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59. ÅRGANG NUMMER 35 JUNI 1981

Budgettet forventer 
flere festdeltagere
- Budgettet er ikke udtryk for nogen 
revolution, sagde Jan Trier bl.a. ved 
fremlæggelsen af regnskabet på gene
ralforsamlingen. Der var budgetteret 
stort set ud fra en forventet fortsættelse 
af de igangværende aktiviteter på det 
nuværende niveau.

På et enkelt punkt var der dog blevet 
foretaget en justering. Festerne var 
budgetteret til 32.000 kr.

- Tallet er skønnet, svarede Jan 
Trier på en forespørgsel.

- Beløbet er udtryk for, at der er 
taget forskud på en forventet øget til
gang til festerne i det kommende år.

Henrik Bahn-Petersen ’72 kom
menterede oplysningerne med en be
mærkning om, at bestyrelsen måske 
også kunne skønne, at der kom flere 
fuldt betalende medlemmer til fester
ne.

På et spørgsmål fra Karsten Witt ’76 
om, hvor meget rusturen koster, svare
de Jan Trier, at det drejede sig om ca. 
12.000 kr.

Kontingentet blev ændret
Trods en hård modstand fra general
forsamlingens dirigent, Jørgen Ma

zan ti-Andersen, lykkedes det i år at få 
godkendt det principielle i, at kontin
gentet kan vedtages ændret inden for 
en 25 pct.s afvigelse på selve general-

Forslag til 
beslutning 
kommer alt 
for sent frem
Hvert år kommer der gode, konstruk
tive forslag frem på Herlovianersam- 
fundets generalforsamling. Og hvert år 
går forslagsstillerne hver for sig fru
streret hjem med uforrettet sag: Ved
kommende skulle have fået sin idé 
mindst 14 dage forinden og da tilstillet 
formanden forslaget i skriftlig form.

Helst otte uger inden
Og allerhelst skulle han have fået ideen 
otte uger forinden og sa tilstillet sit for

forsamlingen, uden at der i forvejen 
skal være stillet skriftligt forslag til 
formanden herom.

Sidste år blev et ændringsforslag til 
kontingentstørrelsen afvist, fordi for
slaget ikke var fremført skriftligt fjor
ten dage inden mødet.

Debatten blev igen i år fremprovo
keret af et ønske om at hæve kontin
gentet ud over det foreslåede, så man 
ikke hvert år fik disse små fem-ti kro
ners forhøjelser.

slag såvel formanden som Herloviane- 
rens redaktion.

- De nuværende regler for forslag på 
dagsordenen har aldrig virket - ingen 
opdager chancen, før det er for sent, 
siger bestyrelsesmedlem Klaus Aarup 
om dette årligt tilbagevendende pro
blem.

- Vi kan selvfølgelig ikke indkalde til 
generalforsamling i hvert nummer af 
Herlovianeren! Men nu har vi faktisk 
ganske mange gange hørt, at mange 
ikke i praksis kan overskue det med 
tidsfristerne og slet ikke det med evt. 
åbne bestyrelsesposter, tilføjer han.

Som en mulig løsning på problemet 
foreslår han en fast rubrik i december
nummeret som forannoncering af ge
neralforsamlingen .

- Der kunne f.eks. stå lidt om det 
forestående bestyrelsesvalg og især en 
invitation til at indsende forslag, fore
slår han.
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Beretning om et jævnt 
og stille Herlovianerår
Af John Richter

Som sædvane er det formandens tunge og 3 50-års jubilarer som Samfundets 
pligt at mindes kammerater, som er af- gæster og med Kai Stage - 60-års jubi-
gåe ved døden i det forløbne år. Vi har 
mis et Ejler Forchhammer (’09), Aage 
Lin ie (’22), Adam Helms (’23), Lud
vig Dyrlund (’08) og Nie. Suenson (r.
’38).

Æret være deres minde.
Efter Samfundets love afgiver besty

relsens formand på generalforsamlin
gen beretning om Samfundets virk
somhed i det forløbne år og »hvad 
der i øvrigt er foregået af interesse for 
herlovianere«.

Emnet for en sådan beretning er så
ledes uendeligt stort, thi hvad har ikke 
interesse for herlovianere.

Efter generalforsamlingen sidste år 
den 26. marts, hvor jeg blev valgt til 
formand for Samfundet, konstituerede 
bestyrelsen sig med Mikkel Vass-Sø- 
rensen som næstformand, Jan Trier 
som kasserer og Lars Thuesen som se- 
kretper.

Søm formand for Samfundet er jeg 
»fø<|t« medlem af bestyrelsen for 
Herlufsholm-Fonden, og Samfundets 
bestyrelse har yderligere udpeget Kaj 
Dorph-Petersen som Fonds-bestyrel
sesmedlem.

Vi har i årets løb holdt 4 bestyrel
sesmøder.

Festerne vellykkede - for de 
deltagende
Samfundets aktiviteter har i øvrigt be
stået i den årlige Rusfest, som fandt 
sted efter hidtidigt mønster på Øre- 
sunc den 27. september 1980, »Mor
tensaften« på Langeliniepavillonen 
den 8. november 1980, hvor Forstan
deren var Samfundets gæst og fortalte 
løst og fast om Skolen og om det at 
være Forstander, og endelig årets 
Trollefest den 17. januar 1981 i Assu
randørernes Hus - ligeledes efter hid
tidigt mønster - med 5 60-års jubilarer 

lar - som Trolletaler.
Der er overhovedet ingen tvivl om, 

at deltagerne i disse fester - de invite
rede som de betalende - har befundet 
sig vel, og at udbyttet af samværet med 
andre gammel-herlovianere og lytten 
til gode taler og indlæg har stået mål 
med rimelige forventninger. Blot er det 
synd, at tilslutningen har været så rin
ge, som det har været tilfældet, og vi 
håber ved den efterfølgende diskussion 
i aften om Samfundets fester at få gode 
inspirationer og udsagn, så vi kan få 
gjort vore sammenkomster til naturlige 
og godt besøgte »herlovianer-træf«.

»Herlovianeren« er vigtig
Herlovianersamfundet er også »Her
lovianeren«, vort medlemsblad. I Her- 
lovianersamfundets - efterhånden lidt 
umoderne - love står skrevet, at besty
relsen »kan« udgive et medlemsblad. 
Hvis eller når lovene engang moderni
seres, bør dette »kan« ændres til et 
»skal«, thi ingen vil sikkert bestride, at 
»Herlovianeren« er et uundværligt led 
i Samfundets virke.

I årets løb er »Herlovianeren« 
kommet i 5 numre, hvoraf et - fra no
vember 1980 - indeholder Samfundets 
medlemsfortegnelse.

Vi skylder alle redaktøren Gregers 
Møller stor tak for det gedigne arbejde, 
som han har lagt i disse medlemsblade. 
Alene den præcision, hvormed bladene 
udkommer, og som er bestyrelsen til 
stor hjælp ved mødeindkaldelser og 
lignende, er en væsentlig ting. Men 
dertil kommer det endnu vigtigere: 
indholdet, som gør, at vi alle med be
gærlighed griber bladet når det kom
mer gennem brevsprækken. Vi må al
drig glemme, at »Herlovianeren« er de 
fleste medlemmers eneste jævnlige 
forbindelse med Samfundet, og at det

Det blev besluttet

• En arbejdsgruppe skal tage 
Herlovianersamfundets struktur 
op til revision med henblik på en 
evt. opdeling i »celler«: Klasse
vist organiserede enheder med 
en klassesekretær eller år
gangssekretær til at tage sig af 
nærkommunikationiin.

• I forbindelse med oprettelse 
af mindre arbejdsgrupper om
kring delspørgsma som fest
arrangementer, bladarbejdet, 
idéudvikling etc. vil bestyrelsen 
i videst muligt omfang inddrage 
andre medlemmer, der netop på 
det område måtte besidde en 
særlig viden, i den pågældende 
gruppes arbejde.

• På baggrund af de tanker, som 
Hans Ole Knudsen fremkom 
med, og som han uddyber i in
terviewet i dette nummer på side 
391, vil den genvalgte bestyrelse 
som en af sine første opgaver 
fremkomme med et udspil til en 
ideologisk debat, der skal brin
ge Herlovianersamfundets idé
grundlag à jour.

• Kontingentet skal fremover 
opkræves på et girokort, der er 
åbent og kun påtrykt et mini
mumskontingent, således at 
medlemmer evt. kan runde be
løbet 10-20 kroner op - penge, 
som i givet fald ville gå til opret
holdelse af legatmiclernes vær
di.

• Kontingentet blev fastsat til 
120,-/60,- kr.

