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61. ÅRGANG

NUMMER 43

AUGUST 1983

Nu er det vores tur:

Vi må kunne give
Birgitte GøyeGården et hummer
Af Herlovianersamfundets Formand Kaj Dorph-Petersen ’43

Planen om at opføre Birgitte Gøye
Gården som et kollegium for kvinde-

lige kostelever i gymnasiet på Herlufsholm er ved at tage fast form. Bygnin
DANMARKS
PÆDAGOGISKE

gen bør kunne stå færdig og kvit og
frit overrækkes skolen ved 850 års
jubilæet i november 1985.
Forstanderen Aage Wolff-Sneedorff ’39 og rektor Gert Olsen ’53 går
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varmt ind for tanken af to grunde.
De s er behovet hos danske familier,
bosat i udlandet - og dem bliver der
flere og flere af - meget stort for at
kunne anbringe deres sønner og døtre
i en god dansk skole og under samme
og gode forhold. Og dels vil det på
afgørende vis influere positivt på sko
lens økonomi at kunne optage 30 kvin
delige kostelever i gymnasiet i en tid,
hvor antallet af dagelever vil blive
mindre på grund af de mindre tal
stærke årgange.

En indsamlingskomite har været
særdeles aktiv gennem det sidste års
tid Den består af forstanderen, Her
lufsholm Fondens formand Klaus Aarup, Herlovianersamfundets formand
Kaj Dorph-Petersen, Herlovianersam
fundets kasserer (der også er kasserer
for Indsamlingskomiteen) Jan Trier,
højesteretsdommer Niels Pontoppi
dan, chefredaktør Bent Thorndahl, og
cand. polit. Lars Thuesen. Særdeles
aktiv på afgørende vis i indsamlings
arbejdet har desuden været admini
strerende direktør for Virksomhederne
under Egmont H. Petersens Fond,
Gutenberghus, Ebbe J. B. Christen
sen.
Resultatet er blevet knap 6 millioner kroner i gaver og bindende tilsagn
fra en lang række virksomheder og
fonde - og når hertil lægges de beløb,
sorb Indsamlingskomiteen endnu hå
ber at kunne fremskaffe plus bidrag
fra Herlufsholm Fonden og Knud
Lindbergs Legat, er vi meget nær ved
at ramme de 12 millioner 1985-kroner, som bygningen vil koste.

Birgitte Gøye Gården skal tegnes af
arkitekt Jørgen Stærmose, der også er
mester for de øvrige nye bygninger,
der falder så arkitektonisk smukt ind
i Herlufsholms totalbillede i dag. Bygnirgen skal have humre, sovesale og
øvrige moderne faciliteter til 30 kvin
de ige kostelever - og desuden rumme
en lejlighed til en sovesalslærer.

Det vil blive en særdeles smuk og
kærkommen gave til Herlufsholm på
de i store jubilæumsdag i slutningen af
1915 - og tidsmæssigt kan projektet
lyfkes - men vi mangler endnu cirka
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en halv million kroner. Og de penge
bør vi gamle disciple stable på benene!
Derfor fyrer Herlovianersamfundet
nu startskuddet af til en indsamling af
gode, store bidrag fra gamle herlovianere både her i landet og overalt i
verden. Vi er cirka 1000 medlemmer
af Herlovianersamfundet - så skal vi
nå den halve million bliver det i gen
nemsnit 500 kroner pr. medlem. Så
meget kan vi ikke forvente fra de
yngste og fra de ældste årgange - men
til gengæld en hel del mere fra alle de
årgange, der sidder i gode stillinger
med gode indtægter.
Det er sikkert rart for dig at have
en norm for, hvor stor forventningen
er til dit bidrag. Den er 2 procent af
din årlige bruttoløn pr. år gennem tre
år. Har du med andre ord en brutto
løn på 175.000 kroner pr. år, venter vi,
at dit bidrag bliver 350 kroner i 1983
og igen i 1984 og 1985. Det bliver ialt
1050 kroner - en smuk gave, men ikke
noget voldsomt stort beløb at yde til
den skole, der var ens hjem i mange
gode år.
Er din bruttoløn 300.000 kroner pr.
år, bliver dit årlige beløb til indsamlin
gen 600 kroner - ialt over 3 år: 1800
kroner - og er din bruttoløn 30.000
kroner, bliver dit årlige beløb 60 kro
ner - ialt 180 kroner over de tre år.
Beløbet
check til:

kan sendes enten

som

Herlufsholm Fonden,
A/s Københavns Handelsbank,
Gammeltorv afd.,
Fredcriksberggade 1,
1459 København K,
konto: 49 II 71.
Eller pr. postgiro til:
Giro nr. 2 00 37 75
Herlufsholm Fonden,
c/o advokat Jan Trier,
Kongens Nytorv 22,
1050 København K.
Uanset hvilken indbetalingsform I
vælger, vil 1 få kvittering tilsendt - og
det kan i mange tilfælde medføre en
mærkbar skattebesparelse. Bidrag til
Herlufsholm Fonden er nemlig omfat
tet af § 8 A i Ligningsloven - og det

indebærer, at bidraget kan trækkes
delvis fra på selvangivelsen. Reglen er
den, at bidrag under 300 kroner ikke
giver ret til fradrag. Et bidrag på 400
kroner giver ret til et fradrag på 100
kroner og så videre op til et bidrag på
1300 kroner, der g^ver ret til et fra
drag på 1000 kroner

