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5 6. ÅRGANG

NUMMER 21

Generalfo rsamlingen
ÅR 1978, den 29- marts, afholdtes ordi
nær generalforsamling i Herlovianersamfundet. Generalforsamlingen fandt sted i
Assurandørernes Hus, Amaliegade 10,
København K.
Formanden indledte med at byde vel
kommen og foreslog, at J. Mazanti-Andersen (’45) blev valgt som dirigent,
hvilket énstemmigt godkendtes.
Dirigenten konstaterede, at generalfor
samlingen var lovlig indkaldt i henhold
til bestemmelserne i Samfundets love, og
det vedtoges herefter énstemmigt at be
tragte generalforsamlingen som lovlig
indkaldt og afholdt. Dagsordenen var —
efter valg af dirigent (1) — i øvrigt føl
gende:
2. Formandens beretning blev, efter at
forskellige spørgsmål var besvaret og en
kelte kommentarer fremsat, énstemmigt
godkendt.
3. og 4. Det af kassereren aflagte regn
skab for 1977 og det for 1978 udarbej
dede budget blev énstemmigt godkendt.
5. Det vedtoges ligeledes énstemmigt
at forhøje medlemskontingentet for 1978
i overensstemmelse med følgende:
Fra kr. 45 til kr. 50 for de 8 yngste
årgange,
fra kr. 90 til kr. 100 for de øvrige
medlemmer.
6. Om valg til formand oplyste diri
genten, at Kaj Dorph-Petersen (’43) —
uanset det i indkaldelsen til generalfor-

samlingen oplyste — havde erklæret sig
villig til at modtage genvalg som for
mand for Samfundet. Dorph-Petersen
(’43) blev énstemmigt genvalgt med ak
klamation.
7. Også næstformanden havde i hen
hold til det i indkaldelsen anførte erklæ
ret sig indforstået med at modtage gen
valg som medlem af Samfundets besty
relse. Ernst Schaumburg-Miiller (’29)
blev genvalgt med akklamation. Tilsva
rende gjaldt kassereren Jan Trier (’58).
Samfundets bestyrelse består herefter
— foruden af de ovennævnte medlem
mer — tillige af følgende, der alle er på
genvalg i 1979:

JUNI 1978

Klaus Aarup (’51),
John Richter (’47),
Mikkel Vass-Sørensen (’70) og
Lars Thuesen (74).
Som revisor genvalgtes Jørn Thomsen
(’31), som revisorsuppleant nyvalgtes
Philip la Cour (75), som decisor Leif
Berg (’19) og decisorsuppleant Mogens
Andreassen (’29).
8. Eventuelt. Under dette punkt på
dagsordenen havde forskellige af de til
stedeværende ordet, herunder dirigenten,
der redegjorde for den betydelige arv,
der ved fru Else Lindbergs død i form af
to legater vil komme Herlovianer-Fonden tilgode.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:
Jørgen Mazanti-Andersen (’45).

Formandens beretning
TRADITIONEN tro — og i øvrigt gan
ske naturligt — vil jeg indlede denne be
retning med at nævne navnene på de
medlemmer af Herlovianersamfundet og
andre herlovianere, som er døde siden
sidste generalforsamling:

Kaptajn Henrik Steenberg (’64) døde i
marts 1977.
Læge Erling Traustedt (TO) døde 23.
marts 77.
Kommandør Jørgen Miinter (IV ’20)
døde 25. april 77.
DANMARKb
pædagogiske
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Translatør Erik Valløe (’42) døde i juni
77.
Overlæge Christian Hvidt (’11) døde 29oktober 77.
Civilingeniør Jes Skovgaard-Petersen
(’35) døde 1. december 77.
Cand, polit, greve Bent Ahlefeldt-Laurvig (’14) døde i januar 78.
Fru Else Lindberg, hvis mand var fabri
kant Knud Lindberg (IV ’23), døde i
januar 78.
Professor Mogens Boserup (’28) døde
12. januar 78.
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Stabslæge Laurits Tarp (TI) døde i ja
nuar 78.
civilingeniør Ove Hagemann (’98) døde
1 5. januar 78.
Jeg vil henstille, at vi stående mindes
vore døde kammerater.
For sjette gang skal jeg nu ved en ge
neralforsamling i Herlovianersamfundet
berette om et dådrigt års virksomhed.
Vi er i øjeblikket 829 medlemmer i
Herlovianersamfundet — det er mange,
men ikke helt så mange som i fjor på
samme tid. Grunden er den enkle, at i
alt 76 medlemmer er blevet slettet på
grund af kontingentrestance eller har
meldt sig ud. Det lyder som en urrolig
høj restanceprocent, men er det i realite
ten ikke. Vor kasserer vil sikkert under
dag: ordenens punkt 3 redegøre for om
stændighederne, men jeg vil da godt forføjé — altså tilføje på forhånd — at det
store antal sletninger i dette år for en
stor del skyldes, at kassererens engleblide
sine ikke har tilladt ham så drastisk en
indgriben før efter adskillige års over
vejelser, henstillinger, rykkerskrivelser —
mer at han sluttelig nu har ment at måt
te gå til sagen — i øvrigt helt i forståelse
mec den øvrige bestyrelse. Kort sagt: det
er t dskillige år siden, vi sidst har slettet
restanter, men nu er det altså sket. Til
de nyslettede medlemmer og til alle an
dre,! der har mulighed for at melde sig
—
Redaktion:

