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60. ÅRGANG

NUMMER 39

AUGUST 1982

Første kvindelige
medlem af
bestyrelsen
Kaj Dorph-Petersen ny formand
Af Jesper Rothe (’74)

Aase Randstoft blandt
generalforsamlingens øvrige
deltagere, før hun blev valgt som det
nye bestyrelsesmedlem.

Som læsere af forrige nummer af Herlovianeren vil have bemærket, var den
årlige generalforsamling fastsat til den
31. marts kl. 19.30.
I indkaldelsen var der lagt op til en
spændende aften, blandt andet fordi
en ny formand skulle vælges. Dette
havde bevæget medlemmer i et hidtil
uset antal, ca. 35, til at møde op.
Formanden bød velkommen og ud
trykte glæde over det store fremmøde.
Som dirigent valgtes Niels Erik Pon
toppidan der med stor flid og dygtig
hed manøvrerede forsamlingen gen
nem den stormfulde aften.

Det var en veloplagt Kaj
Dorph-Petersen, der på årets
generalforsamling blev valgt til ny
formand efter John Richter.
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Ringe aktivitet gav besparelse
Ef er John Richters årsberetning, der
kan læses andetsteds i dette nummer
af Herlovianeren, fulgte kassererens
regnskabsaflæggelse. Af markante po
ster var festudgifterne betydeligt la
vere end budgetteret. Dette skyldes
det beklageligt lave antal deltagere
med deraf følgende mindre tilskud.
Kl. 20.10, netop som regnskabsaf
læggelsen blev afsluttet ankom revisor
og vedstod sin påtegning.

Flankeret af Klaus Aarup og Jan
Trier indtog Aase Randstoft sin
p lads i bestyrelsen efter valget, der
var enstemmigt.
En enkelt af de fremmødte fandt, at
Herlovianeren er for gedigent lavet,
og at der burde spares på dette punkt.
Der fulgte her en kort debat som viste,
at de øvrige fremmødte ikke ønskede
ændringer ved Herlovianeren.
Med decisorsuppleantens tilslutning
til regnskabet blev punkt 3 overstået.
Dagsordenens punkter 4 og 5 blev
behandlet under eet. Forslaget til kon
tingent blev vedtaget. Forhøjelsen føl
ger knapt pristallet. Så fulgte det
stærkt opreklamerede punkt, valg af
formand. Som forud af mange ventet
blev Gregers Møller (’72) og Hans
Ole Knudsen (’58) foreslået. Noget
uventet blev Kaj Dorph-Petersen (’43)
breslået. På denne baggrund holdt
jregers Møller en flink lille tale og
rak sin kandidatur.
Kandidaterne talte om deres ideer.
Dorph talte som altid højt og meget
ænge, blandt andet blev vi delagtig
gjort i gamle minder fra hans bestyrelsestid.
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Debat om fuldmagter
Naturligvis opstod der valgtekniske
problemer, idet nogle af de frem
mødte havde medbragt fuldmagter til
afstemningen. Efter en langvarig og til
tider hed debat besluttede dirigenten,
- under henvisning til Håndbog for
dirigenter og med tilråb fra Poul Hjermind, - at fuldmagter ikke kunne be
nyttes.
Efter optællingen af stemmerne
blev det kundgjort, at Dorph nu ikke

blot var tidligere formand, men tillige
kommende formand. Dorph takkede
for valget i vanlig stil, længe og under
holdende.
Aase Randstoft i bestyrelsen
Af øvrige bestyrelsesmedlemmer blev
Jan Trier og juniormedlemmet Peter
Heegaard genvalgt med akklamation.
Som nyt medlem af bestyrelsen
valgtes Aase Randstoft (’74) der såle
des er det første kvindelige medlem af
Samfundets bestyrelse. Som supplean
ter valgtes på John Richters forslag,
Hans Ole Knudsen og John Richter.
Som revisor genvalgtes Jørn Thomsen
(’31) som suppleant Philip la Cour
(’75). Som decisor genvalgtes Leif
Berg (T9) og til Samfundets vigtigste
post, decisorsuppleant genvalgtes Mo
gens Andreassen (’29). Alle blev na
turligvis valgt med rig akklamation.

Eengangskontingent som
herlovianer-gave
Dagsordenens punkt 7 indeholdt for
slag til ændring af lovene. Forslagene
er trykt i Herlovianeren nr. 37, hvortil
henvises. Her skal blot nævnes, at

John Richter gav en .... lang..... rede
gørelse, og at lovændringerne blev
vedtaget.
Klaus Aarup motnerede forslaget
om reduceret eengangskontingent for
russer. Det er bestyrelsens håb, at
flinke forældre vil forære deres børn
sådanne medlemskaber i studenter
gave. Blandt andet på grund af love
nes § 4 A stk. 3 er ordningen tillige
meget fordelagtig for Samfundet.
Formand Richter fortalte om tan
kerne med repræsentantskabet. Han
lovede indledningsvis it gøre det kort,
hvilket løfte han aldeles glemte.
Formålet er, at repræsentanterne
skal udøve pression over for deres
samtidige med henbliK på deltagelse i
fester, generalforsamling og lignende,
at de skal virke som informationsfor
midlere, og at bestyrelsen kan få
feed-back fra medlemmerne gennem
repræsentantskabet

M> 'stand mod kolllegiet
Chi tian Richter - der ligeledes lo
vede at gøre det kort - udtrykte ønske
om at få repræsentation på skolen.
Unge Richter mener, at Samfundet
ikke er klar over, hvad der sker på
skolen. Således er der blandt andet en
del modstand mod det nye pigekolle
gium.
Klaus Aarup bekræftede, at der er
en del modstand, men at enkelte frem
skridtsvenlige hørere begynder at ac
ceptere, at også piger bør have mulig
hed for at uddanne sig.
Det blev oplyst, at der blandt diplene er et stort ønske om erhvervsvej
ledning fra tidligere diple. Mikkel
Vass oplyste, at der t dligere har været
en sådan erhvervsvejledning, men at
det fra skolens side blev stoppet, efter
at han og Richter lavde været der
nede. Bestyrelsen vil arbejde videre
med sagen.
Utilfreds med Trolkfesten
Jørn Thomsen besværede sig over den
sidste Trollefest. Teaterarrangementet
var ikke nogen gód dé, man bør ikke
sidde på geled når man kommer sam
men. Ideen med Samfundets fester
må være at samle medlemmerne til
kammeratligt samvær. Desuden havde
maden på Brønnum medført et fysisk
ubehag i indtil flere dage.
Samfundets legater blev fremhæ-