• Alle tre afgående bestyrel
sesmedlemmer blev genvalgt, 
således at bestyrelsen i dag be
står af: John Richter, formand, 
Mikkel Vass Sørensen, næst
formand, Jan Trier, kasserer, 
Peter M. H. Heegaard, sekretær, 
Lars Thuesen og Klaus Aarup. 
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ikke mindst for de mange uden
lands-boende herlovianere er et var
mende sendebud fra og om gode ven
ner.

En fyldig »Personalia«
Redaktøren gør det ikke alene (men 
næsten), og jeg vil da benytte lejlighe
den til at takke dem, der har sendt 
indlæg til bladet i det forløbne år, og 
opfordre alle til at huske på bladet, hvis 
I falder over noget, som er »herlovi- 
ansk«. En tak skal også lyde til Henrik 
Bahn-Petersen, som redigerer »Perso
nalia« på så god og fyldig vis.

Herlovianersamfundets legater er 
den mest stilfærdige, men ikke ubety
delige aktivitet, som bestyrelsen kan 
gøre godt med, og hvor studerende 
kammerater og herlovianeres efter
ladte kan hente hjælp. Vi glæder os 
over, at der gennem årene har været 
betænksomme, ofte barnløse, gam- 
mel-herlovianere, som har betroet 
Samfundet at administrere ikke helt

De unge er nu 
trængende 
som aldrig før
Såvel på bestyrelsesmødet før gene
ralforsamlingen som under debatten 
på selve generalforsamlingen om 
Herlovianersamfundets legatmidler 
gav Kaj Dorph-Petersen udtryk for, at 
man i år måtte uddele hver en krone, 
der kunne skaffes af legatmidlerne.

- Det er et af Herlovianersamfun
dets hovedformål at yde hjælp, hvor 
der er hjælp behov blandt gamle herlo
vianere, og den del af medlemsskaren, 
der i dag lider hårdest nød, er de ud
dannelsessøgende, sagde han.

- Der er ikke tale om, at herloviane
re lider større nød end andre unge, men 
der er for os en idé i at hjælpe vores 
kammerater og samles om andet end et 
pænt dækket bord. Jeg går varmt ind 
for, at vi fra denne generalforsamling 

ubetydelige midler. Vi håber naturlig
vis, at andre vil følge efter og kan glæde 
potentielle testatorer og gavegivere 
med at oplyse, at administrationen er 
gratis for legaterne.

Forbindelsen med skolen
Endelig skal jeg kort omtale Samfun
dets forbindelse med det nuværende 
Herlufsholm. Samfundets formand in
viteres gæstfrit til at deltage i Skolens 
fester, og jeg føler trang til på alle her
lovianeres vegne at takke Skolen for 
den gæstfrihed, som mange har nydt 
godt af i det forløbne år. Vi er glade 
over at se Skolen i gode hænder med 
gammel-herlovianere på de ledende 
poster.

Til slut vil jeg da gerne takke mine 
medbestyrelsesmedlemmer for rart 
samarbejde i året, der svandt. Vi be
finder os tilsyneladende godt i hinan
dens selskab, og det er da altid rimeligt 
at takke for sådan en god form for sam
arbejde.

mere bevidst arbejder med den del af 
vores idégrundlag, der hedder at hjæl
pe de medlemmer af foreningen, der 
har det hårdt.

Kaj Dorph-Petersen blev på gene
ralforsamlingen provokeret af diri
genten, Jørgen Mazanti-Andersen, der 
selv tog ordet i forbindelse med et for
slag om at bede medlemmerne om at 
lægge et mindre beløb til deres kontin
gent til brug for supplering af legat
midlerne.

Jørgen Mazanti-Andersen sagde 
bl.a., at de ældre ikke var indstillet på 
at betale studiehjælp til de unge i dag, 
der går hen i banken og låner penge til 
X renter og derefter sætter pengene i 
obligationer til x plus y renter og scorer 
renteforskellen. Personligt opfordrede 
han altid medlemmer til at betænke 
Herlufsholmfonden frem for at testa
mentere penge til legatmidlerne.

Formanden, John Richter, mente 
godt, bestyrelsen kunne skelne mellem 
de unge, der går til vekselereren med 
deres studielån og de unge, der havde 
et behov.

Hvordan 
udregnes 
et éngangs- 
kontingent
Af Klaus Aarup

På generalforsamlingen mente Mogens 
Cruse (’22), at regnestykket er alt for 
skrækkeligt indviklet. Det er faktisk 
slet ikke til at finde ud af, hvordan man 
beregner sit kontingent! Var det ikke 
meget nemmere med et fast beløb lige
som i de gode gamle dage?

Jeg tilstår gerne, at paragraffen er en 
slemt knudret een! Selv formanden 
brød sammen og tilstod, at han havde 
snydt ved at bede kassereren om facit!

70 + 7 = 77
Derfor løfter vi nu sløret for hemme
ligheden. Her er tabellen! Brugsanvis
ningen er ligetil: Checken skal stiles til 
Herovianersamfundet og sendes til 
kassereren. Formfuldendte følgebreve 
er helt overflødige. Bag på checken 
kan der f.eks. bare stå: »eengangskon- 
tingent fra Mogens Cruse (’22)«. Og 
det med at finde det rigtige beløb er det 
nemmeste af det hele. Cruse er nemlig 
77 år (tro det hvem der vil!) - så han 
kører bare henad til 70 og nedad til ud 
for 7. Der står facit, og Cruse skal altså 
sende en check på 510 kr.!

Fire gode grunde
Der er masser af gode grunde til at 
vælge eengangsmetoden:
- det er billigere for dig! Når man reg

ner rigtig efter og husker det med 
renterne og deres konsekvenser, er 
det betydeligt billigere at betale det 
faste beløb een gang for alle end at 
betale det stadigt stigende kontin
gent hvert år.

- det er bedre for Herlovianersamfun- 
det! Eengangskontingenterne går ind 
i den bundne kapital, hvor de giver
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er sikker på at blive ved med at tjene
pi det!

- d ;t er nemmere for dig! Du slipper 
for besværet med de årlige opkræv-
n nger. Alle gode kræfter bør samles i 
kampen mod papirmasserne, der
vælter ind ad brevsprækken. Her er 
chancen for en virkelig charmerende 
begyndelse: - start med at slippe for

renter, som er betydeligt større end 
kontingentet. Resten er rigeligt til at 
konsolidere kapitalen, så kassereren

20 30 40 50 60 70 80
0 2800 2400 2000 1600 1200 800 400
1 2760 2360 1960 1560 760 360
2 2720 2320 1920 1520 1120 720 320
3 2680 2280 1880 1480 1080 680 280
4 2640 2240 1840 1440 1040 640 240
5 2600 2200 1800 1400 1000 600 200
6 2560 2160 1760 1360 960 560 160
7 2520 2120 1720 1320 920 520 120
8 2480 2080 1680 1280 880 480 80
9 2440 2040 1640 1240 840 440 40

Eengangskontingent i 1981 er afhængigt af medlemmets alder på
betalingstidspunktet.

opkrævningerne!
- det er nemmere for kassereren! Job

bet er besværligt nok i forvejen og alt 
det med opkrævninger - især frem og 
tilbage til girokontoret ved adresse
ændringer - er een af de besværlige 
byrder. Een gang for alle er meget 
nemmere!

Regnskab og status for 
»Den gamle Overlærers Legat«
A. Beholdning pr. 1/1 1980 ........................................ kr. 60.139,00
B. Renter-Overformynderiet: 

1/9 1980 ............................................................. kr. 1.604,34
31/12 1980 .............................................................. kr. 1.569,40

Stop her. Læs ikke videre. Fat 
checkhæftet i stedet og se at få det kla
ret.

Når den lille tur ned til postkassen er 
overstået, kan man naturligvis godt 
forske lidt videre i mysteriet, hvis man 
absolut vil. Tabellen gælder kun i år. 
Den bliver dyrere, når generalforsam
lingen hæver kontingen et næste gang. 
Men du har dit på det tørre - den er jo 
klaret een gang for alle. Paragraffen 
står fast - og den bruger vi til at bereg
ne en ny tabel, hvis der skulle være 
nogen, der ikke når det i denne om
gang. I bestyrelsen er vi forøvrigt me
get kede af, at de yngste skal betale så 
voldsomt meget mere end de ældre. 
Men det er desværre nødvendigt. Hvil
ken rus ville ikke med begejstring be-

kr. 3.173,74 
Renter-Handelsbanken..........................................kr. 235,52 kr. 3.409,26

kr. 63.548,26
A. Udbetalte legater i 1980 ........................................ kr. 3.000,00
B. Udgifter-porto, fotokopier m.v........................... kr. 175,00
C. Beholdning pr. 31/12 1980 i Overformynderiet:

I henhold til vedhæftede opgørelse fra Bikuben . kr. 56.184,67
D. Handelsbanken - konto 4175-329765 - 

beholdning pr. 31/12 1980 ..............................   kr. 4.188,59 kr. 60.373,26
kr. 63.548,26

København, den 4. februar 1981.
Ovennævnte regnskab har jeg revideret.
Beholdningerne er til stede.

