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62. ÅRGANG

NUMMER 47

SEPTEMBER 1984

Vi kalder til

RUSFEST
i Herlovianersamfundet
Holdes på Restaurant Josty fredag den 21. september
For at ønske den nye årgang 1984
velkommen i Herlovianersamfundet og i det hele taget for at få en hygge
lig og fornøjelig aften - afholder Her
lovianersamfundet rusfest fredag den
21. september, klokken 19 i Restau
rant Josty, Pileallé 14 A, København.
Russerne er med ledsager Herlovianersamfundets gæster for den symbol
ske betaling af 19,84 kr. pr. m/k.
For de syv yngste årgange er prisen
105 kr. Prisen for de syv yngste årgan
ges ledsagere er 55 kr. pr. m/k.

For de øvrige medlemmer er prisen
210 kr. - for ledsagere 105 kr.
Vi byder på velkomstdrink, koldt
bord, en hel flaske vin pr. næse (eller
tilsvarende mængde øl og snaps) samt
kaffe.
Der vil blive fremmumlet en fest
tale - der er fremsat trusler om anden
spøgefuld underholdning - og der vil
blive dans bagefter samt mulighed for
køb af ekstra forfriskninger til lave
restaurationspriser.
Det bliver givetvis en sjov og hyg

gelig aften - i »almindeligt, pænt sensommertøj« - så grib telefonen og
meld jer til hos: Herlovianersamfundets kasserer, advokat Jan Trier - ved
sekretær Connie Ulstrand: (01)
14 32 36. I kan for øvrigt gøre det
nemmest for os ved at sende betalin
gen i forvejen til: Herlovianersamfun
det, V. advokat Jan Trier, Kongens
Nytorv 22, 1050 København K. Sidste
frist for tilmelding er fredag den 14.
september.
På glædeligt gensyn
Bestyrelsen
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Grundstenen
ti/pigekollegiet
Det blev ikke »flere busser«, der drog
til Herlufsholm med forventningsfulde
gamle herlovianere på skovturen den
26. maj. Men den halve busfuld, vi
var, havde en dejlig tur med besøg på
Holmegårds Glasværk, frokost og et
kig på udgravningerne til det nye
pige-kollegium
dernede,
Birgitte
Gøye-gården.
Det var muligt at ane bygningens
størrelse, og rektor Gert Olsen forkla
rede indgående om, hvordan livet på
bygningen ville komme til at forme sig
så meget lig de øvrige diples, som
muligt.
Alligevel vil der naturligvis ske æn
dringer. Helt ned i de små detaljer, og
jeg og min ledsager begyndte straks at
fundere på, hvilket skred af helt nye

ord, der ville blive optaget i det herlovianske sprog: Piple, selvfølgelig, men
hvad med ord som »bå« (BH), »nak«
(neglelak), »hørrer« (hårtørrer«, eller
»at vøje« (at vaske tøj - det skal piplene nemlig gøre selv)?
Efter synet af udgravningerne fik vi
forevist de nye bygninger omkring
Røde Plads, af hvilke flere var
ukendte for mange af turdeltagerne,
og til sidst fik vi set de nye formningsog musiklokaler under taget på Klo
sterbygningen, som forstanderen be
skrev i forrige nummer af Herlovianeren. Det er flotte forhold, vores diple
har for tiden!
Få dage efter, den 5. juni, fandt
grundstensnedlæggelsen sted på den
nye Birgitte Gøye-gård. Den fandt

Ny »SOS«virksomhed
Kære arbejdsgiverej-tagere i Herlovianersamfundet, skal Herlovianersamfundet stå tilbage for Den Kgl.
Danske Livgarde??
Denne overskrift, eller en del af
den, henfører til Livgardens utraditione le jobskabelses-forsøg gjort her i
foråret og med succes. Hvorfor skulle
Herlovianersamfundet ikke kunne
gøre Livgarden kunsten efter inden
for egne rækker? Denne tanke har
undertegnede gået og leget med så
læige, at den til sidst gav sig udslag i
en opringning til »den gamle redacteur« på hvis opfordring min ide nu
kommer på tryk og spredes viden om.