Man må dog huske, at grænserne
gælder de samlede bidrag, man har
ydet til den slags veldædige formål det vil sige summen af bidrag til Her
lufsholm Fonden og eventuelle bidrag
til andre formål. Maksimum for de
samlede fradragsberettigede beløb er
1300 kroner. Men ens eventuelle æg
tefælle har ret til samt dig - ved siden
af - at udnytte rammen på 1300 kro
ner, samtidig med a( man selv gør det.
Disse nye fradragsregler har pre
miere nu i 1983 - tidligere var tallene
henholdsvis 100 kroner som minimum
og 1100 kroner som maksimum - og
kun for den ene ægtefælle. Men nu er
det altså muligt for en rimeligt velbe
slået gammel herlpvianer at yde et
bidrag på 1300 kroner i eget navn og
lige så meget i ens kones - og så notere
et samlet skattefradrag på 2000 på
den fælles selvangivelse. Eller for
knap så velbeslåede at give et årligt
bidrag på 600 kroner - og trække det
halve fra i skat!
For en del af os vil djsse regler virke
som en yderligere stimulans for bi
dragslysten - men det essentielle i sa
gen er nu engang, at vi alle bør yde
vores gode og store bidrag til denne
fællesgave fra garn e herlovianere til
Herlufsholm - til jubilæet i 1985. Og
vi bør gøre det nu - og igen i 1984 og
1985!

Derfor: Brug enten checkhæftet el
ler den vedlagte giro-blanket og tag en
rask beslutning. Når vi runder de før
ste 300.000 kroner i b drag og tilsagn
fra gamle herlovianere, kan vi sætte
en plade med »gave fra gamle herlo
vianere« over døren til et af de 30
værelser. Når vi de (>00.000 kan vi
sætte vores plade på to værelser! I
kommende numre ! af Herlovianeren
holder vi jer orienteret om indsamlin
gens forløb.

Lørdag den 10. september:

Rusfest ’83
- fest på en
helt ny måde
Lørdag den 10. september byder Herlovianersamfundet sine yngste med
lemmer, - den nydimitterede årgang
’83 - velkomne med et helt nyt rus
fest-tilbud:
For første gang er det lykkedes
Samfundet at arrangere festen i Stu
denterforeningens lokaler på en almin

delig lørdag aften, hvor foreningen se
nere åbner sit legendariske lørdags
aften-diskotek. Det giver helt optimale
rusfest-vilkår.
Let at finde

Rusfest ’83 starter kl. 18.00 med en
velkomstdrink i festlokalerne. De lig

Lørdag den 27. august:

3. G venter os
til årets
fugleskydning
Fugleskydningen er det første store
indtryk, man som ny, lille kostelev får
af Herlufsholm. Ja, allerede aftenen
før bliver man stillet over for en festlig
stemt 3. g, som holder en eller anden
form for tale og udnævner deres rege
ring samt undersåtter. Som ny, lille
bælmer forstår man jo ikke meget,
men sjovt er det alligevel at se sine
præfekter danse rundt i spisesalen.
Tænk den dag det bliver vores tur, og
vi bliver de ældste elever på skolen.
Det er en af de ting man som herlovianer ser frem til, til det bliver ens tur til
at prøve at gentage successen fra året
før.
Vi har nu, som skolens ældste

klasse, fået det ansvar at forberede
den store herlovianske fugleskydning.
Umiddelbart synes dette ikke svært,
men som forberedelserne skrider
frem, mærker man, at ansvaret vejer
tungt. Man vil jo gerne prøve at vise
de yngre klasser, hvordan en fugle
skydning kan holdes, samtidig med at
man holder sig inden for traditionerne,
så også gammelherlovianere kan nikke
genkendende til begivenhederne.
For at dette er muligt må man læse
i de gamle fugleskydnings protokoler
hvori de gældende regler fra 1842 er
nedskrevet.
Nok er det svært at tyde den gamle
skrift, men efter alt at dømme, er det

ger Købmagergade 26 C, 1. sal, d.v.s. ind i porten og op ad trappen
inderst til venstre i gården.
Derefter spiser vi en af Herlovianersamfundets velkendte, festlige mid
dage sammen, afbrudt af taler og af
sluttende med en kop kaffe i et tilstø
dende lokale.
Det bli’r en »all-night’er«