Kaj Dorph-Petersen.

Legatet kan søges af værdige og trængende enker eller ugifte kvinder til afhjælp
ning af trang, dog også af værdige og trængende kvinder - ikke under 15 år - til 
uddannelse (ikke studentereksamen). Fortrin har enker efter og døtre af studenter
fra Herlufsholm eller andre herlovianere.

Ansøgning kan indsendes til legatbestyrelsen ved landsretssagfører Jørn Thom
sen, Nr. Farimagsgade 3, L, 1364 København K.

tale Cruse’s 520 kr. for at slippe for 
yderligere tiltale i help sin medlemstid? 
Kassereren ville ganske enkelt gå fallit 
og de normalt betalende medlemmer 
ville blive helt urimeligt belastet. Lige
så galt ville det være at foreslå f.eks. 
2800 kr. for de ældste medlemmer. Det 
ville være en skidt forretning, som in
gen ville være interesseret i. Derfor af
hænger kontingentet af alderen - og 
derfor er formlen og paragraffen lidt 
indviklet.

Nyt rustilbud på vej
Hvem der bare var student nu: besty
relsen overvejer alle tiders eengangs- 
tilbud om eengangskontingent til sær
ligt nedsat pris for de yngste. De lange 
obligationsrenter er så gode for tiden, 
at bestyrelsen tænker på noget i retning 
af 2000 kr. een gang for alle uanset 
alder - men kun hvis man gør det 
straks! Bestyrelsen tænker!
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- Vi mener at

Herlovianersamfundet 
trænger til en grundig 
justering af aktiviteterne

Af Karsten Witt (’76)
og Aase Randstoft (’74)

På årets generalforsamling, hvor kun 
ca. 2,5% af medlemmerne mødte op, 
fremkom der en del tanker, som vi ger
ne vil følge op i mere samlet form.

Vi mener:
- at generalforsamlingen bliver styret 
diktatorisk, som om det var et møde i et 
aktieselskab, fuldt af spidsfindig juri
steri og ikke som et forum for skabende 
og for Samfundet fornyende debat. - 
Dette fremmer ikke just lysten til at 
møde frem en anden gang eller på an
den måde deltage aktivt i Samfundets 
virke.
- at bestyrelsen er selvrekrutterende, 
hvilket betyder, at den ikke dækker 
medlemmernes mening og holdninger. 
Det har ført til total inaktivitet uden 
nogen former for fornyelse og nytænk
ning.
- at da der ved generalforsamlingen 
sidste år fremkom et forslag om at 
skaffe boliger til unge herlovianere un
der uddannelse, syltede bestyrelsen 
dette forslag, på trods af løfter om at 
følge forslaget op.
- at den eneste årsag til, at så mange 
stadig er medlemmer af Samfundet, er 
Herlovianerens eksistens. Blot burde 
bladets blikfang - Personalia - udvides 
betydeligt.
- at Samfundet bliver nødt til at ændre 
karakter fra et middags- og taleselskab 
til et mere aktivt og på medlemmernes 
tarv indrettet samfund, hvor man føler 
sig velkommen og kan få opfyldt be
hov, der ligger ud over de rent kulinari
ske.

- at Samfundet har været for centreret 
omkring enkeltpersoner.

Med de store årgange, der kommer i 
dag, er dette ikke holdbart. Man bliver 
nødt til at satse på velvalgte kontakt
personer i hver årgang. Det ville også 
medføre større deltagelse i Samfundets 
arrangementer, efter mottoet: »Kom
mer du, kommer jeg også.«

At der er interesse for at se gamle 
klassekammerater, ses tydeligt af det 
store fremmøde ved jubilæumsarran
gementer.
- at rammerne omkring Samfundets 
arrangementer skræmmer mange væk 
- de føler sig på forhånd ikke veltilpas 
med stilen. Festerne er for dyre og for 
stive.
- at Samfundet er for fastlåst i sine få 
traditionelle arrangementer.
- at tirsdagsfrokosterne er blevet et 
indadvendt fortidslevn, som i ændret 
form burde lægges på et andet tids
punkt, så en større del af medlemsska
ren har mulighed for at deltage.
- at Herlovianersamfundet intet aktivt 
har gjort for at nedbryde de eksiste
rende barrierer mellem de forskellige 
aldersgrupper.
- at der må gøres en meget større ind
sats for at få motiveret dageleverne til 
at føle, at det også er deres samfund. 
Indtil nu har stilen været, at diplene har 
monopoliseret Samfundet.
- at oplysninger om arrangementer 
(tid, sted) er for dårlige.

De positive forslag
Og så til den positive afdeling:

Vi mener:
- at Herlovianersamfundet skal forsø

ge at afholde arrangementer med lødig 
underholdning af forskellig art.

Ved at læse personalias spalter kan 
man finde mange medlemmer, hvis 
ressourcer man med fordel kunne 
trække på, f.eks. til afholdelse af fore
drags-, diskussionsaftener, kulturelle 
arrangementer etc.

Man kunne f.eks. også tænke sig, at 
der kunne arrangeres rundvisninger på 
industrivirksomheder eller kulturelle 
institutioner.
- at festerne bør lægges indenfor andre 
rammer. Formen skal blødes op - væk 
fra de stive knækflipper - hvad f.eks. 
med at genoptage den bortgemte 
Herlovianske sangskat? Eller lave 
bordplan, så alders- og interes
segrupper blev blandet lidt mere, og et 
kammeratskab dermed kunne opstå på 
tværs af årgangene.
- at man burde arrangere indsigtsbe
søg, hvor herlovianere på nøgleposter 
kan fortælle om forholdene omkring 
deres virke.
- at gammel-herlovianere mere aktivt 
kunne være til gavn for skolens nuvæ
rende elever. Dette kunne f.eks. ske 
ved:

Kvalificeret erhvervsvejledning; 
hjælp til at finde sommerferiejobs; fo
redrag på skolen; samt ved at fortælle 
om typiske problemer efter diple/dap- 
le-tiden.
- at der er mange områder, hvor Sam
fundets medlemmer bør og kan støtte 
og hjælpe hinanden. Man kunne såle
des forestille sig en aktiv bolighjælp, 
der ikke kun behøver at omfatte de 
unge, hjælp med at skaffe praktikplad
ser og jobs etc.
- at man bør samles om fælles »gene- 
rationskløftarrangementer« udeluk
kende med de yngste og ældste årgange 
til hyggeligt samvær.
- at herlovianere indbyrdes må kunne 
udveksle boliger i ferier i både ind- og 
udland.

- at...

Med venlig hilsen
Karsten Witt (’76)

og Aase Randstoft (’74).
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Et par barske alvorsord:

Velfærdsherlovianere er sløve og 
mangler sans for proportionerne
Af D. Jorge Rosenvinge ’46
Martsnummeret er omsider nået disse 
breddegrader, og dermed formandens 
bistre ansigtsudtryk, yderligere for
stærket af de ansigtsfraktioner, der gav 
familien et herloviansk alias med præ- 
og suffixer.

Tidens, stedets og handlingens ønsk
værdige enhed har ikke tilladt mig 
fremmøde på storvask-generalforsam
lingen. Hvis resultat jeg ikke kender. 
Men dette afholder ikke fra formodet 
relevante betragtninger.

Medlemmerne bør erkende - og på

& sammenkomster, demografisk kon
centrerede kan nyde, uden afholdelse 
af rejseudgifter som let pr. arrange
ment løber op til mere end kontingent 
plus deltagelse i fornøjelserne.

Heri ingen rønnebærsurhed, øre
hældning eller fordækt insinuation af 
en kontingentdifferentiering - alene 
tanken ville være smålig.

Men afgjort en påmindelse til de 
heldige om at være mindre sløve m.h.t. 
deltagelse i diverse arrangementer, 
samfundets uselviske faste folkevalgte 
organiserer. Helt sikkert med illusion, 

som ikke bør skuffes, mindre fordi man 
snyder sig selv for en h /ggelig adspre
delse og godt selskab ve d bare at blive 
væk.

Som før sagt: det er for dårlig en 
undskyldning, at sam nenkomsterne 
medfører økonomisk ruin, at »det er 
alt for dyrt«.

