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5 6. ÅRGANG

NUMMER 23

DECEMBER 1978

Velkommen til den nye forstander
IFØLGE »Tillæg til fundats for Herlufs
holm Skole og Gods« af 1970 (se Herlovianeren nr. 5, 1974, side 66) fratræ
der forstanderen sin stilling med udgan
gen af den måned, i hvilken han fylder
70. Det var for kammerherre Jermiins
(’26) vedkommende 31. december 1977.
På dette tidspunkt var der imidlertid
ikke truffet nogen afgørelse med hensyn
til hans efterfølger, og efter anmodning
og på bemyndigelse af Undervisnings
ministeriet fortsatte Jermiin derefter som
forstander endnu et år.
Men nu foreligger afgørelsen! I Stats
tidende for 11. oktober kunne man læse,
at »Efter Undervisningsministeriets ind
stilling har Hendes Majestæt Dronningen
4. oktober 1978 udnævnt hofjægerme
ster Aage Wolff-Sneedorff, Engelholm,
til forstander for Herlufsholm Skole og
Gods fra 1. januar 1979 at regne. Sam
tidig har Hendes Majestæt Dronningen
efter Undervisningsministeriets indstil
ling meddelt hofjægermester, godsejer
Jens Just Jermiin afsked på grund af
alder fra hvervet som forstander for
Herlufsholm Skole og Gods fra 31. de
cember 1978 at regne.«
Aage Wolff-Sneedorff (’39) er tredje
generations herlovianer og har tillige
stærke herlovianske tilknytninger på an
dre måder. Han er født 3. januar 1921
i Snesere som søn af hofjægermester
Knud Wolff-Sneedorff (’08) og Marie
Louise Lassen, søster til Erik Lassen (T9),

Bente og Aage Wolff-Sneedorff, foto
graferet på Engelholm for nylig.
der er farbroder til Johan Ditlev Lassen
(’34) og Jørgen Lassen (’37). Hertil kom
mer yderligere et par herlovianske onkler.
Hans farfar, hofjægermester Gerner
Wolff-Sneedorff, som var dipel på Sko
len i årene 1861—64, var søn af etatsråd
Benjamin Wolff og Juliane Louise Sneedorff, barnebarn til forfatteren og sprog
reformatoren Jens Schelderup Sneedorff
(1724—64), berømt bl.a. for sit tidsskrift
»Den patriotiske tilskuer«.

Aage Wolff-Sneedorff kom på Her
lufsholm i 1932 og blev student derfra i
1939. Han gik i klasse med Axel ReedtzThott, forstander 1960—73, hvem han var
knyttet til i et livslangt venskab. Efter
Reedtz-Thotts død i 1973 blev WolffSneedorff værge for et af hans børn og
tillige medlem af det administrationsud
valg, der driver Gavnø og Strandegård,
indtil arvingerne kan overtage boet.
I 1945 blev Aage Wolff-Sneedorff
cand. jur. og samme år ansat i Udenrigs
ministeriet. Han blev attaché i Mexico i
1950 og to år efter legationssekretær i
Rio de Janeiro. Om livet som ung dansk
diplomat i Latinamerika skrev han på op
fordring i Herlovianeren: nøgternt, mun
tert, særdeles oplysende og med karakte
ristisk totalt fravær af selvforherligelse.
I 1956 overtog han efter sin fader Engel
holm gods ved Tappernøje og trådte to
år senere ud af udenrigstjenesten, for selv
at drive sin ejendom. Den anden af slæg
tens hovedgårde, Grevensvænge, ejes af
hans broder hofjægermester Erik WolffSneedorff (der ikke, lige så lidt som en
tredje broder, er herlovianer).
Det er måske nærliggende at tro, at en
familie som i generationer har indtaget
en vigtig position, socialt og økonomisk,
i Sydsjællands liv, ejer af store godser
og nærmest arvelige hofjægermestre, også
i snæver, formel forstand tilhører adelen.
Men det gør den ikke. Dens medlemmer
kommer muligvis i den Blå Bog. I den
237

Røde figurerer de ikke. Dette nævnes
udelukkende på grund af den oprindelige
fundats’ ord om forstanderen som »en
gudjfrygtig og forstandig adelsmand«.
Men se diskussionen herom i Herlovianeren nr. 5, side 65.
Hvad Aage Wolff-Sneedorff ikke er,
det er imidlertid hans kone, Bente (de
blev gift i 1958). Som datter af kammer
herre Ove Skeel på Birkelse er hun født
i en af landets allerældste adelsslægter,
kendt fra 1300-tallet. Der er ingen børn
i ægteskabet.
Både Aage og Bente Wolff-Sneedorff
tilhører altså slægter med århundredlang
erb ring i drift og administration af udstri kte foretagender, jordbesiddelser, sto
re husholdninger, store folkehold, men
samtidig med stærke traditioner for det
ansvar som følger med — over for ejen
dommen, over for menneskene på den,
ov( r for egnen, over for efterkommerne.
Ta iken om en personlig fordel af deres
art ej de, af tillidshverv og æresposter, lig
get dem fjern.
1974 måtte Aage Wolff-Sneedorff
lade sig underkaste en hjerteoperation, og
han har siden levet med en såkaldt pace
maker, en batteridrevet indretning, som
kan træde til, hvis hjertet skulle svigte.
Det har det imidlertid ikke gjort. WolffSneedorff lever et normalt, aktivt liv og

D'plen ved sine lektier o. 1936 og gods
ejeren ved sin korrespondance ca. fyrre
år senere ...

