
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


59. ÅRGANG NUMMER 37 DECEMBER 1981

20 millioner til
Herlufsholm de
næste femten år 
og beløbet stiger
Først nu kendes omfanget af Knud Lindbergs helt 
usædvanlige gave til Herlufsholm
Af Klaus Aarup

Knud Lindberg skænker Herlufsholm 
600 tusinde kroner i 1982 og et tilsva
rende men stigende beløb hvert år 
fremover og for stedse. I året 1990 
bliver Lindbergs gave ca. een million 
og om vore beregninger holder, mar

keres århundredskiftet med en gave 
fra Lindberg på 1.75 millioner.
Alt i alt skænker Lindberg mere end 
20 millioner til Herlufsholm i tiden fra 
nu, hvor legatet er blevet stiftet og 
frem til århundredskiftet. Og legatet 
fortsætter. Til den tid er legatets ka
pital nok ca. 15 millioner og hele af

kastet er for stedse bestemt til at 
komme Herlufsholm til gode.

Knud og Else Lindberg bestemte i 
1963 i deres fælles testamente, at efter 
deres død skulle der stiftes to legater. 
Det største skulle komme Herlufs
holm til gode og det mindste skulle 
sikre den familiegeneration, som føl
ger direkte efter dem. Derefter ned
lægges »familielegatet« og kapitalen 
overføres til »Herlufsholmlegatet«. Nu 
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tender vi tallene og legaterne er stif
tede. Vi kan - med den usikkerhed 
som al fremtidig økonomi er forbun
det med - forudsige de meget betyde- 
ige gaver, som Knud Lindberg skæn

der Herlufsholm.

Capitalen skal bevares
^egatfundatsen er meget klar og en- 
cel. Kapitalen skal bevares og konsoli
deres og hele det disponible afkast 
udbetales til Herlufsholm-Fonden, 
som skal bruge det ligesom alle andre 
bidrag til glæde for Herlufsholm præ
cis som bestemt i Herlufsholm-Fon- 
dens fundats. Legatet bestyres af tre 
mand, hvoraf mindst to kommer fra 
Herlufsholm-Fonden. For nemheds 
skyld og for at spare på omkostnin
gerne har Herlufsholm-Fonden be
stemt, at fondens kasserer også passer 
legatet. Herlovianeres hverv i fonden 
og legatet er naturligvis ulønnede og 
fundatserne sikrer minutiøs revisor
kontrol i Undervisningsministeriet.

Skulle have drevet 
Lindbergs virksomhed
Oprindeligt var det Knud Lindberg’s 
tanke, at Herlufsholm-Fonden skulle 
arve Lindberg’s virksomhed og drive 
den i fremtiden til gavn for Herlufs
holm. Tidernes ugunst, finansernes 
stilling og først og fremmest Lind
berg’s alt for tidlige død gjorde æn
dringer nødvendige. Virksomheden 
blev solgt og vi arvede i stedet salgs
provenuet. Else Lindberg forvaltede 
det så godt i de forgangne år, at Her
lufsholm-Fonden og dermed Herlufs
holm nu modtager alle disse rige ga
ver fra Knud Lindberg.

Herlufsholm får sit før

Birgitte G >yq 
nu opført til ii
»Bården«, som det må forventes, den epokegørende 
herloviansk, skal bygges parallelt med Vuen, men f( 
lidt hen mod spøgelsesgrøften

Den 29. november 1985 - om kun 
fire år - vil den officielle indvielse af 
Herlufsholms første pigekollegium 
finde sted.

Datoen er valgt med omhu i respekt 
for den skelsættende begivenhed, der 
er tale om. Den 29. november 1985 er 
Skovklosters ikke mindre end 850 års 
jubilæumsdag.

Lysten til at realisere en bygning 
for diple af Birgitte Gøyes køn har 
længe været til stede, såvel på skolen 
som blandt gamle herlovianere. Først 
nu ser det imidlertid ud til, at der 
endelig bliver økonomisk mulighed for 
at føre planerne ud i verden.
Det er sket med Knud Lindbergs store 
legat, der i form af årlige bidrag til 
Herlufsholm-Fonden har skabt det 

egentlige grundlag for byggeriet. Men 
legatet, der i 1982 vil beløbe sig til 
600.000 kr. og i årene fremover et 
stadigt stigende beløb, er ikke nok i 
sig selv.

Her og nu er der brug for, at et 
bredt udsnit af Hcrlovianersamfun- 
dets medlemmer lægger et større eller 
mindre beløb til, og derudover vil fon
dens bestyrelse forsøge at rejse de 
sidste midler fra forskellige fonds og 
institutioner.

- Herlovianernes egne bidrag er 
imidlertid de vigtigste, påpeger Klaus 
Aarup, der er formand for Herlufs
holm-Fonden.

- De dokumenterer den interesse og 
opbakning, som tidligere har gjort det 
muligt for os at opnå store bidrag, som

Trolledag
Den 14. januar 1982 er en torsdag. 
Alligevel er der sandsynlighed for, at 
det trods alt vil lykkes en del gamle 
herlovianere at afse tid til at møde 
f ‘cm.

Senest 7.30 skal alle være på plads 
i kirken, og efter højtideligheden i 
kirken er der stående morgenbord i 
een gamle festsal.
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g pigekollegium:

irden bliver
Ivielse i 1985
ling bliver døbt på 
dt ned mod åen og

det f.eks. skete op til jubilæet i 1965, 
hvor mange hundrede herlovianere bi
drog med små og store beløb.

Birgitte Gøyegården 
skal ikke være anderledes
- Jeg mener ikke, Birgitte Gøyegården 
skal indrettes eller fungere anderledes 
end de øvrige sovesale, siger Heis om 
udsigten til snart at få piger som diple 
på skolen.

- Der er ingen grund til, at pigerne 
f.eks. skulle sove på deres værelser 
eller have alene-humre. De skal selv
følgelig bo på fælleshumre og have 
fælles val og sovesal som drengene har 
det i dag, siger han.

Som de øvrige nybygninger på sko
len vil »Bården« - Gud forbyde den 

bliver døbt »Hønsegården« - blive teg
net af arkitekt Jørgen Stærmose i 
Odense i den samme stil som Egt- 
montgården og Vuen, men i sin indret
ning vil den naturligvis komme til at 
ligge tættest op ad Egmontgården.

Hvordan den endelige udformning 
bliver, ligger dog endnu ikke fast. I 
dette nummer af Herlovianeren er 
indlagt et lille prospekt, der fortæller 
stort set det, der på nuværende tids
punkt ligger fast. Men det kan være 
væsentligt at føje til, at pigernes opta
gelse som diple på skolen ikke bety
der, at det allerede nuværende store 
elevtal på Herlufsholm skal øges yder
ligere.