Ideen går i al sin enhelthed ud på,
at alle de af jer, der evt. har et job
ledigt eller leder efter et job, måske
ønsker at »bytte« job etc., mulighe
derne er mange, de begrænses kun af
jer selv, indrykker en annonce i Herlovianeren som her efterdags vil have en
rubrik »S.O.S.« under personalia.
Det forholder sig jo sådan, at den
fælles baggrund vi, trods vor forskel
lighed rent menneskeligt, er i besid
delse af, gør at arbejdsgivere/-tagere
har en slags »åndelig« alliance, der
»borger for kvaliteten« om man så må
sige.
Lad mig nævne, at jeg selv fornylig

sted i overværelse af en række af formændene for de fonde, der har ydet
store beløb til opførelsen af kollegiet,
samt andre donatorer og inviterede
gæster.
Inden nedlæggelsen af stenen, der
blev foretaget af skolens nuværende
elevrådsformand, Josephine Passer,
blev der placeret et blyrør i den hule
mur med bl. a. tegningerne til bygnin
gen, samt eksemplarer af tidens møn
ter og sedler. Oplysningen om sidst
nævnte fik de diple, der havde samlet
sig ovenfor udgravningen, til at følge
indmuringen med fornyet opmærk
somhed, - bygningen rummer allerede
nu sin første skat!
Gregers .4. Møller (72)

Fra grundstensnedlæggelsen ses på
siden heroverfor øverst til venstre et
udsnit af de nysgerrige diple, der
havde samlet sig omkring
udgravningen for at høre på
forstander, kammerherre Aage
Wolff-Sneedorffs ord om den nye
bygning (øverst til højre .
Nedenunder ses elevrådsformand
Josephine Passer, der efter at have
nedlagt stenen mea murskeen, gav
den et kærligt klap med på vejen.

var i en situation hvor en sådan rubrik
havde været et yderst velkomment
supplement til diverse aviser, vikarbu
reau-er etc. (jeg havde været uden fast
job siden august 1982) Ydermere me
ner jeg ikke, jeg kan være noget ene
stående tilfælde, så der vil nok være
andre, både arbejdsgivere/-tagere, der
kan gøre brug af rubrikken, også til
småjobs som eks. babysittere, have
hjælp etc., vi er jo en blandet flok af
både gamle og unge, »etablerede« som
»uetablerede«.
Boligsøgning etc. kan ligeledes be
handles i »S.O.S.«.
Henvendelse i j forbindelse med
»S.O.S.« kan ske Jenten via bladets
redaktion eller direkte til underteg
nede, Emmy Lønhojlm. Elsborgvej 11,
2650 Hvidovre, tlf. (01 ) 47 43 04, der
dels vil redigere rubrikken, dels kan
foretage en vis formidling i tiden mel
lem bladets udgivelsestidspunkter.
Husk det gamle ord »Hjælp dine med
mennesker og du hjælper dig selv«.
Emmy Lønholm (74).
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Karen Krogh,
født Brasen
1/71886-11/4 1984
Den 11. april 1984 døde fru Karen
Krogh i sit otte og halvfemsindsty
vende år. Det siger ikke størsteparten
af Herlovianersamfundets medlem
mer ret meget, men vi er dog nok
nogle stykker fra tiden mellem 1922
og 1934, som vil sende en venlig tanke
ti] den smukke, hyggelige lejlighed i
Klosterbygningens vestfløj og til den
statelige dame, som i dette tidsrum
havde sit hjem derinde som oldfruen,
frøken Brasen.
Skolens årsskrift for 1923 oplyser
lakonisk, at frøken Karen Brasen d.
14. juni 1922 blev konstitueret som
oldfrue, men fortæller ikke, at det for
en gangs skyld var en dame med megén tilknytning til Herlufsholm, som
overtog posten som Øne efter frøken
Anna Andersen, der var død i foråret
1922 efter knapt fire års virke.
Det var både nutid og fortid, som
lokkede frøken Brasen til Herlufs-
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holm. Nutiden var repræsenteret af
hendes søstersøn Ove Høegh-Guldberg (’24), der gik i VI klasse (2.Gm),
fortiden af hendes far og farfar.
Hendes farfar var provst Jens Au
gust
Brasen
(g.m.
Wilhelmine
Høegh-Guldberg, kusine til skolens,
læge, etatsråd, landfysikus (kreds
læge) Ove Christopher H-G), en af de
ti dimittender fra 1820, det hold som
glædede rektor Brorson ved alle at
forlade skolen med første karakter.
Han endte som sognepræst i Skælskør
og mangeårig provst i Øster Flakke
bjerg herred, og i denne egenskab var
han en nidkær forsvarer for Herlufsholms kirke, ikke mindst dengang for
standeren Frederik Marcus Knuth
ville bygge skolebygning i Klostergår
den og dermed lukke kirkevinduerne i
sydmuren. En af hans senere handlin
ger var at holde festtalen i Kirken ved
Skolens trehundredeårsjubilæum den
23. maj 1865, men om han ved den
lejlighed tænkte tilbage på samme
dag i 1816, da man fejrede trehundre
deårsfest for Herluf Trolle, og festta
len blev holdt af summus teologus,
proffessor Claus Frees Hornemann,
dimitteret 1766, tør jeg ikke sige.
Hendes far var Christian Emil Bra
sen, der blev student fra Herlufsholm'
i 1860 og endte som Stabsintendant og
etatsråd. Et halvt år efter sin dimis
sion reddede han en lille dipel fra at
drukne i Susåen og fik medaillen for
druknedes redning, men det varede 16
år, før han fik lov til at bære den.
Herom kan man læse i Herlovianerens
50. årgang (1972) nr. 1 s. 16-17.
Medaillen ligger nu i skolens sam
linger, idet Ønens mor, etatsrådinde
Brasen gav den dertil året efter, at
hun sammen med sin datter var flyttet
til Herlufsholm, hvor hun døde i 1934.
Samme år giftede Ønen sig med
den norske lektor Jan Krogh og flyt
tede til hans hjemsted i Bergen med