2:8

passer de opgaver og tillidsposter, han
har påtaget sig, uden på nogen måde at
spare sig selv.
Vi ønsker vores skolekammerat Aage
Wolff-Sneedorff til lykke med den ære
fulde udnævnelse og byder ham varmt
velkommen som Herlufsholms 33. for
stander. Samtidig ville det være naturligt
at ønske Herlufsholm til lykke med sin
nye forstander og sit nye forstanderpar.
Alle herlovianere har grund til at være
dem taknemlige for, at de vil påtage sig
det store ansvar og de mangfoldige byr
der, som forstanderembedet medfører. Vi
ønsker dem medgang og glæde i deres
store opgave.
I fundatstillæggets allerførste paragraf
står der: »Forinden en ny forstander udnævnes, skal den afgående forstander,
hvis han fratræder på grund af alder eller
efter ansøgning, have adgang til over for
Undervisningsministeriet at fremsætte
forslag til stillingens besættelse ved hans
fratræden«. Denne ret har den afgående
forstander utvivlsomt udøvet. Og til den
tak, vi skylder kammerherre Jermiin for
års pligtopfyldende og omtænksomt
arbejde for Herlufsholm Skole og Gods,
kan vi føje vor påskønnelse af hans med
virken til den lykkelige udvælgelse af
sin efterfølger. Jens Just Jermiin har sal
en smuk afslutning på sin forstanderger

ning ved at gøre, eller i alle fald bi
drage til, nøjagtig det, som man har en
leder til: at træffe de r gtige beslutnin
ger.
Sven ïito Achen (’40).

Herlufsholm et muppet show
HVIS enkelte af de 70 rus’er, der den
15. september deltog i Herlovianersamfundets årlige rusfest!, inden festen hav
de været i tvivl omj hvad Herlovianersamfundets idé i sit inderste væsen går
ud på, var de det efter Kaj Dorph-Petersens velkomst ikke fengere. — For så
vidt, som de nu altså kunne høre den
uden elektrisk forstærkning.
Med et billede frp det virkelige liv
sammenlignede han 1 Samfundet med de
to gamle mænd i logen i The Muppet
Show og Herlufsholm med scenen, hvor
diple/daple og lærere optrådte som
muppet-dukker og Gert Olsen som hele
showets Kermit the Frog!
Glædeligt var det iøvrigt at konstatere,
at de to gamle gnaypotter i logen blev
repræsenteret af ikke færre end godt
hundrede ældre herløvianere, der dermed
som »værter« klart var i overtal. I ret
færdighedens navn skal det dog tilføjes,
at kun én af disse, foruden de fleste af
bestyrelsens medlemmer, var over otte
års anciennitetsgrænsen, men det må i
den forbindelse sige!> at være en mindre
væsentlig detalje.
Sejlturen begyndte klokken 17.30 præ
cis, på hvilket tidspunkt de fleste gæster
da også var ankommet og — for de fle
stes vedkommende — også allerede bæn
kede omkring de veldækkede borde i
Bellevue salonen på! Svea Scarlett’s både
dæk.
Menuen bestod ar en luksus-anretning
med sild, rejer, fersk røget laks, røget ål,
hønsesalat, bøf tataij med æggeblommer,
varme fiskefiletter, frugtsalat og oste
anretning, hvortil dér blev serveret øl og

snaps, og senere efter måltidet kaffe og
cognac.
På grund af den opmærksomhed disse
sidste våde varer (på nær kaffen) blandt
rus’er og ikke-rus’er efterhånden er ble
vet genstand for, skal det imidlertid her
straks oplyses, at antallet af udskænkede
snapse beløb sig til godt 500 glas, antal
let af cognac’er til ca. 170, og at afte
nens totalforbrug af øl ikke oversteg 250
flasker. Det lyder måske af meget, men
svarer faktisk kun til knap 514 genstand
pr. deltager — indtaget i tidsrummet fra
17.30 til 23.30.
Når stemningen alligevel næsten fra
starten var lige så høj som søgangen —
vejrudsigten havde lovet stiv kuling til
storm — skyldtes det derfor snarere sum
men af de mange genkendelsers glæder,

på hvis regning en enkelt smadret lofts
plade da også må skrives. Det hændte
under 1. lanciers, da en af de dansende
i kampens hede blev kastet lidt for vold
somt op mod loftet, uden at vedkomkommende dog selv kom nævneværdigt
til skade.
Over for Herlovianeren betegner
Skandinavisk Linietrafik uheldet som
»hændeligt« og tilføjer, at der jo som re
gel altid er problemer med dens slags
selskaber — for straks efter at understre
ge, at ingen af deres ordinære firma
fester naturligvis i øvrigt på nogen måde
kan sammenlignes med den hyggelige
fest, Herlovianersamfundet hvert år hol
der i salonen.
Det vil jeg tro, de har ret i.
gm

Vincens Steensen de Leth
I AUGUST afgik Vincens (T4) ved
døden.
En ener. En personlighed af format.
Allerede på Herlufsholm viste han en
modenhed udover sin alder: Han var me
get historisk interesseret og skaffede sig
her en indgående viden. Og han holdt sig
til den lødige litteratur (Ibsen bl.a.). Da
man engang fra Skolens side udtalte sig
om hans intelligens, bemærkede han tørt:
»Det siger nu ikke så meget at være den
bedst begavede i klassen«.
Som student tog han en fin juridisk
eksamen. Helligede sig derefter diploma
tiet. Havde forskellige poster rundt i ver
den og afsluttede sin karriere som am
bassadør i Rom, efter at han i en del år
havde været indehaver af en af vore vig
tigste ambassadørposter, nemlig posten i
London. Denne blev han tvunget til at
forlade som følge af en af den daværen
de regering ønsket omgruppering.
Under den Anden Verdenskrig var han
ansat i Berlin og ydede her sit fædreland
betydelige tjenester. Modsat andre blev
han på sit post, da russerne rykkede ind