Nogle gange (for få) har jeg gennem 
årene kunnet maquiavellistkombinere 
ferier i DK og/eller forretningsrejser 
med samfundets sociale gøremål. De 
har ikke været kedelige!

Det, der er kedeligt, er, at for mange 
herlovianere er blevet t etop - for ke
delige. Blandt de mere elskværdige in
vektiver, der rinder mig i hu, indgår 
filistere, burgøjsere, yelfærdskoryfæer, 
magelighedssyndromofre...

Sluk det fjernsyn og kom ud af siv
skoene! »Modo<L ’46 - Spanien.

skønne - aldeles uegennyttig påtagelse 
af en mængde besvær i sagens interes
se, ydet af samfundets bestyrelse. 
Deriblandt forpligtende administra
tion af legatformue.

Udover dette er samfundets »raison

Invitation fra soranere

- Tag med på fælll i^s
d’être« vel selskabelig-kammeratlig 
kontakt, d.v.s. »Herlovianeren« og fe- 
ster/sammenkomster. Hvilket ses klart 
af driftsregnskabets udgiftsside, så vel
som budgettet.

Indtægtssiden er ifølge sagens natur 
næs'en udelukkende medlemskontin
genter.

Og hér skal det siges, at kontingentet 
er yderst beskedent. Sammenlign lige 
med samlet udgift til faglige forenin
ger, avis-, tidsskrift- og bladhold, der 
lynhurtigt løber op til flere tusinde 
kroner om året.

Som herlovianere - medlemmer af 
samfundet eller ikke - gladeligt og u- 
kritisk betaler af mental inerti. Hvilket 
ikke er til hinder for, at nogle undslår 
sig medlemskab grundet det »høje« 
kontingent, andre (medlemmer) kriti
serer det - og finder festerne for »dy
re«.

Hvor er sansen for proportionerne 
dog henne?

Fj srntboende skatter altid den altid 
for
dum

sjældne begivenhed, at bladet 
ner ind ad postkassen. Det kom

penserer fuldtud bidraget til de fester

kanotur på Susåen
Af Per Salling (S’ 73)

Efter et par års pause genoptager vi 
Suså-turen for gamle soranere og her
lovianere. Turen kommer i år til at fin
de sted den sidste weekend i august 
(29.-30.), og programmet bliver som 
følger:

Start fra Sorø (ved skolens bibliotek, 
lige inden for Klosterporten) kl. 11.00. 
Det kan nås med toget fra Kbh. H. 
09.34. Fælles transport Sorø-Næsby 
Bro (her kan man evt. støde til, der er 
parkeringsplads), afgang fra Næsby 
Bro kl. 11.30, en overnatning nær Ba- 
velse, ankomst til Næstved sent søndag 
eftermiddag. Fælles transport tilbage 
til Næsby Bro/Sorø mulig, men ikke 
inkluderet i prisen.

»Veteraner« vil bemærke, at af
gangstidspunktet er ændret fra fredag 
eftermiddag til lørdag formiddag. Det 
er gjort dels af hensyn til prisen, dels af 
hensyn til fredagsarbejdende. For at 

undgå, at programmet bliver alt for 
presset, vil jeg derfor bede om (insiste
re på!), at man har foretaget alle ind
køb (dog ikke øl), før vi mødes, så de 
nævnte tider kan overholdes.

Kanoerne, der er to-personers, er fra 
udlejernes side udstyret med pagajer, 
øse og redningsveste. Alt andet nød
vendigt - telt, kogegrejer, vanddunk 
o.s.v. - må man selv medbringe. Op
lysninger kan i øvrigt fås ved henven
delse til mig.

Prisen bliver 270,- pr. kano + evt. 
transport til Næsby Bro + evt. trans
port tilbage fra Næstved.

Bindende tilmelding (helst, men ikke 
nødvendigvis »holdvis«) skal være mig 
i hænde senest 30. juni, ledsaget af et 
depositum på kr. 110,- pr. kano.
Per Salling,
Solitudevej 4, 4. tv., 22% N.
eller
Margit Salling på tlf. 02-698811, lok. 
4499.
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Har Herlufsholm 
nogen sinde 
haft brug for dig?
- Herlufsholm må i langt højere grad end nu kunne »gøre brug« af 
sine gamle diple/daple. Til at rådgive, vejlede, mulige ny diple/dapie 
om Herlufsholm. Til at rådgive, vejlede, mulige nye hørere. Til at 
assistere med erhvervsvejledning. Til at skaffe sommerferiejobs til 
skolens diple/daple. Til at skaffe jobs til unge gammelherlovianere 
under uddannelse. Til at rejse penge til forskellige formål på skolen. 
Kort sagt: Til at medvirke til, at Herlufsholm skal være en superb 
skole.

- Hvor mange af os har nogen sinde følt, at Herlufsholm havde 
brug for os, efter at vi ikke længere gik på skolen, spørger Hans Ole 
Knudsen, der på generalforsamlingen nær var blevet valgt til nyt 
bestyrelsesmedlem.

Stik mod enhver forventning havde be
styrelsen nær fået en ny sammensæt
ning på årets generalforsamling den 
25. marts.

Under punktet »Valg af bestyrel
sesmedlemmer« opstillede Karsten 
Witt ’76 Hans Ole Knudsen ’58 som 
kandidat til bestyrelsen, en opstilling, 
som Hans Ole Knudsen i første om
gang accepterede.

Men da dirigenten, Jørgen Mazan- 
ti-Andersen, rejste tvivl om lovlighe
den i opstillingen og spurgte Karsten 
Witt, om han kunne udpege, hvem af 
de tre afgående bestyrelsesmedlem
mer, han ønskede, Hans Ole Knudsen 
skulle afløse, brød Hans Ole Knudsen 
ind og standsede diskussionen. Under 
de omstændigheder ønskede han ikke - 
ikke i denne omgang i hvert fald - at 
kandidere til bestyrelsen.

Idé-krise
Opstillingen af Hans Ole Knudsen 
skete på baggrund af nogle tanker, han 
havde gjort sig vedrørende ikke blot 
Herlovianersamfundets fester, men 
hele Herlovianersamfundets virke, og 
som han fremlagde på generalforsam
lingen.

Han så ikke den svigtende tilslutning 

til festerne som et rent prismæssigt el
ler »fest-teknisk« problem, men som et 
udtryk for en dybereliggende krise i 
Herlovianersamfundets idé.

- Vi savner noget at samles om - en 
fællesnævner, der kan engagere os og 
fortsat holde os sammen som den en
hed, vi var, da vi hver for sig gik på 
Herlufsholm, sagde Hans Ole Knud
sen. Som en sådan fællesnævner så han 
to muligheder: Skolen og det kamme
ratlige fællesskab.

- Du sagde på generalforsamlingen, 
at skolen burde spille en langt mere 
aktiv rolle for os gammelherlovianere, 
end den gør i dag. Hvordan forestiller 
du dig det?

En »passiv« og en »aktiv« skole
- Jeg sagde, at skolen kunne spille en 
både »passiv« og/eller en »aktiv« rolle. 
Med den »passive« rolle mener jeg 
blot, at vi fortsat skal kunne identifice
re os med den skole, vi selv engang gik 
på, levede på, ridsede vore navne i, 
o.s.v. Det er imidlertid i stigende grad 
svært, fordi så mange nok føler, at det 
ikke længere er den samme skole - der 
er nye bygninger og andre er revet ned, 
botanisk have er væk, der er nu dapie 
på skolen, der er mange flere dip

le/daple, end da vi selv gik der, der 
tales i stigende grad dansk og ikke 
herloviansk, o.s.v., o.s.v.

Denne »passive« rolle indebærer 
altså dækning af vort behov for vide
reførelse af de traditioner, vi selv 
kendte, at kunne identificere/relatere 
til noget, vi kendte og holdt af - kort 
sagt et behov for at kunne bevare og 
genfinde vor fortid og baggrund, et 
slags romantisk/nostalgisk behov, som 
ikke nødvendigvis er ligegyldigt eller 
latterligt, men som for de fleste menne
sker spiller en ret stor rolle.

- At skolen i stor udstrækning ikke 
længere spiller denne »passive« rolle 
for mange gammel-herlovianere er 
selvfølgelig ikke skolens skyld - selv 
om visse forandringer måske kan fore
komme en og anden mindre heldige 
eller hensigtsmæssige.

Skolen må bruge os mere
- Med den »aktive« rolle mener jeg, at 
for meningsfyldt at kunne samles om 
skolen må vi - af skolen - bibringes den 
opfattelse, at Herlufsholm har brug for 
os. Hvor mange af os har nogen sinde 
følt, at Herlufsholm havde brug for os, 
efter at vi ikke længere gik på skolen? 
Og hvis man ikke føler sig nødvendig 
eller meningsfuld for - i dette tilfælde 
Herlufsholm - hvordan skulle man så i 
længden kunne »leve med« og engage
re sig?