Samtidig med at diskoteket dernæst
som nævnt overtager kommandoen,
åbner også stedets ekceptionelt billige
bar. Dermed skulle grundlaget for en
hver tale om »sivning« før midnat ef
fektivt være fjernet.
Russer og -ledsager er gæster for
den symbolske betaling af 19,83 pr.
deltager. For de otte yngste årgange
er prisen 100 kr., og for øvrige med
lemmer koster festen 200 pr. deltager.
Sidste frist for tilmelding er om
fredagen, den 2. september, til Connie
Ulstrand på 02-14 32 36.
Påklædning: »Halvgalla«.
de samme hovedlinjer fugleskydnin
gen forløber under den dag i dag. Dog
har det været nødvendigt af økonomi
ske og praktiske grunde at foretage
små ændringer.
Tidligere blev fuglekongen f. eks.
præmieret med et skrivebord, som bæ
res rundt under processionen, lavet af
træ fra skolens egne skove. I dag be
lønnes den heldige skytte med en
plade med indskriften »Fuglekongen
Anno ....« og så årstallet.
Gennem tiderne er der også blevet
oprettet nye embeder som skyldes det
voksende elevantal. Desuden har man
også måttet ændre lidt på, hvem der
har lov til at skyde. Tidligere skød
både køkkenpersonalet, beboerne på
gården og nærmeste slægtninge til dis
ciplene også Da dageleverne også er
kommet til, er dette desværre ikke
muligt længere.
I dag skyder kun skolens elever og
umiddelbart før fuglekongen kåres, in
viteres gammelherlovianerne til at
skyde.
I denne forbindelse håber årgang
83/84 på et stort fremmøde blandt gi.
herlovianere, der uden tvivl vil være
med til at gøre dagen til en succes.
Med venlig hilsen
3. g. 83/84
sekr. og sandstryger
Peter Møller
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På Fyn Fejrer
vi Trolle-fest
hen pa foråret
Af Arne Grum-Schwensen ’36

Det vakte opsigt i Herlovianersamfundet - og også en vis surhed - da man i
194|4 tog et raskt initiativ på Fyn og
etablerede Fynske Herlovianeres Trol
lefest. Surheden forsvandt nu hurtigt,
og i stedet smittede eksemplet, så der
opstod regionale trollefestcr også på
Loi and-Falster og i Jylland.
Men mest livskraftig var den fynske
fest som år efter år samlede et bety
deligt antal herlovianere til sammen
komst i skiftende privathjem den 14.
januar. I kjole og hvidt - senere i
smoking - mødte man op fra hele øen
til en festlig middag med trolletale,
med afsyngelse af Poul Nørreslets
»Det er gnister fra en stor og fælles
stjeine« og med afspilning af Te
Deum, når man var nået frem til kaffen og cognacen.
F arnemme bordkort med Herluf
Tro les og Birgitte Gøyes våben var
fast tilbehør, og efter ganske få års
forløb fik man også indstiftet Fynske
Herlovianeres Æreskæde, der ved
hver sammenkomst skulle overrækkes
en deltager, som i årets løb havde
udniærket sig særligt. Det var altid et
højdepunkt under middagen, når kæ
dens indehaver - med den nyeste navnep ade omhyggeligt tildækket - rejste
sig or i alvorlige eller vittige vendinger at motivere sit valg af kædens
næs :e bærer.
Mange gode fester blev det til, idet
Fyni;ke Herlovianeres Trollefest med
kun to undtagelser fandt sted hvert
eneite år fra 1944 til 1978. Undtagel
serne var Herlovianersamfundets jubi
læumsår, hvor man loyalt bøjede sig
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for en henstilling om at samle alle
kræfter om festen i København, samt
et enkelt år, hvor forrygende snestorm
nødvendiggjorde aflysning med få ti
mers varsel og efterlod amtmanden i
Svendborg med dyreryg til 30 menne
sker. Hvilket dog ikke afholdt ham fra
at være vært for en vellykket sammen
komst det følgende år.
Men i 1979 gik det galt. Et tilsagn
om at lægge hus til sammenkomsten
blev trukket tilbage, og da først der
var kommet grus i maskinen, gik den
i stå. Så heller ikke i firsernes første
tre år blev der samling på de fynske
herlovianere den 14. januar.
Det gjorde der heller ikke i år, men
i stedet tog kredsens nestor, pastor
emeritus Knud Aarup (19), Kerte,
initiativet til at samle nogle stykker med ægtefæller - på stiftelsesdagen,
den 23. maj, som i år var 2. pinsedag.
Med energisk bistand af regnskabs
chef Thorbjørn Dons Borch (R 38),
Odense, fik han indkaldt til frokost på
Stubberup Kro, hvor en trofast skare
af de gamle kæmper - nemlig ti herlo
vianere og en enkelt birgittiner (Ellen
Warring Christensen Dalsgaard (72),
havde et hyggeligt møde.
Rektor Oluf Müller (30), Odense,
mødte med æreskæden om halsen, ef
ter at han havde haft den i forvaring
i fem år, og han gav den videre til
advokat Vagn Klenø (42), Odense,
med den gode motivering, at han var
den eneste tilstedeværende, som
endnu ikke havde båret den.
Et hovedformål med sammenkom
sten var at drøfte, om der var interesse