i byen, og var derfor en tid deres fange.
Under berlineropholdet udviste han en
forbløffende sindsro: Således optrådte
han dagen efter et natligt bombardement
velbarberet og korrekt påklædt, medens
det øvrige personale indfandt sig uplejet
og derangeret. Jeg har hørt, at da han i
Berlin engang havde gæster fra Dan
mark til middag, kunne de regne ud, at
han havde trakteret dem med sin og sin
kones kødration for hele ugen.
Hvor han så end befandt sig, var han
uhyre hjælpsom og gjorde alt for at hjæl
pe sine rejsende landsmænd, når de var
kommet i vanskeligheder.
Efter at have taget afsked ofrede han
sig helt for sin hustru, der er meget sva
gelig.
Om sin egen tilstand udtalte han sig
aldrig; men da han skrev, at han var
kommet på plejehjem i Hillerød, fik jeg
fornemmelse af, hvor det bar hen.
En ægte søn af Herluf Trolle, en gent
leman i ordets bedste forstand er gået
bort. Lad os ære hans minde!
L. C. Stage (T4).

Herlovianeren
PÅ formand Kaj Dorph-Petersens nød
signal om en ny redaktør af Herloviane
ren i forrige nummer af bladet, var der
tre, der reagerede. Det fortjener at blive
ført til bogs, at alle disse tre gode kam
merater blandt de gamle herlovianere var
fra de alleryngste årgange: en var fra
'77, en fra ’76 og en fra ’72. Fra
1960’erne, 1950’erne, 1940’erne eller tid
ligere hørtes ikke et kvæk.
Af de tre kandidater valgte bestyrelsen
journalist Gregers Møller (’72), ikke i og
for sig på grund af hans alder (i forhold
til de to andre), men fordi han gennem
sin uddannelse og sit arbejde havde nyt
tige erfaringer med hensyn til grafiske
og redaktionelle processer. Og skulle al
ligevel nogen være nervøs for, at Gregers
Møller på grund af sin ungdom måske
ikke rigtig vil kunne have kontakt med
de ældre herlovianere og deres interesser,
bør det nævnes, at han i alle fald kan
rådføre sig med sin far, Niels Erik Alling
Møller (’41), og sin farbror, Knud J.
Alling Møller (’47).
Fra og med næste nummer er det altså
Gregers Møller, Kastanjens Kvarter 42,
2990 Nivå, telefon privat: (03) 24 31 94,
som står for Herlovianeren. Vi ønsker
ham succes med jobbet. Og vi takker
ham og de to andre frivillige, fordi de så
redebont tilbød sig selv som vores af
løser.
Og samtidig siger de to hidtidige red
aktører farvel, farvel til læserne (som vi
ikke har hørt alverden fra. Hvis de har
været tilfredse, kan vi også være det.
Hvis ikke, er det for sent at gøre noget
ved det) og farvel til de gode kamme
rater, som har bidraget med stof til bla
det. Skønt det — med Sven Clausens ord
i en lignende sammenhæng — ingenlun
de er uoverkommeligt at takke hver en
kelt af disse sidste personligt, beder vi
dem dog ad denne vej om at modtage
vor bedste tak.
Mikkel Vass (’70).
Sven Tito Achen (’40).
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Fænk, at det kan væ\e så svært at iden
tificere syv diple på et fotografi, der er
mindre end 50 år gammelt! Mon vædde
løbet her kan hjælpe? Flere af diplene
på det første fotografi optræder nemlig
også på dette billede,\som må være taget
samme dag. Eller vil aet nye billede bare
fordoble gåderne? Fot. Eiler Dinesen.

Hvem er hvem?
I F ERLOVIANEREN nr. 18, 1977, side
19', bragte vi et fotografi, taget af Fisten
enging i begyndelsen af 1930’erne, af
syv sprintende diple. De var ikke navngivet, men deres samtidige ville nok
kunne genkende dem, formodede billed
teksten. Ha!
I nr. 20, side 212, mente Jørgen Hage
(’33), at billedet var fra o. 1929-30 og
foreslog følgende identifikation af de syv
løbere: 1. Torben Klein, 2. Eyvind Bartels| 3. Ludvig Reventlow, 4. og 5. spørgs
målstegn, 6. Knud Skeel Christensen, 7.
Børge Fabricius.
I nr. 22, side 233, mente Gregers
Richter (’41), efter at have »kigget me
get nøje på billedet af løberne«, at kunne
identificere dem således: 1. Svend Aage
Clausen eller Torben Klein, 2. Jakob C.
Selchau eller Ebbe Fog Schovsbo, 3. ikke
nævnt, 4. Jørgen Ditlev Scheel, 5., 6., 7.
ikk ; nævnt.
Ira den første af Richters forslag til
nr. 2, modtog redaktionen derefter føl
ger de brev:
Kære redaktører. Vedr. Gregers Richters indlæg: Jeg har også studeret billedet
og jeg griber pennen, da mit navn er
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nævnt i denne forbindelse. De syv løbere
på billedet er efter mit skøn følgende
(fra venstre): 1. spørgsmålstegn, 2.
Eyvind Barteis (’34), altså ikke mig eller
Schovsbo, 3. spørgsmålstegn, 4. kan godt
være J. D. Scheel (’36), 5. J. A. TroelsSmith (’34), 6. Jes Skovgaard-Petersen
(’35) og 7. Børge Fritz Fabricius (’34)?
Billedet kan således senest være taget
foråret 1934, og da Gregers Richter be
gyndte efter sommerferien 1934, er der
nogle på billedet, han ikke kender fra
Skolen.
Venlig hilsen, J. C. Selchau (’36).
P.S. Bemærk, at mit fornavn staves
med »k«: Jakob.
Dette brev fik redaktionen til at hen
vende sig til Selchaus foreslåede nr. 5,
som svarede:
Kære Achen, det var hyggeligt at høre
fra dig — og Fisten — men jeg er bange
for, at jeg ikke er særlig god til at hjæl
pe dig. Der er ingen af de optrædende
på billedet, jeg genkender med fuld sik
kerhed. Hvis jeg skulle optræde på bille
det, må det være bagest i midten, til
højre for den hvide bænk (= nr. 5).
Som svag mulighed kunne det være Fa-