- Når skolen ikke engang formår at 
være ordentlig »passiv«, hvordan ser 
du så dens »aktive« rolle?

- Herlufsholm må - også til egen 
fordel - i langt højere grad end nu kun
ne »gøre brug af« sine gamle dip
le/daple. Til at rådgive, vejlede, mulige 
nye diple/daple om Herlufsholm, til at 
rådgive, vejlede mulige nye hørere, til 
at assistere med erhvervsvejledning, til 
at skaffe sommerferiejobs til skolens 
diple/daple, til at skaffe jobs til unge 
gammel-herlovianere under uddannel
se, til at rejse penge til forskellige for
mål på skolen (gaverne fra Emil Lassen 
og hans korne eksempelvis er forhå
bentlig ikke glemt) - kort sagt til at 
medvirke til fortsat at stræbe efter, at 
Herlufsholm skal være en superb skole, 
og det at gå der noget særligt. Selv i vor 
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tid med ligestilling, demokrati og andre 
fine begreber, er det vel endnu ikke 
blevet helt odiøst at forsøge på at skille 
sig ud og excellere - eller hvad?

Hvis ikke Herlufsholm vedbliver 
med at være noget specielt, så har vi

Hårdt program 
da årgang 76 
féjrede jubilæum
Kl. var 12.30 lørdag den 9. maj. Alt 
åndede fred og ro i Studenterforenin
gens hyggelige lokaler. Så skete det.

Vækkende minder fra forne dages 
morgenborde brød stormen løs: Først 
en, så en til, så flere og flere kom stor
mende ind i lokalet.

Ikke noget med generthed eller til
bageholdenhed. Snakken gik på høje
ste lydstyrke, så larmen var ørebedø- 
venae. Alle med alle og på en gang!

41 af studenterårgang 1976’s 67 stu
denter havde fundet vej til Købmager- 
gade for at få stillet deres nysgerrighed 
og fa talt om de gamle dage. Vanskeli
gere havde det været for de kinesiske 
kokke, der skulle levere maden, at fin
de frem til lokaliteterne, men årgan
gens gourmand (grovæder) Søren 
Bitsch sørgede for, at man uden næv
neværdig forsinkelse kunne skride til 
dagens kulinariske højdepunkt, hvor
efter undertegnede bød velkommen, 
som sædvanligt ivrigt afbrudt af Peter 
Sierpsens aldeles overflødige kom
mentarer.

Mystik og bartender-kaffe
Efter at have spist de mystiske retter, 
væltet over med sur-sød sovs, og skrå
let fødselsdagssang for Chris-Mora 
Jensen, gik man over til kaffen, tilbe
redt i sidelokalet af den til dagens an
ledning hyrede bartender. 

gammel-herlovianere, i hvert fald rent 
skolemæssigt, intet andet at samles om 
end ret så luftige og måske »hule« 
minder - som engelske oberster, der 
over ginflasken mindes kolonitidens 
glorværdige dage!

Ved halv syvtiden meldte sulten sig 
atter, og ti diple og en halvvejs (Henrik 
Degel) drog under tumulter til Grå- 
brødretorv for at fouragere. Pierre 
Mourier’s bidrag til skandalerne, samt 
hans indsats for den inter-skandinavi- 
ske forbrødring (-søstring) forbigås 
med isnende tavshed.

Langt om længe nåede man frem til 
en Burger King, hvor Ralph Harts un
der motto’et »alle for en, en for alle« 
(eller var det omvendt) noget ufrivilligt 
forsynede selskabet med mad.

Kedeligt køleskabstogt
Snart blev det Tivoli, der skulle stå for 
skud. Efter at have udstødt de traditi
onelle ih og åh under fyrværkeriet, be
sluttede resterne af selskabet at indta
ge en good-night drink under noget 
mere ydmyge former hos undertegne
de.

I ly af, at Ralph Hartz underholdt 
resten af selskabet med særdeles livlige 
beskrivelser fra forne dage, lykkedes 
det herr Jørn-Ole Frydenlund og Gert 
Nielsen at plyndre værtens (underteg
nedes!) køleskab, hvorefter alle ende
lig tilfredse og noget trætte drog hver til 
sit.

På festkomiteens vegne 
Karsten Witt’76.

- Ud over selve Herlufsholm - skolen - 
som det fortsat samlende begreb for 
gammel-herlovianere nævnte du på 
generalforsamlingen, at man kunne 
tænke sig, at dette sandende element 
også kunne være vore kammerater fra 
skoletiden - har det ikke altid været 
sådan?

- Nej, for jeg talte ikke om alle 
gammel-herlovianere i bred alminde
lighed, men helt præcist om vore egne 
gamle klassekammerater. Men da net
op ens egne klassekammerater ikke er 
aktive i Herlovianersamfundet (og det 
gælder for hver enkelt af os) - der var 
totalt ca. 25 ud af godt 800 medlemmer 
til generalforsamlingen - og da netop 
ens egne klassekammerater ikke 
kommer til festerne - der var 22 beta
lende medlemmer til årets Trollefest i 
København - ja, så kommer vi andre 
fra samme årgang »naturligvis« heller 
ikke. Og så er den onde cirkel i fuldt 
sving.

Herlovianersamfundets struktur skal 
opbygges på skolen
- Jeg mener, rekrutteringen af »gode« 
gammel-herlovianere - til glæde for 
dem selv og for os andre - starter alle
rede på skolen, med blandt andet en 
klassesekretær - som gerne kan skifte 
hvert år. Jeg mener endx idere, at Her
lovianersamfundet må forsøge at gøre 
mere for at engagere og samle med
lemmerne, og derved øge tilfredsheds- 
graden ved medlemskabet - ellers er 
jeg bange for, at Samfundet inden læn
ge rent medlemsmæssigt falder sam
men som et korthus.

- For eksempel mener jeg, at det 
ville være en god idé at udvide »perso
nalia« i Herlovianeren og gøre dette 
stof langt mere personlig! - det bør nok 
være klassevist organiseret og redige
ret af de enkelte klassesekretærer - og 
ikke bestå af stort set »sakse-stof«, som 
den stakkels persona!iaredaktør selv 
må kæmpe med at samle sammen fra 
andre blade.

- Der kunne være sportsarrange
menter for gammel-herlovianere, 
kampe/konkurrencer mod Herlufs
holm, lidt anderledes fester, skovtu- 
re/udflugter, o.s.v. o.s v.
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Talstærkt fremmøde til vellykket 
lokalt Trollefest-arrangement
Rektor Henrik Hertig (’33) holdt Trolletalen ved dette års Trolle- 
fest på Lolland-Falster

Af Jørgen Engberg ’28

Var der kun 22 betalende gæster til 
Trollefest den 17. januar i København, 
var der til gengæld 30 betalende gæster 
til Trollefest den 14. januar på Lol- 
land-Falster.

Trods forrygende snestorm, og skønt 
der i radioavisens middagsudsendelse 
den 14. januar 1981 var advaret mod at 
begive sig ud på vejene omkring Nykø
bing F., blev det planlagte komsammen 
af gamle herlovianere på Lolland-Fal- 
ster også gennemført i år. Denne gang 
var det hos brygger Kurt Synnestvedt 
(’48) på L.-F. Bryghus.

Endnu kl. 13 var det uvist, om det 
var blevet til noget, eller om festen 
måtte aflyses, men den blev gennem
ført, og om aftenen samledes 16 gamle 
herlovianere fra årgang 1913 til 1968, 
med et tilsvarende antal ægtefæller på 
bryghuset.

Drøftede hørerne
Rektor Hertig (’33) fra Maribo holdt 
trolletalen, og efter middagen samle
des vi i Synnestvedts hyggelige lejlig
hed, hvor sangene og »Te De-um« fra 
Trollemorgen i kirken blev afspillet på 
grammofonplade, og hvor samtalerne 
om gamle høreres heldige og uheldige 
sider fortsatte til ud på natten.