sommerhus i Vinje på Vossekanten.
Ægteskabet varede kun til hans død
1940, men fra Norge kunne hun ikke
flytte hjem til Danmark før efter ty
skernes besættelse, ¡og gennem krigså
rene virkede hun som formidler af
hjælpen fra Danmark og med socialt
arbejde.
Den, der skriver ¡disse linjer, mødte
engang Nærten (lektor Johs. Ferd nand) på Finse station. Han var på vej
til Danmark efter et besøg hos fru
Krogh og havde fået speciel tilladelse
til at spadsere langs banestrækningen
for at opleve højfjejdsovergangen vest
for Finse. Hans besøg i sommerhuset
hos fru Krogh skyldtes det venskab
mellem ægteparret Ferdinand og
Ønen, som var stiftet på Herlufsholm
og varede til hans <jiød i 1972.
I 1946 flyttede fru Krogh ind i et af
de små huse i »kartoffelrækkerne«
ved Sortedamssøen i København, ind
til kræfterne svigtede, og nu har hun
altså endt sit lange og ganske bevæ
gede liv. Hun vai, en af de første,
uddannede kvindelige landmænd og
medstifter af Kvindelig Landmands
forening, og til Herlufsholm kom hun
fra landmandsvirksomhed i Nordsjæl
land og ved Jyderup, fra oldfruevirket
gik hun til sine norske hjem og til slut
til København, hvor hun blev en hjæl
per og trøster for ¡venner og familie
medlemmer, indtil hun var den eneste
tilbage.
Da fru Krogh rejste fra Herlufs
holm samtidig med søstersønnens svi
gerfar, rektor Krarups afgang, skif
tede Herlufsholm karakter, men det
er en anden historie, som ikke skal
skrives her. Derimod vil jeg citere,
hvad Herlovianerens redaktør P.C.
Florian-Larsen (’23) skrev i bladets
12. årgang s. 39: »Hendes Stuer var et
af de faste Stoppesteder for talrige
gamle Herlovianere, der besøgte Her
lufsholm, det vil blive et Savn for dem
ikke mere at træffe: den altid fornøje
lige, dejlige usnobbede frøken Brasen
deroppe«. Jeg er yis på, at alle de
årgange, der har oplevet hende som
Ønen, er enige med Florian. Hun var
et herligt menneske, som vi vil mindes
med taknemmelighed, med tak for en
hjælpende hånd, når det tiltrængtes,
med tak for hyggelige og festlige stun
der i et i ordets bedste forstand kulti
veret hjem.
Flemming Tolstrup (’24).