bricius yderst til højre (— nr. 7) og
Barteis og Damgaard henholdsvis som nr.
2 og 3 fra venstre, trien jeg anser det
ikke for sandsynligt.
Jeg kom ind i 1. G i 1931 og deltog
i Dinesens private idrætssammenkomster,
øjensynlig fordi dem, jeg gik i klasse
med, var dem han var begyndt med i 2.
og 3. mellem. Jeg vil ¡altså snarere tro, at
det er dér, du skal søge, nemlig Arntzen,
Fabricius, Damgaard, | evt. Barteis. Det at
jeg ikke kender de to første i billedet
tyder på, at disse må være gået ud, inden
jeg kom ind.
Nå, et negativt resultat er jo også en
slags resultat.
En helt anden ting er, at jeg ved at
læse det medsendte åf Dinesens artikel
kunne have stor lyst til at se fortsættelsen
og ligeledes Juel Møllers erindringer,
hvis det er muligt at få fat i dem, evt.
som kopier.
For en del år siden talte jeg med Jør
gen Damgaard (’34), der lovede at ind
melde mig i Herlovianersamfundet, men
det har han øjensynligt glemt, så hvis du
kunne foranstalte min optagelse i dette
samfund, som jeg har sjoflet i 44 år, så
ville det glæde mig. ¡ Med venlig hilsen,
J. Troels-Smith (’34).

Dernedefra
»TIRSDAG den 8. august: Nyoptagne
dagskoleelever bedes møde kl. 8.00.
Nye kostskoleeleve;: bedes ankomme
kl. 11.00—15.00, de øvrige inden kl.
18.00.

Almindelig skolegang begynder onsdag
den 9- august kl. 8.00. Den første lørdag
bliver almindelig skoledag.«
Herlufsholm-Kontakt, juni 78.

Så var jeg forberedt til den store dag
efter at have læst dette i sommerferien.
Men alligevel, speciel som den dag er,
føles den hver gang som værende lidt
anderledes. Det er, som om denne dag
hvert år rummer sine egne forventninger
og forhåbninger til det kommende år.
En oplevelse er det også at se, hvordan
den ene bil efter den anden, bagegerummet proppet med kufferter, arkitektlam
per, papkasser og plakatruller, strømmer
ind på skolen; hvordan mødre og elever
kommer og går med tøjfyldte tasker og
poser hos Ønen; hvordan de nye præ
fekter viser de nyankomne rundt på sko
len; ja, kort sagt hvordan skolen begyn
der igen. Og det går hurtigt: Hvad der
før var tomme værelser fyldes nu med
møbler, kasser og bogstabler og forvand
les snart til humre.
Efter den første aften, som går med
snak om sommerferien, humrets indret
ning, de nye lærere og hvor meget mere
man i år får i lommepenge, begynder så
den næste dag den egentlige skolegang.
Det må i øvrigt bemærkes, at det vistnok
er den eneste dag i løbet af skoleåret,
hvor det ikke kniber med at komme op
i rette tid og nå morgenbordet.
I skoletiden dikteres årets skoleskema
(ledsaget skiftevis af glade udbrud og
syrlige bemærkninger), lærerne præsen
terer sig selv, deres planer om hvor me
get man skal nå (»... for vi skal jo1 sådan
skynde os...«) og alle de bøger de har
tænkt sig at bruge til formålet. Rektor
byder under morgensang velkommen til
alle og udtrykker sit ønske om endnu et
frugtbart og erfaringsrigt år for alle par
ter.
En ting man lægger mærke til i år, er
det høje elevtal. For at rumme alle disse
elever er der på f.eks. Skolebygningen
indrettet nye humre, hvor der før var
sløjdsal (denne er nu flyttet over ved siden
af Godskontoret), og Lassengården, som

hidtil har haft humre i overskud, der er
blevet brugt som depotrum, har nu måt
te inddrage disse til deres egentlige for
mål. I Store Spisesal ses der også foran
dring; der er blevet plads til endnu et
bord. Den væsentlige vækst af elevantal
let har også bidraget til at fremhæve de
efterhånden noget tilbagestående hygi
ejniske vilkår på flere af skolens sove
sale.
Efter de første par dage var skolen
atter tilbage i sit vante mønster. Den 15.
havde skolen dog sørget for lidt adspre
delse; vi fik besøg af St. Andrews Hand
bellringers fra Stapleford nær Cambridge,
som udelukkende ved hjælp af små klok
ker gennemspillede mange melodier, der
iblandt de to respektive nationalsange,
og dét at de indtil flere gange måtte give
ekstranumre tvunget dertil af det store
bifald, viser deres store succes.
Tre dage senere var der så, som for
beredelse til Fugleskydningen, proklama
tion oppe i Spisesalen under aftensbor
det. Efter at de øvrige elever havde sat
sig, kom 3. G’erne væltende ind og be
mægtigede sig bord. Første Sekretær og
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Sandstryger, Klaus Rønholt, oplæste der
efter regeringens proklamation; et angreb
på » Herlufsholms herskesyge og sammen
spiste administration« og deres »horrible
og halsløse ansættelses- og ekspansions
politik«, og præsenterede regeringens embedsmænd (det skal her kun lige næv
nes, at Statsminister var Johan Scheel).
Grundet den i år meget store 3.G var
der nogle nye titler, f.eks. kan nævnes
Propagandaminister, som sørgede for ta
ler og lignende PR-virksomhed, og Pilseportør, der var ansvarlig for den fortsatte
leverance af øl. Tredie G’erne blev her
efter inviteret til en øl i rektors have, og
efter hen på aftenen at have sørget for
de sidste forberedelser var alt klar til om
morgenen.