Ikke flere elever
- Herlufsholm skal ikke være større, 
forklarer Klaus Aarup.

- Fra midten af 80’erne må man 
imidlertid forudse, at årgangene på 
skolen bliver mindre, fordi antallet af 
dapie vil falde, som følge af, at lokal
områdets gymnasiekapacitet til den

* Her skal det nye pigekollegium op
føres parallelt med Vuen.

tid igen bedre vil kunne slå til.
- Netop da kan vi slå tre fluer med 

et smæk. For det første kan de fast
boende piger erstatte nogle dapie, så 
undervisningskapaciteten stadig ud
nyttes. Det er særlig vigtigt nu, hvor 
mange nye specialer og særlige retnin
ger hører med til et godt gymnasium.

- For det andet retter vi op på 
forholdene mellem diple og dapie. In
tet ondt ord om dapie - tværtimod. 
Men det forekommer vel de fleste 
herlovianere naturligst, at daplene er 
et positivt supplerende islæt samtidig 
med, at diplene er den store grund
stamme.

- Og endelig skylder vi vel efter 416 
års godt samarbejde med Birgitte 
Gøye efterhånden at markere, at nu 
om dage har danske i udlandet brug 
for at uddanne pigerne præcis på 
samme måde, som Herlufsholm så ud
mærket i stigende omfang uddanner 
børn af Herlufs køn, tilføjer Klaus 
Aarup.

Sådan vil facaden på Birgitte Gøye
gården formentlig komme til at tage 
sig ud. Tegningen her er af Vuen.
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To lovændringer kan give 
generalforsamlingerne nyt 
liv som årlige idémøder
Kan muligvis placeres tidligt på 
dagsordenen og gælde allerede for 
resten af generalforsamlingen nu til 
marts
To lovændringer, som bestyrelsen har 
vedtaget at fremsætte på Samfundets 
ordinære generalforsamling nu til 
piarts, vil radikalt ændre generalfor
samlingernes reelle indhold.

Fra at være en formalitet før et 
stykke smørrebrød vil generalforsam
lingerne med et slag kunne blive et 
årligt tilbagevendende debatmøde, 
hvor selv forslag, der først fremsættes 
i løbet af generalforsamlingen, vil

Rusfesten fornyet 
med selskabsleg
Udover at være landfast, adskilte 
dette års rusfest-arrangement sig væ
sentligst ved at have et særligt indslag 
indlagt umiddelbart efter hovedretten, 
d.v.s. under isdesserten Josephine, der 
end ikke var iført et marcipansvøb.

Det var en »selskabsleg«, som besty
relsesmedlem Kaj Dorph-Petersen 
med alle tegn på væmmelse annonce
rede den.

Skulle fortælle skolehistorier
Legen gik ud på, at hvert bord skulle 
fremføre en god historie, - autentisk 
eller ren fantasi, - der på en eller 

kunne vedtages.

Restriktive tidsfrister
Det er specielt ændringen af de nugæl
dende loves §9, der er interessant. Den 
gamle §9 var udformet med forskel
lige restriktive tidsfrister for, hvornår 
et lovforslag skulle være fremsendt til 
formanden for at kunne blive vedtaget 
på generalforsamlingen. Den formule
ring har bestyrelsen nu vedtaget at 

anden måde havde relation til Her
lufsholm.

Til trods for den sene indkaldelse 
opnåede festen at få en rimelig tilslut
ning og blev da også - efter underteg
nedes bedste opfattelse - en klar suc
ces.

Men en skabelon for de næste års 
rusfester, bliver der formentlig ikke 
tale om.

Ifølge sædvanligvis velunderrettet 
kilde overvejes det i bestyrelsen, frem
over at lade det sidst afgåede hold fra 
skolen arrangere rusfesten for deres 
efterfølgende klasse. G. M. 

ændre, dels fordi den var alt for højti
delig til en venskabelig forening, dels 
fordi den ved enkelte lejligheder har 
været i brug langt ud over sin oprin
delige hensigt.

I den nye §9 opfordres medlem
merne kun til, - i de tilfælde, det kan 
lade sig gøre, - at indsende forslagene 
i god tid. Og i den forbindelse sidestil
les en publicering i Herlovianeren af 
forslaget iøvrigt med en indsendelse af 
forslaget til formånden.

»Spontane« forslag kan bremses
En vis bremse er der dog indbygget i 
den nye paragraf. Fem deltagere på 
generalforsamlingen kan inden fjorten 
dage efter mødet kræve et »spontant« 
forslag udsat og behandlet på en 
ekstraordinær generaIforsamling.

Den nye paragraf styrker desuden 
væsentligt Herlovianerens funktion 
som det sted, hvor debatten om Her- 
lovianersamfundets forhold bliver 
ført. Det hedder således direkte, at 
bestyrelsen skal fremlægge de forslag 
i det førstkommende nummer af Her
lovianeren, som nok vedtoges på gene
ralforsamlingen, men som bagefter af 
fem medlemmer er krævet behänd et 
på et ekstraordinært møde.

Regulerer kontingent fastsættelsen
Det andet af de to lovforslag er blot 

en mindre tilføjelse til lovens §4, der 
skal gøre kontingent proceduren helt 
klar.

Det har altid ytpret meningen, at 
generalforsamlingen! skulle kunne ved
tage et hvert forslag inden for en 25% 
- ramme uden hensyn til, om det var 
annonceret forud. Den nu fremsatte 
lovændring vil gøre dette forhold helt 
klart, - og så gør det sidste stk. i den 
nye §9 tilmed det vedtagne kontingent 
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endeligt og inappellabelt.
I deres fulde ordlyd lyder ændrings

forslagene således:

Ændringsforslag vedr. kontingent
fastsættelse
I §4 indsættes mellem stk. 2 og stk. 3 
følgende nye stykke:
»Forslag om mindre ændringer end 
nævnt i stk. 2 kan stilles på og gyldigt 
vedtages af generalforsamlingen.«

Ændringsforslag vedr. forslag til ge
neralforsamlinger
§ 9 udgår og erstattes af følgende nye 
§9:
»Ethvert forslag, som ønskes behand
let på generalforsamlingen, skal såvidt 
muligt dels indsendes til formanden 3

Vil gennemføre en 
egentlig analyse af 
herloviansk sprog
En ambitiøs plan om at gennemføre 
den hidtil grundigste registrering og 
analyse af det herlovianske sprog er 
nu ved at tage form.

