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Hyggelig herlovianerheldagstur til Skåne
på lørdag den 4. juni
- til Herluf Trolles fødested,
Lillöhus ved Kristiansstad
Sådan bliver det:
Herlovianersamfundet arrangerer
busturen, sørger for sagkyndig rund
visning ved borgruinen Lillöhus, - og
bestiller frokost i det nærliggende
Bäckaskog Slott, hvor vi tilbringer et
par timer sammen.
Så kører vi videre til TrolleLjungby, også en skånsk perle, og der
fra kører vi hjem til København.
Medlemmerne bringer selv deres

på Bäckaskog Slott byder Herlovia
nersamfundet på, - dog excl. drikkeva
rer.
Kort tilmeldingsfrist.

forventninger til et behageligt samvær
og sørger selv for at indfri disse.
Dagen starter med afgang fra Østbanegade 1-5, overfor Østerport sta
tion kl. 9.45 præcis. Her stiger vi også
atter ud ca. 12 timer senere kl. 22.00.
Overfarten sker med Dragør-Limhamn færgen, der afgår fra Drag
ør kl. 10.40. For bussen tur-retur samt
færgeoverfarten frem og tilbage beta
ler hver deltager 125.- kr. Frokosten

Bemærk imidlertid den forholdsvis
korte tilmeldingsfrist. Advokat Jan
Triers sekretær, Connie Ullstrand skal
have bindende tilmelding allerede den
27. maj, - det er fredagen i ugen før
turen finder sted. Det kan enten ske
telefonisk på (01) 14 32 36 eller ved
indsending af tilmeldingsblanketten
på bagsiden.
Det skal så blot tilføjes, at melder
der sig ikke mindst 25 deltagere til
turen, bliver den aflyst.
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H. O. Knudsen
nu i bestyrelsen
Referat af generalforsamling i Herlovianersamfundet
28. marts 1983 hos Samfundets kasserer, adv. Jan Trier
Årets generalforsamling i Herloviamrsamfundet fik deltagelse af 32
medlemmer, af hvilke de 28, inden
generalforsamlingen startede for al
vor, tilkendegav, at de ønskede at del
tage i arrangementet efter mødet. At
ter engang markerede generalforsam
lingen sig således som en egentlig
medlemsaktivitet og ikke blot en nød
vendig foreningsformalitet.
Generalforsamlingen
begyndte
khkken 18.45 i det mødelokale, Sam
fundets kasserer, Jan Trier, havde stil
le til rådighed til formålet. Han bad
deltagerne undskylde det byggerod,
der endnu prægede hans virksomheds
nje lokaliteter og trøstede med, at det
vi le blive værre for de deltagere, der
efter generalforsamlingen ville mødes
til en fællesspisning i frokoststuen to
etager under generalforsamlingen.
Da også revisoren endelig indfandt
sig, bød formanden, Kaj Dorph-Peter
sen velkommen, og på hans forslag
valgtes Niels Pontoppidan til generalforsamlingens dirigent med akklama
tion. Denne startede med at konsta
tere, at generalforsamlingen var lov
ligt indkaldt og gav så i øvrigt ordet
tilbage til formanden, der dernæst af
lagde beretning.
De første repræsentanter

Kaj Dorph-Petersen tog i sin beretning
udgangspunkt i Samfundets formåls
paragraf, gennemgik i lyset af denne
det forløbne års aktiviteter. En særlig
opmærksomhed viede han den nydan
nede struktur i Herlovianersamfundet,
hvorefter et repræsentantskab er op
rettet som et nærdemokratisk organ til
be ire kontakt bestyrelsen og medlem
merne imellem. Samfundet tæller nu
immervæk over 1000 medlemmer forde t på 80 årgange, hvilket i lige så
høj grad udgør en styrke som en svag
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hed. I øvrigt kan den skriftlige udgave
af formandens beretning anbefales til
behagelig læsning. Den vil forefindes i
næste ordinære udgave af Herlovianeren primo august.
Regnskabs-kommentarer

