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5 6. ÅRGANG

VINTERMORGENER er det ingen
spøg, men i august, ikke mange dage
inde i det nye skoleår, er det stadig dej
ligt at skulle op, at vågne i den store
gule sovesal. Et par diple har haft væk
keur med i sengen og ligger og læser,
resten vækkes af den store messing
klokke.
Forstmanden i sin skov kan se på sit
ur og sige: Om seks minutter kommer
der en ræv forbi derovre! Så bundne af

NUMMER 22

deres individuelle natur, så forudsigelige
er dyrene, og sådan er diple også. Hver
morgen er det de samme, som står først
op og går ud på vaskesalen. Og hver
morgen er det de samme,- sotn ligger
længst.
Et kvarter efter ringer den elektriske
klokke i hele bygningen, og omtrent
samtidigt viser den første dipel sig i Vylens dør i det flade morgensolskin — den
eneste smule sol skolebygningernes faca
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der nogen sinde ser — på vej over mod
Spisesalen på Klosterbygningen. Fra vin
duerne dér kan de førstankomne se tre
strimet diple — fra Skolebygningen, fra
Museumsbygningen og fra Lassengården
— stile mod Klosterporten:
Først pibler det bare. En enkelt dipel.
En til. Så en til. De har god tid. Men
der bliver hurtigt flere, de kommer to
tre ad gangen eller enkeltvis, morgen
tavse. Nu er der så mange, at de udgør
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tre må strømme, som forener sig ved
hjørnet af Klosterbygningen. Tempoet er
stad g normalt, men giadvis bliver det
rask ire, en enkelt dipel småløber, mens
han knapper sin skjorte. Strømmene bli
ver tættere, og tynder så ud igen. Der
kommer dog stadig enkelte diple fra alle
tre rygninger. Nu skynder de sig, flere
har ikke fået bundet deres slips... Et par
styk ær, og én til, i løb... Ikke flere? Jo,
endnu én, og med mægtig fart på, fra
Smøgen. Og i hælene på ham endnu én.
Spisesalen er fuld nu, alle venter ved
deres plads. Den inspektionshavende læ
rer står ved døren, parat til at smække
den. Er det et stopur, han har i den an
den hånd? De der står nærmest døren,
kan høre de sidste komme op ad trappen,
to t in ad gangen. De allersidste? Ud af
vyle løren, som fra en katapult, med
skjorten uknappet og slipset i hånden,
skycer endnu en dipel... Det er hver
morgen den samme.

Fra \Helge Finsen og Sven Tito Achen
»Herlufsholm i 400 år — en række bille
der « (1965). Fot. Erik Petersen, august
1964.
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Et jubilæumslegat
15. juni 1978.
Kære Preben Kühl.
Må jeg endnu engang takke 40-års jubi
larerne for deres overdådige rejselegat,
som det blev mig betroet at uddele.
Pengene blev tildelt Philip Munck
Jepsen 3. gm under festmiddagen i Hclenhallen den 14. juni 1978.
Der gik et sus gennem forsamlingen,
da jeg nævnte beløbets størrelse, og bi
faldet brød spontant ud ved overrækkel
sen.
Et rejselegat af denne størrelse var en
god idé, som jeg håber andre jubilarer
følger op. Tak.
Bente og jeg takker desuden for de
mange hyggelige timer, vi tilbragte sam
men med jubilarer og koner både på
Vinhuset og Herlufsholm. Vi føler os
hjemme hos jer og håber, I føler jer
hjemme hos os.
Venlig hilsen
Gert Olsen (’53).
Kære Gert Olsen.
Tak for det venlige brev af 15. ds. Jeg
tror, alle deltagerne var enige om, at vor
jubiiæumssammenkomst var en stor suc
ces, hvilket ikke mindst skyldtes dit og
din kones hyggelige selskab og store ind
sats og gæstfrihed om søndagen, hvilket
jeg endnu engang gerne vil sige mange
tak for. Jeg var ked af, at vi ikke fik set

de sidste fem minutter af filmen, jeg
ville ikke protestere, da der var en, som
sagde nej tak til tilbudet, jeg tror det var
for ikke at gøre meré ulejlighed. Vær i
øvrigt sikker på, at vi gamle vil forstå at
misbruge jeres gæstfrihed, nu da vi ved,
at vi vil blive vel modtaget af et så sym
patisk rektorpar.
Det glæder mig, at du fandt en så
god modtager af vort beskedne legat. Jeg
var lidt i tvivl om, hvad vi kunne finde
på for at markere dagen, idet ingen i
vor klasse er i stand fil at tilbyde en ny
Helenhal. Jeg vidste heller ikke, hvad
der måtte være kutyme for fra tidligere
årgange. Så fik jeg ideen til sådan en engangsuddeling uden forpligtelser for no
gen af parterne. Selv var jeg bange for,
at beløbet kunne forekomme noget fed
tet, men under hensyntagen til, hvor
langt man nu om stunder kan komme
med charterselskaber, blev Sommerfelt
og jeg enige om, at de 1500 kr. kunne
vi godt være bekendt at lægge klasse til.
Hvis du synes, det er en god idé til efter
følgelse af kommende j ubilarklasser, så
bør det vel omtales i Herlovianeren som
et eksempel til efterfølgelse. Jo større år
gangene bliver, jo større beløb skulle det
være muligt at få frem Vi var nok den
mindste årgang overhovedet.
Med venlig hilsen
Preben Kühl (’38).