Det er Jens Normann Jørgensen 
(70), cand. mag. i dansk og historie, 
der allerede i 1977 tog tilløb med en 
mindre artikel i bladet Mål & Mæle, 
hvori han gjorde rede for de særlige 
konstruktionsprincipper, der gælder 
for herlovianske ord og sprogtræk.

Nu tager han imidlertid tråden op 
igen for at foretage den egentligt vi
denskabelige undersøgelse, de herlo
vianske sprogejendommeligheder hid
til har været foruden.

Behov for bredt materiale
For at undersøgelsen virkelig kan få 
den vægt, Jens Normann Jørgensen er 
interesseret i, den får, er det imidler
tid nødvendigt, at så mange som mu
ligt af os hjælper ham med de oplys
ninger, vi hver især forholdsvis nemt 

uger før generalforsamlingen, dels 
publiceres i Herlovianeren forud for 
generalforsamlingen.
Vedtages et forslag, som ikke var ind
sendt til formanden og ej heller publi
ceret i Herlovianeren, kan 5 deltagere 
på selve generalforsamlingen eller be
styrelsen indenfor de følgende 14 dage 
kræve forslagets vedtagelse udsat. I så 
fald skal bestyrelsen fremlægge forsla
get i førstkommende udgave af Herlo
vianeren og sammesteds indkalde til 
endelig afgørelse ved ekstraordinær 
generalforsamling.
Krav om udsættelse kan dog ikke stil
les for beslutninger om mindre kontin
gentændringer iflg. §4 stk. 3 samt om 
valg af formand og bestyrelse.« 

kan fælde ned på et ark papir og sende 
ham.

Det gælder såvel ældre som yngre 
herlovianere, men specielt for de æl
dre medlemmer af Herlovianersam- 
fundet ligger der en særlig opgave i at 
hjælpe ham med oplysninger om, hvor 
tidligt der findes vidnesbyrd om de 
forskellige former for særherlovianske 
ord og sprogtræk.

»Særherlovianske ord«
Der er tre former for oplysninger, jeg 
gerne vil have gamle herlovianere til 
at hjælpe mig med, siger Jens Nor
mann Jørgensen.

- For det første vil jeg gerne have 
oplysninger om så mange »særherlo
vianske ord« som muligt. D.v.s. ikke 
de herlovianske sammentrækninger, 
men de helt nye ord, der ikke findes i 
fællessproget. Heis og fik-fak f. eks.

- Om de ord vil jeg gerne have at 
vide, hvem der har brugt dem, hvad 

de har betydet, hvornår de er opstået 
og hvornår de er brugt.

»Særherlovianske sprogtræk«
- For det andet må der findes flere 
særherlovianske sprogtræk end dem, 
jeg kender. De særherlovianske sprog
træk er f. eks. de regulære sammen
trækninger som Gragen og Spladsen, 
det er de specielle lyde som høpsehy- 
let, og det er præpositionsbrug, der 
afviger fra fællesdansk, som udtryk
ket: Han bor på Mygningen, og ikke i 
Mygningen.

- Om de træk vil jeg gerne have 
besvaret de samme spørgsmål som før 
nævnt, altså hvem, hvad og hvornår, 
beder Jens Normann Jørgensen.

- Og endelig vil jeg som det tredie 
gerne have oplysninger om kildehen
visninger til steder i litteraturen, hvor 
herlovianske ord er brugt, eller sprog
lig litteratur, hvor herlovianerdansk er 
behandlet.

Skriv! - eller ring først
- Men her kender jeg i forvejen de to 
herlovianer ordbøger, Paul Diderich- 
sens, Kaj Boms og Peter Skaustrups 
kortfattede beskrivelser, samt de skri
verier, der har været i Herlovianeren 
gennem de seneste 12 år, tilføjer han.

Bidrag til undersøgelsen, som Jens 
Normann Jørgensen vil fortælle mere 
om i Herlovianeren, efterhånden som 
arbejdet tager form, skal sendes til 
hans privatadresse, Lodsgården C4, 
st. tv., 2791 Dragør. Men inden man 
kaster sig ud i skriverierne, kan even
tuelle spørgsmål dog også diskuteres 
med ham på telefon 01 - 69 66 33, lok. 
471, eller 01 - 53 57 36.

Komedieballet
Kort efter sommerferien begyndte for
beredelserne til årets skolekomedie på 
Herlufsholm. 2. g. bad i år Gunnar 
Værge om at være deres instruktør, og 
resultatet vil blive præsenteret på ko
medieballet den 4. december.

BURBERRYFRAKKE - glemt ved 
rusfesten på Frederiksberg kan er
hverves tilbage hos Gregers Møller 
(01) 15 22 77 el. 30 15 16.

413



Det står 
i lovene 
Herlovianersamfundets 
nugældende love

§ i.
Enhver, der har været discipel på Her
lufsholm (selvom han ikke er dimitte
ret derfra), der er eller har været lærer 
ved skolen, eller som står eller har 
stået i embedsforhold til stiftelsen, har 
adgang til at indtræde som medlem i 
Herlovianersamfundet.

Forhenværende disciple må dog 
være fyldt 16 år inden optagelsen.

§2.
Samfundets bestræbelser går ud på at 
bevare den kærlighed, hvormed herlo- 
vianere omfatter den fælles fostermo
der, og det bånd, der i barndommen 
knyttede dem så broderligt sammen. 
Det er derfor samfundets opgave dels

Lovforslag:

Russerne skal kunne blive
engangsmedlemmer billigt
Et lovforslag, der vil blive fremsat på 
den kommende generalforsamling 
sidst i marts, skal nu gøre det muligt 
for årgang ’81 og siden for samtlige 
følgende rus-årgange at blive éngangs
medlemmer af Herlovianersamfundet 
formedelst halv pris.

Halv pris vil for alle ’81erne betyde 
kun 1.800.- kr. Men rus-tilbuddet vil 
for tiver årgang kun gælde et år efter 
dimissionen.

Forslaget vil ændre den nuværende 

at komme trængende kammerater til 
hjælp, dels at vedligeholde og udvikle 
medlemmernes tilknytning til hinan
den.

§ 3.
Understøttelsen kan tildeles såvel æl
dre som yngre herlovianere enten som 
gaver eller som lån. Gaver ydes som 
hjælp til at påbegynde eller fortsætte 
studeringen eller skaffe adgang til en 
livsstilling og endvidere til herlovia
nere, der ved alderdom, sygdom eller 
på anden måde er kommet i trang. 
Lån ydes rentefrit, men sikres ved 
kaution eller på anden betryggende 
måde.