Bent Engberg
1923-1984
I midten af april var Bent Engberg (’41)
ude for en trafikulykke. Han blev ramt af
bagenden af en svingende rutebil, fik kra
niebrud, kæbebrud, øje, øre, skulder læde
ret. Efter behandlinger i København og
Rønne så det ud til, at der var en god og
glædelig fremgang, men komplikationer
stødte til, og tirsdag 12. juni døde han.
Bent Engberg var født på Strynø, hvor
hans fader, Gunner Engberg, dengang var
sognepræst. Bent var blandt de yngste af
ni søskende, fire brødre og fem søstre.
Skønt en af hans ældre brødre gik på Sorø,
kom Bent på Herlufsholm, vistnok fordi
datoen for optagelsesprøven her i somme
ren 1937 passede bedre i familiens fyldte
program end optagelsesprøven på Sorø, et
par dage senere.
I 1941 blev Bent Engberg student fra
Herlufsholm, men også på anden måde er
han knyttet til stedet. Han blev gift i
Herlufsholm kirke, i 1950, med Kirsten
Striiwing, datter af sparekassedirektør
Strüwing i Næstved.
Året før var han blevet forstkandidat,
og i de følgende ni år boede Bent og
Kirsten Engberg mange steder i landet, i
statens forstassistentboliger, somme tider
under primitive forhold, sådan som unge
forstfolk ofte må leve, med vand fra en
pumpe i gården og mus dansende på køk
kenbordet, og undertiden med adskillige
kilometer til nærmeste nabo.
I 1959 blev Bent Engberg skovrider for
Feldborg distrikt i Nørrejylland, og i 1965
nåede han hvad han havde sigtet på: Born
holms distrikt, Danmarks største statsskov
distrikt. Han har skrevet - i en stram,
smuk, atletisk prosa -om skovenes øko
nomi, men efterhånden interesserede han
sig især for »landskabspleje«, herunder
skoven som rekreativt område, et emne
han også studerede i USA, inviteret af den
amerikanske regering, og under et års op
hold i Sverige (med kone og datter, An
nette, medens en søn, Jacob, var i Ame
rika). Et led i hans arbejde og studier i det
svenske skovvæsen, Domånstyrelsen, var
anlæggelsen af en botanisk/zoologisk/
geologisk/arkæologisk natursti for blinde,
vistnok den første af sin art i Europa. Den
indviedes i juni 1976 ved at den unge
svenske konge sammen med det første
hold blinde skolebørn fra Stockholm gennemvandrede stien.
Gennem sine initiativer for at styrke

Bent Engberg
Bornholms økonomiske liv kom Bent Egnberg ind i »Dansk Arbejde«, og i årene
1979-83 var han foreningens landsfor
mand, en opgave han gik til med hele sin
karakteristiske utrættelighed, idérigdom
og charme. På Bornholm var han med i alt
som kunne fremme øens økonomiske inter
esser, skoven og dens industrier, naturliv,
fredning, friluftsliv, turisme, vinter- og
sommersport, spejderliv, naturforståelse.
Jeg har hørt folk derovre omtale ham som
»konge af Bornholm«.
Bent Engberg var en igangsætter, en
giver, en værdsætter, en elsker. Han var et
utroligt varmende og stimulerende menne
ske at kende, lyttende, tænksom og klog,
taknemlig for både naturens og civilisatio
nens glæder, overvældende generøs, hånd
gribeligt såvel som åndeligt. Men det der
måske mere end noget andet gjorde ham
til den sjældne person han var, var hans
klare moralske opfattelser og høje idealer.

Hans ansvarsfølelse omfattede ikke kun de
nærmeste og hans egne affærer i snæver
forstand. Han følte et medansvar, ja for
næsten alle han kendte, for samfundet,
nationen og nationerne. Livet igennem
havde han trang til at blande sig i ting,
som han syntes burde ordnes bedre.
Han var en karakter som hellere blev
skarp, end han bøjede af fra hvad han
mente var det rette. Hverken på egne eller
andres vegne affandt han sig med over
greb eller uret. Under besættelsen, som
ganske ung mand, var han medlem af den
dristige og navnkundige modstandsgruppe
Holger Danske. Hvor han mente, at der
skulle gøres en indsats, dengang og i resten
af sit liv, dér gjorde han den. Som stats
skovrider var han altid uden tøven rede til
- med hele sin energi, begavelse og myn
dighed - at forsvare den lille mand, som
han mente havde lidt uret i systemet. Når
kolleger og venner opfordrede ham til lidt
større »smidighed« kunne han citere nogle
ord, som havde inspireret og styrket ham
i hans embedsførelse, ordene i Herlufsholms stiftelsesbrev, hvor det siges, at for
standeren skal lede skolen »uden selv at
drage nytte og fordel deraf på nogen
måde, og at holde... gården og godset i god
stand, og forsvare bønderne mod uret«.
Denne indstilling skabte ham utvivlsomt
fjender, også venner. Der var mange men
nesker, mænd og kvinder, som elskede
Bent Engberg.
Herlufsholm betød meget for Bent eller Bager, som han blev kaldt dér, og
som han blev ved med at underskrive sig
til sine skolekammerater og venner derfra.
Livet igennem var en række af hans nær
meste venner, i forstvæsenet og udenfor,
herlovianere. Stifterne stod for ham som
beundringsværdige ædle skikkelser, og han
stræbte efter at forme sig selv efter deres
livssyn. Det udtrykte han med vanlig klar
hed og overbevisning, da han Trollemorgen 1977 talte i Herlufsholm kirke (talen
er trykt i »Herlovianeren« nr. 16, 1977).
Den slutter med de ord, som også blev
udtalt ved hans begravelse i Svaneke
kirke: »Så bliver da tro, håb og kærlighed,
disse tre, men størst af dem er kærlighe
den«.
Hvis Bent Engberg skulle karakteriseres
med ét ord, måtte det være retlinet. Det
ette, den rette linje var hvad han levede
s. t liv efter. Den krumme, omvejene til
målet, var ham imod. For ham passer
Thomas Kingos ord om Niels Juel: »En
mand af gammel dyd og dansk oprigtighed/af Ja og Nej og hvad man ærligt mere
ved«. Og jeg betænker mig ikke på at
fortsætte med Kingo: »Hans sjæl den er
hos Gud«.
For Bent Engbergs, for Bagers venner er
hans død et savn som vil svide, så længe de
lever.
Sven Tito Achen (’40)