I sin tale sagde rektor Hertig:
- Mine damer og herrer, gode herlo

vianere!
Der kan rejses tvivl om alt i denne 

verden-således også om den 14. janu
ar nu virkelig var Herluf Trolles fød
selsdag! Men ingen her ved dette bord 
behøver at tvivle om, at vi er samlet her 
den 14. januar 1981 for at fejre den 

mand, der i hvert fald blev født i 1565, 
den mand, som i sit sidste brev til hu
struen, hans »hjerte kære Birgitte« 
(eller ofte, når det skulle gå stærkt, ba
re »h. k. Berethe«) - men altså i det 
sidste af de mange, mange bevarede 
breve - det, hvori han beretter om 
træfningen ved Femern - slutter med 
en ny og stolt underskrift:

»Herluf Trolle, forstander for ade
lens fri skole Herlufsholm, din hjerte 
kære husbond.«

Nåede meget
- Vi ved også med sikkerhed, at blot en 
uge før flåden var løbet ud, var det 
gavebrev blevet underskrevet, hvorved 
Herlufsholm blev skænket til en fri 
stiftelse, hvor 42 disciple »Gud til ære 
og det ganske rige til bedste« - skulle 
have vederlagsfri undervisning og op
hold i indtil 6 år.

Herluf Trolle døde af sine sår, inden 
han var fyldt 50 år. Men hvor havde 
han nået meget i statsvidenskabelige 
og juridiske, ja, og teologiske studier i 
den lutherske reformations brænd
punkt, universitetet i Wittenberg, hvor 
han særlig sluttede sig til den besindige 
og lærde humanist Philip Melanchton, 
som han derpå stod i forbindelse med 
den næste snes år.

Det var fra Philip Melanchton, han 
fik inspiration til en reform af det dan
ske undervisningsvæsen - og da han 
ikke kunne få den igennem, fordi der 
var så meget andet at tage vare på, ja, 
så var det måske Birgitte, der fik ham 
til at søge afsked fra sine embeder for 
helt at hellige sig det Herlufsholm, som 
han jo var kommet i besiddelse af ved 
at mageskifte af Birgittes arvegods 
Hillerødsholm med det Skovkloster, 

som ved reformationen var blevet ind
draget under krongodset.
Tro mod sine hverv
- Men ret længe fik han ikke lov til at 
virke ved Susåen, før kongen igen 
kaldte på ham. Herluf Trolle havde 
tjent konge og rige som lensmand i 
Helsingør og Roskilde, som ambassa
dør og som rigens admiral.

Går nu den officielle historiske be
dømmelse af ham ud på, at han nok 
ikke var nogen betydelig statsmand og 
ej heller noget sømilitært geni - selv om 
han to gange jog den svenske flåde 
hjem i søslagene ved Øland - ja, så var 
han i alle fald stor i sin troskab mod de 
ham pålagte opgaver, det kan der ikke 
være tvivl om!

Som rigens admiral fik han ikke ale
ne sat skik på Holmen med en naturlig 
myndighed, der gjorde ham afholdt af 
sine undergivne. Hans humanitet 
strakte sig helt til de fanger, der kom i 
hans varetægt. Og kunne han end må
ske være lidt snæver i hævdelsen af sin 
stands og sine egne private rettigheder, 
så har i hvert fald få så storsindet som 
han vedkendt sig sine adelige forplig
telser. Hans berømte ord til Niels 
Hemmingsen var ikke tomt mundsvejr, 
derfor står de så forpligtende for alle 
os, der siden har nydt godt som hans og 
Birgitte Gøjes arvtagere.

Med sin gyldne kæde havde Frederik 
II gjort Herluf Trolle til ridder af ele
fanten. Men den største ære, som over
gik ham, var, at Birgitte Gøje ville have 
ham og ingen anden. I 12 år måtte de 
kæmpe for at få hævet hendes barne
trolovelse til en anden, før de kunne 
blive gift. Og som Herlufs enke måtte 
hun kæmpe hele ni år for at afværge 
alle anslag mod deres fælles stiftelses
brev.

Sandelig - uden Birgitte Gøje intet 
Herlufsholm. Derfor: Vor skål for 
Herluf Trolle og Birgitte Gøje!
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Soransk sejr på held 
ved det årlige slag i 
Charlottenlund Skov
Af Niels H. H. Heegaard ’76

Efter snapse, protokolindskrivning, 
udtagelsesrunder, frokost, kvinde- og 
børnerunde var der kl. 13.45 finale i 
årets fik-fak turnering, der afholdtes i 
Charlottenlund skov Kr. Himmelfarts
dag. Sejren gik rent undtagelsesvis til 
soranerne, idet en sådan, S. E. Laurit
zen. ved kombination af held, hjælp fra 
egen overdommer og fra medkombat
tanten S. C. Eifer vandt over vores to 
finalister P. A. Ammentorp (’42) og P. 
M. Bjerglund Andersen (’75).

Løjerne begyndte som altid kl. 
10.00, hvor undrende tilskuere, der 
tilfældigt passerede på stien langs Jæ
gersborg Allé, kunne iagttage ca. et du
sin deltagere forberede sig med entusi
astiske undersøgelser af jordbundsfor- 
holc og søgen efter egnede fæppe - to 
meget vigtige faktorer i det ædle spil.

Fugleskydningen er 
blevet flyttet en uge
Fugleskydningen finder i år ikke sted 
på samme tid, som faste gammelherlo- 
vianske gæster gennem en årrække har 
været vant til.

Efter aftale med vejrguderne, der i 
år har besluttet, at lørdag den 22. 
august skal være en regnvejrsdag, er 
fugleskydningen i stedet henlagt til 
lørdag den 29. august, hvor et stabilt 
højtryk over Østersøegnene skulle sik
re afviklingen de optimale klimatiske 
vilkår.

Udtagelsesrunderne fandt sted ved 
11-tiden, hvor der nu efterhånden var 
en god snes deltagere, af hvilke mange 
havde kone og børn med; alt foregik 
under behørigt og myndigt overopsyn 
af P. Ammentorp, som i mange år på 
forbilledlig vis har sørget for turnerin
gens afvikling - tidligere sammen med 
E. Schaumburg-Müller (’29), der 
sendte en hilsen til lejligheden.

Frokosten spistes begunstiget af det 
fine vejr i det grønne efter udtagelses
rundernes opslidende kampe under 
almindelig morskab og hygge akkom
pagneret af en prægtig tale af Am
mentorp, der bl.a. hyldede den ældste 
tilstedeværende soraner og vores æld
ste: K. Stage (’20), der trofast var mødt 
op. Til slut udnævntes 
Schaumburg-Müller til »æresmedlem 
af fik-fak fraktionen«.

Efter dette hyggelige intermezzo 
iværksattes børnerunderne, der efter

Som sødvanlig er forældre og gamle 
disciple velkomne om eftermiddagen, 
ligesom gamle disciple også er velkom
ne til at deltage i ballet, der begynder 
kl. 20.00. I så fald skal tilmelding dog 
foretages til lektor Normann Jørgen
sen eller rektor Gert Olsen.

Skolen har ingen mulighed for at til
byde indkvartering, så evt. overnatning 
må arrangeres på anden vis.

udvisning af meget talent og spidsfin
dig teknik blev vundei af en soraneræt
ling - ligeså gik det i damerunden, hvor 
ikke før sete kastemetoder præsente
redes. Her vandt soranerviven A. Eifer 
i fin stil.
Aflevering af et passende antal ufor
skammetheder og udfoldelsen af al
skens formaliteter; herunder valg af de 
to overdommere, soraneren Damkjær 
og vores J. Thomsen ('31), indledte fi
nalen, hvis bedrøvelige resultat er 
omtalt. Vores teknik var overlegen 
med elegante eenhåndskast, mens so
ranernes voldsomme tohåndskast og 
underlige hop ikke var noget kønt syn, 
men desværre altså effektive, så S. E. 
Lauritzen (Laffe) efter 6 runder havde 
3 vundne og dermed sejren i hus med 
ret til at få sit navn på fik-fak pokalen.

Dermed var årets fik-fak eller batøk, 
som soranerne siger, på fornøjelig vis 
overstået, og så er det bare, med Am- 
mentorps ord, om at få revanche »næ
ste år, samme tid, samme sted«.

Redaktion:
Journalist Gregers Alling Møller (’72)
Enøvænget 44
8381 Mundelstrup
06-244406 og 01-15 22 77

Personalia:
Fuldmægtig, cand. polit.
Henrik Bahn Petersen (’72)
Solvej 8,1. venstre
3400 Hillerød
01-29 9535 og 03-2684 54

Tryk:
Center-Tryk A/S
4300 Holbæk

Bolig-hjælp
Inge Merete og Poul Henning Petersen 
(’75) leder med lys og lygte efter en 
min. to-vær. lejlighed. Jo før jo bedre. 
Førstehjælp kan ydes på 01-802059.
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I Søndags havde 
vi Consert kun 
to døve klappede

Dernedefra - for 109 år siden

Det er med noget nær fortvivlelse, vi i dette 
nummer af Herlovianeren må tage afsked med de 
to brødre Weber.

En ringe trøst er det, at fortvivlelse er den 
følelse, de to brødre mindst af alt giver udtryk for.

