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62. ÅRGANG NUMMER 48 DECEMBER 1984

Trollefest på
Frederiksberg

Trollefesten ved indgangen til Herlufsholms 
850-års jubilæumsår bliver som noget helt 
særligt holdt på Frederiksberg Slot lørdag 

den 12. januar kl. 18.30.
Aldrig tidligere er Herluf Trolles 

fødselsdag blevet fejret under forhold 
som dem, Herlovianersamfundets be
styrelse nu lørdag den 12. januar kan 
byde medlemmerne med ledsagere på: 
Et festligt illumineret Frederiksberg 
Slot, hvor vi skal spise middag i slot
tets øverste sal »Rosen« med udsigt 
over hele København. Bagefter drik
ker vi kaffe i de pragtfulde tilstødende 
gemakker, og endelig bliver der mu
lighed for at danse i slottets fornemme 

riddersal med god plads til otte (!) 
kvadriller Lanciers.

Som en sidste pointe er det yder
mere lykkedes at sammensætte en 
menu med bl. a. dyreryg og rubin
steinkage, der vil vække søde minder 
blandt alle medlemmer tidligere end 
årgang 1980, hvor Trollefesten af øko
nomiske grunde måtte omlægges.

En enkelt ting er det imidlertid vig
tigt at hæfte sig ved: Deltagerantallet 
er begrærEq4N|^X(^kS<)rfor hurtig

PÆDAGOGISKE 
BIBLIOTEK 

tilmelding er en nødvendighed. Det 
sker til advokat Jan Trier, att.: Connie 
Ulstrand, Kgs. Nytorv 22, 1050 Kbh. 
K, meget gerne skriftligt vedlagt en 
check på beløbet. Fristen er senest 
torsdag den 3. januar!

Som samfundets gæster har besty
relsen inviteret årgangene 04, 09, 14, 
19, 24 og 34. For øvrige deltagere er 
prisen 250.- kr. for medlemmer og 
125.- kr. for deres ledsagere. Prisen 
dækker velkomstdrink, en dejlig mid
dag - tre retter med vin ad libitum og 
kaffe.

Efter middagen vil der blive åbnet 
en bar med drinks til yderst rimelige 
priser. For de otte yngste årgange er 
prisen 125.- kr. for såvel medlem som 
ledsager.
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Kierkegaard var 
altid den samme
Ved rektor Poul Kierkegaards begra
ve'se fredag den 21. september 1984 
holdt Anders K. Jensen (70) neden
stående tale ved kaffebordet i festsa
len på Herlufsholm.

Som son af lektor Mogens Jensen 
fik Anders K. Jensen et tættere for
hold end de fleste til rektor Poul 
Kierkegaard, men hans syn på ham 
vil nok deles af alle, der oplevede 
ham som horer eller rektor.

Af Anders K. Jensen ’70

Ved Poul Kierkegaards død er hori
sonten blevet mindre. Han var en af 
dem, der virkelig fyldte. En af skovens 
stærke stammer.

Når man i en stund som denne 
uvilkårligt tænker tilbage og mindes, 
og tænker på det Herlufsholm, man 
som dipel oplevede i perioden fra 
1963-70, så er den første association, 
der kommer frem i erindringen: Poul 
Kierkegaard. Han var det bærende 
element. Han VAR Herlufsholm.

Når man som jeg tillige har kendt 
Poul Kierkegaard fra mit 9. år, og 
fortsat mødte ham i mine forældres 
hjem, både i hans sidste rektorår og i 
pensionistårene, så føles det meget ve
modigt, at et af barndommens og ung- 
dommens faste pejlingspunkler ikke 
er hiere.

Det der gjorde indtryk på os som 
knægte var, at vi altid vidste, hvilke 
reaktioner Heis ville udvise, over for 
de handlinger vi foretog os. Der var 
ingen slinger i valsen. Vi blev mødt 
med principfasthcd og konsekvens, 
med imødekommenhed og interesse. - 
Det der specielt imponerede os, var, at 
dette også var tilfældet over for andre 
Poul Kierkegaard kom i kontakt med. 
Om det var hørere, forældre, gartnere, 
køkkenpersonale, honoratiores, gi. her- 
lov 
ser

anere, adelige, højborgere, kendis- 
eller almindelige godtfolk - det 

betød ikke noget for Kierkegaard. De
fik den samme behandling.

Rektor Poul Kierkegaards princip- 
fasthed og konsekvens skabte dyb re
spekt hos alle, han kom i kontakt 
med.

Poul Kierkegaard spillede aldrig for 
galleriet. Han var altid den samme. 
Det aftvang os den dybeste respekt.

Et særligt træk ved Poul Kierke
gaard var hans stærke engagement i 
den samtid, der omgav ham. Politiske 
begivenheder kunne affæses på ham, 
og det var med spænding man imø- 
deså de timer, hvor der forinden var 
sket noget, som f.eks. da Krustjov blev 
væltet i 1964. Da følte han det som sin 
pligt - han kunne slet ikke lade være - 
og altid uhyre velorienteret at sætte 
selv en samling 7. klasser ind i, hvad 
det var der skete, og hvilken betyd
ning det ville få. Intensiteten i hans 
måde at holde disse foredrag på, og 
det engagement det afspejlede, bjerg
tog, og fremkaldte situationen med 
stilheden og den berømte knappenål.

Hans årstalsviden var fabelagtig og 
legendarisk, og enhver begivenhed 
blev desårsags sat i historisk perspek
tiv. Min far har modtaget adskillige 

flasker i årenes løb til minde om slaget 
ved Trafalgar.

Det hørte med til Kierkegaards 
dannelsesideal, at man skulle kunne 
den danske kongerække fra Gorm d. 
Gamle til i dag uden smuttere. Og vi 
kan den stadigvæk den dag i dag. 
Adskillige diple er under denne svære 
læreproces efter karakteristiske ud
brud, som vil være alle tidligere diple, 
der har haft Poul K erkegaard som 
underviser bekendt, b evet udlovet til 
en fremtid som »hakker« i den lolland
ske roekampagne. Denne direkte form 
skabte spænding i timerne og gav 
dem, til trods for hvad avancerede 
teoretiske pædagoger i dag måtte 
mene, indhold og nærvær.

Poul Kierkegaards facon og barske 
humor holdt sig usvækket, og trods 
hårde og smertelige oplevelser for 
ham selv og hans familie, evnede han 
og besad han viljen til at tage nye 
situationer, hvor tunge og ubehagelige 
de end måtte forekomme, som en ud
fordring. Man kan med rette om Poul 
Kierkegaard sige: At han var en vær
dig person - en hædersmand. Han var 
en af de store, der satte sig spor og 
gjorde indtryk.

Æret være hans minde.

Redaktion:
Redaktør
Gregers Alling M
Vigerslev Allé 21 
2500 Valby 
(01) 16 32 44

løller (’72) 
. 1 tv.