Redaktør Sven Tito Achen (’40)
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Læge Mikkel Vass (’70)
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ind i Herlovianersamfundet, vil jeg blot
sige — i håbet om, at ordet når frem —
at de er mere end velkomne! Og da Sam
fundet her ikke vil gå og pleje smålige
økonomiske interesser, kan jeg love dem,
at de først vil blive pålignet kontingent
fra den dag, de melder sig ind.

I stedet for de således bortkomne 76
medlemmer og de 10, der døde siden
sidste generalforsamling, har vi fået 53
indmeldelser, hovedsagelig årgang ’77.
Det er helt pænt — men vi har da plads
til et par stykker endnu.
Herlovianersamfundet har budt disse
mange medlemmer på tre festlige arran
gementer i årets løb. Først den altid gyn
gende rusfest den 9- september i fjor.
Ombord på Svea Scarlett sejlede vi nogle
gange frem og tilbage mellem Tuborg
og Landskrona, godt spisende og drik
kende, dansende, talende og stundom
syngende. Det er en glædelig opmun
tring i en tung tid at kunne meddele, at
hverken skibet selv, dets rednings- eller
andet udstyr endsige dets besætning led
nogen form for overlast — bortset selv
følgelig fra, at et par af de alt for lavt
ophængte lysarmaturer blev lettere mole
sterede under Lanciers’en. Jeg har en
varm fornemmelse af, at denne festform
er ganske populær hos russerne og de
yngste årgange — så den skal såmænd
nok fortsætte nogle sæsoner endnu, selv
om vi vel efterhånden må chartre en
middelstor olietanker for at kunne huse
de stadig større årgange, som Herlufs
holm spyr fra sig.
Næste festlige sammenkomst var en
Mortensfest her i Assurandørernes Hus
den 11. november. Her indtog man en
nobel middag — og var derefter med til
en sjov auktion med Herlovianerens se
nior-redaktør Sven Tito Achen (’40) som
auktionarius. Auktionens udbytte tilfaldt
Herlovianersamfundet — altså alle os
829 medlemmer — og vil blive anvendt
som supplement til de bestående legat
midler.

Mens rusfesten mest henvendte sig til
de yngre årgange, sigtede Mortensfesten
på de mere modne, og jeg synes, det er

rimeligt, at vi i denne forening, der rum
mer medlemmer med cirka 7 0 års alders
forskel, bringer begge tilbud. Gennem
de sidste ret mange år har jeg været med
til fester med begge * målgrupper« — og
det er svært for mig at sige, hvor jeg har
moret mig bedst — men moret mig har
jeg begge steder. Dette siger jeg som en
inspiration til de mange, som endnu
ikke har taget initiativ ti at komme med
til festerne i Herlovianersamfundet: Det
er faktisk helt sjovt af bruge en aften på
at feste sammen med Imennesker, der har
gået i den samme skole som én selv.
Godt nok kan man tit føle sig lidt frem
med og mærkelig, når man kommer,
men ganske hurtigt falder man i snak,
og straks efter opdagør man, at snakken
og stemningen interesserer én!

Den tredje fest i Herlovianersamfun
det fandt sted lørdag den 14. januar
1978 — og det var | naturligvis Trollefesten. Da bestyrelsen stædigt har holdt
fast ved, at Trollefesten skulle være en
lørdag, den lørdag, der ligger nærmest
ved den 14. januar, og da denne lørdag
i år var den 14. januar præcis, kan vi vel
i år slippe for kritik for mangel på pie
tet og den slags. Desværre — i citations
tegn — »slap vi« også for skolens rektor
og forstander. De var[ naturligvis forhin
dret i at komme til hovedstaden på den
ne dag. Næste år håber vi at se begge
par! Trolletalen holdt Sven Tito Achen
— og det er min opfattelse, at festen var
lige vellykket for begge grupper af del
tagere: jubilarerne fra årgang ’17 og ’22
— og samfundets helt unge medlemmer.
Denne forbrødring tværs over genera
tionskløften er en af de muligheder, Her
lovianersamfundet helt suverænt kan
byde på.
Det var festerne. Ikke mindre vigtigt
er medlemsbladet Herlovianeren. Det er
atter i år udkommet punktligt og vel
redigeret, fornøjeligt og informativt. En
varm tak til Philippe[ Grandjean, bladets
personaliaredaktør, der desværre for os
nu. er på langvarigt studieophold i De
Forenede Stater. En anden tak til en an
den læge, Mikkel Vass Sørensen, der