Herlufsholm
som lokalgymnasium
Af rektor Gert Olsen (’53)
DA MAN i 1965 fejrede Herlufsholms
400 års jubilæum, vendte man i mange
forbindelser blikket bagud, som. natur
ligt var. Samtidig blev skolen gennem
gavmilde venner i stand til at starte et
byggeri, som på mange måder giver et

iøjnefaldende indtryk af, at vi har fået et
nyt Herlufsholm.
Og så er den allervigtigste begivenhed
for Herlufsholm i vor tid måske hverken
jubilæum eller byggeri i sig selv. Men i
1966 — for godt ti år siden — startede

Fra det nye Herlufsholm: Et frikvarter
i Helenhallens vyle. Fot. Finn John Carle
son 1978.

de første digelever på Herlufsholm, og
hermed fik vi både en ny sammensæt
ning af elevskaren og en ny berørings
flade til egnens beboere og til egnens
myndigheder. Hvad åbningen har betydet
for kostskolens dagligdag og for det pæ
dagogiske klima, kunne der skrives vidt
og bredt om (sproget har f.eks. registre
ret en ny glose »dapel« som supplement
til »dipel«). I det følgende skal kun gi
ves et par kommentarer til Herlu fsholms
plads i lokalsamfundet.
Da omegnens borgmestre og sognerådsformænd for de godt ti år tilbage
mødtes med skolens ledelse, var den tan
ke, man drøftede og vedtog at fremme,
at dække et vist gymnasiebehov i om
rådet, som Næstved ikke kunne dække.
Det kunne ske i forbindelse med nybyg
geriet, og skolen ville kunne etablere
holdstørrelser, der kunne udnytte de nye
bygningers kapacitet, og i et vist beske
dent omfang danne grundlag for den spe
cialisering, som vandt indpas. Målet var
dog kun fire spor, med traditionel deling
i matematikere og nysproglige.
Man var jo1 netop da midt i en rivende
udvikling, også m.h.t. udbygning af gym
nasieskolen; tendensen gik mod større og
flere gymnasier, som skulle optage ikke
10% af en årgang, men 30% eller mere.
HF-uddannelsen og oprettelse af grene
(biologisk og samfundsfaglig) samt for
søg af forskellig art hører med i billedet.
I 1971 medførte kommunalreformen en
nyfordeling af både grænser og opgaver,
således at de fleste af områdets gymna
sier nu ikke mere sorterer under stat og
primærkommuner, men under amtskom
munerne. Og hermed er vi også nået ind
i en periode i 70’erne, hvor der ikke
mere som i 60’erne er plads til alt, brug
for alt og råd til alt. Vi har nok i år op
levet en øget tilgang til gymnasierne, og
der er trods store byggeinitiativer f.eks.

i Slagels; god brug for gymnasiekapaci
teten, også på Herlufsholm; men situa
tionen er ændret i den forstand, at d;
samarbejdspartnere Herlufsholm før hav
de i kommunerne her omkring (som alle
undtagen Næstved måtte søge deres gym
nasiebehov dækket uden for egne græn
ser), de er nu blevet »forvandlede« til
amtskommuner, som har deres egne gym
nasier at »fylde«. Men borgernes behov
er principielt de samme: mange ønsker
en skole i nærheden af, hvor de bor, og
så selv om skolevejen skulle føre over en
amtsgrænse, mange ønsker at kunne væl
ge mellem flere gymnasier, og valget
hænger ikke altid sammen med specifikt
faglige forhold.
Herlufsholm har i forhandlinger med
offent.ige myndigheder til stadighed øn
sket at fremhæve som sin interesse at få
en alsidig sammensat elevflok og gerne
dagelever, som selv havde valgt skolen.
Og da skolen er og ønsker at forblive en
overskuelig skole af hensyn til kostafde
lingen, så vil vores tilbud til distriktets
dagelever aldrig kunne blive en overdå