Arbejde: 
(01) 15 22 77

Personalia:
Fuldmægtig, canc 
Henrik Bahn-Pet: 
Birkedommervej 
2400 København 
(01) 34 34 04

i. polit. 
:rsen (’72) 
15. 1. tv. 
NV

Arbejde: 
(01) 29 95 33 lok 3253

Tryk:
Dagbladets Bogtr 
4100 Ringsted

ykkeri
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Giv Birgitte Gøye 
et godt bidrag!
Gør det inden nytår, og glæd dig over et stort 
skattefradrag
Af Kaj Dorph-Petersen (’43)

Birgitte Gøye Gården er nu rejst og 
under tag, så enhver kan overbevise 
sig om, at de ydre rammer for pigekol
legiet nu er en realitet. Og samtidig 
se, hvor stor og smuk bygningen er 
blevet, og hvor godt den passer ind i 
Herlufsholms samlede arkitektur.

I løbet af det næste halve års tid 
skal Birgitte Gøye Gården gøres fær
dig indvendig og møbleres, så den kan 
tages i brug efter sommerferien 1985 
- og officielt indvies ved skolens 850 
års jubilæum nogle måneder senere.

Indsamlingskomiteen, der gennem 
de senere år har stået for at skaffe 
økonomi til projektet, har løst største
delen af opgaven, så vi er rimelig godt 
på vej til at have de 12 millioner 
kroner, som den færdige bygning vil 
koste. Men vi har - for at sige det lige 
ud - regnet helt sikkert med, at gamle 
herlovianere ville komme med mindst 
en halv million kroner til formålet - og 
på det punkt er vi blevet en del skuf
fet.

Grunden kan være, at Herloviane- 
ren sidste år på denne tid kom for sent 
med budskabet om, at gaver til denne 

indsamling kan fratrækkes på selvan
givelsen inden for rammerne af Lig
ningslovens paragraf 8 A. Men denne 
gang kan alle vist nå at udnytte fra
dragsreglerne - og samtidig give Bir
gitte Gøye en hjælpende hånd.

Reglerne er, at bidrag under 300 
kroner ikke kan fradrages på selvan
givelsen. Af et bidrag på 400 kroner 
er de 100 kroner fradragsberettigede - 
af 500 kroner kan de 200 trækkes fra 
- og så videre op til et bidrag på 1300 
kroner, hvoraf de 1000 kroner kan 
trækkes fra (hvis man ikke i forvejen 
har udnyttet denne fradragsmulighed 
på anden måde). Har man en ægte
fælle, kan man i vedkommendes navn 
sende et yderligere bidrag på 1300 
kroner - og trække 1000 kroner fra på 
ægtefællens selvangivelse.

For at udnytte fradragsreglen skal 
man indsende sit bidrag til Birgitte 
Gøye Gården inden nytår - vi sender 
omgående en kvittering for beløbet - 
og den skal bruges som bilag til selv
angivelsen. Det er en god og pragma
tisk løsning: at give sit bidrag til den 
gode sag og derpå få en meget stor del 

af det refunderet via skatten!
Men det er bestemt ikke udeluk

kende for at skaffe gamle herlovianere 
en skattebesparelse, at disse linjer 
skrives. Alle vi, der har haft gode år 
på skolen, bør bidrage efter evne - og 
gerne lidt over - til at kommende ge
nerationer, piger så vel som drenge, 
kan få en god skole- og ungdomstid 
ved Susåens bred.

Det er nødvendigt for skolens øko
nomi, at der kan skaffes plads til flere 
kostelever i en periode, hvor antallet 
af dagelever vil falde stærkt på grund 
af de stadig mindre nye årgange. Og 
da antallet af mandlige kostelever 
også vil være faldende - og da behovet 
for at få sendt døtre på kostskole i 
Danmark er stigende, er løsningen så 
snublende nær: at bygge et kollegium 
for piger! Det er præcis, hvad vi er i 
gang med.

Giv dit bidrag til, at bygningen kan 
blive færdiggjort efter planerne - og 
kan overleveres kvit og frit til Herlufs
holm ved skolens 850 års jubilæum til 
november 1985.

Bidrag til indsamlingen kan sendes 
som check til Indsamlingskomiteens 
kasserer, advokat Jan Trier, Kongens 
Nytorv 22, 1050 København K - eller 
ved benyttelse af det girokort, der er 
indlagt i dette nummer af Herloviane- 
ren.

Muligvis vil bidrag fra gamle herlo
vianere blive væsentligt mere værd for 
skolen, end selve beløbene udviser. 
Der findes nemlig et par potentielle, 
meget store bidragydere, der venter 
på at tage stilling til vor ansøgning, 
indtil de har set, at sagen bakkes over
bevisende op af skolens gamle elever. 
Også derfor: Send dit bidrag af sted 
nu!
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Jens Just Jermiin 
- få, men gode år
Det var kun få år, kammerherre Jens 
Just Jermiin var forstander, men 
hans betydning for skolen var stor, 
skriver forstander Aage Wolff- 
Sineedorff om sin forgænger som for
stander for Herlufsholm Skole og 
Gods.

Af Aage Wolff-Sneedorff (’39)

I sidste nummer af Herlovianeren 
blev det meddelt, at tidligere forstan
der, kammerherre Jens Just Jermiin 
den 26. maj i år afgik ved døden.

Han kom ind i 3. klasse i 1921 og 
blev student i 1926. Fra 1929 til 1934 
var han medlem af Herlovianersam- 
fijndets bestyrelse og bevarede hele sit 
liv en nær tilknytning til skolen, klas
sen og samfundet.

Da Stiftelsen efter Axel Reedtz- 
Thott’s alt for tidlige død den 29. 
december 1973 stod uden forstander, 
samlede man sig om Jermiin, idet der 
var enighed om, at han havde de per
se ulige egenskaber, som måtte ønskes 
ti

in

bestridelse af hvervet.
Inden Undervisningsministeriets 

dstilling til dronningen om udnæv- 
nclsen brevvekslede ministeriet med 
Justitsministeriet om sagen. Undervis- 
ningsministeriet lagde vægt på, at der 
som forstander blev foreslået en per
sc m, der kulturelt kunne leve op til 
skolens traditioner og med forståelse 
og interesse sammen med skolens rek
tor kunne varetage dens interesser. 
D^et blev endvidere påpeget, at for
standeren måtte være en kyndig ad
ministrator med økonomsik indsigt og 
forståelse, da godsets opretholdelse og 
konsolidering ville stille meget betyde
lige krav til ham.

Korrespondancen mellem ministe
rierne tog nogle måneder, hvorefter 
d -onningen udnævnte Jermiin til Her
ir fsholms forstander fra 1. juli 1974.

Da aldersgrænsen for forstanderen 
er den samme som for statens højeste 
tjenestemænd, skulle han fratræde 
rr ed udgangen af den måned, i hvil-

Det officielle portræt af forstander, 
kammerherre Jens Just Jermiin er 
ophængt i Festsalen.

ken han fyldte 70, nemlig december 
1977, men efter anmodning fra 
Undervisningsministeriet indvilgede 
han i at varetage forstanderstillingen 
endnu et år til den 31. december 
1978.