for at genoplive de fynske trollefester,
og om de i så fald skulle finde sted
den 14. januar eller på skolens stiftel
sesdag, hvor vejret normalt vil være
lidt venligere.
Og alle hyggede sig så godt, at man
hurtigt kunne beslutte at puste nyt liv
i den fynske tradition, men med den
ændring - fynboer vil jo gerne være
lidt for dem selv - at man ikke mødes
på trollcdagen, men på stiftelsesdagen
- eller i hvert fajd lige cmkring stiftel
sesdagen.
Ved at mødes om sommeren und
går man jo også helt! at genere Herlo
vianersamfundets trollefest, men så er
spørgsmålet, hvad den fynske fest skal
hedde. En trollefest kan vel kun finde
sted den 14. januar?
Sammenkomsten .sluttede med kaf
febord og havevandring hjemme hos
Knud Aarup, efter alt han havde fore
vist os Kerte Kirke, og det står heref
ter til troende, at fynske herlovianere
- med ægtefæller - mødes igen i maj
1984, og til den tid skulle vi gerne
være mange flere.
Om det skal være en frokost i den
nærmeste weekend, [eller om det må
ske skal være en aftensammenkomst
på selve stiftelsesdatoen, må arrange
mentsudvalget finde ud af. Men en
god tradition synes at have fået nyt
liv.
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Så langt er vi
med Birgitte
Gøye Gården
Herlovianersamfundets formand, Kaj Dorph-Petersens beretning
ved den ordinære generalforsamling mandag den 28. marts

Som det er god, gammel skik i Herlovianersamfundet, vil jeg indlede min
beretning med at nævne navnene på
de medlemmer af Herlovianersamfundet, som er døde i løbet af det år, der
er gået siden vor sidste generalforsam
ling:
Civ. ing. Knud Holtved, årgang ’18,
Læge, dr. med. Kai Hedemann Baagøe, årgang ’06, Overlæge dr. med.
Arne Barfred, årgang ’00, Læge Jo
hannes Spøhr, årgang ’15, Læge Leif
Hansen, årgang ’25 og Fhv. lærer på
Herlufsholm - 1918-21 - Ivar Lange.
Jeg vil bede jer rejse jer op, så vi et
kort øjeblik kan’ mindes vore døde
kammerater.
Nu over 1.000 medlemmer
Hvor mange er vi egentlig i Herlovianersamfundet? Ja, det er pudsigt nok
lidt svært at gøre helt nøje op - men så
meget kan vi da slå fast, at vi i år for
første gang er over tusinde medlem
mer. Jan Triers sekretær Connie Ulstrand, der for øvrigt selv har en søn
på skelen, fungerer i det skjulte som

Herlovianersamfundets kartoteksbe
styrer og meget andet - og hun har
opgjort tallet pr. 22. marts i år til
1.066 medlemmer.
Det fremkommer således:
For et år siden var vi 993. Hertil er
kommet 146 indmeldinger, men af
dem er langt størstedelen hele årgang
82, som er indmeldt én bloc, og det
må desværre nok forudses, at nogle af

dem svigter, når kontingentopkræv
ningen kommer. På den anden side er
der i årets - periodens - løb udmeldt
73: 3 døde, 30, som har meldt sig ud
af forskellige grunde, og 40, der er
slettet på grund af langvarig kontin
gentrestance.
Summa summarum giver det som
sagt 1.066 medlemmer pr. udgangen
af marts i år, spændende over ialt 80
årgange - fra årgang 1903 til 1982.
Efterlever vi formålet?
Ifølge vore vedtagne love er det Her

lovianersamfundets formål at bevare
den kærlighed, hvormed herlovianere
omfatter den fælles fostermoder, og
det bånd, der i barndommen knyttede
dem så broderligt sammen. Det er
derfor samfundets opgave dels at
komme trængende kammerater til
hjælp, dels at vedligeholde og udvikle
medlemmernes tilknytning til hinan
den.
Det er smukke, omend lidt gammel
dags formulerede ord - og lad os da.se
lidt på, hvordan vi har efterlevet dem.
Vi har bevaret og udviklet et virke
lig godt forhold til fostermoderen. Vi
har et nært samarbejde og et hygge
ligt og venskabeligt forhold til skolens
ledelse både forstanderen, kammer
herre Aage Wolff-Sneedorff ’39, og
rektor Gert Olsen ’53. De tager gæst
frit imod gammel herlovianere, for ek
sempel ved Fugleskydningen, - og
også i forbindelse med de sammen