Fremdeles kan samfundets midler 

formulering af stk. 1 i lovens §4A til: 
»Ethvert medlem kan fritages for at 
betale det årlige kontingent mod i 
stedet at betale et eengangskontin- 
gent. Dette beregnes ved at multipli
cere det gældende fulde årskontingent 
med 30 minus en trediedel af med
lemmets alder. Sker indbetalingen se
nest eet år efter dimissionen, er een- 
gangskontingentet dog kun 15 gange 
det fulde årskontingent, uanset alde
ren.« 

anvendes til afholde Iser af generalfor
samlinger og møder i selskabeligt øje
med og til udgivelse af litterære arbej
der eller lignende, 1er har interesse 
for herlovianere. Elstyrelsen kan end
videre udgive et mec lemsblad, der til
stilles medlemmerne gratis, samt af
holde de til inkassation af medlemsbi
drag, tryksager m.v. fornødne udgif
ter.

§ 4.
Kontingentet fastsættes ved hvert års 
generalforsamling. I ndkaldelserne til 
ordinær generalforsamling anføres be
styrelsens forslag om kontingentets 
størrelse for det løbende regnskabsår.

Forslag om ændringer på mere end 
25% af det sidst gældende kontingent 
skal dog behandles efter samme reg
ler, som gælder for lovændringer.

For de 8 yngste årgange er kontin
gentet halvdelen af det kontingent, 
der gælder for de øvrige medlemmer.

Pensionister, som ønker det, kan be
tale det foran nævnte reduccerede 
kontingent.

Har et medlem ikke betalt kontin
gent, efter at han 3 gange er blevet 
anmodet herom, betragtes han som 
udtrådt, medmindre bestyrelsen træf
fer anden bestemmelse.

Når økonomiske fo:*hold taler der
for, kan bestyrelsen dels indrømme 
hel eller delvis kontingentfritagelse for 
en begrænset periode eller for stedse, 
og dels eftergive eventuelle restancer

§ 4 A.
Ethvert medlem kan fritages for at 
betale det årlige kor tingent mod i 
stedet at betale et eengangskontin- 
gent. Dette beregnes s ed at multipli
cere det gældende årskontingent med 
30 minus en trediede l af medlemmets 
alder.

Sådanne kontingenter tilbagebeta
les ikke ved eventuel udtræden.

Generalforsamlingen kan efter 
samme regler som for lovændringer i 
tilfælde af væsentlige og ekstraordi
nære ændringer i aktivitetsniveau, 
skatteregler, renteniveau eller infla
tionsniveau beslutte dertil svarende 
hel eller delvis genindtræden af kon
tingentpligten.

I samfundets årsregnskab opføres 
eengangskontingenterne på en særskilt
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passivkonto. Indgåede eengangskon- 
tingenter samt beregnet gennemsnits
rente af saldoen tilskrives årligt, mens 
normalt beregnet kontingent for kon
tingentfrie medlemmer tilsvarende år
ligt overføres til de normale kontin
gentindtægter. På basis af lejligheds
vis særlig aktuarberegning kan evt. 
afvigelser justeres ved overføring til 
eller fra samfundets disponible midler.

§ 5.
Den del af samfundets formue, der 
ikke indgår i den almindelige drift, 
skal være anbragt i børsnoterede obli
gationer eller på anden efter bestyrel
sens skøn lige så betryggende måde. 
Værdipapirerne skal være deponerede 
i et anerkendt pengeinstitut.

Samfundets formue, renter og kapi
tal samt øvrige indtægter kan af besty
relsen anvendes til fremme af Herlo- 
vianersamfundets formål.

§6.
Bestyrelsen består af mindst 5, højst 7 
medlemmer, hvoraf det ene på valgets 
tidspunkt skal henhøre til de 5 yngste 
årgange. Formanden vælges af den 
ordinære generalforsamling for 2 år 

ad gangen, og de andre medlemmer 
ligeledes for 2 år ad gangen, således at 
der hvert år afgår halvdelen. Afgåede 
bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Foruden bestyrelsen vælger general
forsamlingen en revisor og en decisor 
samt suppleanter for samme.

Hvis bestyrelsen eller mindst 5 
medlemmer forlanger det, skal af
stemningen foregå skriftligt.

Bestyrelsen vælger af sin midte en 
næstformand, en kasserer og en sekre
tær.
Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv 
sin forretningsorden og er beslutnings
dygtig, når mindst 3 medlemmer, incl. 
formanden eller næstformanden, er til 
stede. Den fungerende formands 
stemme er afgørende i tilfælde af 
stemmelighed.

§7.
Hvert år før 1. april afholdes den 
ordinære generalforsamling, hvortil 
indvarsles en gang i »Berlingske Ti
dende«, medmindre bestyrelsen træf
fer bestemmelse om, at generalfor
samlingens afholdelse bringes til med
lemmerne på anden måde.

§8.
På generalforsamlingen, der med sim
pel majoritet vælger en dirigent, afgi
ver bestyrelsens formand beretning 
om samfundets virksomhed i det for
løbne år og om, hvad der i øvrigt er 
foregået af interesse for herlovianere.

Kassereren fremlægger til godken
delse eller anden beslutning samfun
dets og de under samme hørende lega
ters regnskaber samt statusoversigt.

Årsberetningen med regnskab og 
medlemsfortegnelse sendes samtlige 
medlemmer portofrit.

§9.
Forslag, som samfundets medlemmer 
ønsker behandlede på den ordinære 
generalforsamling, skal tilstilles for
manden senest 14 dage - forslag til 
lovændringer dog senest 4 uger - før 
generalforsamlingens afholdelse.

§ 10. 
Generalforsamlingen er, når lovlig 
indvarsling har fundet sted, beslut
ningsdygtig uden hensyn til, hvor 
mange medlemmer der er mødt.

Alle beslutninger tages med simpel 
stemmeflerhed af de tilstedeværende. 
Afgives lige mange stemmer for og 
imod et forslag, er det forkastet.

For så vidt et forslag går ud på 
forandring af lovene eller samfundets 
opløsning, kræves der dog, at mindst 
1/8 af samfundets medlemmer ifølge 
den sidst afgivne medlemsliste er til 
stede, og at af disse mindst 2/3 stem
mer for forslaget. Skulle på den på
gældende generalforsamling et så stort 
antal ikke være til stede, men har dog 
2/3 af de mødende stemt for forsla
get, sammenkaldes snarest muligt ny 
generalforsamling med 14 dages var
sel, og på den skal beslutningen gyl
digt kunne vedtages med 2/3 af de 
afgivne stemmer uden hensyn til an
tallet af de mødende medlemmer.