Jens Just Jermiin blev forstander på 
et tidspunkt, hvor der endnu var store 
byggearbejder igang. Udvidelsen af 
skolen med dagelever krævede som 
bekendt et meget væsentligt nybyg
geri, og den sidste del af det var endnu 
ikke færdigt. Det var ham, som be
stemte, at den nye sløjdsal skulle ligge 
ved siden af godskontoret, ligesom 
han fortsatte udbygningen af skolens 
faglokaler. Det var også ham, der tog 
initiativet til, at der blev påbegyndt 
udarbejdelse af planer til ombygnin
gen af køkkenet og de øvrige ændrin
ger i klosterbygningen. Derudover var 
der jo hele tiden spørgsmål om den 
almindelige vedligeholdelse, som for

standeren måtte tage stilling til. Og 
der er meget at vedligeholde og prio
ritere.

Det faldt i Jerniins lod at konsti
tuere Mogens Jensen som rektor i 
Kierkegaards syge omsperiode og be-
skikke Gert Olsen 
ger.

som hans efterføl-

Da de store byggerier havde fundet 
sted, trængte stif .elsen til nogle år
uden for store udgifter, og i den pe- 

Jermiin ved klogeriode lykkedes det
dispositioner at bringe økonomien på 
fode igen, således at skolen i de senere 
år atter har kunnet foretage meget 
betydelige investeringer i bygnin
gerne.

Han interesserede sig meget for 
Herlufsholm og besøgte regelmæssigt 
skolen. Det var og så nødvendigt, dels
fordi der var meget at tage stilling til, 

vigtigt for ham atdels fordi det var
blive holdt orientere; om, hvad der 
iøvrigt skete. Han 
i sin kone, Grete

havde en stor støtte 
Jermiin, for hvem 

skolen også betød neget. Gift med en 
Gammel-Herlovianer havde hun alle
rede længe haft et indgående kend

hun gik op i sin del 
største interesse.

e sidste 25 år været 
Alholdt og respek- 
Af meddelelsen i 
Herlovianeren vil 

trukket på Jermi n 
veralt gjorde han et 

skab til skolen, og 
af jobbet med den

Jermiin’s har i d 
mine nære venner, 
teret i alle kredse 
sidste nummer af 
man se, at der blev 
fra mange sider. O
dygtigt og samvittighedsfuldt arbejde. 
Han havde en uforlignelig humor og 
var allerede fra de unge dage kendt 
for sin stærkt udv kkde humoristiske
sans, som gjorde, at det altid var mor
somt at være sammer. med ham.

Det var kun få år, han fik som 
ufsholm, men Stif-forstander for Her

teisen har meget at sige ham tak for.

5Ô8



Rusfesten fortsatte 
duellen fra skolen 
mellem 3. og »4. « g.
»Velkommen til jeres første møde med 
Herlovianersamfundet. Her står jeres 
forhenværende præfekter parate til at 
åle jer!«

Det var den stemning, der prægede 
årets rusfest den 21. september i Re
staurant Josty på Frederiksberg.

Men det kan nok være, de nydimit- 
■ terede selv havde været præfekter i 
det år, der var gået siden sidst! Trods 
talstærkt fremmøde fik »4.« g deres 
sag for og måtte til sidst - stærkt 
provokeret - fremvise det ultimative 
bevis på deres overhøjhed: En tatove
ring med inskriptionen »MOR« på det 
nye juniormedlem, Christian Levins 
højre skulder.

Formanden for Samfundets besty
relse tog først tælling, men forkyndte 
så, at han førstkommende hverdag 
ville opsøge Tatoo-Jack i Nyhavn og 
bede ham optage Herluf Trolles og 
Birgitte Gøyes våbenskjolde i sit re
pertoire - mod procenter. Der kunne 
tilsyneladende laves styrtende forret
ninger!

Lad så være, at den planlagte 
underholdning under kaffen faldt til 
jorden med et brag, - de forkælede 
unger foretrak at snakke sammen, 
som om de ikke havde gjort det de 
sidste tre år seks timer dagligt. Det 
skal imidlertid blive morsomt at se, 
hvordan holdet næste år vil tage trå
den op og byde »deres« umiddelbare 
undersåtter velkomne i Samfundet!

En nydimitteret Josephine Passer - og 
livsvarigt medlem af Herlovianer
samfundet (der er mange penge at 
spare!} - kæmpede bravt med at gen
nemføre en planlagt underholdning, a 
la Gæt & Grimasser. Men ingen gad 
gætte og grimasserne stivnede og til 
sidst blev det opgivet, - uden at nogen 
opdagede det. Forkælede unger...

Førstkommende hverdag vil jeg op
søge Tatoo-Jack i Nyhavn og bede 
ham optage Herluf Trolles og Bir
gitte Gøyes våben i sit repertoire - 
mod procenter, forkyndte formanden 
for Herlovianersamfundet Kaj 
Dorph-Petersen.
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Klaus Aarup
- datamat og hyggespreder

Sidste nummer af Herlovianeren 
var parat til at gå i trykken i begyn
delsen af august, da Klaus Aarup 
døde. Derfor blev det kun til en ultra
kort notits.

Nu er der lidt bedre tid til at spinde 
en ende om denne hyggelige og dyg
tige gammel-herlovianer, der både var 
formand for Herlufsholm Fonden og

Klaus Aarup, - et af værelserne på 
Birgitte Gøye Gården vil bære hans 
navn.

så vi kunne aflevere den til skolen kvit 
og frit efter sommerferien 1985.

Det kunne lyde, som om han var en 
omvandrende database med elektron
hjerne og computerstyring - og det var 
han på sin vis også. For han mestrede 
alle den slags funktioner, men samti
dig kunne han styre dem - og bruge 
dem på en sund måde.

Han var nemlig ikke bare formand 
og medlem - han ville noget både med 
Herlufsholm Fonden og Herlovianer
samfundet. Han ville sikre skolens 
fremtid, sikre den en forøget tilgang 
på et par og tredive ekstra kostelever 
i en tid. hvor årgangene bliver mindre. 
Og han ville også sikre skolen mod 
social slagside, sikre den mod en art 
økonomisk optagelsesprøve og sikre, 
at det ikke blot var børn, der havde 
råd til det, men langt hellere børn, der 
havde brug for det og duede til det, 
der blev optaget på Herlufsholm og 
kom til at nyde godt af skolegangen 
dér. Og i Herlovianersamfundet arbej
dede han for, at de midler, vi forval
ter, i højere og højere grad og med 
større og større effekt kunne bruges til 
støtte for de unge, uddannelsessø
gende årgange.

Jo, han brugte sin klare, matemati
ske hjerne og sin enorme energi på en 
sund måde - og samtidig havde han 

med sin begavede fleksibilitet et åbent 
øje for tilværelsens og ikke mindst den 
gamle skoles og dens gamle disciples 
finurligheder. Han var hyggelig over 
al forstand at være sammen med - han 
kunne både snakke og tale, le og 
græde, pjatte og slå hovedet på søm
met med et enkelt velrettet slag.

Vi græd også ved hans begravelse i 
Himmelev Kirke er tarm og vakker 

ds alt var det godt 
og ønske ham til- 
mærkesag nu var

augustdag - men tro 
at kunne tænke på 
lykke med, at hans 
kommet så langt, at der ingen vej er 
tilbage: Birgitte Gøye Gården med
dens mulighed for at optage kvinde
lige kostelever på Herlufsholm, var 
allerede dengang skudt godt i vejret. 
Det mål havde han sat sig - og han 
vidste, før han døde, at 
indenfor synsvidde.