komster, som jubilerende årgange af
holder. De var begge sammen med
deres hustruer med ved Herlovianer
samfundets Trollefest, - ligesom både
jeg og andre fra vor bestyrelse gen
tagne gange har været skolens gæster
ved forskellige lejligheder. Den 14.
januar i år var for eksempel et stort
antal gamle herlovianere til morgen
mad på Herlufsholm efter højtidelig
heden i kirken - hvor bestyrelsesmed
lem i Herlovianersamfundet og for
mand for Herlufsholm Fonden, Klaus
Aarup, holdt talen.
Så bedre og tættere kan det i og for
sig ikke være.
Birgitte Gøye Gården
Samtidig arbejder en stor kreds af
gamle herlovianere ihærdigt på, at det
gode forhold kan sætte sig synlige
spor. Dels Herlufsholmfondens besty
relse og dels en indsamlingskomité sø
ger i disse år at samle midler til opfø
relse af Birgitte Gøye Gården på Her
lufsholm, - et pigekollegium med 30
humre og lærerbolig samt forskellige
fælles faciliteter, - der gerne skulle stå
færdig ved skolens 950 års jubilæum i
slutningen af 1985.
Prisen for dette stolte bygnings
værk, der bliver tegnet af arkitektfir
maet Jørgen Stærmose - som også har
stået for de øvrige nybygninger på
Herlufsholm gennem de sidste mange
år - bliver cirka 12 millioner 1985-kroner, og det er jo gevaldig mange
penge.

Vi ser imidlertid mere og mere op
timistisk på, at det vil lykkes - og
optimismen bygger vi på en række
ganske solide fundamenter: Herlufs
holm Fonden i sig selv råder over 3-4
millioner kroner, som dens bestyrelse
dog helst vil reservere til andre formål
- især til at yde store årlige kontante
beløb som hel eller delvis betaling for
en lang række elever på skolen.
Fabrikant Knud Lindberg efterlod
sig en anseelig kapital, der efterhån
den er stillet til rådighed for Herlufs
holm Fonden på forskellige måder.
Der er ikke truffet beslutning om,
hvor stor en sum af disse midler, der
ialt skal overføres til det påtænkte
byggeri, men det bliver nok i nærhe
den af 4 millioner kroner.
Fra forskellige fonde har vi fået
anselige beløb. Danmarks Fonden 469

hvor formanden for bestyrelsen er hø
jesteretssagfører Poul Hjermind, ’29 førte an med at give 300.000 kroner.
Carlsen-Langes Legatstiftelse, Hafnia-Hånd i Hånd-Fonden, VitromFonden, Sophus Berendsen A/s, A. P.
Møller og Hustrus Fond, Egmont H.
Petersens Fond, Vallø-Fonden, Privat
banken og flere andre, har tegnet sig
for bidrag, der løber op i flere millio
ner - og netop i disse uger venter vi i
spænding på resultatet af en særdeles
intens indsamlingskampagne på højt
plan over for andre virkelig stærke
potentielle bidragydere.
Vi skal give et hummer

M m skal vi nå målet - og skal det ikke
blot være for mere eller mindre frem
mede velgøreres penge, den nye byg
ning bliver rejst - er det også nødven
digt, at vi selv, vi over tusind medlem
mer i Herlovianersamfundet, og også
andre gamle diple og dapie, yder et
beløb. Indsamlingen er tilrettelagt sådan, at hvert bidrag på 300.000 kro
ner udløser retten til at navngive et
hummer - og her ville det jo pynte
gevaldigt, om i hvert fald ét af humrene i Birgitte Gøye Gården kunne
btére Herlovianersamfundets navn.
Med dette for øje vil Herlovianer
samfundets bestyrelse nu gå i gang
med at tilrettelægge en indsamling
mellem medlemmerne og andre gamle
herlovianere, så vi i slutningen af 1985
i hvert fald kan lægge 300.000 kroner
på bordet til et værelse i Birgitte Gøye
Gården. Det er bestemt ikke mere,
end hvad vor gamle fostermoder med
rimelighed kan forvente af os!
Brødre, - og søstre
Som der står i lovene, skal vi også
virke for at bevare de bånd, der i
barndommen bandt os så broderligt
sammen. »Og søsterligt«, må vi nok
tilføje. Om paragraffens ordlyd skal
ændres, vil jeg overlade til bestyrelses
medlem Aase Randstoft. For at op
fylde det formål udgiver Herlovianersamfundet sit blad Herlovianeren. Og
ved denne lejlighed - som ved så
mange andre - vil jeg i høj grad ud
trykke alle medlemmers tak til bladets
redaktør Gregers Alling Møller ’72,
som atter i år har stået for tilrettelæg
ningen og for øvrigt også en meget
stcr del af det journalistiske arbejde
på bladet. I samme åndedræt vil jeg
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sige en stor tak til Henrik Bahn Peter
sen ’72, der flittigt samler stump på
stump sammen til den vigtige og
uhyre interessante personalia-rubrik.
Selv om både redaktøren og personalia-redaktøren arbejder helt uden
vederlag for det gode formål, er det
dyrt at udgive et blad af Herlovianerens kvalitet og distribuere det til
1000 medlemmer - det vil fremgå af
kassererens beretning senere, - men vi
skønner, at pengene til Herlovianeren
er givet godt ud.
For at styrke sammenholdet har
Herlovianersamfundet også i det for
løbne år siden sidste generalforsam
ling arrangeret nogle sammenkomster
af festlig art. Først rusfesten i septem
ber ’82 hos Restaurant Josty. Og se
nere Trollefesten sammesteds i januar
i år.
Festudvalget, der blev nedsat kort
efter sidste generalforsamling med
Aase Randstoft i spidsen, har gjort en
stor indsats for at skabe et bedre ind
hold i festerne, og samtidig lykkedes
det at sænke deltagerprisen et godt
stykke. Det resulterede blandt andet i,
at der kom henved 100 deltagere til
Trollefesten i år - og jeg tror ikke, de
gik skuffede bort.
Den noget mere decentrale besty
relsesform, vi startede på kort efter
generalforsamlingen i fjor, - den yt
rede sig blandt meget andet i nedsæt
telse af det omtalte festudvalg og det
legatudvalg, jeg senere vil komme ind
på - har heldigvis betydet flere sjove
arrangementer, - for eksempel tilbud
om fælles buskørsel til Fugleskydnin
gen og til Trollemorgen på Skolen,
oprettelse af specielt herloviansk dan
sehold, 500-spilleklub og flere andre
ting. Her har især Gregers Alling
Møller været særdeles aktiv. Fikfakbatøk-turneringen med soranerne på
Kristi Himmelfartsdag må også næv
nes, skønt den er et privat arrange
ment - ligesom de månedlige tirsdags
frokoster.
Behov for kontanthjælp
Men ifølge lovene skal vi ikke blot