§ H- 
Ekstraordinære generalforsamlinger, 
der indvarsles på den i § 7 nævnte 
måde, kan indkaldes af bestyrelsen 
eller på begæring af 25 medlemmer.

§ 12.
Senest 14 dage efter afholdelsen af en
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generalforsamling kan bestyrelsen be
stemme eller mindst 25 medlemmer 
'remsætte krav om, at en forhand- 
ingsgenstand, som har været under 

¡.fstemning på generalforsamlingen, 
gøres til genstand for urafstemning 
blandt samfundets medlemmer. Uraf
stemning med hensyn til valg ifølge § 
6 kan dog ikke finde sted.

Urafstemning skal ske snarest mu
ligt. På stemmesedlerne skal afstem
ningstemaet angives på samme måde 
som på generalforsamlingen. For at en 
stemmeseddel skal være gyldig, skal 
den være underskrevet af det pågæl
dende medlem personligt samt være 
bestyrelsen i hænde inden en af denne 
fastsat frist, der ikke må overstige 3 
uger fra udstedelsens dato at regne, 
hjledlemmerne i udlandet kan dog i 
stedet for at benytte ovennævnte 
stemmeseddel afgive svar telegrafisk.

Som ændret senest ved generalfor
samlingen den 21. marts 1979. 

—

I byen 
fredag?
Få af de yngre medlemmer af Herlo- 
vianersamfundet har mulighed for at 
deltage i tirsdagsfrokosterne. Derfor 
foreslås nu en ny og »yngre«, regel
mæssig sammenkomst blandt herlo- 
vianere institutionaliseret.

Studenterforeningen, der allerede 
længe har været fast tilholdssted for 
eri del herlovianere, har hver fredag 
diskoteksaften fra kl. 19. Men allerede 
fra kl. 16 er der åbent, såkaldte »blå 
timer« i lokalerne, hvor der evt. kunne 
etableres en fast turnus for fremskaf
felse af nogle snitter - drikkevarer er 
der i baren.

Studenterforeningen har til huse 
Købmagergade 26C - ca. overfor post
huset. Indmeldelse skal ske med foto 
til et medlemskort, og eksamensbevis 
medbringes. Medlemsskabet koster 
150 kr./år og giver i øvrigt adgang til 
et hav af andre aktiviteter - udover 
gratis indgang fredag aften.

416

For ham kom 
Herlufsholm 
i første række:
Knud Lindbe rg 
var en af de 
virkeligt stor e 
herlovianere
-Var han i tvivl, ansatte han altid en herlovianer, 
fortæller Klaus Aarup, der
i 21 år arbejdede i 
Knud Lindbergs firma

På museumsbygningens vestlige gavl 
minder et relief af Knud Lindberg om 
en donator, som de nuværende diple 
ikke kender. Men vi andre husker 
både Knud Lindberg og hans frem
syn, storsind og kammeratskab. En 
værdig plads for Knud Lindberg i 
Museumsbygningens røde munkesten.

Han startede sin elektriske fabrik i 
1933 og drev den med stor dygtighed 
frem til sin død i 1964, hvorefter fir
maet kom ind i F. L. Smidth-gruppen.

I dag hedder det NEA-Lindberg 
A/S, hvor 500 mand udvikler, produ
cerer og eksporterer det mest avance
rede elektroniske automatiseringsud
styr til hele verden.

Da Herlufsholm omkring 1960 
trængte til et nyt fysikum var det 
Knud Lindberg, der projekterede og 
skænkede en topmoderne elektrisk ud
rustning til de nye laboratorier.

I anledning af 25 års jubilæet i Knud 
Lindbergs firma I udførte Otto Ç 
denne kultegning, som nu er i Klaus 
Aarups besiddelse.
lovianer på en usædvanlig måde. Jeg 
jobbede i Lindbergs firma i 21 år -
han hentede mig hos Borelli-Møller,

Herlovianere skuffede aldrig
Lindberg var forretningsmand og her-

fordi der var et ledigt hummer på 
kvisten i fabrikken. Så kunne der jo



»tirsdagsfrokosterne«, der lever den 
dag i dag. Og selvfølgelig henvendte 
Borelli-Møller sig til Lindberg, da 
glemsel og ødelæggelse truede den 
smukke lygtepæl, der blev til overs da 
flagstangen skulle flyttes fra bastionen 
ved Lassen-gården til Stark’s hjørne. 
Lindberg lovede Borelli, at lygtepælen 
skulle få et godt hjem, og vi hentede 
den en årle morgen.

Blev begravet Trolledag 1964
Men Lindberg døde alt for tidligt og 
vi begravede ham i Hellerup Trolle
dag i 1964.

Vi mindes Lindberg i dag, fordi han 
har skænket den største gave til Her
lufsholm. Kort efter Lindbergs død 
meddelte excellencen, den daværende 
højesteretspræsident, O. I. Kårsberg, 
at Knud og Else Lindberg sammen 
havde bestemt i deres fælles testa
mente, at Herlufsholm skulle betæn
kes på en helt usædvanlig måde. Te
stamentet måtte ikke offentliggøres 
dengang. Men efter Else Lindberg’s 
død er bestemmelserne i testamentet 
nu bragt i funktion.

lige så godt bo en herloviansk student. 
Og hvis studenten ville kigge efter om 
dørene var ordentligt låst om aftenen, 
var der naturligvis gratis husleje og 
kantinefrokost i hele studietiden.

Der fulgte adskillige herlovianske 
studenter efter i jobbet og Lindberg 
havde altid en særlig opmærksomhed 
for herlovianere, når vi skulle ansætte 
medarbejdere. Jeg husker de første ti 
herlovianere - når vi var i tvivl, valgte 
vi altid en herlovianer og blev aldrig 
skuffet!

Første ikke-dimiterede i bestyrelsen
Lindberg var den første ikke-dimitte- 
rede herlovianer, som blev medlem af 
Herlovianersamfundets bestyrelse. 
Han var indbegrebet af den trofaste 
og fremskuende herlovianer og han 
lokkede altid den traditionelle besty
relse til helt at glemme formalia og i 
stedet følge Lindbergs jordbundne og 
sunde fornuft. Han var bedste mand 
og tilbød en indsats bedre end nogen 
anden.

Knud Lindberg med sit karakteristi
ske lune glimt i øjet. Portrættet er 
taget af Elfelt og hænger i dag på 
NEA-Lindberg-virksomheden i Balle
rup.

Han blev Herlovianersamfundets 
næstformand og medstifter af Her- 
lufsholm-Fonden. Han placerede sig i 
centrum som den allestedsnærværende 
kammerat. Hans interesse var stedse 
Herlufsholm og sammenholdet blandt 
herlovianere. Ikke sært at han var en 
af de mest populære herlovianere vi 
overhovedet har kendt.