dig buket af specielle tilbud med en ud
præget holddeling, men snarere et tilbud
om et særligt miljø og en særlig hold
ning, igen præget af skolens funktion
som hjem for unge i 3—7 år af deres liv;
kan man fastholde en frihed for distrik
tets gymnasiesøgende til at vælge gym
nasium på den baggrund, har man måske
givet dem en langt mere reel frihed end
den, der ligger i f.eks. principiel elev
indflydelse til at lave om på det beståen
de på et gymnasium, man er blevet til
delt.
Man kan endelig forestille sig, at Her
lufsholm for sine dagelever kommer til
at spille en endnu større rolle som miljø
end hidtil, også uden for skoletid. Sports
og musikaktiviteterne har været stigende;
og man skal ikke undervurdere betydnin
gen af de samværs- og udfoldelses-mulig
heder, Herlufsholm har arvet og bearbej
det gennem mange år, og som man man
ge andre steder i samfundet erkender
savnet af.
Efter »Herlufsholm Kontakt«, juni 1978.
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Dernedefra
FOR AT begynde hvor Anders Jessen
slap ved 3.G’s sidste skoledag den ?..
maj Tredje G’erne havde foretaget en
mindre programændring i forhold til de
sids e år, idet de først holdt deres fest
afte ten (og natten) på deres sidste skoledag, hvor tidligere festen var blevet holdt
aftenen før. Dette var for at imødekom
me fleres ønske om at kunne lave en
revj, hvor de optrædende ikke skulle
være præget af den sidste nats festlig
hed ;r.
De mindre klasser ytrede en vis frygt
for, at denne omrokering ville give sig
udslag i mindre aktivitet om. morgenen.
Dette var ikke tilfældet; alle blev vækket
tidligt af et stereoanlæg, der var sat ud
på Løde Plads, hvorefter der fulgte den
(efterhånden) sædvanlige vandkamp. Da
man sidste år stærkt havde benyttet sig
-af ildslukningsapparaterne, hvilket havde
forårsaget større skader på inventar og
gulye, blev der i år advaret imod at
bruge dem. En dipel, der blev opdaget i
overtrædelse af dette forbud, ville blive
hjemsendt i en mindre periode! I stedet
blev plastikposer fyldt med vand smidt
efter 3.G’ere og flere af de dapie, som
uforvarende mødte op til de første timer.
Hen på formiddagen, efter de første
to timer, så vi så revyen. Den var abso
lut meget vellykket — at flytte festen
havde tydeligvis hjulpet. Selve revyen
var arrangeret som en valgkampagne om,
hvem der skulle bestyre skolen (se side
233!)- Nogle lærere — udklædte elever
— holdt valgtaler, hvori de fremhævede
alle deres egne dyder samtidig med, at de
medvirkede i små sketches om livet på
Herlufsholm.
Næste dag, eller efter at deres fest var
færdig (de to tidspunkter falder nemlig
nogenlunde sammen), fik 3-G’erne så
læseferie, indtil de efter en uges forløb
sku le i gang med de skriftlige prøver.
I or skolens øvrige klasser fortsatte den
almindelige skolegang noget endnu, og
bl.a i denne tid blev Merete og Helge
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Finsens legat, der lyder på 500 kr., for
første gang overrakt. Legatet gives for
fremtiden hvert andet år til en dipel, der
har udmærket sig enten i klaverspil (mu
sik) eller tegning (formning). Modtage
ren var i år Mike Andersen, 2.Gsb; en
kelte af hans tegninger har været i
»Kontakt«. Sammen med de 500 kr. får
modtageren også nogle forpligtelser; han
skal på Merete og Helge Finsens grav
lægge nogle vilde blomster dagen han
får legatet og næste år på samme dato
(se den følgende artikel).
Endvidere blev der blandt 2.G’erne
holdt afstemning om, hvem der skal have
»kagerne« (Kammeratskabsstagerne, red.)
næste år.
Efter 3.G’erne var færdige med deres
skriftlige prøver, kom turen til de øvrige
gymnasieklasser, og snart var hele skolen
i gang med eksamen, og efter nogle
ugers tid begyndte de første 3.G’ere at
få udleveret de hvide huer. Den 14. juni
var alle færdige, og der var dimission
samme aften, også i år holdt ovre i Helenhallen, idet Festsalen jo for længst er
blevet for lille til at rumme alle 3.G’erne,
deres forældre og skolens lærere. Da di
missionen var færdig, var det definitivt
farvel til skolen fra 3.G’ernes side, men

mon vi ikke ser nogle af dem til næste
års fugleskydning?
Niels Lynnerup,
(narsten) 3.Gmx.
Fot. Finn John Carlsson 197S.

En buket
I 1976 døde Helge Pinsen (T5). Han
efterlod sig en testamentarisk bestem
melse om et herloviansk legat, helt i hans
egen stil, som nu er blevet offentliggjort.
»I henhold til fundats for Merete og
Helge Finsens Fond skal der hvertandet
år 22. maj (første gang i 1978) uddeles
et legat stort kr. 500 til en elev på Her
lufsholm Kostskole, der har vist særlige
evner for enten klaverspil eller billed
kunst — i særdeleshed, hvis det tangerer
arkitektur. Legatet skal i henhold til fun
datsen uddeles af rektor på Herlufsholm
Kostskole efter samråd med musik- og
kunstlæreren.«
»Modtageren har — ligeledes i henhold
til fundatsen — pligt til at plukke en stor
buket vilde blomster og lægge dem på
Merete og Helge Finsens grav på Her

lufsholm kirkegård den dag, legatet ud
deles.«
Legatet blev uddelt af rektor ved mid
dagsbordet mandag 22. maj. Ingen af
diplene vidste noget på forhånd, og det
gjorde stor lykke, da rektor overrakte
Michael Brickford Andersen i 2.G de
500 kr. De fleste legater er jo bundet til
bestemte formål — rejser, bøger — eller
består af et beløb på en konto. Her var
500 kontante kroner, brug dem. som du
vil!
Nogle timer efter havde Michael
Brickford Andersen plukket en stor bu
ket af majmåneds vilde blomster og lagt
den på Merete og Helge Finsens grav
oppe i Gravlunden.
S.T.A.