I Herlufsholm Fondens 
har Niels Pontoppidan

målet var

bestyrelse 
efterfulgt

Klaus som formand - og Bernt-Johan 
Collet er trådt ind som medlem. Ved 
vores første møde efter Klaus død 
mindedes vi ham - og aesluttede, at et 
af værelserne på Birgitte Gøye Går
den skal bære navnet »Klaus Aarups 
Værelse«. Det bedste minde, vi der 
kendte ham, kan sætte over ham, er at 
give et bidrag til hans hjertesag.

Kaj Dorph-Petersen

medlem af bestyrelsen i Herlovianer
samfundet.

Han var civilingeniør af uddannelse 
- og hele sit liv havde han en enorm 
kærlighed til logik og tal. Det var 
ham, der gennemførte de sindrige be
regninger for, hvor meget det skulle 
koste hver enkelt at blive livsvarigt 
medlem af Herlovianersamfundet. 
Det var også ham, der placerede Her- 
lulsholm Fondens midler, så vi fik 
mest muligt ud af pengene. Og ham, 
de’ bestandigt på kroner og øre kunne 
sige, hvor meget vi manglede for at 
kunne opføre Birgitte Gøye Gården,

Hvem er det?
I serien af uidentificerede billeder 

fra skolen bringes her et foto fra - iflg. 
inskriptionen på bagsiden - år 1916.

Stedet må være Mygningen, men 
hvem er personerne?

Skriv venligst til Redaktør Gregers 
Møller, Vigerslev Alle 21,1. tv., 2500 
Valby.
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Nu er flertallet af 
repræsentanter for 
årgangene fundet
Der resterer nu kun en mindre gruppe 
årgange, hvor spørgsmålet om, hvem 
der skal indtræde i repræsentantska
bet for den pågældende årgang, står 
åbent.

1 dette efterår rettede bestyrelsen 
en henvendelse til en række oplagte 
emner i nogle af de klasser, hvor der 
stadig ikke havde meldt sig nogen 
repræsentant, og i stort set alle til
fælde var det en ren formsag. Kun 
ganske få måtte - af helbreds eller 
andre tungtvejende grunde - afstå.

Endnu ved redaktionens slutning 
var der ikke indkommet svar fra alle 
de forespurgte, men det stod klart, at 
flertallct nu var blevet »organiserede«.

I løbet af kort tid vil de pågældende 
derefter modtage en liste med adres
ser på deres årgang og de nærmeste 
årgange omkring deres egen for at 
fange evt. fejl i Samfundets optegnel
ser. Hvad listerne imidlertid ikke om
fatter, er telefonnumre.

Det ville derfor være af stor betyd
ning for jeres repræsentanter, hvis I 

her omkring juletid giver ham/hende 
et opkald og - foruden formentlig at få 
en hyggelig snak - meddeler ham/ 
hende jeres eventuelle telefonnumre.

Måske kan det samtidig lykkes at 
lave et par aftaler om at ses ved den 
forestående Trollefest... Men den nær
mere orientering om repræsentantska
bet og dets opgaver vil repræsentan
terne få på det møde, de vil blive 
indkaldt til i tilslutning til generalfor
samlingen sidst i marts.

De repræsentanter, der som sagt nu 
er fundet og gerne hører fra deres 
respektive årgange er følgende:

Helge Friis-Jespcrsen (’14) 
Vemmetoftekloster
Klostervej 3
4640 Fakse

Knud Aarup (’19)
Kerte
5560 Årup

Karl Ole Hansen (’22) 
Biilowsvej 24 
4230 Skælskør

Frantz Wendt (’23) 
Ahlmanns Alle I I. I.
2900 Hellerup

Flemming Tolstrup (’24)
Strandvejen 132 
2900 Hellerup

Tobias Ritzau (’26)
Tybjerg Bygade 8 
4160 Herlufmagle

Henning Gotsche (’30) 
Norgesmindevej 2, 3.
2900 Hellerup

Carl Chr. B. Scavenius (R'32) 
Dommergården 
Lohmannsvej 8
4780 Stege

Mogens Schlüter (’37)
Svinget 38. Fensmark 
4700 Næstved

Preben de Fine Kühl (’38) 
Hovsmedevej 3 
3400 Hillerød

Niels Erik Alling Møller (’41) 
Frederiksberg Slot 
2000 København F

Kaj Dorph-Petersen (’43) 
Fasanvænget 566 
2980 Kokkedal

Halfdan G. Jørgensen (’45) 
Hovedgaden 39 
3460 Birkerød

Sven Fogh (’46)
Vasehøjvej 5 
2970 Charlottenlund

John Richter (’47) 
Vategården 
Udsigtsvangen 
4500 Nykøbing Sj.

Carsten Mørkeberg (’48)
Tyrsbakke 13 
2840 Holte

Jørgen Worm-Petersen (’49) 
Sandbjergvej 62 
2950 Vedbæk

Carl Jørgen Clasen (’51)
Ventevej 26 
3600 Frederikssund

Poul Balslev Jørgensen (’53) 
Bøgelandsgård
Firhøj
3250 Gilleleje

Hans Ole Knudsen (’58)
Helleruplund Alle 1 I 
2900 Hellerup

Johan Frederik Knudsen (’59) 
Nøjsomhedsvcj 42 A
2800 Lyngby

Jens Hüttemeier (’60)
Solsiden 11 
2820 Gentofte

Niels Agdal (’63)
Lampeager 9 
2950 Vedbæk

Henning Slott Jensen (’64)
Vodroffs Tværgade 5 E, 2-1 
1909 København V

Eivind Sveinbjørnsson (’65)
Skovbogårds Alle 18 
2500 Valby

Torkel Hagemann (’66) 
Dyrehavevej 3
8961 Allingåbro

Niels Hempel Jørgensen (’67)
Tcglværksvej 17 
3460 Birkerød

Chr. de Jonquires (’68)
Østbanegadc 15 
2100 København 0

Mikkel Vass-Sørensen (’70)
Hcrlufvænge 18 
4700 Næstved

Henrik Bahn-Petersen (’72) 
Birkedommervej 15,1. tv.
2400 København NV

Marie Birgitte Tetzlaff (’73) 
Ved Sønderport 24, 4. tv.
2300 København S

Lars Thuesen (’74)
Skodsborg Strandvej 176 
2942 Skodsborg

Michael Nobel (’76)
Vestergade 11 
1456 København K

Peter Heegaard (’78)
Rebekkavej 26 
2900 Hellerup

Kim Madsen (’81)
Forhåbningsholms Alle 5, 3. th. 
1904 København V
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Rådmandshaven 
forbliver urskov 
på hele sit areal

I februar sidste år afsagde frednings
nævnet for Storstrøms amt en ken
delse, hvorefter Præstø Amts Sygehus 
ville få lov til at brede sig 7.000 kva
dratmeter ind i Rådmandshaven på 
trods af, at Rådmandshaven er omfat
tet af en fredning, som Skolens stif
telse oprettede i 1947.