Altid parat til at yde
Selvfølgelig var det Lindberg der stod 
i spidsen, da Herlovianersamfundet 
indkøbte ny robåde, fordi skolens sta
telige fartøjer »Herluf« og »Birgitte« 
var så medtagne af tidens tand at de 
ikke længere kunne pløje Susåens bøl
ger. Og selvfølgelig var Lindberg 
med, da herlovianerne indstiftede

Herloviansk 
brevpapir 
udgået af 
produktion
Det er i dag ikke længere muligt at 
købe hverken brevpapir eller konvo
lutter med påtrykte skjolde, som det 
har været kendt i årevis.

- Jeg ved ikke om eleverne ringer 
hjem i stedet, eller om de kommer så 
tit hjem, at der ikke er behov for at 
skrive, forklarer Poul Kastrup Chri
stensen, Georg Christensens boghan
del i Næstved.

- Salget svandt i løbet af kort tid ind 
til ingenting, og da vores lager var 
brugt op, viste en beregning, at det 
slet ikke kunne betale sig at få produ
ceret noget nyt.
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Disse grå eminencer og 
deres talløse milliarder
Mens navne på medvirkende skuespil
lere, instruktørassistenter, make-up 
læggere og scriptgirls langsomt ruller 
op over skærmen, ruller seks grå emi
nencer en efter en ind på P-pIadsen på 
Hausers Plads bag hovedbiblioteket. 
Med alvorsfulde miner stiger de ud af 
deres mørke biler og skæver mistroi
ske op mod den skytunge efterårshim
mel, mens de omhyggeligt låser bildø
ren efter sig. Så går de med faste 
skridt og attachétasker det korte 
stykke gennem Suhmsgade hen til 
Landemærket, hvor de en efter en 
forsvinder ind gennem de tunge glas
døre på hjørnet af Vognmagergade.

Tonen er slået an. I det næste klip 
panorerer vi i halv-total fra person til 
person, mens de fra de dybe, plysbe- 
trukne lænestole og over dobbelte 
whisky’er påtaget livstrætte begynder 
at disponere over deres talløse grå 
milliarder.

Men et er fantasi, et andet trivielle 
realiteter.

Ved nærmere eftersyn består de 
»grå eminencer« af Klaus Aarup (51), 
Kaj Dorph-Petersen (43), John Rich
ter (47), Jørgen Mazanti-Andersen 
(45), Jan Trier (58) og Bent Thorn- 
dahl (47). De dybe lænestole og dob
belte whisky’er er almindelige mødelo
kalestole og ordinære pilsnere. Og spe
cielt er de talløse grå milliarder - des
værre - kun Herlufsholm-Fondens 
mere beskedne, obligationsanbragte 
formue til en samlet kursværdi af ca. 
3 millioner skinnende, hvide kroner.

Men også det giver dog visse mulig
heder for at disponere.

Giver årligt op mod 200.000 kr.
For tiden anvender de seks, der til
sammen udgør Herlufsholm-Fondens 
bpstyrelse, således årligt mellem 
100.000 og 200.000 kr. af det afkast, 
disse obligationer giver, dels til hele og
dIdvise fripladser på Herlufsholm,

John Richter (’471 
03 - 42 84 20

Jan Trier (’58) 
01 - 14 32 36

Jørgen 
Mazanti-Andersen (’45) 

01 - 14 35 36

t1
Bent Thorndahl f‘

dels til nye bygninger og ekstraordi
nære nyanskaffelser på skolen, mens 
resten henlægges til sikring af for
muen.

Hjælpen til hele og delvise friplad
ser gives, fordi skolepengene efterhån
den nærmer sig de 30 tusinde kroner 
- hvortil kommer alt det løse, og fordi 
det er bestyrelsens opfattelse, at dip- 
lene på Herlufsholm bør komme fra 
langt bredere kredse af danske hjem, 
end alene de allerrigeste.

Hjælpen til nybygninger og særlige 
anskaffelser gives for at bevare Her
lufsholm som en skole, også andre end 
lige netop herlovianere finder er en af 
landets bedste.

Virkeligt rygstød i fremtiden
Og endelig er der henlæggelserne, der 
måske er det allervigtigste, bestyrel
sen foretager sig. De sker ud fra det 
overordnede formål, der i fundatsen 
ordret lyder: »at bevare Herlufsholm 
som en selvejende stiftelse i overens
stemmelse med Herluf Trolle’s og Bir
gitte Gøye’s ånd«. Netop ved at kon
solidere Fondens kapital kan der med 
tiden opbygges så massive reserver, at 
den vil kunne være et virkeligt rygstød 
den dag i de næste 400 år, hvor frihe
den måtte være truet.

I tidens løb har Fonden fået et 
meget betydeligt antal bidrag fra en 
meget bred kreds af herlovianere. I 
tiden op til jubilæe: i 1965 bidrog 
mange hundrede herlovianere med 
små og store beløb. Og som omtalt i 
Herlovianeren i december 1972 ar
vede Fonden 200.000 dollars fra 
dansk-amerikaneren Alfred Jakobsen.

Redaktion:
Journalist Gregers A ling Møller (72)
Frederiksberg Slot 
2000 København F 
(01)30 15 16 
og
Rosenborggade 1 2. sal 
1130 København K 
(01) 15 22 77

Personalia:
Fuldmægtig, cand. polit. Henrik Bahn 
Petersen (’72) Solvej 8, 1. venstre, 
3400 Hillerød, (01) 29 95 33.

Tryk:
Dagbladets bogtrykkeri
4100 Ringsted
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I de senere år har bidragene været få 
og sjældne. Men med udsigt til en ny 
og krævende opgave, den kommende 
Birgitte Gøyegården, har bestyrelsen 
fornyet sin indsats. Det i dette num
mer indlagte prospekt om projektet 
skal således ses som en indtrængende 
opfordring til alle gamle herlovianere 
om at give deres støtte til gennemfø

Klaus Aarup (’51) Kaj Dorph-Petersen (’43) 
formand 

relsen af planerne.
Alfred Jakobsens arv styrkede i 

1972 Fondens grundkapital og nu har 
Knud Lindbergs legat mere end for
doblet Fondens årlige indtægt. Derfor 
er løsningen af opgaven inden for ræk
kevidde, men grundlaget skal være 
bidrag, først fra herlovianere, dernæst 
støtte fra andre fonde og institutioner.