Som aftenens dirigent kom Niels
Erik Pontoppidan på en svær opgave,
som han dog løste med flid og
dygtighed.

vet, og en opfordring blev givet til at
bidrage til dem. Der er er i dag et
stort behov for støtte også blandt Herlovianere.
Dorph fandt det rimeligt, at med
lemmerne kunne stemme skriftligt el
ler ved fuldmagt til generalforsamlin
gerne. Han var selv blevet valgt med
23 stemmer ud af Samfundets 993
mulige stemmer.
Tak
Dorph talte igen og takkede sin efter
følger og forgænger som formand,
John Richter. Denne takkede Dorph
og dirigenten, der nyligt er indtrådt
som medlem af Herlufholmfondens

bestyrelse.
Dirigenten sluttede den officielle
del af generalforsamlingen og tak
kede.
Herefter indtog forsamlingen et be

hageligt måltid, hvorunder der blev
holdt indtil flere takketaler. Mikkel
Vass Sørensen takkede på vers både
Richter og Dorph, idet han overrakte
milde gaver. Således passeret.

Et spændende år
med interne
aktiviteter

som næstformand, Jan Trier som kas
serer og Peter Heegaard som sekre
tær.
Formanden for Samfundet er »født«
medlem af Herlufsholm-Fondens be
styrelse, og derudover har Samfundet
udpeget Jan Trier som medlem af
Fondens bestyrelse i stedet for Kaj
Dorph-Petersen, idet Kaj Dorph-Petersen var blevet »fast« medlem af
Fondens bestyrelse.
Vi har i årets løb holdt fem besty
relsesmøder.

Af John Richter (’47)
Ved indledningen af Herlovianersamfundets generalforsamling vil vi min
des de herlovianere, som er afgået ved
døden i det forløbne år. Vi har mistet
fhv. sognepræst Peter Riemann (’27),
landsretssagfører
Arne
Thaulow
Schlüter (’28), greve Peter Moltke
(’42), kaptajn Emil Lassen (udg. ’09),
professor dr. phil. Erik Holtved (T6),
godsforvalter og skovrider Sven Bang
(’26), pens, lektor Svend Juel Møller
(på Herlufsholm 1919-1965), pens,
døvelærer Johannes Forchhammer

(TI), landsretssagfører Gregers Daa
Rosenstand (T 5), Iver Juel (udg. ’51),
greve Ib Holstein-Holsteinborg (’43),
Jan Ulrik Berg de Nully Brown (udg.
’74).
Æret være deres minde.
Størst aktivitet »bag kulisserne«
I øvrigt skal jeg aflægge beretning om
et år, som vel nok har været præget af
større aktivitet »bag kulisserne« end i
det mere udadvendte.
Efter generalforsamlingen sidste år
den 25. marts konstituerede bestyrel
sen sig med Mikkel Vass-Sørensen

Rusfest for de mindre søstærke
Samfundets traditionelle rusfest blev
afholdt den 25. september 1981 i Al
légade 10 på Frederiksberg. Efter en
årrækkes gyngende rusfester på Øre
sund fandt bestyrelsen tiden inde til at
forsøge at holde rusfest under en lidt
anden form, også for at give de min
dre søstærke medlemmer anledning til
at samles med studenterne fra årgang
1981. Rusfesten fik dog beklageligvis
alligevel ikke den tilslutning, som be
styrelsen havde ønsket, men aftenen
forløb godt og muntert med rustale af
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Bl. a. formandsvalget havde fået ca.
35 meldlemmer til at møde frem til
årets generalforsamling.

Klaus Aarup og lidt leg under ledelse
af Kaj Dorph-Petersen.
Simfundets Trollefest blev afholdt
lerdag den 16. januar 1982, også
under lidt utraditionelle former, idet
festen startede med, at deltagerne,
h ¡runder Samfundets jubilar-gæster,
overværede den spændende forestilli ig »Fra Regnormens Liv« på Det
k rngelige Teaters Nye Scene, hvoref
ter der blev serveret teatersnitter m.
ni. i Restaurant Brønnum. Der er ingm tvivl om, at aftenen var vellykket,
o’ tilslutningen var god.
Om Samfundets fremtidige fester
s cal følge det forløbne års mønster,
nnå naturligvis bestemmes af kom
mende bestyrelser. Der har hos den
endnu siddende bestyrelse været me
get alvorlige tanker fremme om at
overlade arrangementet af hvert års
rusfest til yngste årgang GammelHerlovianere under bestyrelsens »cen
sur«, ikke mindst i økonomisk hen
seende.
Endvidere skal vi senere i aften
drøfte ideen om et »repræsentant
skab«, som bl. a. skulle kunne virke
sbm »indpiskere« til Samfundets sam
menkomster.
Siden sidste generalforsamling er
udkommet fire numre af »Herlovianeren«, som fortsat har været i gode
hænder hos redaktøren, Gregers Møl
ler (’72) og Personal ia-redaktøren
Henrik Bahn Petersen (’72). Som det
"il ses af Samfundets regnskab for
981 og budget for 1982 betragter
bestyrelsen »Herlovianeren« som Samundets vigtigste »redskab« til vedlige
holdelse af kontakten mellem Gamnel-Herlovianere.

