorparret havde frabedt sig gaver, æresportal,
hornmusik, taler etc.
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Trollemorgen den 14. januar 2013
Peter Heering (’85) holdt en fremragende
Trolletale Trollemorgen, hvor han fra
prædikestolen var i dialog med tilhørerne.
Trolletalen kan læses på side 4-5.
D.K.H. Kronprinsen og Prins Christian over–
værede i år højtideligheden i Kirken. Besøget på
Herlufsholm var af privat karakter.
Erik G. Geleff (’49) og Lennart
Konow (’54) æresmedlemmer
af Herlovianersamfundet
Under trollefesten den 19. januar 2013 i Moltkes
Palæ blev Erik Gjøe Geleff (’49) og Lennart
Konow (’54) udnævnt til æresmedlemmer af
Herlovianersamfundet.
Oplysningen blev modtaget med vild applaus
og herunder ikke mindst fra de to tilstedeværende
æresmedlemmer Thomas Iermiins (’59) og Søren
Haslund-Christensens (’52) side.
Lennart Konow, der som følge af sygdom ikke
havde mulighed for at deltage i Trollefesten, blev
under overværelse af alle deltagere i festen ringet
op af undertegnede med henblik på en tilsikring
af, at han var indforstået med at modtage ud–
nævnelsen.
Lennart Konow gav udtryk for, at han med
stor glæde modtog æresmedlemskabet, og at han
i den forbindelse glædede sig mest over, at Erik
Geleff var blevet æresmedlem.
Erik Geleff gav udtryk for lignende tanker og
holdt en spændende og tankevækkende takketale.
Udnævnelsesbrevet er gengivet side 9 i bladet.
De venligste hilsener
Christian de Jonquières (’68)