(19/3) på brev fra Frederik: Kjære Moder! Nu have I i saa 
lang Tid ikke hørt Noget fra Mig hvorfor jeg vil skrive lidt. 
Mine Carraktere ere Dansk G Dansk Stil G Fransk Sletx 
Latin Sletx Stil Sletx Religion G? Regning tgx Skrivning Mg? 
Tegning Mgx Historie tg? Naturhistorie Mdl? Geografi tg?. 
Disse Carrakterer ere nok langtfra gode men de ere ogsaa 
langtfra saa daarlige som før. I Søndags havde vi Consert og 
da vi havde sunget var der kun to som klappede og disse vare 
enda døve. Nu vil jeg slutte med mange Hilsener fra Eders 
altid hengivne Søn Sophus Weber.

(6/5)... Keglebanen her bliver brudt op og der skal laves en 
ny. Det er nu kommet vidt med vores Have baade Karse og 
Løg ere kommet op. Skoven er hel grøn og paa Mandag skal 
vi have Fodtur hvis Vejret bliver godt vi skal til en Skov som 
hedder Kalbyris...
(Frederik) - Kjære Forældre! Jeg har ikke andet at skrive 
end det Frederik har skrevet og derfor maa I betragte det 
som mine Ord, fra Eders altid hengivne Søn Sophus Weber. 
(Keglebanen lå øst for Grønne Plads, lidt lavere end vejen 
som nord og øst om Grønne Plads førte ind til Avlsgården.) 

Haverne var nok private foretagender; egentlige skolehaver 
kom først i 1905.)

(14/6)... Uhret har jeg faaet og det har gaaet godt indtil i 
Onsdags Morges da det fik Nykker blev stædigt og vilde ikke 
gaa langt mindre løbe da bad jeg en Lære (hrr Andresen) 
som har været Uhrmager om at gjøre det istand og han 
gjorde det og nu gaaer det godt jeg maa banke under Bordet. 
Paa Skovtouren morede jeg mig godt men noget der 
forstyrrede Alles Glæde var at der for vor Skyld blev skut en 
Mand nemlig da vi sejlede fra Vordingborg til Vintersbyile 
havde samme ladt en Kanon og stod paa Ruinen af 
Valdemars-slottet for at skyde for os ved det første Skud 
sprang Kanonen og slog ham aldeles ihjel den stakkels Mand 
har en stor Familie nu bliver her samlet ind til hans Familie 
der skal være betalt paa Søndag 8 dage jeg har givet mine 
Ugepenge Sophus ligeledes. Igaar da jeg var i Vandet havde 
jeg glemt mit Uhr derude og huskede først paa det da jeg var 
kommet hjem saa maatte jeg løbe derud igjen og fik det. 
Igaar regnede det saa hæsligt jeg morede mig med at vise alle 
og enhver Fuglereder og rystede saa Vandet ned paa dem. 
Nu er Stikkelsbærrene saa store at man kan lave Lykkegrise 
af dem, dem laver man paa den Maade at man tager fire 
Turne og stikker dem ind som Ben og saadan en stiller man 
foran sig i Timen og naar man saa har været oppe logter og 
spiser man den naar man har gjort det faaer man nok en god 
Charakther. Jeg ynsker mig ogsaa en Rejse taske til min 
Fødselsdag... (Frederik) - Tak for Brevet som vi have 
modtaget (Sophus’ hånd).

Et allersidste brev beskæftiger sig med de rent praktiske 
problemer med at forlade skolen. Ordet er Frederiks - for 
sidste gang:
(13/7)... Vil I ikke sige hvad Vej vi skal reise for vi faaer 
Ferie Løverdag den 22ende om eftermiddagen Kl. 5, skal vi 
ikke reise herfra med det Tog der gaaer kl 6 og 7 Minutter og 
saa med Korsørtoget og og med Dampskib til nyborg og 
derfra med Delegense til Svendborg og være der Kl 5 om 
Morgenen... (Frederik)

PERSONALIA
Personalia vil gerne forbedres og 
forbedre sig selv, sådan at læsernes 
forventninger om en interessant og 
spændende rubrik indfries i størst 
muligt omfang.

Det må først og fremmest ske 
ved, at Personalia bringer nogle fle
re nyheder.

Der er for tiden flere forskellige 
initiativer i gang med det formål at 
skaffe flere nyheder. På lidt længere 
sigt er det hensigten at opbygge et 
lidt formaliseret system, der forhå
bentligt fører til en stigende strøm af 

nyheder. Denne strukturændring er 
der allerede i dette nummer taget 
forskud på i form af en årgangsvis 
opsætning af stoffet.

Her og nu kan imidlertid alle 
Herlovianerens mange læsere bi
drage til et bedre Personalia ved at 
indsende flere nyheder, eller ved at 
bringe nyheder frem telefonisk.

Flere Personaliaredaktører har 
bemærket, at herlovianere er meget 
tilbageholdende med at fortælle 
noget om sig selv, mens det ikke i så 
høj grad er tilfældet, når nyhederne 

er om andre end den, der frem
kommer med dem. Den person, 
som en nyhed vedrører, er dog den 
nærmeste til at berette herom, og 
der er intet odiøst ved selv at tage et 
initiativ.

gmthbp

1908
Fhv. politimester Ludvig Christian 
Dyrlund, Næstved, er den 8. marts 
1981 afgået ved døden.

1911
I Brugsforeningernes blad »Sam
virke«, december 1980, gennemgik 
redaktør Morten Pedersen i en ar
tikel med titlen »Magten i hønse
gården« nogle af de centrale tanker 
om magtens væsen, som Sven 
Clausen har formuleret.

1920
I et læserbrev i Berlingske Tidende 
den 6. marts 1981 konstaterede 
Knud F. Jungersen på baggrund af 
en Gallup-undersøgelse, at folke- 
tingets flertal er uenig med et flertal 
i befolkningen i spørgsmålet om
kring A. P. Møller-gruppens olie
aktiviteter i Nordsøen.

1923
I en artikel i Berlingske Tidende 
den 27. januar 1981 drøftede 
Frantz Wendt i anledning af 25-års- 
dagen for Finlands optagelse i 
Nordisk Råds arbejde spørgsmålet 
om behandling af udenrigspolitik i 
Rådet.

1926
Professor, dr. phil. F. J. Billeskov
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Jai sen skrev i Berlingske Tidende 
den 27. december 1980 kronik om 
Holberg og Europa. Den 15. januar 
1981 bragtes i samme avis en kro
nik af Billeskov om Grundtvig. Fra 
Bil eskovs hånd foreligger også ar- 
tik! en om Ludvig Holberg i den nye 
udjiave af Dansk Biografisk Leksi- 
koi . Politiken bragte den 10. janu
ar : 981 kronik af Billeskov om Ha
rak' Høffding.

Fhv. skovrider Sven Bang døde 
stille på Nykøbing F. Centralsyge
hus den 2. maj.

1927
Det oplystes i Jyllands-Posten den 
2. april 1981, at fhv. sognepræst 
Peter Riemann er afgået ved døden 
den 31. marts 1981.

1928
Civ Idommer i Haderslev retskreds 
Kjeld Ellehauge Hansen er afskedi
get på grund af alder med pension 
fra idgangen af maj måned 1981.

Landsretssagfører Arne Thaulow 
Schlüter er i april måned 1981 afgå
et vpd døden. Han blev cand. jur. i 
193^5 og samme år sagførerfuld
mægtig i København .11939 etable
rede han advokatvirksomhed i Kø
ben! lavn og blev 5 år senere lands
retssagfører.

1937
På en udstilling i Holmegaards 
glas ;alleri på Østergade i Køben
havn valgte direktør Mogens 
Schlüter Per Liitkens glas »Vinter
gæk < fra 1978 som et kommende 
anti :t glas. På udstillingen, der åb
nedes af kulturminister Lise Øster- 
gaard den 5. marts 1981 under te- 
mae : »Det danske drikkeglas gen
nem 400 år«, rådgav Mogens 
Schliter gæsterne om værdien af 
glas i gæsternes eje.

1940
I et europæisk svar på »Den blå 
bog< - » Who’s Who in Europe« - 
er blandt andre optaget redaktør 
Sven Tito Achen.

1941
»Who’s Who in the World« udgives 
i USA. Seneste årgang omfatter i alt 
ca. 25.000 personer, hvoraf 185 er 
danske. Blandt disse udvalgte er 
Bjørn Bindslev og Niels Erik Alling 
Møller.

Ifølge Politiken den 23. februar 
1981 er skovrider Bent Engberg 
ophavsmand til ordet »fornut- 
ningsindretninger«. Fornutning 
betegner foranstaltninger, der gør 
naturområder mere tiltrækkende.