Stiftelsen accepterede ophævelsen 
tf fredningen på det pågældende 
i real, men Danmarks Naturfrednings
forening og Næstved Tennis Klub på
klagede kendelsen til Overfrednings
nævnet, - og de vandt sidste efterår 
sagen alene med formandens stemme. 
Rådmandshaven vil fortsat være en af 
vore få egentlige urskove.

Landsretssagfører Thure Krarup 
(’31) faldt over kendelsen under læs
ning af et fagskrift: »Kendelser om 
fast ejendom«. Han ledsager afgørel
sen med en personlig bemærkning: 
- En taknemmelig tanke må gå til den 
modige formand for Overfrednings
nævnet, hvis stemme gjorde udslaget.

Med venlig hilsen 
Thure Krarup (’31)

Rådmandshaven
Afgørelse af 2. august 1983.

Ophævelse af en ældre fredning for at 
muliggøre en sygehusudvidelse blev 
ikke accepteret.
Herlufsholm Stiftelse oprettede som 
grundejer den 3.2.1947 for frednings
nævnet for Sorø amt en fredningsde
klaration, der navnlig vedrørte skoven 
Rådmandshaven, matr. nr. 1 ø, nu 
Herlufsholm Hovedgård, Herlufs
holm, i Næstved kommune. Formålet 
med fredningen var særligt for den 
sydøstlige del af Rådmandshaven at 
sikre arealet opretholdt i naturtilstand, 

således at der kan udvikle sig urskov 
uden forstlige indgreb.

På foranlednming af Storstrøms 
amtsråd afsagde fredningsnævnet for 
Storstrøms amts nordlige frednings
kreds den 12.2.1983 en kendelse, 
hvorved fredningen blev ophævet på 
nogle arealer i den sydøstlige del af 
Rådmandshaven, i alt 7.385 m2. For
målet med ophævelsen var navnlig at 
muliggøre en udbygning af centralsy
gehuset i Næstved, hvortil der ville 
medgå 4.900 m2 af Rådmandshaven.

Danmarks Naturfredningsforening 
og Næstved Tennis Klub har påklaget 
fredningsnævnets kendelse til over
fredningsnævnet for så vidt angår be
slutningen om at ophæve fredningen 
på de nævnte 4.900 m2 af Rådmands
haven.

Om dette spørgsmål er især føl
gende synspunkter fremført for fred
ningsnævnet og overfredningsnævnet:

Storstrøms amtsråd har anført, at 
amtskommunens sygehusplanlægning 
i henhold til lov om sygehusvæsenet 
omfatter en udbygning af centralsyge
huset i Næstved fra de nuværende ca. 
500 senge til 800 senge. I september 
1979 besluttede amtsrådet at søge ud
bygningen gennemført således, at en 
del af den nye bebyggelse opføres i en 
smal bræmme på 15-35 m af den 
tilgrænsende Rådmandshave.

Næstved Byråd har tilsluttet sig 
amtsrådets forslag og har i januar 
1982 vedtaget forslag til lokalplan nr. 
D 4-1 for centralsygehuset og den 
nordlige del af Maglemølleområdet. 
Efter lokalplanforslaget skal sygehus
udbygningen kunne foregå som ønsket 
af amtsrådet.

Naturfredningsrådet, der var indsat 
som påtaleberettiget i Fredningsdekla

rationen, har fremhævet Rådmands
havens enestående værdi som natur
område, herunder især skovens områ
der med urskovspræget vådbundsskov, 
der repræsenterer den mest oprinde
lige og ægte natur, som kan findes i 
Danmark. Rådet har imidlertid efter 
omstændighederne kunnet tiltræde, at 
fredningen ophæves den nævnte ud
strækning for at muliggøre den om
handlede sygehusudbygning.

Miljøministeriet, skovstyrelsen, har 
givet tilsagn om at ophæve fredskovs
pligten på matr. nr I ø i den udstraT- 
ning, som sygehusudbygningen nød
vendiggør.

Miljøministeriet. fredningsstyrel
sen, har anført, al der ikke er givet 
styrelsen mulighed for at afveje for
skellige udbygningsprojekter over for 
hensynet til at opretholde fredningen. 
Da den udbygning. sd>m amtsrådet øn
sker gennemført, vil foregå på et af de 
arealer under fredningen, som er mest 
værdifulde i fredn ngsmæssig hen
seende, har styrelsen derfor på det 
foreliggende grundlag måttet fraråde, 
at fredningen ophæves.

Danmarks Naturfredningsforening 
har anført, at det areal af Rådmands
haven, som berøres af amtskommu
nens forslag, har stor forstbotanisk be
tydning, idet arealet er bevokset med 
naturligt fremkommet skov på en me
get fugtig og humusrig jordbund. 
Fredninger af sådanne skovbevoksnin
ger er uhyre sjældne, idet betydelige 
økonomiske værdier derved bindes. 
Den foreliggende fredning bør derfor 
kun ophæves, hvis det ud fra en sam
let samfundsmæssig vurdering findes 
uomgængeligt nødvendigt. Amtsrådet 
har imidlertid ikke godtgjort, at der er 
en uomgængelig nødvendighed for, at 
netop en del af Rådmandshaven an
vendes til centralsygehusets udbyg
ning.

Næstved Tennis Klub, der har be
nyttet en del af det omhandlede areal 
siden begyndelsen af dette århun
drede, og hvis 3 baner i Rådmandsha
ven må nedlægge? ved en gennemfø
relse af sygehusudbjgningen, har øn
sket fredningen opretholdt.

Herlufsholm Stiftelse har accepte
ret fredningsnævnets afgørelse.

I sagens behandling, herunder be
sigtigelse og møde med interesserede 
i sagen, har deltaget 8 af overfred
ningsnævnets medlemmer.
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Overfredningsnævnet skal udtale:
Der findes ikke uden en begrun

delse i tungtvejende samfundsmæssige 
hensyn at burde foretages ændring af 
en tidligere gennemført fredning med 
den følge, at det oprindelige fred
ningsformål ikke kan opretholdes. 
Selv om den model for en udbygning 
af centralsygehuset i Næstved, som 
amtsrådet har valgt, måtte være den i 
sygehusmæssig henseende bedste, fin
des det ikke godtgjort, at en i så 
henseende tilfredsstillende udbygning 
af sygehuset kun kan ske med rådig
hed over en del af naturskoven i Råd
mandshaven. Under hensyn til det 
ganske særlige formål med fredningen 
af det pågældende areal og til, at en 
tilsvarende fredning normalt kun vil 
kunne gennemføres med betydelige 
omkostinger, må fredningsdeklaratio
nen af 3.2.1947 derfor på det forelig
gende grundlag opretholdes for dette 
areal.

Denne beslutning er truffet med 4 
stemmer, herunder formandens, mod 
4. Mindretallet har lagt afgørende 
vægt på, at det projekt, som amtsrådet 
ønsker gennemført, efter det oplyste 
er det mest økonomiske, og at det kun 
er en relativt lille del af det urskovs
prægede skovareal i Rådmandshaven, 
som vil medgå til udbygningen. Min
dretallet har derfor fundet, at fred
ningsnævnets kendelse af 12.2.1983 
burde stadfæstes med den ene æn
dring, at ophævelsen af den tidligere 
fredning først får virkning, når udbyg- 
ningsprojektet igangsættes.