underholde os med hinanden, - vi skal
også komme trængende kammerater
til hjælp. Og det punkt er i de sidste år
blevet langt vigtigere, end det var i de
brølende tressere og de flippede halv
fjerdsere. Vi får langt flere ansøgnin
ger om legatstøtte fra unge herlovia

nere under uddannelse - og ansøgnin
gerne er langt mere velmotiverede nu,
hvor statsmidlerne er blevet karrigere.
Det er lykkedes os at forøge det
beløb, der i år kan uddeles til legat
støtte, med cirka 30.000 kroner, - ho
vedsageligt ved at få gennemført en
omlægning af midlerne fra det store
Rouenville legat, således at skolen nu
får væsentligt mindre og herlovianere
under uddannelse cirka 25.000 kroner
mere. Det beløb, som skolen derved
går glip af, kompenserer Herlufsholm
Fonden for.
Repræsentanterne

Tanken om at forstærke sammenhold
og kontaktmuligheder inden for Her
lovianersamfundet rned et repræsen
tantskab, - bestående af et medlem fra
hver årgang, - har bestyrelsen taget
skridt til at realisere Vi har fået posi
tiv reaktion fra en del årgange: ’37,
’43, ’51, ’58, ’59, ’64. '67, ’70, ’72, ’73,
’74, ’75, ’76, og ’78. Men fra alle
andre årgange mangler vi én, der vil
være medlem af repræsentantskabet.
Der er ingen højtidelig indmeldelses
eller valg-procedure Stil venligst op
af egen drift eller shak med et par fra
din årgang, - og meld dig så ind i
repræsentantskabet.! Dm opgave bliver
dels at være »indpisker« forud for Her
lovianersamfundets
arrangementer,
dels at fremføre dine egne og din
årgangs eventuelle Synspunkter og for
slag til bestyrelsen. Højst sandsynligt
får du også mulighed for at få indsam
lingen, jeg tidligere nævnte, til at lyk
kes.
Farvel til Mikkel
Som slut på beretningen her vil jeg
med beklagelse tage afsked med Mik
kel Vass Sørensen, vor hidtidige næst
formand. Lykkelige omstændigheder han er netop blevet tar til en lille pige
- forhindrer ham i at være til stede i
aften, - og andre omstændigheder
både omkring familie og job tager så
meget af hans tid, at han ikke længere
kan klare at være næstformand i Her
lovianersamfundet. Han trækker sig
derfor tilbage - og hans bestyrelses
plads skal besættes med en anden her
ved generalforsamlingen. Men først en
varm tak til Mikkel, der har tjent
Herlovianersamfundet ihærdigt og
muntert gennem mange år.