En drøm
EN NAT i sommer drømte jeg om. et
fremtidigt forstanderskifte på Herlufs
holm.
Jeg ved ikke, hvordan det kom, men
jeg synes, jeg skal fortælle om. min drøm.
Der er måske nogen, der ved, hvad man
kan lægge i drømme.
Det begyndte med, at en mig ukendt
fremtidig forstander afstod fra alene at
pege på sin efterfølger, men inddrog an
dre mennesker i beslutningsprocessen.
Han foreslog, at der oprettedes en
slags bestyrelse for skolen, og at bestyrel
sen så skulle vælge en formand. Denne
skulle være det, vi indtil da havde kaldt
forstander.
Bestyrelsen skulle vælges af et repræ
sentantskab.
Dette opstod af fem forskellige orga
ner — det vil overvejende sige forenin
ger, man kunne melde sig ind i til dette
formål.
I repræsentantskabet sad der fem per
soner for disciplene, fem for deres for
ældre, fem for Herlovianersamfundet,
fem for lærerne og fem udpeget af Un
dervisningsministeriet.
Repræsentantskabet valgte en besty
relse på fem medlemmer, og det skete
ved, at hver gruppe valgte sit eget med

lem. Men nogle sagde, at sådan behøvede
det jo ikke nødvendigvis altid at gå til.
Bestyrelsen valgte så — af sin egen
midte, som det hedder — sin formand.
For en fire års periode. Det blev også
bestemt, at han kunne genvælges, men
kun én gang, og kun hvis han ikke ville
fylde 67 år under perioden.
Derefter måtte en ny formand — for
stander — vælges, og den tidligere blev
næstformand for bestyrelsen, også selv
om han eller hun måske ville passere 67
år. Men kun for én periode. Det var også
muligt at vælge en næstformand direkte
blandt bestyrelsens medlemmer, hvis in
gen opfyldte den anden betingelse.
Repræsentantskabet besluttede, at det
ville holde møde mindst en gang om
året eller efter behov for at høre, hvad
bestyrelsesformanden havde at fortælle
dem. Så kunne repræsentanterne bedre
tage stilling til, hvordan de ville stemme
næste gang.
Jeg så også i drømme det første besty
relsesmøde. Til stede var foruden besty
relsen rektor og direktøren. Da de skulle
til at forhandle, vågnede jeg ved, at min
hund gøede.
Den må have mærket min spænding.
Bent Thorndahl (’47).

Herlovianeren
HERLOVIANEREN kommer ikke mere,
hvis bladet ikke får en ny redaktør!
Som tidligere og mange gange nævnt
holder Achen op som Herlovianerens
redaktør. Det åremål, han i sin tid for
pligtede sig til, er allerede betydeligt
overskredet. Heller ikke Mikkel Vass øn
sker at fortsætte Bestyrelsen har hidtil
ikke kunnet finde en efterfølger, og det
betyder helt enkelt, at bladet ikke længe
re kan udgives — hvis ikke en ny redak
tør svarer på denne opfordrig: Ring til
Achen, (01) 86 98 91, eller til Dorph-Petersen, (03) 24 69 70, og få nøjere be
sked om redaktørjobbets omfang, dets
besværligheder og dets glæder.
Det ville være rart, hvis et medlem
af Herlovianersamfundet, eller måske to

i fællesskab, kunne påtage sig denne ikke
uoverkommelige opgave og dermed sikre
bladets fortsatte udgivelse. Det er ganske
simpelt nødvendigt for Herlovianersam
fundet at have et medlemsblad. Så tag en
rask beslutning og ring!
Kaj Dorph-Petersen.