Ihærdigt legatarbejde
Vi har i bestyrelsen været klar over, at
der i disse år er meget stærkt brug for
Samfundets legatmidler, og bestyrel
sen har ihærdigt arbejdet med tanker
om, hvorledes vi kan forøge støttemu
lighederne. I forbindelse med kontin
gentopkrævningen i 1981 har vi givet
medlemmerne opfordring til at betale
et studiestøttebeløb udover det ordi
nære kontingent, og vi har med glæde
konstateret, at et betydeligt antal af
medlemmerne har fulgt denne opfor
dring, og der er ad denne vej blevet
ca. 10.000 kr. til disposition ud over
de hidtidige legatmidler.
Endvidere har bestyrelsen været i
forbindelse med Statsskattedirektora
tet for at få godkendt »Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat« som
berettiget til at modtage gaver med
den virkning, at disse kan fratrækkes
på giverens selvangivelse. Efter for
skellige forhandlinger med Statsskat
tedirektoratet har vi begrundet håb
om i allernærmeste fremtid at få den
ønskede godkendelse, og det er natur
ligvis vort håb, at denne ordning kan
give Samfundets medlemmer en
endnu bedre spore til at støtte unge
kammeraters uddannelse.
Gaver er velkomne
Endvidere har vi fået oplysning om, at
en Gammel-Herlovianer sammen med

sin ægtefælle har oprettet testamente
til fordel for Samfundet, og det er vort
håb at flere vil følge efter. Ikke
mindst barnløse Gammel-Herlovianere bør betænke, at arv til Herlovianersamfundets legatmidler vil kunne
være en væsentlig mere frugtbar løs
ning på nogle arveproblemer end arveovergang til fjernere slægtninge eller
ubeslægtede, hvor arveafgifterne let
sluger den væsentligste del af den ef
terladte formue. Arveafgiftssatserne
kommer ret hurtigt op på 80 eller 90%
af arven, selvom den endog tilfalder
slægtninge, medens der højst kan blive
taæ
en arveafgift på 35% ved arv
til Herlovianersamfundets legatmid
ler. Samfundets bestyrelse vil til en
hver tid være rede ti at rådgive mu
lige gavegivere og testatorer om den
mc hensigtsmæssige måde at ordne
sår ine problemer på.

Pigekollegiet og Fonden
Som Samfundets medlemmer vil vide,
er der en meget intim og god forbin
delse mellem Samfundet og Herlufsholm-Fonden. Således er i øjeblikket
fire personer gengangere i de to besty
relser. I Herlufsholm-Fonden har man
i det sidste år især arbejdet med pla
nerne om opførelsen af et pigekolle
gium på Herlufsholm, og selvom Her
lovianersamfundets
formandsberet
ning naturligvis ikke skal indeholde en
detaljeret rapport om arbejdet i Her
lufsholm-Fonden, finder jeg det dog
naturligt på grund af samhørigheden
og de fælles interesser at omtale Fon
dens store projekt omkring pigekollegiet og den omstændighed, at Fonden
i øvrigt i betydeligt omfang er økono
misk sikkerhedsnet for nuværende
diple, hvis forældre ikke har råd til at
betale skolepengene på Herlufsholm.
Herlufsholm-Fondens bestyrelse læg
ger i samarbejde med Skolen vægt på,
at der i videst mulig udstrækning ikke

Renovering af legaterne hair
gjort det attraktivt at give

bliver dannet økonomiske hindringer
for optagelse og skolegang på Herlufs
holm gennem de efterhånden ret bety
delige beløb, som Skolen er nødsaget
til at opkræve hos diplenes forældre.
Herlufsholm, Herlufsholm-Fonden
og Herlovianersamfundet er en god
»treenighed«, og jeg føler trang til ved
denne lejlighed at takke Skolen for et
altid godt samarbejde og stor gæstfri
hed overfor Gammel-Herlovianere.

Herlovianerne ændrer sig
Vi må beklageligvis konstatere, at
ikke alle, der er udgået fra Herlufs
holm, føler trang til at være medlem
mer af Herlovianersamfundet. Det er
måske ikke så mærkeligt i betragtning
af, at Herlufsholm ikke længere er
den lille skole, hvorfra der årligt udgik
omkring en snes Gammel-Herlovia
nere, og hvor alle kendte alle, men det
er dog mit indtryk, at der stadig er en
god samhørighed mellem herlovianere, og det er mit håb, at Skolen
gennem sit gode særpræg stadig kan
få de mange til at føle sig som herlovianere livet igennem. Fra bestyrel
sens side vil der til enhver tid blive
gjort mest muligt for at fastholde
dette.
Formandsjobbet krævende
Som det fremgår af indkaldelsen til
generalforsamlingen, skal der om lidt
vælges ny formand. Dette skyldes
ikke, at jeg har mistet interessen for
Herlovianersamfundet eller for andet,
som har med Herlufsholm at gøre.
Det skyldes snarere et hensyn til Her
lovianersamfundet, idet jeg gennem
den seneste tid har måttet konstatere,
at jeg på grund af en tiltagende daglig
arbejdsbyrde ikke kan yde tilstrække
ligt for Herlovianersamfundet.
Da jeg gik med til at lade mig
vælge til formand, var det ikke tan
ken, at det kun skulle være for en
2-årig periode, men som alle ved, er
samfundslivet præget af store proble
mer, og jeg må indse, at jeg ikke har
det overskud af tid og kraft, som med
rette bør kunne kræves hos Herlovianersamfundets formand. Dertil kom
mer, at det i almindelighed sikkert
også er mest praktisk, at formanden
bor nærmere København, end jeg gør.
Jeg vil benytte lejligheden til at sige
en varm tak for dejligt samarbejde i
de skiftende bestyrelser.

Fik-fak en
oplevelse
der fænger
Kristi Himmelfartsdag 1982 - tem
melig sent på formiddagen - samledes
en udsøgt flok herlovianere og sora
nere i Charlottenlund Skov.
Efter at have fået udleveret kæppe
og nedsvælget en solid øl, begyndte
øvningen så småt.
Efter en stund, hvor stadig flere
syvsovere dukkede op fra skovbrynet,
iført cykelklemmer og kæmpestore
smil, forkyndte vor særdeles myndige
og livlige arrangør, Paul Ammentorp
(42), med høj røst, at nu startede
alvoren.
Juniorer, yngre årgange og ældre
årgange (diskretion forbyder mig at
nævne disse ved navn) grupperede sig.
Hurtigt blev fårene skilt fra bukkene,
og toppen af råstyrke og intelligens
stod tilbage.