Kaj Dorph-Petersen

ningen fra midten af september. Inter
esserede kan optages hos Per Sjøqvist
på (01) 14 32 36. "

Vellykkede
forårsaktiviteter
Fik-fak, 500-tumering og turen til Lilløhus

Det blev et godt forår for herlovianske
aktiviteter.
Kristi himmelfartsdag var som sæd
vanligt et stort antal herlovianere og
soranere mødt op til den årlige fikfak/batøk turnering i Charlottenlund
Skov under Poul Ammentorps kyn
dige ledelse.
Som sædvanligt vandt soranerne
selve turneringen, men lur mig, om
ikke vi havde det hyggeligst både før,
under og efter frokosten.
Undertegnede, der mødte helt tom
hændet frem, skylder i hvert fald det
meste af en propfyldt picknick-box
væk, - inklusive de våde varer. Men

næste år er der jo atter en turnering.
Også et andet arrangement løb
imidlertid dette forår af stabelen. Det
var de åbne mesterskaber i 500, der
efter de meget spændende indledende
runder stod næsten lige mellem frak
tionsformanden Per Sjøqvist og hans
kone Elin.
I finalen så det en overgang ud til,
at Gregers Møller ville blande sig i
medaljerækken, men i det afgørende
spil svigtede nerverne, og den endelige
stilling blev: Per Sjøqvist 515, Elin
Sjøqvist 485 og Sansanee Møller 460
point.
Efter sommerferien genoptages træ

Personalia

1876
Niels Ryberg Finsen (’II) pryder
det ene af de to Europa-frimærker,
som blev udgivet på Færøerne den
6. juni 1983.

1926
Berlingske Tidende bragte den 14.
juni 1983 en kronik af professor
emeritus, dr. phil. F. J. Billeskov
Jansen om de opdagelser, der kan
gøres i sproget.
1927
Harald J. F. Branth ('ll) er den l.
april 1983 afgået ved døden.

1930
På et møde den 20. april 1983
præsenterede socialminister Palle
Simonsen og tidl. direktør for so
cialforskningsinstituttet, cand. po
lit Henning Friis cl nyt socialt tids

skrift - Social Revy. Tidsskriftet
skal udkomme 8 gange årligt.
1931
I henhold til Statstidende af 7.
april 1983 har Justitsministeriet
den 30. marts 1983 for tiden indtil
udgangen af april 1984 forlænget
antagelsen af landsretssagfører
Thure Håkon Krarup, Vejle, til at
beskikkes som offentlig forsvarer
og til at udføre sager for parter,
der har fri proces, ved retten i
Vejle og ved Vestre Landsret for
så vidt angår sager, der behandles
ved Landsrettens tingsted i Kol
ding. og som i I. indstans eller ved
undersøgelsesret har været be
handlet ved retten i Vejle.
1934
I dommerpanelet tilknyttet den 7.
internationale Malko-konkurrence,
der blev afviklet i maj 1983, var

Endelig var der den længe ventede
tur til Lillöhus den 4. juni, der viste
sig i rigt mål at have været ventetiden
værd.
Med bus via Helsingør-Helsingborg
var vi et halvt hundrede herlovianske
pilgrimme, der i højt tørt sommervejr
fik forevist den gamle admirals føde
sted af en veloplagt, pensioneret låns
museumsmand. Han vortalte bl. a.
om, hvordan vi kunne takke Knud
Gottlieb for, at ruinen i dag overhove
det er gravet ud, og vi forærede ham
på stedet en flaske snaps, som han så
ud til at have set frem til.
Derefter drog vi videre til Bäckaskog Slott, hvor vi i sandhed selv fik
bordets glæder at smage. Stedet var
iøvrigt samme dag vært for Sydskånes
Terrierklub, og onde tunger mente,
overskriften i Herlovianeren burde
være: HERLOVIANERE TIL HUN
DEUDSTILLING I SKÅNE, - og
nedenunder: På vejen så man Lillö
hus.
En hjemmelavet »Fup eller Fakta«quiz tog sig af underholdningen på
hjemturen, og ved ti-tiden var vi atter
velbeholdne hjemme i København, formentlig alle parate til atter at møde
op, hvis et tilsvarende interessant ud
flugtsmål sættes på programmet.
Gregers Møller

blandt andre tidligere kgl. kapel
mester John Frandsen.

Læge Kristian Linnet er den 6.
april 1983 afgået ved døden. Linnet blev læge i 1941, og efter sin
turnus på forskellige hospitaler så
vel i provinsen som i København,
blev han i 1945 praktiserende læge
på Bogø. Linnet virkede tillige som
skolelæge, og for. sine kolleger
havde han gjort en indsats i Øernes
Lægeforening, herunder som for
mand i en periode.

1939
I forbindelse med en artikel i Ma
nagement 3-83 om F. L. Smidthkoncerncn, portrætteredes bl. a.
cand. jur. Niels Arnstedt.

1940.
Poul Adam Tvede, der hidtil har
været kontorchef i Københavns
kommune, er med virkning fra I.

august 1983 udnævnt til direktør
for Københavns direktorat for al
mindelige øvrighedsforretninger.
1942
I forbindelse med en artikel i Ma
nagement 3-83 om F. L. Smidthkoncernen, portrætteredes bl. a. ci
vilingeniør Christian Arnstedt.
1943
Ved en audiens den 29. marts 1983
takkede statsskovrider Jorgen
Eske Bruun for ridderkorset af I.
grad.