Testamentariske gaver
Bl. a. som et særskilt led i disse be
stræbelser, forsøger bestyrelsen i øje
blikket at komme i forbindelse med 
alle herlovianske advokater. Testa
mentariske gaver er som bekendt en 
af mulighederne, der i dag består for 
at sikre en mere målrettet anvendelse 
af efterladte midler, end overdragelse 
til staten i form af arveafgift giver 
mulighed for.

Men hvordan en sådan arv til Her
lufsholm-Fonden kan indpasses, uden 
at f.eks. fjernere families nettoarv bli
ver beskåret, er ofte uklart, og det er 
på dette punkt, fondsbestyrelsens juri

diske medarbejdere gerne vil bidrage 
med deres ekspertice.

Bidrag her og nu
Mere almindelige bidrag til Fonden 
kan her og nu ydes af enhver ved 
simpelthen at indbetale støtten på 
konto nr. 491 171 i A/s Kjøbenhavns 
Handelsbank, GI. Torv Afdeling, hvor 
prokurist N. H. Clausen (51) i fonds
afdelingen varetager Fondens finan
ser, eller ved at benytte Herlufsholm- 
Fondens giro: 2 00 37 75, Herlufs
holm-Fonden, Frederiksborgvej 105 
A, 4000 Roskilde.

Hvis bidraget ydes før nytår kan 
den del, der ligger mellem 100 og 
1100 kr. trækkes fra på selvangivel
sen, og fra Fonden vil der blive frem
sendt en kvittering, der kan bruges 
som bilag.

Endelig vil de tre advokater i besty
relsen være mere end villige til at 
arrangere en særlig ordning, hvor til
sagn om årlige bidrag bliver fuldt fra
dragsberettigede uanset størrelse.

Personalia
Runde fødselsdage i 1982
Samlet af Flemming Tolstrup

6. 1. Lektor, lie. tech. Ole Im
manuel Franksen (’50) 50 
år.

11. 1. Læge Hans Wendt (’25) 
75 år.

11. I. Læge Johannes Hulgaard 
(’50) 50 år.

23. 1. Vicekonsul, cand. jur. 
Holger Nyvang Knudsen 
(’40) 60 år.

31. 1. Produktionschef Jens 
Henriksen (’26) 75 år.

3. 2. Grosserer Thorbjørn 
Dons Borch (R’38) 60 år.

5. 2. Cand. jur. Gregers S. 
Richter (’41) 60 år.

7. 2. Prokurist Niels Henrik 
Clausen (’51) 50 år.

15. 2. Professor, dr. med. Hans 
Chr. Jensenius (IV’21) 75 
år.

19. 2. Dr. agro. Paul Neergaard 
(1V’24) 75 år.

19. 2. Civilingeniør Ole Eng
berg (’41) 60 år.

27. 2. Ingeniør Svend Erik 
Feldthusen (IV’38) 60 år.

28. 2. Direktør Niels Rasmusen 
(’40) 60 år.

15. 3. Fhv. Kredslæge, dr. med 
Lorenz Stage (’14) 85 år.

2. 4. Major Jens-Vilhelm 
Tietze (’51) 50 år.

6. 4. Advokat lan Mac van 
Hauen (’50) 50 år.

6. 4. Ole Melchior (’50) 50 år.
8. 4. Kammerherre Frantz A. 

Lassen (11’36) 60 år.
10. 4. Forpagter Knud L. Boy

sen (50’) 50 år.
16. 4. Overlæge, dr. med. Claus 

Jessen (’40) 60 år.
29. 4. Fhv. kontorchef Kai 

Stage (’20) 80 år.
2. 5. Lektor Egon Sander (’30) 

70 år.
13. 5. Landsretssagfører Mo

gens Shaumburg-Miiller 
(’21) 80 år.

21. 5. Arkitekt Svend Fournais 
(’26) 75 år.

21. 5. Rektor Oluf Müller (’30) 
70 år.

21. 5. Johannes Chr. Andersen 
(’51) 50 år.

24. 5. Læge Jørgen Olrik (’51) 
50 år.

27. 5. Landsretssagfører Jørn 
Thomsen (’31) 70 år.

28. 5. Læge Leif Hansen (’25) 
75 år.

7. 6. Civilingeniør Jørgen 
Langkilde (’40) 60 år.

16. 6. Civilingeniør Carsten
Friis Jespersen (’20) 80 
år.

4. 7. Overinspektør Henning 
Gotsche (’30) 70 år.

12. 7. Lærer Mogens Mørch 
(VII’30) 70 år.

13. 7. Læge Axel H. Schleisner 
(’25) 75 år.

24. 7. Advokat Holger K. Mad
sen (’41) 60 år.

29. 7. Redaktør Sven Tito 
Achen (’40) 60 år.

30. 7. Kontorchef Poul Adam 
Tvede (’40) 60 år.

5. 8. Læge Knud Jungersen 
(’20) 80 år.

14. 8. Læge Knud Biering-Sø- 
rensen (’30) 70 år.

10. 8. Landsretssagfører Aksel 
M. Schack (’41) 60 år.

19. 9. Redaktør Leif K. Rosen
thai (V’19) 80 år.

30. 9. Professor, dr. phil F. J. 
Billeskov Jansen (’26) 75 
år.

2. 10. Redaktør Hans V. Bi
schoff (’50) 50 år.

4. 10. Højesteretssagfører Vagn 
Erik Brammer (’20) 80 
år.

7. 10. Chr. Ditlev S. Lunn 
(IV’38) 60 år.

18. 10. Overingeniør Edward 
Møller (VI’21) 80 år.

28. 10. Generallæge Mogens 
Winge (’26) 75 år.

8. 11. Civilingeniør Niels O. V. 
Andersen (’40) 60 år.

12. 11. Konsul Sven Erik Smith 
(’25) 75 år.

22.11. Stabslæge Lauritz Chr. 
Tarp (TI) 90 år.

2. 12. Arkitekt Paul Anker Am- 
mentorp (’42) 60 år.

10. 12. Kammerherre Jens Jer- 
miin. (’26) 75 år.

1911
Pensioneret døvelærer Johannes 
Forchhammer er den 19. juli 1981 
afgået ved døden.

1915
Landsretssagfører Gregers Daa 
Rosenstand er den 29. august 1981 
afgået ved døden. Gregers Rosen
stand har i mange år haft advokat
praksis i Aabenraa, og har været 
medlem af advokatnævnet. Gre
gers Rosenstand har blandt andre 
tillidshverv været formand for Søn- 
derjyllandshallen.

1923
Tidligere generalsekretær for Nor
disk Råd, Frantz Wendt, fik den 
11. september 1981 tildelt den før
ste »Letterstedt-medalje«.