Mad og gamle minder
Og så var der frokost.
Her kunne til gengæld alle være
med, de sammenlagte klemmer og øl
og snaps blev hevet frem, og man
mokkede sammen på jakker og tæp
per, alt imens man udvekslede gamle
minder og nye udskejelser.
Efter madorgiet brød solen frem
gennem de lysegrønne bøgeblade (me
get romantisk) og straks efter flæn
sede Ammentorps tenor gennem
småsnakken og fuglekvidderet.
Atter samledes man på kampplad
sen, og der startedes ud med dametournering, som suverænt efter tre om
gange blev vundet af Maria Lourdes

Postrero. Herefter gik turen til junio
rerne, som kæmpede bravt, og Pe
ter.................... gik af med sejren.

Toppen af kransekagen
Nu gik det stærkt, både i herlovianer- og soranerrækker.
Enden på legen blev, at toppen af
kransekagen, soraneren Christian Ei
fert (62), soraneren Eskild Kyhn (61),
vores Paul Ammentorp (42) og ligele
des vores Tom Stedding-Jessen (74)
stillede op til kampen på liv og ære.
Efter lang tids kamp væltede Am
mentorps kæp, men Tom fortsatte
ufortrødent kampen for at forsvare
Herlufsholms ære!!, - tilsidst veg han
dog pladsen (herlovianerne er altid så
høflige) for de to fightere fra Sorø
Akademi. Pludselig kæmpedes der
frænde mod frænde og tilråbene æn
drede karakter. Efter adskillige huller
i jorden og ansats til smertende myo
ser i skulderåget, gik soraneren Chri
stian Eifert (62) af med sejren.
Det viser sig, at denne herre adskil
lige gange i 70-erne samt 1980 har
været gennem samme kåring.
Han modtog atter i år sølvpokalen,
og uddelte øl til medkæmperne, for at
vise sin taknemmelighed for fair play.
- Med mange råb om på gensyn
drog vi hver til sit, og sender Ammen
torp mange tak for et veltilrettelagt og
hyggeligt arrangement.
Debutant og fortsætter
Aase Randstoft (74)
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Fra et af møderne, hvor årets
fugleskydning blev planlagt, ses
Peter Bo Jeppesen, Christian Levin,
Joachim Castenschiold, Peter
Jacobsen, Frederik 'Søndergaard,
Philip Graff og Philip Boissevain.
de mange problemer, som betragtet
enkeltvis kun er små, men som tilsamnen udgør en helhed, der er af vital
oetydning for Fugleskydningens for
løb.

Stil over årets
fugleskydning
3, G fortæller om deres forberedelser til den 28. august
På opfordring af »Herlovianeren«
vi vi forsøge at fortælle lidt om de
problemer og overvejelser, vi har gjort
os i forbindelse med Fugleskydningen.
E ihver herlovianer ved, hvilket kæm
pe arrangement det er at stable på be
ne ne, så stort, at vi allerede i slutningen af 2. G var godt inde i det.
Efterhånden som eksamen nær
mede sig, begyndte vi at få travlt med
af arrangere den Fugleskydning, det i
år er os, der skal stå for. Et møde på
»Luen« blev arrangeret og et udvalg
blev nedsat, som skulle løse de indle
dende opgaver med hensyn til udform
ning af 3. G’s embeder.
Besvær med regeringsdannelsen
Alle verdens lande har svært ved at
dånne regeringer, og »staten« Herlufs
holm er desværre ingen undtagelse.
Allerede få minutter inde i mødet
konfronteredes vi med de første prob emer: Hvem skulle være statsmini
st er, hvem tørvetriller, hvilke nye embuder kunne vi hitte på? Vi kunne f.
e cs. tænke os at genindføre sjove,
g imle fugleskydningstraditioner, men
her løb vi ind i store problemer.
Da regeringen blev dannet, be
gyndte hele projektet at blive mere
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overskueligt, da hver enkelt minister
nu kunne tage sig af sit område.
Kommandocentral i GI. Vue
For 3 år siden fik 3. G det privile
gium at få tildelt et lokale i kloster
bygningen, som tidligere fungerede
som spejderlokale. Herfra planlægger
vi Fugleskydningen i en atmosfære,
der på samme tid er præget af hygge
og aktivitet. Til klaverets toner drøftes

Succes vejrbestemt
Dog er det en kendsgerning, at vi
kan lægge nok så meget arbejde i
arrangementet, men
stor udstræk
ning afhænger dagetis succes af vejret.
I denne forbindelse kan vi oplyse, at
regeringens ministerium for meteoro
logiske anliggender har meddelt, at
den 28.8.82 bliver en dag med høj sol.
Vi vil glæde os beget til at se, at
ikke kun årgang ’80, ’81 og ’82 men
også ’25, ’30, etc. møder frem på
dagen. Dette er nødvendigt, dels for at
danne baggrund for 3. G’s fremtidige
virke, dels for at skabe den atmosfære
og stemning, som kun gammelherlovianere formår at bibringe!
Der venter Dem en velkomst, - i
traditionens ånd, men noget ud over
det sædvanlige.
3. G 82/83
Planlægning kan være trættende.
Joachim Castenschiold betragter med
hånden under kind Christian Levin
bringe orden i papirerne.

RUSFEST 1982
- med nyt formidabelt indhold
Fredag den 10. september kl. 19.00 byder Herlovianersamfundet de nye medlemmer fra årgang 1982
velkommen.

De dejlige rammer omkring festen bliver
Restaurant Josty, Pile Allé på Frederiksberg.
Samfundet byder på stedets uforsvarligt overdådige
kolde bord med to øl, to snapse, kaffe og cognac.

Prisen pr. deltager er for årgang ’82 - kr. 19,82 (!).
For de otte yngste årgange 95.- og for »rigtige«
medlemmer 190.- kr.