Dagen blev indledt med processionen,
og ført an af det altid velspillende mu
sikkorps begav skolens elever sig ud på
en vandring rundt om Kirken, begynden
de fra Vylen. To gange blev der gjort
holdt og råbt hurra for »Hejs og Mia«
og Standeren. Umiddelbart herefter be
gyndte skydningen, da fuglene blev rejst,
igen i år placeret nede i Nyhave foran
Lassengården. En af fordelene ved denne
placering er det noget skrånende terræn
der muliggør let at kunne følge med i
begivenhederne, siddende på de bænke,
der er stillet op foran og ved siden af
teltet. Antallet af siddepadser var dog
begrænset og mange måtte sætte sig i
græsset, hvilket dog ikke var et urime
ligt forlangende grundet det dejlige vejr,
som holdt sig hele dagen igennem. Af
de besøgende var der naturligvis mange
forældre, men det var rart at se alle de
gammelherlovianere, især fra de ældre
årgange, der havde fundet hertil igen.
En nyhed ved dette års fugleskydning
var udgivelsen af et lille blad, som inde
holdt dels en embedsliste (der hidtil kun
har været at finde i de gamle fugleskyd
ningsprotokoller, fremlagt i Vylen), dels
den i Spisesalen oplæste proklamation
samt en kort beskrivelse af Fugleskyd
ningen; dens traditioner og dens forløb.

I løbet af formiddagen tog Lille Fugl
et forspring i nedskydninger, en føring
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som holdt sig til middagsbordet. Her hav
de køkkenet desuden sørget for serverin
gen af den navnkundige klipfiskebudding.
Efter at have sat den til livs kunne man
overvære gammelherlovianerkampen, en
spændende kamp som endte uafgjort.
Skydningen blev så genoptaget fra
gammelherlovianernes side. Tilskyndet af
Sekretær og Sandstryger trådte mange
frem for endnu en gang at forsøge sig
med bue og pil. Blandt 3.G rettede man
måske mere opmærksomheden på de pen
ge, der blev lagt i bøssen, end på skyd
ningen. Midt på eftermiddagen var der
sa lejlighed til en forfriskning i form af
va :m chokolade, der blev serveret for
3J j ernes og disses pårørendes og gæsters
velkommende i Klostergården, for de
øvrige på Grønne Plads.

Kroppen faldt først hos Lille Fugl og
da det begyndte at trække lidt ud ved
St )re Fugl, måtte kroppen dér løsnes et
par gange. Hurtigt derefter faldt afgørel
se i da også; Fuglekonge blev Anders
O æl, som straks på behørig vis blev ind
vi ;t med en mindre vandgang i Susåen.
Den oppyntede vogn blev så trukket
frem, og kongerne, som i mellemtiden
skyndsomst havde fået påsat deres kro
ner, og deres pager blev kørt ud på
Alléen ind gennem porten ved Godskon
torer, for til sidst at holde på 3-G-plænen,
hvor regeringens anden proklamation
bhv oplæst og kongerne hyldet.
Da alle havde fået et kort pusterum
oven på dagens strabadser, afholdtes bal1er, i år med en lille ændring, idet Stats
ministerens og Kongens taler faldt ved
ballets åbning og ikke som tidligere midt
under dette.
Musikken blev leveret af en Disk
jockey, som også havde medbragt et helt
lysshow. Kl. 23.30 sluttede ballet, »...af
hensyn til de små...«, og man kunne se
ti bage på en absolut vellykket fugle
si ydning.
En anden større begivenhed på Skolen
i den senere tid var regionsstævnet, af
holdt 20. september. De deltagende, og
di :r var mange, var delt op i tre grupper;
p ger og yngre og ældre drenge. Til da-

2-12

gen havde Spladsen fået en større om
gang, banerne var i en sjælden set god
stand, og på den organisation, der præ
gede dagen, kunne det tydeligt ses, at
skolens idrætslærere virkelig havde lagt
noget arbejde i det. Stævnet, der startede
tidligt, hvilket medførte en hel del fri
mer, efter at rektor havde holdt en kort
åbningstale »... tab og vind med samme
sind...«, forløb fint. Vi gjorde os abso
lut gældende; pigerne og drengenes grup
pe II (de yngre) fik i den samlede
points-opgørelse en førsteplads, drenge
nes gruppe I en andenplads. Ikke nok
med det, tre nye rekorder blev det også
til; Birgitte Hypholt, 3.Gsb, inden for
kuglestød, Helle Petersen, l.Gsa, i højde
spring, og Peter Christoffersen, 1. Gmz,
ligeledes i højdespring. Som anerkendelse
for disse præstationer fik de under et par
morgensange overrakt en boggave, »Her
lufsholm i 400 år«, af rektor, der selv bi
drog med en lille bemærkning på sko
lens vegne.
En anden anerkendelse blev i årets be
gyndelse givet Johan Scheel, idet det er