Apropos
Fisten
Kære redaktører.
I dette øjeblik er jeg færdig med at læse
Herlovianerens december-nummer. Jeg
er helt ked af at være færdig med det
og har for at »trøste« mig læst august
nummeret også.
Fistens betragtninger har jeg sat til
livs med den største interesse. De er
hyggelige og kalder mange erindringer
frem. Specielt har jeg glædet mig over
bemærkningen om, at der intet var i
vejen for at invitere et par diple, man
tidligere på dagen havde skældt huden
fuld, til the om aftenen. Og hans ytring
om, at diplene har lært ham at skelne
stort fra småt og ikke at tage sig selv
for højtideligt, har jeg også noteret med
glæde.
Sven Clausen skrev engang, at herlovianere i grunden var rare, fredelige fyre
(eller noget i den retning), og det er
efterhånden også min opfattelse. Be
kræftet ved gennemgang af adresselisten
i august-nummeret. Der er jo en masse,
jeg har kendt, og alle disse står for mig
som redelige og omgængelige personer.
Jeg har kigget meget nøje på billedet af
løberne (side 195), og er kommet til det
resultat, at ham i midten, helt i sort, er
overflaben Jørgen Ditlev Scheel (’36),
Skolens store 100 meter stjerne og spur
teten i alle stafetløbene dengang. Nr. to
kender jeg også, men kan ikke afgøre
om det er Selchau eller Schovsbo (Jacob
Chr. Selchau eller Ebbe Fog Schovsbo,
begge ’36), ligesom jeg kender nr. ét,
der enten er Svend Aage Clausen (’36)
(Store Claus i modsætning til den yngre
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bro 1er, der hed Lille Naus) eller Torben
Klein, der gik ud af reassen i 1935 eller
der amkring.
Ligeledes har jeg med interesse læst
artiklerne om den tiltrædende Heis og
der afgående Stander. Min herboende
ver Hans Bogstad (’55) har haft den
nye Heis som prikt og omtaler ham
kor sekvent som Guf.
Det er morsomt at se i adresseforteg
nelsen, hvor mange herlovianere der bor
i Teheran, der må have verdens tætteste
herlovianer-densitet, næst efter Køben
havn.

P.S. I spørger i seneste nummer, hvornår
bordene på Spisesalen blev stillet på
tværs. Dat gjorde de enten i 1935 eller
1936, i sommerferien. Det sidste jeg hu
sker fra den tid, de stod på langs, var at
Stef brølede en reprimande efter over
flaben Scheel, der havde fornærmet ham
ved brat at rejse sig og gå sin vej, dvs.:

soanktrere sin vej, ned mellem de lange
rækker, efter at have Ifået en irettesættel
se af samme Stef.
Denne ændring af ¡Spisesalens geografi
var en af den i 1934 tiltrådte rektor
Friis-Hansens første reformer (sammen
med flytningen af fugleskydningen til
Spladsen). Den udløste en sand bølge af
protester, indsamling af underskrifter
m.m. (på et skummelt loftsrum, kuffert
lokale, hvor den altid aktive Dunski tog
imod). Man må huske på, at Skolen også
var nær ved at tælle [150 diple, mod 132
i 1934-35.

STUDENTERNE 1978, fire klasser med
i år »kun« 71 dimittender: 27 dapie pi
gef, 27 dapie drenge og 17 kostelever.
Lektor Carsten Levinsens klasse, 3.
GSA: Bente Hashøj Hansen, Dorthe
Cabion Hansen, Ingrid Hansen, Pia Houman-Jensen, Peter Jentzsch, Jan Larsen,
Clristian Lassen, Bodil Neergaard, Anne
Bi ■gitte Hjort Qwist, Anette Beck Ras
müssen, Søren Rehhoff, Anita Mandrup
Rønn, Peter Tetzlaff, Nikolaj Thide, Birgii te Vincentzen.
Lektor Kristian Olsens klasse, 3. GSB:
Anne la Cour Bødtcher, Annette Bruun
Frederiksen, Søren Høgsted Hansson,

Jens Erik Jensen, Vibeke Bendix Jensen,
Britta Kristensen, Ulrik Nobel, Feter Ol
sen, Carl-Christian Skjøt-Pedersen, Vibe
ke Steen, Mikael Sværke, Pernille Søren
sen, Lisbeth Winther, Arne Wittendorff.
Adjunkt Per Jensens klasse, 3. GMX:
Per Damsbo Andersen, Claus Bentzen,
Jens Bertelsen, Marianna Christoffersen,
Peter Mikael Heegaard, Thomas Ourø
Jensen, Tine Holten Jensen, Hans Chri
stian Winther Johannsen, Erik de Jonquieres, Anne Rejnhold Jørgensen, Niels
Kjølhede Larsen, Allan Lihme, Klaus
Mikkelsen, Anette Maj Nielsen, Morten
Nilsson, Lene Stærsholm Pedersen, Hans

Christian Poulsen, John Stubman, Chri
stian Tetens.
Adjunkt Jørgen ' Hvidtfelt Nielsens
klasse, 3. GMY: Hanne Ambæk, Nanna
Danielsen, Hans Henrik Frederiksen, Pet:r Ch istian Gram, Niels de Haas, Poul
Qvist Hansen, Tommy Hansen, Niels
Henrik Heegaard, Stig Høffner, Alan
Jacobsen, Philip Mtjnck Jepsen, Anders
Jessen, Lene Krog-Me/er, Peter Johannes
Lind, Dorte Linnemann, Steffen Lorent
zen, Preben Messerschmidt, Helle Elise
Nielsen, Erik Pedersen, Berit Birkelund
Petersen, Jesper Petersen, Palle Ravn og
Jan Vinnergaard.

Kort sagt, et velkomment blad, hvor
hvert ord læses mange gange... Mange
hilsner fra
Gregers Richter (’41),
Bruxelles.