En for længere tid siden anlagt am
bulancevej mellem Maglemøllevej og 
sygehuset forløber på en godt 100 m 
lang strækning umiddelbart inden for 
det fredede område og beslaglægger 
900 m2 af dette. Et 1.585 m2 stort 
areal i fredningsområdets sydøstlige 
hjørne ligger uden for skovbrynet og 
er i lokalplanforslaget for størstede
lens vedkommende udlagt til vej. De 
nævnte arealanvendelser findes at 
kunne tillades ved en dispensation i 
henhold til naturfredningslovens § 34.

Overfredningsnævnets afgørelse går 
herefter ud på, at fredningsnævnets 
kendelse af 12.2.1983 ophæves, og at 
der meddeles dispensation efter natur
fredningslovens § 34 til bibeholdelse 
af ambulancevejen og til inddragelse 
af det ovennævnte mindre areal til 
vejformål.

Bestyrelsen har 
uddelt 53.500 kr. 
i studielegater
1984 blev et godt år for 22 studerende 
herlovianere. De delte årets studiele
gater på 53.500 kr.

Dermed lykkedes det legatudvalget 
at imødekomme alle legatansøgninger 
med større eller mindre portioner, idet 
to ansøgere forud for tildelingen blev 
sorteret fra som ikke reelt trængende.

De øvrige blev vægtet efter det in
terne sæt af regler, der blev indført for 
et par år siden, og som nu atter har 
vist sig at fungere, således at de, der 
virkelig har behov for en økonomisk 
hjælp, også får maksimum point efter 
den opstillede skala.

Ti af de tildelte var førstegangs
ansøgere, hvorimod de tolv øvrige var 
»gengangere« fra foregående år.

I forhold til sidste år, var det sam
lede legatbeløb en anelse mindre, men 
til gengæld blev det sidste år delt 
mellem 23 og ikke som i år mellem 22 
ansøgere, således at vægten af det 
tildelte legat i den enkeltes økonomi 
må formodes at være større. Det stør-

500. - til festerne på Fyn 
og Lolland-Falster
De regionale Trollefester på henholds
vis Fyn og Lolland-Falster vil nu frem
over hver få et tilskud på 500.- kr. til 
hjælp til det administrative arbejde, 
der er forbundet med afholdelsen af 
arrangementet: kopiering af invitatio
ner og adresser, porto, kuverter, etc.

Det vedtog bestyrelsen for Samfun
det på sit seneste møde i september på 
baggrund af en konkret forespørgsel i 
forbindelse med afholdelsen af den 

ste beløb, der i år blev uddelt, var 
4.000.- kr., som tre ansøgere fik til
delt, mens det mindste beløb var på 
1.500.- kr.

Hvis ikke bestyrelsen for Herbert 
Rouenville og hustrus legat forrige år 
havde besluttet, at den ville lægge 
yderligere 30.000.- kr. oven i de 
5.000.- kr., legatet traditionelt har stil
let til rådighed for uddeling til stude
rende herlovianere, ville beløbet, der i 
år havde været til rådighed, kun have 
været små 30.000.- kr.

Trængende uddannelsessøgende, 
der gerne vil i betragtning ved udde
ling af studiestøtte i 1985, skal alle
rede nu skrive, - inden Trolledag den 
14. januar - til advokat Jan Trier, Kgs. 
Nytorv 22, 1050 Kbh. K.

Der er ingen dead-line for gamle 
herlovianere, der ønsker at bidrage 
med større eller mindre beløb til de 
midler, hvis renter anvendes til udde
ling blandt de mest trængende, stude
rende yngre herlovianere.

fynske Trollefest i år, - der som be
kendt er meget original derved, at den 
holdes i maj, fordi vejret da er meget 
bedre!

Tilskuddene gives uden krav om do
kumentation, men arrangørerne må 
selv forud for hvert arrangement op
lyse overfor bestyrelsen, - i praksis til 
sekretær Conni Ulstrand på (01) 
14 32 36, - til hvem beløbet bedes ud
betalt.
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Personalia
1684
Bladet »Samvirke«, der udgives af 
FDB, bragte i oktober-l 984-num- 
miret en længere artikel om uden
rigskorrespondenten Franz von Jes
sen.

1917
Fnv. dommer i Maribo, Kristian 
Jensen og hustru. Rigmor Jensen, 
kunne den 17. august 1984 fejre dia
mantbryllup.

1920
Direktør Knud Gottlieb er den 6. no
vember 1984 afgået ved døden, 83 
år gammel. Knud Gottlieb var en 
kendt og fremtrædende skikkelse in
den for byggemateriel-branchen 
som chef for Vs Knud Gottlieb og 
eneindehaver af firmaet Christen
sen & Jensen, Glostrup. Han tog ini
tiativet til oprettelse af Foreningen 
af ' Specialimportører af Bygnings
materialer i Danmark og var i to pe- 
rieder foreningens formand. Knud 
Gottlieb omfattede Herlufsholm 
med levende interesse, og han sad i 
cn lang årrække i Herlovianersam- 
fu tdels bestyrelse, bl. a. som næst- 
fo mand. Gottlieb var initiativtager 
til de arkæologiske undersøgelser 
omkring Herluf Trolles fødested 
Li løhus ved Kristianstad i Skåne og 
deltog i krigsårene 1940-41 selv i 
disse udgravninger.

Knud Jungersen argumenterede i et 
læserbrev i Berlingske Tidende den 
19. oktober 1984 for, at medlem
merne af Hjemmeværnet stemmer 
orp, hvem der skal være værnets ci
vile chef.

1925
Syenska Dagbladet kunne den 13. 
september 1984 berette, at ni af de 
danske officerer, som under den ty
ske besættelse havde måttet flygte 
til Sverige, i 1944 fik uddannelse i 
betjening af panservåben ved det 
svenske militær. En af de ni office
rer var nu pensioneret oberst, kam
merherre Niels Erik Leschly, som 
med et stemningsbillede bidrog til 
Svenska Dagbladets beretning.

1928
Lektor Jan Degenkolw er afgået 
ved døden den 24. september 1984. 
Efter sudentereksamen begyndte 
Degenkolw et studium i naturhisto
rie og geografi, og deltog i årene 
19 33-35 i »Monsunen«s jordomsej- 
lirg. Året efter hjemkomsten tog 
ht n skoleembedseksamen og be- 
gjndte lærergerningen på Aurehøj 
G /mnasium. Da lejlighedn viste sig.

; ttedc han til Herlufsholm som ad- 
nkt, senere som lektor. Han blev 

n? 
ju

afholdt og respekteret lærer gen- 
m en lang årrække, ikke mindst 

er
nt i

fordi han forstod at være en person
lig hjælp for den enkelte elev.

1931
Landsretssagfører Thure Krarup er 
efter udløbet funktionsperiode fra
trådt som næstformand for Advoka
trådet og som vicepræsident for U. 
LA. (Union Internationale des Avo
cats), samt som formand for Det 
Danske Advokatsamfunds Under
støttelsesfond.

Samtidig er Thure Krarup til
trådt som formand for Advokatrå
dets udvalg til støtte for politisk for
fulgte advokater i fremmede lande.