»Er dir brev til
Vor tids afløser
af Niels Post på sin hestevogn. Fol. Finn
John Carlsson 1978.

ham, der efter en afstemning sidste år
blandt de kommende 3.Gere, blev ud
valgt til at skulle eje »kagerne« (Kam
meratskabsstagerne, red.) for dette skole
år.
Til sidst skal lige kort opremses sko
lens fodboldresultater. Som led i kost
skole-turneringen deltog vi i tre kampe,
der alle endte i nederlag. Først mod Bir
kerød, 1—5; dernæst Sorø, 1—6; og en
delig mod Haslev, hvilket nok gav det
bitreste nederlag; efter en føring i pau
sen på 3—0 tabte vi 3—4. Gammelher
lovianerkampen, spillet i oktober, pynter
heller ikke på det; 1—2 efter en hård
men velspillet kamp. Det ene mål var
i øvrigt scoret af Ivar Michaelsen, der
sammen med Hans Estrup fortjener ros
for deres indsats i kan pene.
Niels Lynnerup, 3.Gmx.

RUNDE FØDSELSDAGE I 1979
(Samlet aj Flemming Tolstrup)

10.1.
10.1.
14.1.

23.1.

25.1.
26.1.

30.1.

14.2.
26.3.
20.4.

22.4.
23.4.
25.4.
6.5.

15.5.
9.6.
9.6.

19-6.
19-6.
24.6.

10.7.
16.8.
24.8.

3.9.
6.9.
16.9.

23.10.

1.11.
6.11.

18.11.

23.11.
4.12.

Direktør Mogens Tournais
(R’34) 60 år.
Læge, dr. med. Knud J.
Alling Møller (’47) 50 år.
Fhv. dommer Kristian
Jensen (’17) 80 år.
Assurandør Jørgen P.
Secher (’23) 75 år.
Auditør Leif BieringSørensen (’36) 60 år.
Landsretssagfører Finn
Carøe (’36) 60 år.
Forlagschef Adam Helms
(’23) 75 år.
Cand. jur. Christian Riis
(’22) 75 år.
Prokurist Hans Henrik
Rahbek (’47) 50 år.
Læge Jørgen BojsenMøller (’48) 50 år.
Ekspeditionssekretær Kaj
Thalbitzer (’28) 70 år.
Grosserer Mogens Cruse
(’22) 75 år.
A. F. Milo (’17) 80 år.
Civildommer Georg Oscar
Bruun (’38) 60 år.
Proprietær Tage Stensler
(’17) 80 år.
Læge Wilhelm Gliemann
(’22) 75 år.
Læge Carsten Mørkeberg
(’48) 50 år.
Civilingeniør Niels
Sommerfelt (’38) 60 år.
Specialtandlæge Jacob H.
Midtgaard (’48) 50 år.
Civilingeniør Markus J.
Naegeli (’37) 60 år.
Repræsentant Orla Skov
(’23) 75 år.
Vicedirektør, civilingeniør
Jørgen Helm Petersen
(’27) 70 år.
Bankdirektør Gustav
Johansen (IV’06) 90 år.
Direktør, cand. jur. Bent
Møller Hansen (’47)
50 år.
Læge Peter Tønnesen
(’48) 50 år.
Civildommer Hans
Brammer (’27) 70 år.
Landsretssagfører Jørgen
Kirstein (’27) 70 år.
Landsretssagfører Karl Ole
Hansen (’22) 75 år.
Advokat Kurt Møller
(’38) 60 år.
Læge Søren Hempel (’47)
50 år.
Civilingeniør Kaj Birger
Larsen (T7) 80 år.
Fhv. sognepræst Erik
Balslev (’24) 75 år.

9.12. Kontreadmiral Aage Linde
(’22) 75 år.
27.12. Kontorchef, H.D. Jørgen
Hay-Schmidt (’48) 50 år.

Kaptajnløjtnant Henrik Muusfeldt (’65) er den 14. august
1978 blevet tilkommanderet Marinestaben med henblik på at for
rette tjeneste som adjudant for
chefen for Søværnet. Siden ud
nævnelsen til søofficer i 1969 har
Henrik Muusfeldt været tilkom
manderet Torpedobådseskadren,
hvor han har fungeret som chef
og divisionschef i mere end 6 år
for forskellige torpedobådstyper
og senest som chef for Torpedo
bådenes Mobile Base.

Den 24. oktober 1978 holdt af
delingsingeniør Jens Due (’59) et
foredrag om De Forenede Brygge
riers erfaringer med nye former
for projektorganisation i forbin
delse med opførelsen af Fredericia
Bryggeri. Foredraget blev holdt i
Ingeniørhusets foredragssal på et
møde med titlen »Effektiv byg
herreledelse af større og kompli
cerede industrianlæg«.

Under den 3. august 1978 er di
rektør, civilingeniør Ebbe Jørgen
Broe Christensen (’43), Virum,
udnævnt til ridder af Dannebrogs
ordenen.
Fuldmægtig Claus Hermann Chri
stensen (’58), boligministeriets
ejendomsdirektorat, er i juni må
ned 1978 blevet udnævnt til kon
torchef.

Fhv. ambassadør
Steensen-Leth (’14) er i august måned
1978 afgået ved døden. SteensenLedi, der er blevet karakteriseret
som en af den danske udenrigs
tjenestes mest markante personlig
heder i dette århundrede, forret
tede tjeneste i bl.a. Berlin,
NATO, London og Rom. Se også
side 239.
I Statstidende af 3. august 1978
kundgjordes, at kontorchef Hans
Jørgen Assing (’48) med virkning
fra 1. oktober 1978 er udnævnt
til generalkonsul i Los Angeles.
Afdelingschef, cand. jur. Per
Gudme (’45), Amtsrådsforenin
gen, blev i radioens »Nyheds
magasinet« den 18. juli 1978 in
terviewet om amtskommunernes
og kommunernes opgaver i for
bindelse med lovgivningen om
jobtilbud til langtidsledige.