Melchiors
eksemplar
DEN efterlyste mæcen lod ikke vente på
sig! Næppe var forrige nummer af Herlovianeren, med omtalen af Hans Bøchman Melchiors eget, annoterede eksem
plar af »Historisk efterretning om den
frie adelige skole Herlufsholm«, udkom
met, før Leif Berg (’19) sikrede sig bo
gen og siden, via rektor Gert Olsen,
overdrog den til Skolen. Antikvariatet
oplyste, at det vistnok har bogen fra Jep
pe Åkjærs bo. Måske har den altså til
hørt ham.
To måneder senere, under redigerin
gen af dette nummer, ankom endnu en
check på 500 kr., fra Knud G. Sehested
(’35), hjemme på ferie fra Kuala Lum
pur: »hvis andre ikke er kommet mig i
forkøbet... Og hvis bogen er købt, kan
de 500 kr. henlægges til brug for lignen
de tilfælde i fremtiden«.

Kære seniorredaktør.
Med stor interesse og fornøjelse læste
jeg dit spændende indlæg om Melchiors
eget eksemplar af sine efterretninger fra
1822, bl.a. af den simple grund, at jeg
er søn af P. C. Florian-Larsen og altså
oldebarn af den sidst konstaterede ejer af
bogen, Sophus Hennings, og jeg kan må
ske bidrage med et par, ganske vist »ne
gative« oplysninger om bogens skæbne.
Bogen har næppe været i min fars be
siddelse, for det første af den grund sorn
du selv nævner, nemlig at min far rime
ligvis ville have føjet sit navn på titel
bladet, og det samme ville Alexander
Hennings sikkert have gjort, men for det
andet, fordi jeg selv efter min fars død
i 1971 kom i besiddelse af hans eksem
plar af bogen, idet jeg som student fra
Herlufsholm (’66) arvede min fars sam
ling af »Herloviana«.
Desværre nåede jeg ikke inden min
fars død at få oplyst, hvorledes han har

erhvervet sit eksemplar. På titelbladet
findes en smuk dedikation med gotisk
håndskrift: »Til Deres Excellence Hr
Geheime-Conferentzraad Amtmand v:
Sremann, Storkors af Dannebroge og
Dannebrogsmand underdanigst fra For
fatteren«. (Det er som bekendt Stemann,
der hænger nede på væggen til venstre
for scenen i Festsalen og lignede »Tilde«,
klaverspillersken fra Næstved, der i min
tid på skolen akkompagnerede frk. Lunds
danseundervisning i Festsalen!)
Ejendommeligt nok er det således, at
min fars farmoder ved navn Ane Ca
thrine Pihl, siden gift Larsen, vides at
have været ansat i huset i årene 1826—
36 hos amtmand v. Stemann, mens denne
boede i Badstuestræde i København. Hun
var født i Sorø, hvor v. Stemann havde
været amtmand, inden han blev geheime
statsminister i 1826, og det er jo muligt,
omend måske ikke særlig sandsynligt, at
bogen kan have vandret ad denne vej til
min fars hylde!

løvrigt kan jeg som kuriosum nævne
for dig, at der blandt min fars »herlo
viana« fandtes endnu en bog, forfattet af
Hans Bøchmann Melchior, nemlig »Den
danske Stats og Norges Pattedyr. Et
Priisskrift af H. B. Melchior, Professor,
Dr. philos., Overlærer ved Herlufsholms
Skole, udgivet efter Forfatterens Død af
Sophus Zahle.« Bogen er trykt i Køben
havn 1834 på »den Gyldendalske Bog
handlings Forlag«.
Hans Bøchmann Melchior var øjen
synlig datidens Nært, og bag i bogen
findes der nogle meget smukke (hånd
kolorerede, såvidt jeg kan se!) tegninger
af forskellige almindelige pattedyr, mark
mus, skovmus, ferskvandsodder osv.
Denne bogs trykte dedikation er ¡øv
rigt tilegnet amtmand v. Stemann, som
nu ses at være blevet ikke blot Herlufs
holms Skoles Patron, men også Ridder af
Elefanten!
Med venlig hilsen
Torkel Hagemann (’66).

RUSFEST
Dato: Fredag 15. september 1978.
Mødetid: Kl. 17.00 i Tuborg Havn.
Sejltur: 2 gange retur til Landskrona, afgang kl. 17.30.
Skib: SVEA SCARLETT, Bellevue Salonen på båddækket.
Pris: Kr. 110,- pr. deltager (de ældre).
Kr. 75,- pr. deltager (8 yngste årgange).
Russer: Årgang 78 er inviteret som gæster og skal heller ikke
betale for deres ledsagere.
Traktement: I prisen er inkluderet billet, luksusmåltid, 2 øl, 2
snapse, kaffe og cognac eller likør.
Under anden dobbelttur bliver der rig lejlighed til yderligere
forfriskninger, dog for egen regning.
Tilmelding: Alle skal melde sig senest onsdag 13. september
(russer dog senest fredag 8. september) til:
Advokat Jan Trier,
Gammel Strand 34, 1202 København K.
Tlf. (01) 14 32 36.
Altså også russer, selv om de er gæster.
Det vil lette ekspeditionen betydeligt, hvis man indbetaler
pr. check til adv. Jan Trier, se adressen ovenfor, eller på
postgiro 6 07 94 90, også med samme adresse.
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Berlingske Tidendes Erhvervsdi
bat: var den 28. juni skrevet af
1rs.. J. Mazanli-Andersen (’45).
Un.ider overskriften »Skattely«
ble V der redegjort for kapitalvin
dingsskat af avancer ved aktie
salg. Anledningen til debatind
lægget var to TV-udsendelser om
de kursteder, der opsøges af danskete med skatteallergi.
FN’’s ekstraordinære generalfor
samling om nedrustning trådte
sammen i maj måned. Ambassadøi Janus Paludan (’38) indgik
i den danske delegation, der lededet af minister Lise Østergaard.