De næste to punkter på dagsordenen
bad dirigenten Samfundets kasserer,
Jan Trier, fremlægge. Det drejede sig
om kommenteringen af det allerede
forud for generalforsamlingen offent
liggjorte regnskab for såvel Samfun
det som de legater, det bestyrer, samt
fremlæggelse af budgettet for den
kommende periode. Under det sidste
punkt var der budgetteret med en
kontingentforhøjelse på 10 kr. til 140
kr. hhv. 70 kr., som blev vedtaget af
forsamlingen.
Der blev stillet et spørgsmål til kasserreren. Det var Franz Wendt, der
ønskede at vide, hvorfor Herlovianeren var blevet udsendt i et nummer
færre end tidligere og mindre ind
holdsrigt, når budgettet slet ikke var
opbrugt.
Hertil svarede Jan Trier, at der var
tale om et budget, ikke en bevilling,
og bladets redaktør, Gregers Møller,
gjorde rede for, at det manglende
nummer var fremkommet som resul
tat af en omlægning, hvorefter bladet
vil komme i nærmere tilknytning til de
arrangementer, der skal indvarsles.
Hvad indholdet angik, gav han spør
geren medhold.
H. O. Knudsen i bestyrelsen

Under punktet »Valg til bestyrelsen«
forklarede dirigenten, hvilke bestyrel
sesmedlemmer, der ikke var på valg,
og hvilke der var på valg. De første
var formanden Kaj Dorph-Petersen,
Peter Heegaard, Aase Randstoft og
Jan Trier. De sidste var Klaus Aarup,

Lars Thuesen og Mikkel Vass- Søren
sen, af hvilke kun Mikkel Vass-Sørensen ikke ønskede genvalg. Til denne
post foreslog bestyrelsen Hans O e
Knudsen, der siden forrige generalfor
samling har været bestyrelsessup
pleant. Der blev ikke opstillet andre
kandidater, og Hans Ole Knudsen
blev valgt med akklamation.
De øvrige embedsmænd genvalgtes
dernæst, idet et spørgsmål fra forsam
lingen om, hvad der 1 gger i hvervene
decisor og decisorsuppleant, hyssedes
indtil frivillig afkald på besvarelse fo
relå fra den formastelige.
Slip én promille

Punktet »eventuelt« gav anledning til
en drøftelse af, på hvilken måde Her
lovianersamfundet bedst kunne tilve
jebringe de midler til opførelse af
Herlufsholm Fondens Birgitte Gøycgård, som det med rimelighed kunne
forventes at Herlovianersamfundet
rejser. Kaj Dorph-Petersen havde i sin
beretning været inde på, at et pas
sende beløb kunne skaffes, hvis alle
herloviancre hver indbetalte en pro
mille af deres årsinc.taigt - altså nettoårsindtægten - over den tre-årige pe
riode, der er tilbage, .'rem til bygnin
gen skal stå færdig. Nu kunne Klaus
Aarup, der foruden sir bestyrelsespost
i Herlovianersamfundet også beklæ
der formandsposten i HerlufsholmFonden, berette, at i forventning om
denne offervillighed fra den nærmeste
kreds, havde flere af de større fonds,
man havde henvendt sig til, givet til
sagn om at ville støtte projektet, og
der er således ikke længere nogen tvivl
om, at den nye kollegiebygning opfø
res.
Fraktionsberetninger

Endelig orienterede Gregers Møller
om den overståede sæson i dansefrak
tionen og opfordrede de deltagende til
selv at overveje, samt bede deres kam
merater overveje, om de vil deltage
fra næste sæson. Og tilsvarende gav
Per Sjøqvist som formand for
500-fraktionen en orientering om de
nyligt afholdte mesterskaber og tilfø
jede, at også denne fraktion er inter
esseret i at få flere deltagere til sine
arrangementer.
Ved 20-tiden overgik forsamlingen
til det kulinariske efterspil.
Gregers Møller

Politihenstilling til
rektor efter
dippelchikanerier
Herlovianere har tilsyneladende altid
haft et lidt køligt forhold til den lokale
befolkning omkring Herlufsholm uanset om de går på skolen som dapie
idag.
Nyd følgende brev fra politimeste
ren til rektor Forchhammer:
- den 21. decbr. 1880
I anledning af vedlagte Skrivelse
skal jeg næst at meddele, at jeg i dag
har tilskrevet Overlærerne ved Realog Friskolen her i Byen om at tilkjendegive Drengene i de nævnte Skoler,
at de have at afholde dem fra alle
Udfordringer til og Overfald paa.