Ministeriet for Grønland har den
16. august 1978 ansat Winnie
Ingdahl-Jensen (’73) som di
striktsfysioterapeut med tjeneste
på distriktssygehuset i Egedes
minde, hvorunder i denne forbin
delse hører Egedesminde, God
havn, Christianshåb, Jacobshavn,
Umanak samt tilhørende bygder.
I tredie nummer af bladet »Kræf
tens Bekæmpelse« skrev forman
den for Foreningen til Kræftens
Bekæmpelse, professor dr. med.
Mogens Andreassen (’29) som for
eningens mål og midler. Mogens
Andreassen kom herunder ind på
resultaterne af de seneste bidrags
indsamlinger.
I Ugeskrift for Læger, nr. 22,
skrev overlæge, dr. med. Jørgen
Worm-Petersen (’49) om levodopabehandling af parkinsonisme.

Tom Eggert Hansen (’68) er pr.
1. maj 1978 ansat som reserve
læge ved Århus kommunehospi
tal, Afd. R.

Det lægevidenskabelige fakultet
ved Københavns Universitet har
tildelt læge Axel Eademann (’51)
den medicinske doktorgrad.
1 den snart sekellange debat om
en fast forbindelse over Storebælt
deltog forfatteren Jens Fink-Jensen (’76) med et læserbrev i Berlingeren den 21. august 1978.
Fink-Jensen opregnede en række
forskellige begrundelser for at
iværksætte byggeriet af en bro
over bæltet.

Et antal stillinger har været at
besætte ved Nordkoreas ambas
sade efter, at det blev afsløret, at
de nordkoreanske diplomater fi
nansierede deres lands diplomati
ved hjælp af narkotikahandel. Nu
er der ankommet en ny ambassa
dør, hr. Kim Choi Song, og han
blev ledsaget af kammerherre,
oberst N. E. Leschly (’25), da ak
kreditiverne skulle afleveres til
Hendes Majestæt Dronningen.
Fhv. civildommer Hjalmar Ring
borg (’08), kommandør af Dan
nebrogsordenen, er den 7. sep
tember 1978 afgået ved døden.
Professor, dr. phil. Torben Axel
Monberg (’48) er for perioden 1.
april 1978 til 31. marts 1981
blevet beskikket som censor ved
Københavns og Århus Universi
teter i faget religionshistorie.

Under den 23. august 1978 er
antikvar Mogens Bencard (’48)
blevet beskikket som censor i
faget middelalderarkæologi for
perioden 1. april 1978 til 31.
marts 1981 ved Århus Universi
tet.
Miljøministeren har pr. 1. okto
ber 1978 beskikket direktør, in
geniør Valdemar Birn (’51) som
sagkyndigt medlem af miljøanke
nævnet.
Indtil den 23. august 1978 var
Jens Chr. Høgel (’52) repræsen
tant for United Nations Develop
ment Programme i Øvre Volta.
Høgel er nu chef for en afdeling
af United Nations Environment
Programme, der skal forsøge at
standse ørkendannelsen i adskil
lige områder på planeten. — Med
støtte fra Høgel er der i Øvre
Volta blevet opstillet 350 »Sol
komfurer« hos indfødte landfami
lier. De solkomfurer, der på den
ne måde bliver afprøvet, er ud
viklet af major Axel B. Aller
(’54).

Efter indstilling fra handelsmini
steriet er ved kongelig resolution
af 24. august 1978 kaptajn Otto
Qvist Krüger (’41) fritaget for
hvervet som medlem af direktio
nen for stiftelsen »Bombebøssen«
i Købeenhavn.
På Næsgaard Agerbrugsskole un
dervises for tiden Henrik BlixenFinecke (’71), Ulrik Bernhoft
(’73), Kim Berner (’73), Adam
Moltke-Huitfeldt (’73), Carl Fre
derik Bruun (’76) og Christian
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
(’72).
Med baggrund i denne talstærke
repræsentation kan det næppe
overraske, at en herlovianer er
elevrådsformand, nemlig Christian
Ahlefeldt.

Dyrlæge Hans Chr. Hovmand
(’29) er i august måned 1978 af
gået ved døden.
Professor emeritus, F. J. Billeskov
Jansen (’26) har fundet tid til at
skrive en bog om Henrik Pon
toppidan (Nordisk Bogforlag).
Det hedder i en af anmeldelser
ne, at hvis »tiden er inde til en
Pontoppidan-renæssance, er Bille
skov Jansens bog lige de rette,
aktuelle ord til en inderligere for
dybelse i stoffet«. Mindst lige så
meget opmærksomhed vakte det,
da Berlingeren den 16. september
1978 bragte en kronik af Bille-
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Heriovianersamfundets
Trollefest 1979
- afholdes lørdag 13. januar kl. 18.30.
- Assurandørernes Hus, Amaliegade 10, København K.
- Program: En festlig aften med fornem middag og vine ad libi
tum, kaffe, dans og hygge, natmad.
- Alle Samfundets medlemmer er velkomne med ledsager eller
ledsagerske.
- Gæster: Jubilarer, årgangene ’03, ’08, ’13, ’18 og ’28.
- Pris: Kr. 200,- pr. deltager (de otte yngste årgange dog kun
kr. 130,-), som lettest indbetales i forvejen, pr. check eller
postgiro 6 07 94 90, til advokat Jan Trier, Gammel Strand 34,
1202 København K.
- Tilmelding: Advokat Jan Trier, Gammel Strand 34, 1202 Kø
benhavn K, telefon (01) 14 32 36, senest onsdag 10. januar.
- Påklædning: Smoking eller andet fest-gå-ud-tøj.

sljov Jansen med overskriften
»Marxistisk strategi«. Kronikken
omhandlede politiske ansættelser
ved Københavns Universitet.
A^S Kryoli tselskabet Øresunds ad
ministrerende direktør Nils Pagh
(’57), oplyste den 1. august 1978
til dagbladet »Børsen«, at det er
troen på fremtiden, som er årsa
gen til, at Kryolitselskabet Øre
sund nu overtager Randers-virksomheden Gern! Maskinfabrik
A?S.