Dette er sidste udkald for alle - også russer.
Tilmelding sker pr. check (helst) eller giro 6 07 94 90
til Adv. Jan Trier, GI. Strand 34, 1202 Kbh. K.

Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 3. september.

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
TID:

STED:
DAGSORDEN:

Tirsdag den 7. september kl.
12.00
Tivolihallen på hjørnet af Storm
gade og Vester Voldgade
Iflg. lovene.

Ifølge lovene skal en ekstraordinær generalforsam
ling endeligt vedtage de lovændringer, der blev ved
taget på den ordinære generalforsamling i marts d. å.
Det drejer sig om to ændringer til § 4 - vedrørende
kontingentet - og en ny §9 - vedrørende generalfor
samlingen.
Lovændringerne blev vedtaget på generalforsamlin
gen den 31. marts med samme ordlyd som trykt i
Herlovianeren nr. 37, december 1981.
Efter generalforsamlingen er der ordinær tirsdagsfro
kost.

Påklædning: Skolegalla eller tilsvarende.
Bestyrelsen

På festligt gensyn
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Bestyrelsen

Hårde tider i 1870
mildnet »fra oven«
Uddrag af skolens protokol
De sanktionsmidler, skolens lærere
har kunnet gribe til i forbindelse med
undervisningen på skolen, har gennem
tiden undergået en udvikling, der er
mindst lige så stor som ændringen af
selve undervisningens indhold. Begyn
delsen blev taget allerede i 1870.
Det vidner følgende uddrag af sko
lens gamle protokoller om:
»Vedr. skrivelse til Rektor af II. fe
bruar 1870 har Hs. Ecell. Forstanderen
fastsat som følger:
1. Den i § 12 af den almindelige
Instruktion for Skolens Lærere inde
holdte tilladelse til at straffe en Disci
pel korporligt på grund af vedvarende

Dovenskab skal for Fremtiden betinges
af, at der for hver enkelt Gang, Straf
fen anvendes, dertil erhverves Rektors
Samtykke.
2. Når en Lærer paalægger en Disci
pel at lære en Lektie om eller skrive en
Omstil på en søndag, skal Bemærkning
herom indføres i Klasseprotokollen,
som derpaa paa samme maade, som
naar en Anmærkning er givet, skal
overbringes til Rektor, der, saafremt
han dertil maatte finde Anledning, ef
ter at have talt med vedkommende Læ
rer desangaaende, kan ophæve paalæg
get eller henlægge Extraarbejdet til en
anden Tid.«
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Aktivitetsniveauet
skrues nu i vejret
Aktivitetsniveauet i Herlovianersamfundet akcellereres nu på flere områ
der. Dels i kraft af, at et mindre
underudvalg under bestyrelsen har
udvidet de årlige, faste medlemstilbud
- rusfesten, Trollefesten og generalfor
samlingen - med både en efterårsfest
(det arrangement, der tidligere hed
Mortensaften) og en forårsudflugt,
der det kommende forår bliver den
længe omtalte tur til Skåne for at se
Herluf Trolles fødested.
Dels i kraft af at der, - med besty
relsen som paraply, - nu åbnes op for
e ableringen af en række aktivitets» raktioner«, som skal hvile i sig selv
og styres af det eller de medlemmer
selv, som har speciel lyst til denne
e 1er hin aktivitet. Forlægget er Fikf ik-turneringen hvert år i Charlottenlund Skov, og foreløbig er der tale om
en bridge-fraktion, en dansefraktion,
en sportsfraktion og en 500-fraktion

(kortspillet, forstås.. .).
Derudover skal de tidligere afholdte
erhvervs-orienteringsaftener på Skolen
for 3. G’s elever søges genoptaget, og
i forbindelse med skolens faste arran
gementer vil der blive organiseret en
bus fra Københavns Hovedbanegård
efter det samme princip: Deltagerne
betaler selv det, det koster.
Underudvalget under bestyrelsen,
der tager sig af at organisere og koor
dinere de forskellige aktiviteter og til
bud, består af det nyvalgte bestyrel
sesmedlem Aase Randstoft, forman
den Kaj Dorph-Petersen, næstforman
den Mikkel Vass-Sørensen, junior
medlemmet Peter Heegaard og redak
tør Gregers Møller. På det første ud
valgsmøde kort efter bestyrelsens kon
stituerende møde først i maj blev da
toerne for rusfesten den 10. septem
ber, efterårsfesten den 12. november,
Trollefesten den 14. januar og Skåne-

Billig bustur til
fugleskydningen
Den 28. august - fugleskydningslør
dagen - bliver der nu mulighed for at
tage direkte til Herlufsholm og retur,
billigere og hurtigere end de offentlige
transportmuligheder ellers tillader
det.
Herlovianersamfundet arrangerer
som et led udvidelsen af tilbuddene til
medlemmerne en bus med afgang fra
Københavns Hovedbanegård om mor’enen klokken 9.00 og afgang retur
'ra Herlufsholm om eftermiddagen ef:er kåringen af årets fuglekonge ved
17-tiden.
Turens deltagere vil deles om udgif
ten til leje af bussen, idet det dog
garanteres, at billetprisen bliver under
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udgiften til transport med offentlige
transportmidler. Det vil kunne lade sig
gøre, blot at møde op på afgangstids
punktet, men i tilfælde af større frem
møde, end der er plads til, vil de
deltagere, der i forvejen har tilmeldt
sig, være sikret plads.
En sådan »pladsreservation« kan fo
retages ved henvendelse til Gregers
Møller (’72) på tlf. (01) 14 87 08 eller
(01) 30 15 16.
I skrivende stund er det sandsynligt,
at turen vil blive endog ekstra billig,
idet et medlem af Herlovianersamfun
det med stort erhvervskørekort har
tilbudt sig som chauffør, hvis det er
muligt at skaffe en bus uden fører.

turen den 4. juni fastsat og de første
interessefraktioner akeepteret.
Tilbage er der kun at håbe på, de
udviste anstrengelser for at give sam
fundet mere indhold vil blive fulgt op
af en tilsvarende ny irteresse fra med
lemmernes side for mulighederne for
at deltage i eller selv etablere aktivite
ter i Herlovianer-sarn undets regi.