Begrundelsen for medaljetilde
lingen til Frantz Wendt er Wendt’s 
»indsats som idégiver, organisator,
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HERLOVIANERSAMFUNDETS 
TROLLEFEST 1982
- OBS: Helt ny form og indhold -
Det er ganske enkelt blevet ubetaleligt dyrt at holde en festmiddag med 
videre nu i 1982. Enten bliver prisen pr. deltager så høj, at så godt som 
ingen kommer, eller også må Herlovianersamfundet skyde så stor en del 
af kuvertprisen til, at budgettet sprænges.

Derfor har bestyrelsen - som foreslået på generalforsamlin
gen i marts 1981 - tilrettelagt en helt ny Trollefest:

Vi mødes i Det kgl. Teater, Nye Scene lørdag den 16. januar 1982, kl. 
senest 19.45. Så overværer vi en festlig teateraften: »Indenfor Murene« i 
John Prices iscenesættelse med Price som gamle Levin.

Efter forestillingen følges vi de få skridt til Restaurant Brønnum, hvor der 
serveres vin og teatersnitter i reserverede lokaler.

Alle Herlovianersamfundets medlemmer er velkomne med ledsager.
Prisen pr. deltager er 150 kroner (de 8 yngste årgange dog kun 100 kr.).
Gæster er jubilarerne fra årgangene ’06, ’11, ’16, ’21 og 31.

Tilmelding: Advokat Jan Trier, Gammel Strand 34, 1202 København K, 
tit: (01) 14 32 36.
Sidste frist for tilmelding: onsdag den 6. januar 82.
Påklædning: Smoking eller andet festligt gå-ud-tøj.
OBS: Deltagerantallet er begrænset til ialt 65.

taler og historisk forfatter i det 
nordiske samarbejdes tjeneste«.
Medaljen blev på Christiansborg 
slot overrakt Frantz Wendt af Fol
ketingets formand, K. B. Ander
sen.

1929
Statstidende har kundgjort, at 
landinspektør Jørgen Daniel 
Egede Budtz under den 26. august 
1981 er udnævnt til ridder af l. 
grad af Dannebrogsordenen.

1932
Vicerigspolitichef Bent Thaulow 
Schlüter er efter ansøgning herom 
afskediget med pension fra den 3l. 
oktober 1981.

1940
Formanden for Dansk Ornitologisk 
F mening, læge, dr. scient. Lorenz 
Ptder Ferdinand, er udnævnt til 
ri ider af Dannebrog.

1943
I en artikel i Berlingske Tidende 
don 28. september 1981 fremsatte 

tandlæge Adam Wodschow nogle 
synspunkter omkring klagesyste
merne hos tandlægerne.

1944
Folkeuniversitetets undervisning i 
musikvidenskab for efterårsseme
steret er igen tilrettelagt af profes
sor Jan Maegaard, der selv holder 
en serie forelæsninger om kompo
nisten Arnold Schönberg.

1948
Morgenavisen Jyllands-Posten op
lyste den 24. august 1981, at bryg
ger Knut Synnestvedt af direktio
nen for Kjøbenhavns Handelsbank 
er udnævnt til formand for tilsyns
rådet og delegationen i Handels
banken i Nykøbing F. Knut Syn
nestvedt er tilknyttet Lolland- 
Falster Bryghus 'N, Nykøbing F.

1951
Iver Juel (I) er den 18. oktober 
1981 afgået ved døden.

1953
Grosserer Gunner Goddik fortalte 

i radioens PI den 2. juli 1981 om 
en mose i Vestsjælland, som han 
for egen regning har omdannet til 
et eksperimentelt fuglereservat.

1954
Poul Martin Hampsted (IV) er pr. 
I. august 1981 udnævnt til fæng
selsinspektør ved statsfængslet i 
Nørre Snede.

1958
Vicepolitimester Ebbe Steen Han
sen er med virkning fra 15. sep
tember 1981 udnævnt til politime
ster i Middelfart politikreds.

Morgenavisen-Jyllands-Posten op
lyste den 12. september 1981, at 
journalist Peter Hartvig (III) er 
opstillet som nr. I på Fremskridts
partiets opstillingsliste på Frede
riksberg til kommunalvalget.

1959
Finn Kirstein er kommet tilbage til 
Danmark efter et års ophold i 
Stockholm, hvor han blandt andet 
arbejdede med sit specialemne,
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komponisten Karl Birger Bl tm- 
dahl. Kiltstein blev interviewet til 
Sveriges Radios P2 på baggrund af 
sin viden om K. B. Blomdahl.

1962
Skuespillerer Joen Bille medvirker 
i Café-Teatrets forestilling »Lenin 
- en russisk oprører«, der har pre
miere i marts 1982.

1966
I den danske repræsentation ved 
EF-hovedkvarteret i Bruxelles fin
der man bl. a. miljøattache Anders 
Jensen.

1972
Berlingske Tdende bragte den 11. 
oktober 1981 en artikel om forhold 
omkring generationsskifte på 
Hvidkildé Slot i anledning af. at 
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn 
den I. april 1981 overtog Hvid
kilde skoydis rikt for 21.5 mill. kr.

1974
Peter Bernstoff har gennemført 
det to-årtge kursus på Næsgård 
Landbrugsskole, og driver nu Ges- 
singgård ved Randers.

Christian Rie hter har i juni måned 
1981 bestået den juridiske embeds
eksamen.

1975
Flemming B Edsberg har i juni 
måned 1981 bestået den juridiske 
embedseksamen.

Chr. Erik Kampmann, Washing
ton D. C., arbejder for tiden for 
den amerikanske stat i forbindelse 
med teknologiske spørgsmål.

Øvrige
Sognepræst i Herlufsholm og 
provst for Næstved provsti, Vagn 
Krarup-Hansen, er bevilget afsked 
fra udgangen af januar 1982.

Adjunkt . Lars Bardram, Herlufs
holm skole, og Bent Lantow, Fre
derikssund Amtsgymnasium, har 
på GAD’s forlag udgivet en bog, 
indeholdende dialoglisten til filn en 
»Es geschah am Hellichten Tag« 
(Friedrich Dürrenmatt). Teksien 
er illustreret med billeder fra fil
men, der sælges uden danske 
undertekster og overspillet til vi- 
deo-kasetter. I bogens efterskrift 
omtales betydende forskelle mel
lem filmen og romanen, som fil
men er basen t på, og efterskriftet 
kan blandt andet tjene til en dy
bere forståelse af de ideer, som 
efter Dürre nmatt’s opfattelse 
måtte finde udtryk i filmen og 
dens handling.
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