1937
Den 19. august 1984 fortalte Mo
gens Schlüter om danske glas i ud
sendelsen »Antikfidus og fidusan
tik«, der blev bragt af dansk TV I.

1940
Sven Tilo Achen præsenterede i au
gust 1984 den bog, som den 13. au
gust 1984 indbragte ham en fornem 
kulturpris på Stockholm slot. Bogen 
hedder »Danmarks kommunevåbe- 
ner samt Grønlands og Færøernes«, 
mens prisen er Arvid Berghman Pri
sen, der gives for en »heraldisk pu
blikation af særlig betydning«, og 
kun uddeles hvert tredie år.

1945
Landsretssagfører Jørgen Mazan- 
ti-Andersen begrundede i Berling
ske Erhverv den 12. oktober 1984 en 
i udlandet gennemført fondsstiftelse 
i relation til den danske koncern 
JPC Holding Vs.

1948
Overinspektør på Rosenborg Slot, 
Mogens Bencard, kunne den 11. ok
tober 1984 sammen med konserva
tor Katia Johansen præsentere en ny 
udstillingsmontre med det blodplet
tede tøj, som Christian den IV var 
iført under dennes kamp mod sven
skerne og hollænderne.

1949
Presseforskeren, professor Niels 
Thomsen, skrev i en kronik i Bcrlin- 
geren den I. oktober 1984 om »Poli
tiken« i anledning af »Politikens« 
I OO-års fødselsdag.

1950
Hans V. Bischoff har påtaget sig at 
medvirke til at puste nyt liv i skip
perbyen Dragørs hæderkronede 
borgerforening. I den sammenhæng 
har Bischoff i spidsen for et aktivi
tetsudvalg indført mandagsmøder 
med aktuelle lokale indslag, og der 
møder normalt en 30-40 medlem
mer for at lytte til dem, Bischoff gi
ver ordet.

EDB-studerendc anno 1984 kan 
sætte sig ind i datamatikken ved at 
benytte en dechiffrcringsmetode, 
som englænderen Charles Babbage 
opdagede i 1846. Det har Ole Im
manuel Franksen, lektor i system
lære ved Danmarks Tekniske Høj
skole. beskrevet i en på én gang lærd 
og underholdende bog, som i sep
tember 1984 er udgivet på Strand
bergs Forlag med IBM som sponsor.

1951
Chefen for I. jyske brigade, oberst i 
hæren lan Soren Haslund-Chri- 
stensen, er beordret som chef for 
Hærens Officerskole.

I oktober måned 1984 oplyste Ber
lingske Tidende, at eventuelle inter
esserede kan leje Egemarke Slot i 
Føllenslev ved Sejrø Bugten. Udle
jeren er Ove Lohmann Poulsen 
(IV).

1952
Direktør Per Baatrup er fratrådt 
som administrende direktør for 
GNT Automatic Vs, og vil fremti
digt være knyttet til Store Nordi
skes koncernledelse med specialop
gaver indenfor telekommunika
tionsområdet.

Ved audiensen den 27. august 1984 
kunne kontorchef i Udenrigsmini
steriet, T. S. P. Branner, takke Hen
des Majestæt Dronningen for Rid
derkorset.

1954
Ved audiensen den 24. september 
1984 kunne rektor ved Virum Stats
skole, Ole Andreasen, takke Hendes 
Majestæt Dronningen for Ridder
korset.

1955
I møblementet af den modernise
rede kongelige salonvogn indgår et 
bemærkelsesværdigt sofabord, hvis 
overflade er en mosaik, sammensat 
af fem ædle træsorter der viser 
Amalienborg Slotsplads med de fire 
palæer i fugleperspektiv. Bordets 
producent er grev Preben Ahle- 
feldt-LaurvigsTranekær Furniture.

1958
Dagbladet Politiken bragte den 15. 
juli 1984 et portræt af restauratør, 
teater-entusiast m. m. Mads-Peter 
Neumann.

1960
Folketingsmedlem Bernt Johan 
Collet kommenterede i Berlingske 
Tidende den 18. september 1984 
det forslag til arbejdsprogram, der 
samtidig blev fremlagt på Social
demokratiets kongres.

1963
Ambassaderåd Christian Olden
burg, Athen, er som led i en større 
rokade i udenrigstjenesten blevet 
hjemkaldt i efteråret 1984.

1964
Cand.jur. Alli Reventlow-Mourier, 
tidligere administrende direktør i 
Grodania V og Diners Club Scandi
navia Vs, er ansat som direktør for 
Aktivbankens København Afde
ling.

1965
Chefen for Den Danske Banks 
udcnlandsafde ing, underdirektør, 
cand. mere. Svend J. Heineke. rede
gjorde i EE-avisen den 6. november 
1984 om baggrunde for danske ban
kers etablering af filialer i Nord
tyskland.

1973
Årgangen holdt i juni en meget vel
lykket I O-års studenterjubilæums
fest. Lisbeth Pillien lagde husly til. 
og kun ganske få var forhindrede.

Michael Tetzlaff hat med to andre 
åbnet restalura it »Upstairs - Down
stairs« i Nyhavn.

Marie Birgitte Tetzlaff hüt fået Kø
benhavns Universitets guldmedalje 
den 15. november. Hun er p.t. lærer- 
kandidat på Rønne Statsskole.

1974
Som led i udenrigsministerielle per
sonaleændringer pr. I. september 
1984, er fuldmægtig Peter Biering 
blevet tilforordnet EF-repræsenta- 
tionen i Bruxel es.

Fuldmægtig, cand. mere. Henrik 
Marcher, Udlandsafdelingen i An
delsbankens H ovedkontor, er blev et 
udnævnt til prokurist i Udlandsaf
delingens sektion for udlandsser
vice. Marcher blev ansat i Andels
banken i 19 30 som fuldmægtig i di
rektionssekretariatet og kom i 1982 
til Udlandsafdelingens Likviditets
sekretariat.

1975
Erik F. Andersen er pr. 15. septem
ber 1984 over!ørt fra A. P. Møllers 
Tankafdeling i København til be
fragtningsafdelingen i Maersk Line 
K. K., Tokyo, hvor han som mægler 
primært vil være beskæftiget med 
bortfragtning af A. P. Møllers gas
tankskibe ti japanske befragtere.

Cand. jur. Kirsten Levinsen har pr. 
6. august 1984 opnået beskikkelse 
som advokat og er pr. samme dato 
flyttet fra advokatfirmaet Jonas 
Bruun til Advokaterne Bredgade 3.
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Cand. jur. Tyge Jesper Rothe er pr. 
I. august 1984 blevet beskikket som 
advokat og er pr. samme dato blevet 
ansat hos advokat, professor dr. jur. 
Allan Philip.

1976
Cand. polit. Hans-Henrik Vestbirk 
Thomsen er den l. oktober blevet 
ansat som sekretær i Post- og Tele
grafvæsenet.

1976
Karsten C. Witt, der p. t. arbejder 
som management consultant hos 
McKinsey & Company i Tyskland, 
har giftet sig med Sheila R. Cooke i 
Winnipeg, Canada.