Til generalforsamlingen var forberedt
hyldesttaler for den afgående formand,
og til dette nummer af Herlovianeren en
afskedsartikel med portreet. Alt dette
kunne kasseres. Nu må Dorph nøjes med
et fiksérbillede fra Trolleballet på Skolen
14. januar 1940.

også har meddelt os, at han må frasige
sig det muntre og ærefulde job som ju
nior-redaktør — og en tredje tak til Sven
Tito Achen, bladets senior-redaktør og
utrættelige drivkraft, der ligeledes har
meddelt os, at han er trættet og vil fra
sige sig hvervet. I virkeligheden er dette
frafald katastrofalt for vor presse. Red
ningen kan blot findes på to måder. En
ten finder vi en eller to eller tre nye
redaktører til bladet — og det er natur
ligvis den mulighed, som ikke mindst
Sven Tito Achen vil foretrække — eller
også tager vi Achen på ordet. Han har
tydeligt tilkendegivet, at hans ambition
er at have redigeret Herlovianeren under
mindst tre forstandere, og da forstande
ren nu er prolongeret — en beslutning,
som Herlovianersamfundets bestyrelse
hilser med udelt glæde, uden dog derved
at ville markere nogen form for indblanden i skolens styrelse — ville det nok
være rimeligt, om Achen også prolonge
rede sig selv. Ligeledes har Achen til
kendegivet, at han ville fortsætte som
redaktør lige så længe, som jeg fortsatte
som formand. OK — der skal være for
mandsvalg lidt senere — så kan vi vel
snakkes ved!
Hvad der end sker omkring bladets
redaktion, vil jeg godt på Herlovianer
samfundets vegne og på alle dets 829
medlemmers vegne sige Achen, Mikkel
og Grandjean en uhyre hjertelig tak for
deres arbejde, deres talent og deres re
sultater. I har virkelig bidraget stærkt
til, at vi, der har gået på Herlufsholm,
ikke blot er forhenværende disciple, men
nutidige herlovianere!
En tredje aktivitet i Herlovianersamfundet er legaterne. Vi disponerer over

en legatkapital på cirka 300.000 kroner,
og hertil kommer et årligt beløb til ud
deling fra Herbert Rouenvilles og Hu
strus Legat, en portion på i øjeblikket
5000 kroner om året. Renterne af legat
formuen, plus de 5000 Rouenville-kroner, plus de knap 1000 kroner fra Mortens-auktionen er til uddeling blandt ho
vedsagelig herlovianere under uddannel
se, men også enker efter herlovianere.
Rouenvilles legat har sin egen bestyrelse:
Højesteretssagfører Hjermind (’29), Sko
lens forstander og Herlovianersamfun
dets formand. Dette meget store legat
yder også bidrag til, at en række elever
på skolen kan få moderation i skolepen
gene. Herlovianersamfundets legater på
i alt cirka 300.000 kroner bestyres af
Herlovianersamfundets bestyrelse. Ved
uddelingen af portioner til uddannelsessøgede er det især Samfundets to yngste
bestyrelsesmedlemmer, der træffer afgø
relserne. Naturligvis i nært samarbejde
med kassereren.
Så er der de aktiviteter, der ikke di
rekte møder medlemmernes øjne — nem
lig bestyrelsens utrættelige møder. Her
foregår det gigantiske planlægningsar
bejde, her drøftes alle samfundsanliggen
der, her smedes rænker, her støbes kug
ler — og samtidig går det som en seriøs
rød tråd gennem arbejdet både at holde