samt fra Slagsmaal med Disciplene
fra Herlufsholm, og at ligesom der
vil blive holdt vaagent Øje med dette
Paabuds Overholdelse, saaledes vil
enhver Dreng, der antræffes under
saadanne mistænkelige Omstændig
heder, at deraf kan sluttes, at han
søger Slagsmaal med eller vil for
ulempe Herlufianere, bliver anholdt
og straffet, tillade mig at anmode
Deres Velbaarenhed om ogsaa at give
Disciplene på Herlufsholm et pas
sende Tilhold i ovenberørte Hen
seende. - Hele Historien er formentlig
ikke af nogen stor, eller for By- eller

Verdensfreden truende Betydning,
men da Klagen er kommen frem over
et Forhold, der formentlig har be
staaet i Tidernes Længde, og for
mentlig ikke kan aldeles ophæves, og
da jeg tør forudsætte, efter hvad jeg
har erfaret ved en løs Undersøgelse
og hvad der billigvis heller ikke kan
tænkes anderledes, at Disciplene på
Herlufsholm heller ikke ere fri for til
Tider at overskride Grænsen for en
bevæbnet Neutralitet, maa ogsaa jeg
forlange, at der baade fra den ene og
den anden Side gjøres noget for at
forhindre Sammenstød eller Exesser
i den heromhandlede Henseende, og
jeg haaber, at Deres Velbaarenhed,
ledet af de Hensyn, hvorunder jeg
kun have skrevet dette, vil bidrage
hvad der kan gjøres, til at der ikke
med Billighed kan klages over at
Herlufsholm Skoledisciple ere de ud
fordrende.
Velbaarne Hr. Rektor, Dr. phil.
Forchhammer, Herlufsholm. -

Personalia
1909
Godsejer Kaj R. Dahl,
Østrupgård ved Herringløse, er i
februar 1982 afgået ved døden, 92
år. Kaj R. Dahl var kendt i hele
Skandinavien for sit fornemme
racedueopdræt, og han skrev flere
bøger om raceduer. Han var i flere
år redaktør af »Duevennen«. Kaj
R. Dahl var også kendt for sin
interesse for hesteavl.

1925
In memorian
Kai Stage (’20) har sendt følgende
mindeord om Leif Hansen (’25),
28. maj 1907 - 14. marts 1983
Jeg husker Leif Hansen på
Herlufsholm som en levende,
munter og elskværdig Dreng. I
Midten af 50’erne blev han min
Families og min Læge indtil sin
Død. Jeg kan ikke give en bedre og
sandere Skoldring af ham som
Lægen med de rige menneskelige
Egenskaber end ved her at gengive
nogle Mindeord af en af hans
Patienter i Gentoftes Lokalavis
»Villabyerne«:
»Vi - og det er mange - har
mistet en elsket og dygtig
læge. Det kom så brat med
doktor Leif Hansens død, at
man har svært ved at fatte, at
han ikke er mere.
Han var et menneske, som
levede og åndede for sine
patienter. Og han tog sig altid

tid til at tale med dem. Han
sagde ofte: »Jeg ved godt, der
er nogle, der venter, men de
får også deres tid. Jeg vil have
tid til at tale med mine
patienter«.
Tiden, ja den tog han fra
sin såkaldte fritid. Tænk at
have haft en læge, som
forenede sin lægegerning med
så stor forståelse for sine
patienter, at man følte, at
læge og menneske gik op i den
store enhed. Jeg er ham dybt
taknemmelig for de mange
år, han hjalp mig«.
Kai Stage (’20)

1929
Højesteretssagfører Poul
Hjermind har på vegne af
Christmas Møllers Fond ydet
35.000 kr. til Frihedsmuscets
Venner. Pengene skal bl. a. bruges
til betaling af merværdiafgift for et
glasmaleri, som Carl-Henning
Pedersen skænkede Frihedsmuseet
den 29. august 1983.

1940
Redaktør Sven Tito Achen deltog
den 14. februar sammen med
andre personligheder i en særlig
»Hvad er det?«-konkurrence til
fordel for St. Alban’s Church på
Langelinie i København.

1941
Statsskovrider Bent Engberg blev
den l. marts 1983 portrætteret i
Jyllands-Posten i anledning af
Engbergs 60-års-fødselsdag den 2.
marts.
Oberst N. E. A. Møller var den 5.
januar 1983 på Frederiksberg Slot
som vært for Civilforsvsforbundct
og Danske Kvinders Beredskabs
nytårssammenkomst.