Reserverer plads
til dans på rent
herloviansk hold
vinteren igennem
Der må være mange af Herloviancrsamfundets medlemmer, der fra tid til
anden har haft lyst til at gå til dans.
Gennem Herlovianersamfundet bliver
der nu mulighed for at gå til dans på
et rent herloviansk hold to gange om
måneden vinteren igennem.
Lillian og Erik Kragholts danse
skole på Østerbrogade i København
har reserveret fjorten mandage til hol
det med mandag den 6. september
som den første aften Tidspunktet bli
ver kl. 21.15 og prisen pr. par 70.- kr.
pr. måned.
Foruden Lanciers og grundlæg
gende standard-danse bliver der også
tid til det mere »pjattede«, som ame
rikansk sekstur o. ign.
Samfundets »dansefraktion« fore
stås af Gregers Meiller (’72), og tilmel
ding sker til ham inden udgangen af
fugleskydningsugen den 23.-29. au
gust på telefon (01 ) 14 87 08 eller (01)
30 15 16.

Bolig-hjælp!
Rasmus Berg (’79) og Henning Peter
Berg (’82) leder med lys og lygte efter
en lejlighed snares:. Størrelsen skal
helst være 21/2-3 værelser og helst også
med bad.
Kan nogen hjælpe hermed, træffes
brødrene foreløbig hjemme hos foræl
drene på Tjørnebakken 5, 2800
Lyngby, (02) 87 70 21.

Arbejdet som
sovesalslærer
ikke attraktivt
Det er ikke mere sådan, at sovesalslæ
rerne stort set bliver identiske med de
res sovesal og i visse tilfælde bliver
boende der hele deres lærergerning
igennem.
De seneste år har udskiftningen væ
ret så stor, at det grænser til et pro
blem, men skolens muligheder for at
honorere det ekstra arbejde, der følger
med at have en sovesal, har ikke været
store nok til at ændre denne udvikling.
Senest ophørte adjunkt Jens KroghMadsen som sovesalslærer 1. januar i
år. Hans sovesal, Egmontgården er ble
vet overtaget af Bent Zwergius, men
Jens Krogh-Madsen er fortsat lærer
ved skolen.
Samtidig med dette skift overtog
Sten Løth Sovesal Vest i Skolebygnin
gen.
Bemandingen på sovesalene ser her
efter således ud: Vuen - adjunkt Lars
Bardram. Egmontgården - lærer Bent
Zwergius. Sovesal Vest - lærer Sten
Løth. Sovesal Øst - gymnasieoverlærer
T. Aamodt. Mygningen 1. sal - adjunkt
Ulrich Ulrichsen. Mygningen 2. sal adjunkt Gunnar Værge. Lassengården
- adjunkt Mogens Hall Jensen.

Ny aktivitet:
Bridge-dyst
mod diplene
Søndag den 28. marts var Herlovianersamfundets bridge-fraktion draget i le
ding mod Bridgeklubben på Herlufs
holm.
Bridgefraktionen er et af de aktivitets
tilbud, der gerne skulle blomstre
mange flere op af i Herlovianersamfundets regi. I dette tilfælde forestås
aktiviteten fra vores side af Mikkel
Vass-Sørensen, samfundets næstfor
mand, men initiativet er startet på sko
len af adkunkt Jens Krogh-Madsen for
to år siden, direkte udsprunget af, at
både han og adjunkt Jørgen Hvidtfelt
Nielsen, lærerrådsformand på skolen,
begge spiller bridge i Næstved Bridge
klub.

Tager hul på
et nyt skoleår
Mandag den 9. august starter skoleåret
igen, men skolegangen begynder først
næste dag.
Mandagen bliver brugt til at mod
tage de nye elever. Daplene skal møde
kl. 8.00, hvor de vil få en orientering og
blive vist omkring på skolen af nuvæ
rende diple, nogle af lærerne og Heis.
De nye diple skal komme mellem kl.
11 og 15, de øvrige blot inden kl. 18.
Første week-end efter ferien bliver ikke
rejse week-end, d.v.s. at der bliver al
mindelig undervisning om lørdagen.

Ungdomsredaktionen
TV-besøgte Herlufsholm
Onsdag den 5. maj tilbragte forment
lig en del diple og gammelherlovianere nogle spændte minutter foran
skærmen i forbindelse med Ungdoms
redaktionens besøg på Herlufsholm. I
forvejen lå det klart, at indslaget
skulle vise en skole, der var anderle
des, - ellers kunne man lige så godt
have nøjedes med at tage en busbillet
til TV-byens nærmeste gymnasium.
Og selvfølgelig er Herlufsholm an
derledes. Spørgsmålet er blot, hvor
dan anderledesheden bliver fremstil
let.
Det indtryk, udsendelsen efterlod,
kan følgende anmelderuddrag fra
torsdagens aviser måske give et ind
tryk af.
I Berlingske Tidende skrev Michael
Biædel:
- Nesgaard var på vej til Herlufs
holm, men stod af på den forkerte
station. I det hele taget kunne man jo
nok med skepsis se frem til, hvad han
overhovedet skulle på den skole, som
rigsråd og admiral Herluf Trolle og
hustru Birgitte Gøye oprettede i 1565
for »adelige og andre ærlige mænds
børn«.
Efterhånden som udsendelsen skred
frem med B & U’s velkendte blanding
af det slappe, det afslappede og det

uventede blev det imidlertid en mo
mentvis pudsig og informerende re
portage fra det traditionsrige sted.
Palle Lauring var på pletten og tog sig
vellystigt af det historiske, mens Nes
gaard havde møde med eleverne.
De mange årligt tilbagevendende
begivenheder på skolen blev ikke be
skrevet med større omhu, men der var
god tid til at høre om elevernes ar
bejdsrytme og sikre sig, at præfekter
nes ordbrug i hede situationer er mere
end urbant: »Fy, det må I ikke«.
Det karakteriserede flere udtalelser,
at det ikke er på Herlufsholm den
velkendte ungdomsmodløshed domi
nerer. Eleverne er privilegerede og er
klar over det. Det skaber undertiden
en tone, som pigerne på gymnasiesko
len følte sig mindre tiltrukket af.