Øvrige
i juli måned 1984 er fremkommet 
nyt tyskmateriale i serien »Film og 
Text«. Det drejer sig om video-fil
men »Die verlorene Ehre der Katha
rina Blum« af Volker Schlöndorff 
og Margarethe von Trotta - efter 
Heinrich Bölls bog-samt transkript 
og Begleitheft, der er udarbejdet af 
Lars Bardram. Materialet vil give 
deltagerne i tyskundervisning lejlig
hed til at få en spændende indsigt i 
Heinrich Bölls berømte og specielt i 
Tyskland omdiskuterede værk.

Tidligere rektor for Herlufsholm 
skole, Poul Kierkegaard, er den 17. 
september 1984 afgået ved døden. 
Poul Kierkegaard, der stammede 
fra Vejle-egnen hvor faderen var 

provst og sognepræst i Ncbsager, 
studerede efter sin studentereks
amen fra Horsens i 1927 til cand. 
mag. i historie og engelsk ved uni
versitetet i København. Efter sin ek
samen i 1934 fik han ansættelse ved 
Herlufsholm skole, først som ad
junkt, senere som lektor. En periode 
efter krigen var Poul Kierkegaard 
undervisningsassistent ved Den 
Danske Brigade i Tyskland. Da han 
vendte hjem var det til stillingen 
som rektor for Svendborg Stats
gymnasium. Da rektor O. Friis- 
Hansen trak sig tilbage som leder af 
Herlufsholm skole i 1960 søgte Poul 
Kierkegaard posten og fik den. Som 
rektor for Herlufsholm skole indtil 
1977 gjorde Poul Kierkegaard en 
stor og påskønnet indsats i en tid. 

hvor skolen åbnede sig mere og 
mere ud mod samfundslivet. Han 
tog også del i det politiske liv blandt 
andet som medlem af Herlufsholm 
sogneråd, valgt af de konservative. 
Han gjorde tillige en indsats i ledel
sen af Næstved Museumsforening 
og Historisk Samfund for Sorø amt. 
og dertil kom hans arbejde i Græn
seforeningens hovedbestyrelse og 
sekretærposten i Gymnasieforenin- 
gens Lærerforening. Han havde 
også i en periode været medlem af 
Forsvarets pædagogiske Råd. Som 
det vil være mange herlovianere be.- 
kendt, var Poul Kierkegaard også 
forfatter til flere lærebøger i historie 
og samfundskundskab.
Ære være Poul Kierkegaards 
minde.

Den nye årgang 1984
Årets dimittender, - som nogle af 
os allerede har haft lejlighed til 
at hilse på ved rusfesten, - blev 
som årgangene før fotograferet 
foran rektorboligen. De nybagte 
gammel-herloviancre er i alfabe
tisk orden:
Christian B, Ahlefeldt-Laurvig, 
Geert Stefan Andersen, Chri
stian Borch. Carlos Finn Melia 
Christensen, Anders Michael 
Juul Ejlersen, Lasse Holm 
Garby, Niels Erik Grønning, 
Morten Guld, Anders Christian 
Hansen-Hoeck, Niels Kjær Hem- 
mingsen, Peter Rodevad Jacob
sen, Peter Harald Junker 
Krabbe, Henrik Tingleff Larsen, 
Claus Erik Philip Lithander, 

Christian Lommer, Peter Møller, 
Stig Poulsen. Lars Raft, Marc 
Alexander Robbert-Rasmussen, 
Niels Kristian Røjkjær, Peter 
Treschow, Søren Michael Dam- 
gaard Truelsen, Ole Lidsen, 
(Laurisch), Alexander Otto We- 
sterby, Peter Wieth-Knudsen, 
Jens Østergård, Lone Lind An
dersen, Merete Bach, Charlotte 
Barslund, Thor Bendixen, Anna 
Birgitte Bernstein, Nils Musaeus 
Bertelsen, Henrik Andre Brei- 
dahl, Jesper Kim Christensen, 
Mads Elming, Mette Claudia 
Fagerlund, Hanne Fischer, Gerd 
Forssling, Sanne Gremstrup, Su
sann Anna Guldberg, Birgitte 
Haaning, Heidi Hansen, Peter

Hek Hansen. Karen Sofie Han- 
sen-Hoeck, Søren Haue, Lone 
Hoeck, Mads Vilhelm Hoick, 
Diana Holstein, Camilla Holten, 
Claus Hunsballe, Tina Jannerup, 
Anette Jensen, Bjarne Jensen, 
Dorte Lise-Lotte Jensen, Morten 
Henning Jensen, Rene Engskov 
Jensen. Tine Jensen, Helle The- 
strup Johannesen, Charlotte Jør
gensen, Søren Bruun Jørgensen, 
Marianne Knudsen, Camilla 
Krausmann, Carsten Stolberg 
Kristiansen, Brian Larsen, Marie 
Preisler, Jesper Rasmussen. Pe
ter Leif Rasmussen. Carlotte 
Rehn, Kenneth Bo Falk Retslov, 
Timmo Ritzau, Anders Roslyng- 
Jensen. Henrik Seidelin Søren

sen, Jan Winther, Jette Witt, Ca
milla Birgitte Neuenschwander, 
Christina Hvidtfeit Nielsen, 
Christine (Trine) Bonde Nielsen, 
Tina Charlotte Kallehave Niel
sen, Kit Karina Nordsted-Jør- 
gensen, Søren Sofus Lundtorp 
Olsen, Josefine Passer, Betina 
Pedersen, Heidi Vejnø Petersen, 
Anette Poulsen, Morten Poulsen, 
Henrik Larsen, Kirsten Bente 
Larsen. Tina Lauda. Tom Laur
sen, Lene Susanne Ludvigsen, 
Helle Lindberg Madsen, Nils 
Agnholt Markdal, Danny Nøra
ger Mathiasen, Ingrid Marten 
Monsen. Steen Flemming Mou- 
ridsen, Sanne Siersted Møller.
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lersø parkalle loi
2100 KM 0

Det er 
HERLOVIANERSAMFUNDETS BESTYRELSE 

en stor glæde at kunne invitere 
Dem og Deres ledsager

til Trollefest på Frederiksberg Slot lørdag den 12. januar 1985 kl. 18.30
Jubilarårgangene 04, 09, 14, 19, 24 og 34 deltager som Samfundets gæster.
For øvrige deltagere er prisen 250,- kr. for medlemmer og 125,- kr. for ledsagere. For 
medlemmer blandt de otte yngste årgange er prisen for såvel Dem som Deres 
ledsager 125.- kr.
OBS: Deltagerantallet er begrænset til 80, og hurtig tilmelding er derfor nødvendig. 
Svar udbedes senest torsdag den 3. januar 1985 til advokat Jan Trier, att.: Connie 
Ulstrand, Kgs. Nytorv 22, 1050 Kbh. K. 01 - 14 32 36. Tilmelding meget gerne skriftligt 
vedlagt check på beløbet.

Påklædning:
Smoking ! Mørkt tøj I Festtøj

Program
Velkomstdrink

Traditionel Trollemiddag m. dyreryg og rubinsteinkage samt vin ad libitum 
Kaffe 
Dans

Tilkørsel sker gennem porten ud mod Roskildevej: Parkering i Slotsgården. Buslinier: 28 og 41

Alti
Herlovianerudstyr 
hos
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