501

Fyn er fin
- de kan feste!
Fynske Herlovianeres Trollefest er
genopstået. Men da den er henlagt til
maj måned, hvor risikoen for sne
storme er væsentligt mindre end den
14. januar, er det da muligt, at vi bør
give den navneforandring til Fynske
Herlovianeres Gøyefest.
I fjor samledes vi forsøgsvis på sko
lens stiftelsesdag - 23. maj - til en
frokost på Stubberup Kro (refereret i
Herlovianeren nr. 43, august 1983),
og det blev så vellykket, at vi i år
indbød alle fynske herlovianere til et
tilsvarende arrangement på Aulbjerghus Gæstgiveri lørdag den 26. maj.
Her mødte 14 gamle diple plus lige så
rpange damer op, og der er tegn i sol
og måne til, at vi bliver mange flere
næste år.
Trods årgangsmæssigt tidsspænd
fra Knud Aarup (19) til Palle Ravn
(78) forløb frokosten i Aulbjerghus
nemlig så fint, at der slet ikke er tvivl
om, at vi skal fortsætte disse majsammenkomster og efterhånden gøre
dem lige så tillokkende og livskraftige
som den imponerende række af 14.
januar-fester, vi holdt på Fyn lige fra
1944 (kuvertpris 11 kroner) til 1978.
Ved frokosten blev der talt af pastor
emeritus Knud Aarup, som sluttede
med at læse et par digte af Mogens
Wied, der havde den mere berømte
Gustav Wied som farbror. Mogens
Wied var dipel på Herlufsholm og
vendte som ung stud. mag. tilbage til
skolen som vikar. I denne periode
skrev han en række digte, hvoraf nogle
er bevaret i skolens årsskrifter for
1915 og 1916, idet de blev anvendt,
da skolen i 1915 fyldte 350 år, og da
Herluf Trolle året efter fyldte 400 år.
Mogens Wied døde kort efter, og
Knud Aarup mener, at han ligger be
gravet på Herlufsholm Kirkegård.
Hans digte er vist aldrig udgivet, men
de og deres forfatter var vel i grunden
et emne for en artikel i Herlovianeren.
Advokat Vagn Klenø (42), som
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modtog Fynske Herlovianeres Æres
kæde i fjor, lod den gå videre til regn
skabschef Thorbjørn Dons Borch (R
38) med den gode motivering, at det
var Dons, som havde påtaget sig hele
besværet med at indkalde til og arran
gere frokostsammenkomsten både i
fjor og i år.
Også næste år er Dons parat til at
indkalde til Trolle/Gøyefest en dag i
maj, når det fynske landskab er allerdejligst. Skulle der være herlovianere
på Fyn, som ikke fik invitationen i år,
er de meget velkomne til allerede nu
at gøre Dons eller undertegnede op
mærksom på deres eksistens.
Spørgsmålet er, om vi igen skal
samles til en frokost, eller om en af
tenfest er at foretrække. Det diskute
rede vi på Aulbjerghus, men uden at
nå en konklusion. Vi skal naturligvis
ikke misbruge Herlovianerens spalter

Hvem kendte
Herbert
Rouenville?
Af den årlige beretning i Herlovianersamfundet fremgår, at en af de virke
lig store legatformuer er Herbert
Rouenville og hustrus legat.
Jeg mindes ikke i Herlovianeren at
have set noget om, hvem denne Her
bert Rouenville var. Han forlod skolen
før studenterexamen. Han var i de
senere år af sit liv ansat i Klasselotte
riets direktorat, hvor han med sin
hjælpsomhed, venlighed og humor var
en uvurderlig støtte for mange uprak
tiske kollektricer - som fx. min mor.
Han morede sig også de sidste år før
besættelsen med at virke som turistfø
rer, talte vist flere sprog udmærket.