Peter Dreyer (’73), der blev cand.
polit pr. 1. juli 1978, arbejder
fpr tiden i spiritusfirmaet Milton
Kronheim Inc., Washington D.C.
Civilingeniør og medlem af Her
ir vianersamfundets
bestyrelse,
klaus Aarup (’53), er blevet udn evnt til administrerende direk
tør i firmaet Søren T. Lyngsø.

I et kundgjordes den 5. august
1978, at oberstløjtnant Ebbe
F lindt Geldorf (’43) er blevet til
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delt ridderkorset af 1. grad af
Dannebrogsordenen.

Ib Fischer Hansen, der siden
60’erne er blevet kendt af mange
herlovianere i sin egenskab af
hører i dansk og tysk, er pr. 1.
august 1978 udnævnt til under
visningsinspektør. Det er dog
ikke ensbetydende med, at skolen
mister Fischer Hansen helt, idet
han fortsætter som deltidslærer.

Eric Fulleron (’74), der pr. 1.
juli 1978 blev kemiingeniør, er
blevet ansat som laboratoriechef
i firmaet Coro Food i Frederiks
værk. Ligeledes er Per Gernow
(’74) blevet kemiingeniør 1. juli
1978.
Hvert år holdes der en kæmpe
fest på Færøerne. Det sker i da
gene omkring den 29. juli, der
benævnes Olaj-dagen. På denne
dag finder den højtidelige åbning
af Lagtinget sted, og det foregår
ved, at lagtingsmændene M/K,
øernes embedsmænd M/K og

præster med lagtingsmand Atli
P. Dam (’52) i spidsen begiver
sig i procession til Lagtingsbyg
ningen på torvet i Thorshavn
efter en gudstjeneste.

Journalist m.v. Gregers Alling
Møller (’72) har pr. 1. november
1978 udsendt andet nummer af
sit litterære eksperiment, tids
skriftet »G«. Første nummer ud
kom i foråret på eksperimentle
derens eget forlag, »Alling«.
Jesper Halskov (’70) er blevet
ansat som EDB-chef i firmaet Sø
ren T. Lyngsø.

Bladet »Management« har bragt
en artikel med overskriften »Kost
skoledrengenes karriere«. Artik
len omtaler Stenhus, Sorø Akade
mi og Herlufsholm, og direktør,
cand. jur. Niels Arnstedt (’39),
Aalborg Portland, udtalte i den
anledning: »Jeg mener, at kost
skolemiljøet giver rimelige mu
ligheder for individualismen hos
eleverne. Men det afgørende for

mig er, at lærerstaben i højere
grad end! på dagskolerne er i
stand til at bibringe eleverne
mere end det daglige pensum og
den daglige påvirkning. Kostsko
lelærernes påvirkning sker faktisk
hele døgnet og indeholder i høj
grad et karakterdannende aspekt.«

Bogen »Symboler omkring os«,
der er forfattet af Herlovianerens
seniorredaktør, Sven Tito Achen
(’40), er nu også udsendt på
svensk (nos Norstedts) og på
engelsk (hos Van Nostrand Remhold, New York). I slutningen af
oktober og begyndelsen af novem
ber havde Sveriges Radio en serie
på seks udsendelser om Achens
symbolbog i form af samtaler med
forfatteren om »Vardagens symbo
ler«, »Djurkretsens symboler«,
»Moderna symboler« o.s.v.
I radioudsendelsen »Musikmaga
sinet« den 13. juni 1978 med
virkede lederen af Københavns
Kommunes
sommerunderhold
ning, kontorchef, cand. jur. P. A.
Tvede (’4t, og kapelmester John
Frandsen (IV’34). — P. A. Tvede
havde sarhtidig skrevet en artikel
den 7. juli 1978 i Politiken. Un
der overskriften »Gråbrødretorv
med mindre støj « redegjorde
Tvede for de underholdningspro
grammer, der med stor succes
gennemføres på bl.a. Gråbrødre
torv om sommeren. — John
Frandsen ledede Den Danske
Blæserkvintet ved en koncert den
1. september 1978 på Glyptote
ket, der i åugast og september må
neder van rammen om en fornem
koncertrække.
Det gamle forlystelsesetablisse
ment »Lo-ry« på Frederiksberg,
der i nogen tid har været lukket,
genåbnede den 1. oktober 1978.
Blandt »Lorry«s nye forpagtere er
advokat lav. Mac Van Hauen
(’50).

Michael Krogh-Steffensen (’TT)
har som sekondløjtnant fuldført
tjenesten i Den Kgl. Livgarde.
Alex Hatttung (’Tb) er blevet an
sat i Hambro’ Bank, London.

Herlufsholm« tidligere rektor,
Poul Kierkegaard, fyldte den 11.
september 1978 70 år. Fødsels
dagen tilbragtes i Flensborg i for
bindelse med Grænseforeningens
årsmøde.