1942
Berlingske Tidende oplyste den 18. 
marts 1981, at landstræner Jiri lu
stras [afgang ikke bliver den eneste 
ændring i staben omkring det dan
ske I ishockeylandshold. Også 
UK-ahefen Poul Ammentorp træk
ker sig tilbage, men Ammentorp 
udelukker dog ikke, at han senere 

påtager sig en anden opgave for 
dansk ishockey.

Greve Peter Moltke er efter tre års 
sygdom afgået ved døden den 28. 
februar 1981. Peter Moltke, der 
havde alsidige kulturelle interesser, 
blev læge i 1951. Han gj orde i man
ge år en stor indsats for organisati
onen Amnesty International.

Forpagter, cand.polyt. Ivar Reedtz- 
Thott konkluderede i det læser
brev i dagbladet »Børsen« i marts 
1981, at resultatet omkring aftalen 
vedrørende Nordsøolien burde re
sultere i en ny regering med delta
gelse af Socialdemokratiet og Det 
konservative Folkeparti.

1943
Chefredaktør Kaj Dorph-Petersen, 
der kan glæde sig over den succes, 
hans blad Hjemmet har haft (for
dobling af oplaget på knap 1 år til 
nu 250.000 eksemplarer pr. uge), 
er indvalgt i redaktionsudvalget for 
»Kræftens Bekæmpelse«, et blad, 
der er endnu større end Hjemmet: 
Oplag 2,2 mill, eksemplarer.

1945
Efter at stillingen som generaldi
rektør for De danske Statsbaner 
blev opslået ledig i begyndelsen af 
1981, kunne Berlingske Tidende 
den 5. marts 1981 oplyse, at 15 per
soner havde søgt om at komme i 
betragtning. I den eksklusive kreds 
af interesserede var kommunaldi
rektør i Grenå, Per Gudme.

Tidsskriftet »Management« kunne 
inr. 2/1981 præsentere ti af de mest 
aktive bestyrelsesmedlemmer i 
dansk erhvervsliv. Blandt de ud
valgte var landsretssagfører Jørgen 
Mazanti-Andersen. Det oplystes 
bl.a.. at Mazanti beklæder bestyrel
sesformandsposten i Tasso, Salg
skompagniet, Slako, Scansellers og 
Adaco. Endvidere er Mazanti be
styrelsesmedlem i firmaerne Alfred 
Jørgensen, Gæringsfysiologisk La
boratorium, Esselte, Hansen & 
Chrillise, Nordisk Stål, Ordrup Su
permarked samt Silvagra.

1948
Det for tiden delvis strejkeramte 
Statstidende oplyste den 21. febru
ar 1981, at bl.a. rektor Jakob Appel 
er udpeget som medlem af Forsva
rets pædagogiske Råd.

1949
Tove Nørgaard, barchef på Hotel 
Munkebjerg, har introduceret en 
ny cocktail, som mange har ønsket 
opskriften på. Opskriften stammer 
fra apotekeren i Hobro, Holger 
Ewald.

1950
Den hidtidige administrerende di
rektør i ISS Securitas A/S, Per 
Ammnitzbøll, er med virkning fra 1. 
juli 1981 udnævnt til administre
rende direktør i Københavns Te
lefon Aktieselskab (KTAS). Per 
Ammnitzbøll er dog allerede den 1. 
april 1981 tiltrådt det nye embede,
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og får derved en god overgangspe
riode.

1951
Afdelingsleder i Teknologisk In
stitut, civilingeniør Klaus Aarup, 
oplyste i Berlingske Tidende den 
31. januar 1981 nærmere om den 
betydning, som microprocessoren 
vil få i fremtiden og om, hvilke 
konklusioner dansk erhvervsliv på 
den baggrund bør drage.

1952
Atli P. Dam trådte den 5. januar 
1981 tilbage fra posten som lag
mand-d.v.s. leder af landsstyret på 
Færøerne - i konsekvens af udfal
det af lagtingsvalget den 8. novem
ber 1980.

I TV-udsendelsen H.O.P.L.A. den 
19. marts 1981 fortalte informa
tionschef i KTAS, John Hjarsø, om 
forskellige hjælpemidler, der kan 
lette telefoneringen for ældre men
nesker.

1953
Viceskoledirektør Henry Dich- 
mann er blevet opstillet som kon
servativ kandidat i Frederiksberg 
kommune til kommunevalget i ef
teråret 1981.

1954
Kontorchef, cand. jur. Lennart Ko
nov, Kommunernes Landsfor
ening, er i februar 1981 indtrådt 
som de kommunale og amtskom
munale arbejdsgiveres repræsen
tant i arbejdsmiljørådet.

1955
Dagbladet Børsen oplyste den 14. 
april 1981. at greve Preben Ahle- 
feldt-Laurvig agter at etablere et 
jordvarmeanlæg til 300.000 kr., 
som skal opvarme Tranekær Slot og 
avlsgård. Anlægget er af sådanne 
dimensioner, at der kræves tilladel
se fra miljøstyrelsen.

Morgenavisen Jyllands-Posten op
lyste den 3. februar 1981, at bl.a. 
kaptajn af reserven i hæren, Hans 
Godjred Emil Ammendrup, fra 1. 
februar 1981 er udnævnt til major 
af reserven i hæren.

1958
Forfatteren Sven Holm var den 4. 
december 1980 medunderskriver 
af en adresse, som støttede de so- 
cialdemkrater, der modsætter sig 
udbygningen af NATO-depoterne i 
Danmark. I januar måned 1981 
opfordrede han i en anden adresse 
ikke-teknikere til at deltage i de
batten om den teknologiske udvik
ling.

1959
Politiken oplyste den 2. marts 
1981, at direktør Thomas E. Jer- 
miin er blevet ansat som admini
strerende direktør for annonce
ekspeditionsbureauet INTER-ME- 
D1A A/S. Han har 16 års erfaring 
fra danske og internationale rekla
mebureauer og kommer fra stillin
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gen som dire i : ør for Foote, Cone & 
Belding A/S.

1960
Civiløkonom Bernt Johan Collet 
kommenterede i Berlingske Tiden
de den 29. januar 1981 Retsfor
bundets jordpolitiske ideer. I en 
kronik i dagbladet Børsen den 8. 
april 1981 gav Collet udtryk for den 
opfattelse, at der er ved at opstå en 
betydelig »¿ort« sektor i den dan
ske økonom:, og at væksten i den 
offentlige sektor efter hans mening 
vil resultere i. at Danmark ender 
som et lomrnepengesamfund.

Reservelæg^ Mogens Wernberg er 
ansat i en »oprettet stilling som 
overlæge ve 1 narkoseafdelingen på 
Århus amtssygehus.

1963
Advokat Henru: Biltris er antaget 
som offentlig forsvarer ved retten i 
Ringsted og Østre Landsret.

1965
Ifølge kundgørelse fra forsvarsmi
nisteriet har Hendes Majestæt 
Dronningen på Herluf Trolles fød
selsdag den 14. januar 1981 bl.a. 
resolveret, at kaptajnløjtnant af 
A-linien i søværnet, Henrik Muus- 
feldt, udnævnes til orlogskaptajn af 
A-linien (søværnet) fra 1. februar 
1981.

Det oplystes i ■ luristen & Økono
men« nr. 8/1981, at cand. polit 
Hans Kierkegaard den 1. januar 
1981 er udnævnt til kontorchef i 
industriminislenet.

1968
I TV-aktuelt den 13. marts 1981 
om forureningsproblemerne om
kring virksomheden Cheminova 
Thvborøn blev dr. med Philippe 
Grandjean udspurgt som sagkyndig 
med hensyn til skadevirkning al 
kviksølv i fødevarer.

1974
Det oplystes i ». uristen & Økono
men« nr. 8/1981, at cand. jur. Peter 
Biering den i. februar 1981 er ble
vet ansat som sekretær i 
udenrigsministeriet.

1977
Efter at have bestået erhvervsøko
nomisk eksamen er Hans Richard 
Sandbæk blévet tilknyttet firmaet 
Nedlloyd EAC Agencies i Port 
Kelang, Malaysia, fra midten af 
marts måned 1931.

Øvrige
I »Meddelelser fra Gymnasiesko
lernes Tysklærerforening 72«, 
febr./1981, har adjunkt Lars Bar
dram, Herlufsholm skole, skrevet 
en læseværdig artikel: Anmeldelse 
af en anmeldelse - eller »Weib mit 
breiten Absätzen«.
Det kgl. Biblioteks Kunstforening 
arrangerede omkring nytår 1980 en 
udstilling af maleren Ludvig Finds 
børnebilleder. Find kan henføres til 
årgang 1889.!
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