1 Jyllands-Posten skrev Jesper
Langballe:
- Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid skal
anmelde fjernsyn, når Poul og Nulle
optræder med deres idiotiske »Ung
domsredaktion«. Det er snart ikke til
at bære.
Angiveligt i anledning af den 5. maj
handlede programmet af uransagelige
grunde om de »pæne unge mænd, som
gerne vil gøre noget for deres lands
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gaards puerile fnisen. ■ Er I religiøse?
sagde han.
- Det er en tradition, svarede en af
de sympatiske gymnasiaster kort for
hovedet.
- Jamen, tror I på Gud?...
- Det er en tradition, lød svarel.
Hvad svarer man ellers på sådan no
get?

Og endelig den korte kommentar,
Claes Kastholm Hansen gav indslaget
i Politiken:
- Ungdomsredaktionen førte os til to
herregårde. Den ene var Herlufsholm,
hvor man ifølge eleverne og til deres
fulde tilfredshed lærer at lede, tage
beslutninger, føre sig frem, holde på
kniv og gaffel og sige De til dem, der
er ældre.

Fra Ungdomsredaktionens besøg på
Herlufsholm ses her Poul Nesgaard i
samtale med nogle af de kvindelige
dcple.

fremtid inden for det beståendes ramm1er«. Det var elever på kostgymnasiet
Hïîrlufsholm, civilforsvarspersonel og
medlemmer af KU - De ved: sådanne
pc rsonager, som går med slips, synger
morgensang, vasker sig og ikke vil
sidde med hænderne i skødet, hvis der
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udbryder en krig. Nogle af dem ville
endog redde menneskeliv. Kort sagt:
reaktionære halvfascister.
Pudsigt nok blev resultatet imidler
tid, at alle de private antipatier, som
de to fik slæbt sammen i et program,
kom til at gøre et overvældende sym
patisk og velbegavet indtryk.

At herlufsholmerne samledes hver
morgen i slotskirken og sang morgen
sang var også genstand for Poul Nes-

Årgang ’82

dimitterede
Onsdag den 16. juni dimitterede år
gang ’82. Dimissionen fandt sted i kir
ken kl. 17, hvorefter dimittenderne og
deres forældre blev budt på et glas
sherry i Helenhallens loyer.
Derefter var skolen vært ved en di
missionsmiddag i Hele nhallen.

Personalia
1918
Det meddeltes i dagbladet Politi
ken den 10. marts 1982, at Knud
Holtved er afgået ved døden den 4.
marts 1982.

beslaglæggelse af Poul Martinsens
TV-udsendelse om ordenen, dels
sagen, hvor direktør Bøje Nielsen,
Dansk Totalentreprise, er tiltalt for
bestikkelse af embedsmand.

1929
Højesteretssagfører Poul Hjermind kunne den 15. maj 1982 på
vegne af Danmarksfonden bl. a.
uddele 300.000 kr. til Herlufsholm
skole som bidrag til opførelse af
pigekollegiet.

1951
Hendes Majestæt Dronningen
kunne ved audiensen den 15. april
1982 glæde sig over, at oberstløjt
nant I. S. Haslund-Christensen
fremmødte med tak for udnævnel
sen til ridder af Dannebrog.

1940
Formanden for Dansk Ornitologisk
forening, dr. Lorenz Ferdinand,
udtalte til Politiken den 3. april
1982, at problemer med motor
bådssejlads er størst i søer og åer,
og at ejerne af motorbåde har (for)
store udfoldelsesmuligheder.

Oberstløjtnant
Jens-Vilhelm
Tietze blev den 1. april 1982 por
trætteret i Berlingske Tidende i an
ledning af sin 50-års-fødselsdag.

1944
Fuldmægtig Erik Langkjcer, Kom
munetryk, er den 23. april 1982
blevet valgt til formand for
»Kunstforeningen for Kommuner
nes Landsforening og de tilsluttede
institutioner«.

1945
Cand. jur. Hans J. Agger er blevet
beskikket som advokat, men har
oeponeret sin beskikkelse.
1948
Museumsinspektør,
mag. scient.
George Nellemann, Nationalmu
seet, har fået tildelt Carl Jacobsens
Museumsmandslegat for 1982 på
8.000 kr. Legatet uddeles af Ny
Carlsbergfondet til en embeds
mand ved et af de danske kunst
eller kulturhistoriske museer.

1949
Statstidende kundgjorde den 1.
maj 1982, at det på justitsministe
riets derom nedlagte forestilling
den 27. april 1982 har behaget
Hendes Majestæt Dronningen at
bifalde, at det tillades afdelings
chef Niels Erik Pontoppidan at
underkaste sig den i § 43, stk. 2 i
lov om rettens pleje fastsatte prøve
med henblik på ansættelse som
dommer i Højesteret.
I henhold til Politiken den 24. maj
1982 skal afd. ch. Pontoppidan
prøvevotere i dels Frimurerorde
nens sag mod TV med krav om

under et længere ophold i Somalia
indgår i baggrunden for den klare
vurdering.
Den hidtidige rektor ved Midtfyns
Gymnasium i Ringe, Ole Svend
Andreasen, er med virkning fra 1.
marts 1982 blevet udnævnt til rek
tor ved Virum Statsskole.

1957
Greve Preben Ahlefeldt-Laurvig
har i henhold til Berlingske Ti
dende den l. maj 1982 solgt 15
huse på Langeland til Sammen
slutningen af Firmafunktionærer.
Ialt har Preben Ahlefeldt-Laurvig
solgt ca. 50 huse fra godset med
henblik på tilførelse af ny kapital.