1944
Erik Langkjcer har i sin fritid fået
sig et bierhverv i forbindelse med
Udenrigsministeriets publikations
række »Faet Sheet Denmark«,
hvortil han har oversat artikler bl.
a. om dansk design, kriminalforsor
gen og folkehøjskolen. De smukt
illustrerede tryksager fordeles gen
nem vore repræsentationer i udlan
det.
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1946
I et møde den 19. april i 983 arran
ger ;t af den internationale debatorginisation I FIAS (The Internatioral Federation of Institutes for
Advanced Study) deltog bl. a. dr.
Sven Bjørnholm fra Bohr-instituttet. Tidl. finansminister Thorkild
Kristensen fungerede som mødele
der for den fremtrædende deltagerkreis.
1948
De t 4. maj 1983 fejredes 150-årsdajen for åbningen af Rosenborg
slot som museum. I forbindelse
mel festlighederne fortalte overin
spektør Mogens Bencard om sam
lingernes historie.

Ved indbydelse til nyinvestering i
firmaet Coloplast A/S den I I. maj
1983 markeredes bl. a. firmaets
administrerende direktør Folmer
Halskov.

Biendt underskriverne af National
museets årsberetning, der indcholdei katastrofealarm om museets
magasiner, finder man George
Ne'lemann.
1949
Pr. I. juli 1983 er der oprettet et
nyt advokatnævn, hvis opgave det
er at behandle klager over med
lemmer af advokatstanden. En af
nævnets formænd bliver højeste
retsdommer Niels Pontoppidan.

1950
Den 2. maj 1983 overrakte admi
nistrerende direktør i KTAS. Per
Amnitzboll. det første dan Mark 2
telefonapparat til Hendes Maje
stæt Dronningen. Amnitzbøll kan
glæde sig over, at telefon-apparatet
er et af verdens mest avancerede.

1951
I en reportage i Berlingske Ti
dende den 15. april 1983 bidrog bl.
a. afdelingsleder, civilingeniør
Klaus Aarup, Teknologisk Institut,
til belysning af de presserende
edb-uddannelsesproblemer.
Morgenavisen Jyllands-Posten op
lyste den II. maj 1983, at den
54-årige direktør Henning Juhl er
valgt til ny formand for Dansk Ar
bejde efter Bent Engberg.
Oberst Søren Haslund-Christensen blev i anledning af sin 50-års
fødselsdag portrætteret i Berling
ske Tidende den 18. maj 1983.

henblik på at overtage posten som
ambassadør i Peking.

om de islandske håndskrifters be
tydning.

1953
Direktør, cand. oecon. Agner Pe
dersen er i april 1983 afgået ved
døden. I nogle år efter sin eksamen
var Agner Pedersen assistent for
professor Vagn Madsen og udførte
flere store økonomiske analyser, bl.
a. for Tulip-slagterierne.l 1965
blev Agner Pedersen ansat ved Pedershåb Maskinfabrik i Brønders
lev, hvor han blev økonomi- og
salgsdirektør. I 1973 blev han administrerender direktør for Scha
des Papirindustri i Skive.

1956
Forskningsfonden for Brystkræft
og Livskvalitet har taget en del af
sine opgave op i samarbejde med
chefpsykolog Jørgen Beckmann og
overkirurg, dr. med Mogens Blichert-Toft få Odense Sygehus.

1954
Major Axel Bjorn Aller. Hærens
Materielkommando, er af forsvars
kommandoen blevet stillet til rå
dighed som delegat for Dansk
Røde Kors i en periode på tre
måneder. Axel Aller skal deltage i
hjælpearbejde i Mauritanien i det
nordlige Afrika.

Civilingeniør Erik Hulgaard blev i
anledning af sin 50-års fødselsdag
portrætteret i Berlingske Tidende
den 15. april 1983.

Speciallæge Peter C. A. Holm har
som sagsøger fået taget sine på
stande til følge ved en sag mod
ministeriel for skatter og afgifter,
anlagt ved Østre landsret.

1952
I forbindelse med en større rokade
i den danske udenrigstjeneste, for
lader Flemming Hedegaard EF-repræsentationen i Bruxelles med

1955
Lektor Peter Springborg fra Det
arnamagnæanske Institut, talte ved
Danmarks Sproglærerforenings ge
neralforsamling den 28. maj 1983

1968
Ugeskrift for Læger I6/1983
bragte en artikel af professor, dr.
med. Philippe Grandjean om mi|jømedicinske perspektiver - illu
streret med ¡grundstoffet flour.

1977
Hans Richard Sandbæk er blevet
Assistant Mtjttöger i EAC, West
Africa Service, med tjenestested
indtil videre: i København.

1979
/. Reedtz-ThoP. Michael Sanda
ger. Johan SH eel m.fl. gennem
førte den 24 juli 1983 en tur på
vandski elle • Store Bælt færgen
»Dronning Ingrid«. Foruden fornø
jelsen, der ble'’ finansieret af et
større bryggeri, opnåede deltaf
gerne en betydelig omtale i ny
hedsmedierne Politiet og DSB
overvejer nu vandski-turens efter
følgende konsekvenser.

Alt i
Herlovianerudstyr
hos
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