1954
Medarbejdere i blandt andet de
danske kommuner kan glæde sig
over bogen »Kommunal
ansættelse«, der er skrevet af
kontorchef, cand. jur. Lennart
Konow, Kommunernes Bogen, der
blev anmeldt i bladet »Danske
Kommuner« 6/1983, udgives på
Kommunetryk.
Erling Piesner er blevet ansat som
direktør i Micronic Data A/s,
nystiftet dansk datterselskab af
Micronic AB i Sverige.

1951
Ved en audiens den 7. februar
1983 takkede oberstløjtnant J. V.
Tietze Hendes Majestæt
Dronningen for ridderkorset.
Professor, dr. Jacob Visfeldt Elev
den 24. februar 1983 protrætteret
i Bcrlingskc Tidende i anledning af
Visfeldts 50-års-fødselsdag den 25.
februar.

1934
Tidligere kgl. kapelmester John
Frandsen (IV) blev den 11.
februar 1983 reddet af røgdykkere
fra Københavns Brandvæsen, da
en brand raserede den ejendom,
hvori Frandsen har sin bopæl.

i bladet AC-debat 3/1983
argumenterede advokat Aksel
Kierkegaard, (IV) for, at Liberale
Erhvervs Råd (LER) bør have en
plads i Monopolrådet.
Kierkegaard er formand for LER.

1952
Radioens forbrugermagasin havde
den 15. februar 1983 rubrikken
»Vi bruger også.. .telefonen«. Den
tilkaldte ekspert var KTAS’s
informationschef John Hjarsø.

1956
Statstidende kundgjorde den 17.
marts 1983, at overlæge ved
Odense Sygehus, dr. med. Mogens
Blichert-Toft efer
undervisningsministeriets
indstilling ved kgl. resolution af 11,
marts 1983 er beskikket som
honorarlønnet professor i kirurgi
ved Odense Universitet fra 1.
august 1983.
Tom A. Weeke har af
Sundhedsstyrelsen fået tilladelse
til at betegne sig osm speciallæge i
medicinske sygdomme.
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1957
Nils Pagh kan som
administrerende direktør i
Kryolitselskabet Øresund 54 glæde
sig over en koncernomsætning, der
i 1982 er steget til ca. 829 mill. kr.
Kryolitselskabet Øresund 54
fremstår i dag som en af
Danmarks mest veldrevne og
velkonsoliderede koncerner med
en lang række datterselskaber.

1968
Forfatteren Sven Holm fik den I0.
marts 1983 en nystiftet pris på
10.000 kr. fra Forlaget Rhodos,
som har udgivet hans seneste bog,
»Hummel af Danmark.«.
På foranledning af Københavns
kommunes overborgmester, Egon
Weidekamp, er advokat Jan Trier
indsat som administrator for
boligselskabet VIBO.
Erling Piesner er blevet ansat som
direktør i Micronic Data 54, et
nystiftet dansk datterselskab af
Micronic AB i Sverige.

nordiske lande herunder specielt
Norges og Sveriges holdning til
handelssamarbejde.

1968
Professor, dr. med. Philippe
Grandjean, der er stedfortræder
for Sundhedsstyrelsens
lægekyndige medlem i
arbejdsmuljørådet, gav i
publikationen »Pas på« 3/1983 en
omfattende^ kommentar til det
såkaldte blytdirektiv fra De
Europæiske Fællesskaber.

1974
Cand. jur Christian Richter er
efter et års ¡studieophold i Englan i
ansat som advokatfuldmægtig hos
landsretssagfører Axel Hagdrup,
Greve Strand.
Christian Wandel-Petersen er pr
l. marts 1983 udnævnt til
fuldmægtig i C’en Danske Bank.

1975

1960

Michael Krogh Steffensen er
blevet cand. jur. og ansat som
advokatfuldmægtig hos advokat
Jens Linde. København.

Folketingsmedlem Bernt Johan
Collet (K) gav i dagbladet
Politiken den 25. januar 1983 en
kommentar til den meget aktuelle
situation omkring
handelsforholdene mellem de

Jorgen Skeel har i
forbindelse ned generationsskifteovertaget Birkclse gods.

1982

Alti
Herlovianerudstyr
hos
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