med en diskussion । om dette emne hvor betydningsfuldt det end måtte
være - men Dons (telefon (09)
12 62 68) og undertegnede (09) 11
16 00) lytter gerne til meningstilken
degivelser fra alle, som har lyst til at
slutte op om en kammeratlig sammen
komst med damer i maj 1985.
Hvor fornøjelige frokosterne end
var i fjor og i år, bør det nok tilføjes,
at det ikke var kloernes fortjeneste.
Hverken Stubberulp Kro eller Aul
bjerghus leverede mad af rimelig stardard, og selv om vi ikke skal kaste os
ud i det højere gastronomiske skole
ridt, vil jeg nok mere, at vi i 1985 bør
stile efter et aftenarrangement med en
let sommermiddag, som både vi og
vore damer kan nyae. Den skal ikke
koste en formue, men den bliver na
turligvis dyrere ene frokosterne med
røde sild og hvide sild. Det skal heller
ikke være en langstrakt middag med
mange retter, for vi skal bagefter have
tid til at rotere og [snakke med andre
end vores borddame.
Meningstilkendegivelser er som
sagt velkomne. Og[ tavshed må tolkes
som accept af, at vi forsøgsvis samles
til en aftenfest. Hvad med igen at
bruge selve stiftelsesdagen - altså tors
dag den 23. maj 1985 klokken 19. Er
det en aftale?
Arne Grum-Schwensen (36)

Men hvem var han egentlig? Der
må da findes nogen, som har været på
Herlufsholm samtidig med ham, eller
herlovianere, der kender ham fra
årene i Store Nordiske. Jeg synes, det
måtte være morsomt og rimeligt at få
noget at vide om han* i bladet, en art
stærkt forsinket nekrolog.
løvrigt vil jeg gerne tilslutte m g
ordene i formandens beretning om
Herlovianeren. Jeg synes, det er et
fortrinligt, samlende organ for tid igere elever fra Herlufsholm, uanset
deres senere menneskelige og er
hvervsmæssige udvikling. Det er velre
digeret, og jeg læser det hver gang
med stor glæde. Jeg mindes, at man
de første år efter at 'rave forladt sko
len ikke var begejstret for Herloviane
ren, selvom Roben Fraser uden tvivl
var en udmærket redaktør. Interessen
for bladet kommer, når skoletiden er
rykket lidt på afstand.
Gunnar Forchhammer

Dem var det!
Der var hjælp at hente fra flere læsere
med hensyn til at identificere diplene
på det gamle sportsbillede fra redak
tionens arkiv i sidste nr. af bladet.
Jørgen Hage (’33) skriver »Jeg hu
sker alle ansigterne, men ikke flere
navne end de fire anførte«. Det var i
øverste række nr. 2: Arntzen og i nederste række nr. 1: Damgaard (Lille
put), nr. 2: Tyge Bech og den sidste:
Nørreslet.
Preben Krarup (’35 ) kunne føje de
resterende til: Øverste række nr. 1:
Rudolph Bergemann, nr. 3: Carl Wendelboe Jensen, nr. 4: Ib Johansen og

sidst Christian Bruun. Nederste række
nr. 3: Emil Nielsen, nr. 4: Kristian
Munkebo, nr. 5: Jens Thomsen.
Den helt udførlige redegørelse ind
løb imidlertid fra Georg Bruun (’35),
der foruden navnene har fundet de
pågældendes afgangsår fra skolen via
P. Gøtzsches og Viggo Lofts bøger om
udgåede herlovianere. Han tilføjer:
Jeg har ikke selv billedet, men jeg
har set det mange gange, så det må
hænge eller have hængt et eller andet
sted på skolen.
Det må være taget ca. 1930, og jeg
tror der er tale om deltagerne i et

skoleidrætsstævne. Er det mon ikke
på Østerbro stadion?
Fri idræt kendte man ikke på Her
lufsholm før Eiler Dinesen, (senere
rektor i Rønne og på St. Knuds Gym
nasium i Odense) blev ansat på sko
len som adjunkt i 1928. Det var ham,
der tog initiativet og ham, der sørgede
for den årlige deltagelse i skole
idrætsstævnet. (Det var også omkring
den tid, at sportstimen blev indført).
Jeg tror iøvrigt, at billedet er taget af
Dinesen.
Med venlig hilsen
Georg Bruun (’35)

Personalia
1884
Frantz von Jessen (II), se 1962.

1922
Berlingske Tidende bragte den 2.
juni 1984 et portræt af fhv.
politimester Viggo Glente i
anledning af dennes 80 års
fødselsdag.

Jens Just Jermiin for hans gerning
som forstander for Herlufsholm
skole og gods i årene 1974-78.