Den 8. maj havde Berlingske Ti
dende optaget et læserbrev fra di
réis tør Ernst Schaumburg-Müller
(’29). I læserbrevet ankede
Sel laumburg-Miiller over, at Dan
marks Radio havde sendt en medartejder den halve klode rundt
for at konstatere, at de røde faner
smeldede i morgensolen i Peking
den 1. maj.
Fri. sit eksil i New York har
læge Philippe Grandjean (’68)
lacet høre fra sig. Det skete i en
ardkel, som Politiken bragte den
2. juli. Artiklen omhandlede fa
rerne ved brugen af asbest, og
den lange tid der forløber, inden
skaderne kan påvises.
I en artikel i Månedsskrift for
praktisk Lægegerning beskæftige
de! lægerne Christian Gluud (’68)
og Finn Hardt sig med alkoholi
ske leversygdomme. Af artiklen
fremgik, at hver dansker over 15
år gennemsnitligt konsumerer
hvad der svarer til 11 liter 100
pct. alkohol årligt.
Den 12. maj kundgjordes det i
Morgenavisen Jyllands-Posten, at
overlæge, dr. med. Steffen Vil
helm Gjørup (’43) er udnævnt til
ridder af Dannebrog.
I disse tider gøres der mange tan
ker om, hvorledes arbejdsløshe
den kan begrænses. I den forbin
dejse fremkom læge Knud F.
Jungersen (’20) den 4. maj i
B< rlingske Tidende med en stærk
oj fordring til politikerne om at
n< dsætte arbejdstiden. Jungersen
m :nte, at politikerne og økonomrrne er mærkværdigt forstokke
de, når det gælder arbejdstiden.
Cviløkonom Nils Jørgen Ledertovg (’51) er den 19. maj 1978
afgået ved døden.
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60-70 mennesker med tilknytning
til Herlufsholm og Sorø havde
på Kristi Himmelfarts Dag fået
den gode idé at tage til Charlottenlund Skov for at deltage i eller
beskue det årlige Fik-Fak Batøk.
Trods en energisk og beundrings
værdig indsats af de deltagende
gammelherlovianere blev det Chr.
Faber-Rod (Sorø), der vandt og
derved blev årets pave. Direktør
Gustav Brandt (V ’26) besatte
andenpladsen, og ejendomsmæg
ler Eivind Sveinbjørnsson (’65)
kunne noteres for tredjepladsen.
Arkitekt Paul A. Ammentorp
(’42) høstede et overbevisende bi
fald for arrangementet.

Det fremgår af Statstidende af
18. april, at hofjægermester Erik
Tillisch (’44), Rosenfeldt, er ud
nævnt til kammerherre fra 16.
april 1978 at regne. Fra samme
dato er Christian Alfred Vincens
lensgreve Lerche-Lerchenborg (IV
’45) udnævnt til hofjægermester.
Erik Damgaard (’20) har den 11.
januar 1978 deponeret sine be
skikkelser af 5. maj 1930 og 18.
november 1935 som henholdsvis
underretssagfører og landsretssag
fører i Justitsministeriet.
Kaj Vang-Lauridsen (’74), der er
ansat i Det Østasiatiske Kompag
ni, er i juli måned blevet udsendt
for en 3-årig periode til Kom
pagniets datterselskab Hampton
Hardwood Corporation, der har
hjemsted i Virginia, USA.