DEN GAMLE
OVERLÆRERS LEGAT
Regnskab og status for året 1981

Det meddeltes den 13. april 1982 i
Morgenavisen Jyllands-Posten, at
statsskovrider Jørgen Ulrik Wedel-Heinen (IV) er udnævnt til rid
der af Dannebrog.

Indtægt:

1952
Tidl. lagmand Atli P. Dam skrev i
Politiken den 18. februar 1982 en
kronik om Rigsenheden og EFmedlemskabet. Efter Dams opfat
telse må man koncentrere sig om
at definere et nyt og fornuftigt ind
hold i Rigsfællesskabet samt ud
forme en politisk styremekanisme,
der bevarer og styrker Rigsenhe
den mellem Danmark og Grønland/Færøerne.

Udgift:

Informationschef i KTAS, John
Hjarsø, fortalte i Berlingske Ti
dende den 15. april 1982 om for
brugernes præferencer med hensyn
til de trykknaptelefonmodeller, der
er på markedet.
Efter salget af det landskendte
Gredana til firmaet B. M. Wernerfeldt, nyvalgtes advokat Aksel
Kierkegaard (TV) efter afdøde di
rektør Werner Drenck. Bestyrelsen
konstituerede sig med Aksel Kier
kegaard som næstformand.

1954
Major, civilingeniør Axel Aller
fremsatte i Weekendavisen den 30.
april 1982 oplysninger om, at FN’s
højkommissariat for flygtninge ef
ter hans opfattelse er ved at kvæles
i bureaukrati og ikke længere mag
ter de opgaver, der er pålagt kom
missariatet.
Allers oplevelser

Obligationsrenter fra Bikuben:
pr. 1/7 1981 ................................ kr. 1.652,00
pr. 31/12 1981................................. 1.652,00
3.304,00
Renter af kontant indestående i Bikuben . . .
44,87
Renter af bankbog nr. 329765 med Handels
bankens Gyldenløvesgade afdeling.............. ............262,51
INDTÆGT ialt.............................................
3.611,38

Udbetalte legater...........................................
Forvaltningsafgift, Bikuben...........................
Porto, fotokopier m. v......................................
UDGIFT ialt...................................................
Beholdning pr. 1/1 1981 ...............................
+ indtægt.........................................................

4- udgift...........................................................
BEHOLDNING pr. 31/12 1981 ................
der foreligger således:
Obligationer i depot nr. 196-031652 i
Bikubens forvaltningsafd. nom. ... 55.500,00
Kontant i Bikuben...........................
684,67
Indestående på bankbog.......... ...... 4.957,53
61.142,20

2.500,00
167,44
175,00
2.842,44
60.373,26
3.611,38
63.984,64
2.842,44
61.142,20

61.142,20

København, den 26. februar 1982.
Jørn Thomsen (sign.)

Ovenstående regnskab har jeg revideret.
Beholdningerne er til stede.
København, den 8.3.82.
Kaj Dorph Petersen (sign.)
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1968
I henhold til Politiken den 15. april
1982 er afdelingsleder, dr. med.
Philippe Adam Grandjean, ud
nævnt til professor i hygiejne ved
Odense universitet fra 1. august
1982 at regne.

Ddt oplystes i Berlingske Tidende
den 12. maj 1982, at cand. mere.
Gart Honnens de Lichtenberg er
udnævnt til prokurist i Handels
banken. Lichtenberg er tilknyttet
Handelsbankens kreditområde.
1972
Gregers Alling Møller tiltrådte
den 15. juni 1982 stilling som an
svarshavende redaktør af den gra
fiske industris arbejdsgiveres blad
»De grafiske Fag«. Samtidig skal
Gregers Møller være organisatio
nernes pressesekretær.

1975
Løjtnant af reserven C. WesselTolvig har bestået afgangseksanen fra Hærens Officerskole og
er udnævnt til premierløjtnant fra
l. juli 1982. Han er (fortsat) ansat
ved Den kongelige Livgarde.

11)76
IV edlemsbladet for Danmarks Ju

rist- og Økonomforbund - DJØFbladet-nr. 8/1982 oplyser, at
cand.jur. Flemming Edsberg den
I. februar 1982 er blevet ansat
som sekretær i udenrigsministeriet.
1977
Hans Richard Sandbæk påbe
gyndte pr. I. marts 1982 arbejde i
EAC Lines i Fremanttle, Vestaustralien. H. R. Sandbæk arbejdede
førhen for EAC i Malaysia.

ØVRIGE
Undervisningsinspektør Ib Fischer
Hansen fremsatte i Berlingske Ti
dende den l. maj 1982 nogle be
tragtninger over spørgsmålet om
vilkår omkring fremmedsprogene i
gymnasiet, herunder om tilslutnin
gen til de forskellige linier i gym
nasiet.
Morgenavisen
Jyllands-Posten
bragte den 2. maj 1982 en større
artikel om Herlufsholm skole.

Kirkeministeriet har ansat sogne
præst i Stokkemarke pastorat i
Lolland-Falster stift, Niels Johan
nes Toft, som sognepræst i Her
lufsholm pastorat i Roskilde stift
fra 1. februar 1982 med forplig
telse som kirkebogsfører og begra
velsesmyndighed.

FUGLESKYDNING
28. august 1982
3. G 1982/83 har hermed fornøjelsen at invitere alle
gamle herlovianere til Fugleskydning 1982, lørdag
28. august.

for dagen indeholder:
.30:
Procession
.00:
Skydningen begynder
.00:
Middagsbord
.45:
Fodbold mod gi. herlovianere
.00:
Statsministeren taler
& gammel herlovianerskydning
15.00: Chokolademarch (forældre og 3 G’ere i
k ostergården)
17
.00:
Procession øg proklamation
18
.00:
Aftensbord
20.00:
Fuglekongen taler og åbner ballet
24.00:
Ballet slutter

Programmet
9
10
12
12
14

NB: Overnatning på skolen er ikke tilladt.
Med venlig hilsen og på gensyn

3. G

Alt i
Herlovianerudstyr
hos
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