1929
Den 2. marts 1984 skiftede 55.000
kr. ejermænd, da professor Mogens
Andreassen forestod den første
uddeling af sit eget
fødselsdagslegat.

1926
Jyllandsposten bragte den 2. marts
1984 en anmeldelse af bogen »Liv
og lærdom«, forfattet af professor
emeritus F. J. Billeskov Jansen.
Bogen omhandler en række danske
filosofiske personligheder.
Kammerherre, hofjægermester
cand. jur. Jens Just Jermiin er den
26. maj 1984 afgået ved døden.
Jens Just Jermiin blev juridisk
kandidat som 31 -årig, men efter sin
landsretssagfører-bestalling i 1944
gik han over til praktisk landbrug
med forpagtning af familiegodset
Seinhuus, som han i 1960 overtog
sammen med sin hustru. Han har
været medlem af Store-Heddinge
sogneråd og har været
sognerådsformand i Stevns
kommune. Jermiin var i årene
1966-74 medlem af amtsrådet.
Gennem 25 år var Jermiin formand
for Ringstedegnens
Tolvmands-forening, hvor han blev
æresmedlem. Jermiin var i en
periode medlem af bestyrelsen for
Store-Heddinge Bank, fra 1951
som bestyrelsesformand, lige som
han i mange år var medlem af
bestyrelsen for Dansk Frø- og silo
Selskab, hvor han blev
bestyrelsesformand i 1949.
Herlovianerne vil særligt huske

omkring Den Storkøbenhavnske
Landsdelsscenes økonomiske
betingelser, sammenholdt med de
øvrige landsdelssceners.

1934
Den 3. juni 1984 dirigerede
kapelmester John Frandsen (IV)
såvel Tivoli-Gårdens Musikkorps
som Den kgl. Livgardes
Musikkorps ved en festkoncert i
Tivolis Koncertsal i anledning af
Tivoli-Gårdens Musikkorps’ 75 års
jubilæum.

1938
I forbindelse med det nye V6-spil,
der havde præmiere den 10. marts
1984, udtalte landsretssagfører
Kurt Møller forskelligt omkring
spillets gevinstmuligheder. Kurt
Møller er statens tilsynsførende
med både fodboldtipning og
V6-spillet.

1940
Dagbladet Politiken bragte den 31.
marts 1984 en kronik af Sven Tito
Achen over emnet: Grønlands flag.
Achens konklusion er, at et flag
med grøn som grundfarve og med
et hvidt kors vil være en
velbegrundet løsning på
spørgsmålet om et grønlandsk flag.

Berlingske Tidende bragte den 3.
maj 1984 en kritik af Poul Adam
Tvede, hvor Tvede trak linierne op

1941
Statsskovrider Bent Engberg,
Rømersdal, Åkirkeby, er den 12.
juni 1984 afgået ved døden. Bent
Engberg afsluttede i 1949 sin
eksamen som forstkandidat, og året
efter blev han forstfuldmægtig ved
statsskovbruget. I 1959 blev han
udnævnt til skovrider for Feldborg
distrikt, og i 1965 fulgteudnævnelsen til skovrider på
Bornholm. Engberg var endvidere
gennem fire år en initiativrig
formand for Landsforeningen
Dansk Arbejde.

1943
Oberstløjtnant i hæren, Ebbe
Flindt Geldorf, var den 7. maj 1984
i afskedsaudiens hos Hendes
Majestæt Dronningen.

1946
I »Juristen« nr. 5/1984 skriver
landsdommer Peter Rørdam om
vidnefritagelsesregler i
straffesager.

1947
Den 30. april 1984 valgte
Assurandør-Societetet den
administrerende direktør i
forsikringsselskabet Fjerde Sø,
Bent Møller Hansen, som ny
formand i stedet for direktør Tony
Christensen, der ikke ønskede
genvalg.

1948
Dagbladet Politiken bragte den 10.

marts 1984 en kronik af
overinspektør Mogens Bencard om
en fantastisk skat i krise - den
danske kongerækkes
pulterkammer (Rosenborg
samlingerne), der er blevet et
europæisk ideal for, hvordan et
museum kan vise historie frem.

1949
Arkitekt Ulrik Piesner er forfatter
til tre artikler om København år
1994, som dagbladet Politiken
bragte fra den 9. juni 1984. Ulrik
Piesner arbejder til daglig som
arkitekt på Sri Lanke.

I »Juristen« nr. 5/1984 anmeldte
højesteretsdommer Niels
Pontoppidan Henning Skovgaards
doktordisputats om »Offentlige
Myndigheders Erstatningsansvar«.