Det har behaget sikringsstyrelsen
at ansætte cand. polit. Henrik
Bahn Petersen (’72) som sekretær
i dagpengeudvalgets sekretariat
fra 1. juli 1978 at regne.
Den 22. juni forsvarede littera
turkritikeren Niels Barfoed1 sin
disputats om »Don Juan« på Kø
benhavns Universitet. Professor
emeritus F. J. Billeskov Jansen
(’26) indtog i sin egenskab af an
den officielle opponent en af
auditoriets professorstole.
Dr. phil. Knud John Paludan
(’27) trækker sig 1. december i
år tilbage som leder af Jagt- og
Skovbrugsmuseet i Hørsholm. Pa
ludan har tidligere været leder af
fjervildtafdelingen på vildtbiolo
gisk station, videnskabelig assi
stent for Naturfredningsrådet og
læge på Christiansø. Desuden har
han deltaget i ekspeditioner i
Afghanistan og Iran, og forestået
en række videnskabelige arbejder.
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Claus Levinsen (’72), der er med
arbejder i DR, havde i »Musikmagasinet« den 23. april en sam
tale med Helsingørs nye domorga
nist. Domorganisten, Kristian
Olesen (’71), fortalte bl.a. om
organistuddannelsen.
Populære TV-underholdningsserier har det med hurtigt at blive
taget af Danmarks Radios pro
grammer. Det må derfor glæde
Leif Plenov (IV ’42), at »Tippejob« atter er at finde i TV-programmet fra og med juni måned.
Leif Plenov er i redaktionen.

Da Hendes Majestæt Dronningen
i juni måned ankom til Torshavn
i forbindelse med det kongelige
besøg på Færøerne, stod lagmand
Atli Dam (’52) i spidsen for de
mange færinger, der bød Hendes
Majestæt velkommen.

Ulrik Birk Lauridsen (’58) har
fået anerkendelse som speciallæge
i intern medicin.

Den 6. maj deltog forfatteren
Jens Fink-Jensen Ç16) i en op
læsningsmatiné med bl.a. Vita
Andersen, Poul Borum, Marianne
Larsen, Asger Schnack og Jannick
Storm i »Huset« i Magstræde.
Den Danske Bank af 1871 har til
sin filial i Luxemburg udsendt
Christian Wandel-Petersen (’74),
der som opgave får at bistå dan
ske virksomheder med låntagning
på det internationale pengemar
ked.

Årets Sonning-pris på kr. 100.000
blev tildelt fløjtenisten Jean-Pierre Rampal. Ved en højtidelighed
i Falkonér Teatret den 24. april
i forbindelse med prisoverrækkel
sen var Rampal solist med Sjæl
lands Symfoniorkester under le
delse af John Frandsen (IV ’34).
Programmet omfattede bl.a. Mo
zarts ouverture til »Il Re Pasto
re«. John Frandsen deltog endvi
dere den 31. maj i afsløringen af
Robert Jacobsens skulptur »Etu
des«, der er skabt til ære for Ha
rald Lander. John Frandsen kun
ne den 1. juni meddele i TVavisen, at der er et godt materiale
på Den Kgl. Operaskole. Frand
sen udtalte sig i sin egenskab af
censor ved Operaskolens årsprøveeksaminer.

En af den katolske kirkes trofaste
tjenere i Danmark gennem 31 år,
sognepræst ved Skt. Ansgars kirke

i København, lb H. Andersen
(’38), er blevet udnævnt til pave
lig æresprælat. Det er en æresbe
visning, der kan sammenlignes
med en høj orden i det verdslige
samfund.

I et læserbrev der blev bragt af
Berlingske Ticende den 31. maj,
beskæftiger to herlovianere sig
med sikkerheden på offentlige
veje. P. IL Rankin Hansen og
Hans Ohlsen anfører, at efter de
res mening burde man ikke for
byde skateboards, som er blevet
en populær sport, men hvis de
absolut ska forbydes, må forbu
det omfatte såvel skateboards som
rulleskøjter.

Morgenavisen
Jyllands-Posten
bragte den 25. marts en artikel
om Herldfsholm. Rektor Gert
Olsen (’53) er ifølge artiklen af
den opfattelse, at Herlufsholm
helst vil have eleverne allerede
fra 6. klasse, idet de forkundska
ber, som børnene erhverver sig i
folkeskolen i dag er så forskellige
fra sted til sted, at det er nødven
digt at lægge et solidt fælles fun
dament inden gymnasiet.
Advokat Henrik Biltris Christen
sen (’63) er fra 1. januar 1978
blevet selvstændig, idet han er
gået i kompagniskab med advo
kat Henrik Hoffmeyer.

Under indtryk af den betydelige
ekspansion i den offentlige sek
tor vil mangt* mennesker sikkert
have glæde af, at bogen »Kom
munal Ansættelse« nu er udkom
met i 4. udgave. Bogen er forfat
tet af kontorchef Lennart Konov
(’54), Bent Holm og Bente Roth
mann.
Inden sin død nedskrev grev Bent
Ahlefeldt-Laurvig (’14) sine erin
dringer fra årene 1941 til 1954.
Bent Ahlefeldt-Laurvig var i den
nævnte periode finansrådgiver
ved den danske ambassade i Wa
shington og arbejdede således
nært sammen med den daværende
ambassadøt, Henrik Kauffmann.
Bent Ahlefeldt-Laurvig kaldte si
ne erindringer »Recollections«, og
de er nu indgivet til Rigsarkivet.
De vil sandsynligvis kunne være
til nytte for fremtidige historie
forskere, som ønsker at under
søge en del af de aktiviteter, der
foregik i USA — samarbejdet mel
lem de danske og de amerikanske
myndigheder — i årene under
Danmarks besættelse og årene
derefter.