1950
Den 7. april 1984 omhandlede
Berlingske Tidendes ugentlige
profilspalte cand. polit. Hans
Vilhelm Bischoff, der som
landskendt TV-medarbejder
tålmodigt indfører den danske
befolkning i selv de mest indviklede
problemstillinger.

Speciallæge Mogens Devantier er
den 22. juni 1984 afgået ved døden.
Devantier blev læge i 1957, og
opnåede specialistanerkendelse i
gynækologi og obstetrik i 1971.
Devantier arbejdede på sygehuse i
København og provinsen, og var en
kortere tid reservelæge i Søværnet.
Devantier var senest på Bispebjerg
Hospitals gynækologiske afdeling,
før han for 10 år siden nedsatte sig
som praktiserende speciallæge i
Søborg.
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Den 4. maj 1984 var Danmarks
fremmeste bager, Uggi van Hauen
(’IV), blandt modtagerne af
diplomer fra Det Danske
Gastronomiske Akademi.

1956

1962

Dr. med. Mogens Blichert-Toft har
i foråret 1984 modtaget 100.000 kr.
fra Direktør Ib Henriksens Fond
med henblik på forskning i
skjoldbruskkirtel-sygdomme.

Uddrag af årets Københavnske
studenterrevy, der er instrueret af
Joen Bille, blev sendt i Danmarks
Radio den 10. marts 1984.1 marts
måned har Joan Bille ¡øvrigt
medvirket som oplæser i en serie på
tre udsendelser om
krigskorrespondenten Frantz von
Jessen. (Il 1984).

1954
Foreningen til Hovedstadens
Forskønnelse havde i forbindelse
med en udflugt til »fristaden
Christiania« allieret sig med Jørgen
Greve, som en rådgivende arkitekt
for Forsvarets Bygningstjeneste.
Jørgen Greve forestod således
rundvisningen, der samtidig gav
nogle af deltagerne mulighed for at
se en lejlighed, der bebos af
christianit og mediemand Niels
Vest (’61).

1960
Folketingsmedlem Bernt Johan
Collet (kons.) skrev i Berlingske
Tidende den 8. maj 1984 om de
initiativer, som firkløverregeringen
har taget med henblik på at
forbedre erhvervslivets forhold.

1961
Mediemanden Niels Vest, se 1954.

Klaus Aarup død
Klaus Aarup (’51), civ.ing., HD, afgik den 1. august ved
døden. Begravelsen fandt sted den 8. august fra Himmelev
kirke. Klaus Aarup var i årevis et energisk medlem af
Herlovianersamfundets bestyrelse og formand for Herlufsholmfonden.

1965
Underdirektør i Den Danske Bank,
cand. mere. Svend J. Heineke, er
udnævnt til ny chef for bankens
udlandsafdeling.
Udlandsafdelingen omfatter
arbitrage og valutaafdelingen,
afdelingen for internationale
betalinger samt bankens
udenlandske filialer. Svend
Heineke har været ansat i banken
siden 1971, i de seneste år som chef
for kreditkontoret. Svend Heineke
blev underdirektør i 1982.

1968
Professor, dr. med. Philippe
Grandjean har udarbejdet et
kompensium i faget hygiejne med
titlen »Miljø og forebyggelse«, der
indfører læserne i fordelene ved at
have fornuftige kost-, ryge- og
alkohol-forhold m. v. Kompendiet
udgives på Foreningen af Danske
Lægestuderendes Forlag.

I henhold til Berlingske Tidende
den 25. juni 1984, forventer
General Manager for Den Danske

Alti
Herlovianerudstyr
hos
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Banks London-ifdeling, Steen
Steincke. at der vil ske et opsving i
danske virksomheders lån i
fremmed valuta.

1971
Den 14. julil 1984 er Tinna Birgitte
Weirsøe og Fetér Oxholm viet i
Herlufsholm kirke.

1972
Den I. september blev redaktør
Gregers Alling Møller ansat som
redaktør af Levnedsmiddelbladet. et blad for levnedsmiddelindustrien
i Danmark.

1973
Otto Reedtz-Thott. der driver
nærradioen « Voice«, realiserer for
tiden tanker om at forskellige
former for virksomheder kan
komme til orde med diskret
oplysningsvi-ksomhed over for
nærradioens voksende lytterskare.

1976
Hans-Henrik Vestbirk Thomsen
har i januar måned 1984 bestået
den statsvidenskabelige
kandidateksamen (cand. polit.).

1978
Søren Boas, der som forstkandidat
har opnået den næsthøjeste
gennemsnitskai akter i Den kgl.
Veterinær- og Landbohøjskoles
historie, er fra . maj 1984 ansat
som skovrider på Knuthenborg.