kontakten vedlige mellem herlovianere
uanset årgang, og mellem herlovianere
og deres gamle skole. Bestyrelsen er re
præsenteret ved skolens Trollefest i den
årle morgen, bestyrelsen er repræsenteret
ved dimissionsfesten, bestyrelsen hylder
afgående rektorer og til jubler nye — og
bestyrelsen er ligeledes repræsenteret i
Herlufsholm-Fondens bestyrelse. Her er
for øvrigt ret væsentlige midler at for
valte. De anvendes for størstedelen til
nedbringelse af skolepenge og dermed i
bestræbelserne på at undgå, at skolen får
for stærk social slagside. HerlufsholmFonden får for øvrigt i sikkert nær frem
tid tilført yderligere kapital, et emne,
som denne generalforsamlings dirigent
muligvis under eventuelt kan give sig
selv ordet for yderligere at uddybe.
Og så er der endelig kassererens helte
modige og ganske uselviske indsats. Nu
er det jo vældig morsomt at være for
mand og holde muntre taler og tage
æren og sole sig i medlemmernes for
nøjelse. At være kasserer er noget gan
ske andet. Det er ham, der skal sørge for
medlemslisten, for kontingentets opkræv
ning, for at svinge blodøksen over re
stanterne, for at sørge for både Samfun
dets og legaternes midlers bedst mulige
anbringelse og forrentning, for at betale
vores regninger, for at aflægge regnskab
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— som altid bliver kritiseret — og for at
opstille næste års budget med dertil hø
rende kontingentfastsættelse. Dette job
bestrider Jan Trier på en underfuldt for
tryllende måde. Aldrig er der slinger i
vasen, altid er alting på det rene, og al
ligevel møder han altid veloplagt og for
nøjelig. Han er ganske simpelt uvurder
lig for vort Samfund, og vi skylder ham
en enormt stor varm tak for hans helt
enestående gode arbejde. Han er heldig
vis villig til at modtage genvalg — og
Gud nåde og trøste jer, om I ikke kårer
han enstemmigt!
Nu har jeg skrevet en dum fejl i Her
lovianeren — nemlig at juniormedlem
met Lars Thuesen (’74) er på valg i år.
Døt er han ikke, eftersom han blev valgt
i jor for en to års periode. Lars Thueseiji bliver altså automatisk siddende til
næste år — og ligeså John Richter (’47),
Klaus Aarup (’51) og Mikkel Vass Sø
rensen (’70), der alle tre blev genvalgt
sic ste år — også for en to års periode.
Herlovianersamfundets bestyrelse be
stir ifølge lovene af mindst fem, højst
sy ' medlemmer. Og formanden er inkluderet i dette antal.

Under punkt 6 på dagsordenen i dag
skil en ny formand vælges. Jeg har offe itligt proklameret, at jeg vil holde op
ni, ikke på grund af overvældende ulyst
eller træthed eller andre grunde, men
kt n fordi jeg synes, at en formand, der
nemt kommer til at præge fester og an
dre foranstaltninger meget personligt,
ikte bør sidde for længe. Og jeg har
siddet i seks år. Skjules kan det imidler
tid ikke, at jeg har været udsat for et tilsy leladende velment, uimodståeligt hårdt
pres for at tage nok en to-års periode,
bl tndt andet med det argument, at Herlo nanersamfundet ikke burde skifte for
mind samme år, som Herlufsholm skif
te- forstander — og i øvrigt også samme
år som Herlufsholm-Fonden antagelig
skil have ny formand. Fremdeles vil det
vt :re mig muligt, hvis jeg vælges en
g: ng til, at lægge et hårdt moralsk pres
pi Achen til at fortsætte som Herloviar erens redaktør, idet han har givet et
2 !4

tilsagn om at blive lige så længe som
jeg. Et pres yderligere — og et meget
væsentligt — er, at bestyrelsens senior
medlem, Ernst Schaumburg-Miiller (’29),
har stillet i udsigt, at han ligeledes vil
modtage genvalg, hvis jeg holder en sæ
son endnu. Jeg vil ikke skjule, at initia
tivtageren til denne nye udvikling i Her
lovianersamfundets interne magtspil er
John Richter, der ellers af en enstemmig
bestyrelse var udpeget som formands
kandidat.

Jeg vil fremhæve, at eventuelle nye
kandidater til formands- eller bestyrelses
poster ikke behøver at være forvarslet
over for bestyrelsen eller andre. De kan
godt vælges spontant af forsamlingen
her.
Dette var min beretning om Herlovi
anersamfundets virke siden sidste gene
ralforsamling. Bestyrelsen og jeg vil med
glæde besvare spørgsmål og deltage i
debat om den.
Kaj Dorph-Petersen (’43).

Kanotur

Spisesalen
BORDENE i spisesalen stod på langs
endnu i 1933. Mon det ikke var FriisHansen, der fik dem på tværs? Venlig
hilsen
Henrik Hertig (’33).
I NR. 20 spørges i tilslutning til billedet
af spisesalen, hvornår bordene blev flyt
tet om fra to på langs til otte på tværs.
Det skete i midten af 19.30’erne. Den of
ficielle begrundelse var, at pladsen der
ved blev bedre udnyttet. Den virkelige
årsag til ændringen var dog, at lystighed
forplantede sig for let ved de lange bor
de. Denne oplysning kommer næppe
som en overraskelse for dem, der erin
drer stemningen, som den undertiden
kunne være, ved det langbord, hvor Stef
som kostinspektør præsiderede for bord
enden.
Holger N. Knudsen (’40).

I LIGHED med sidste år vil jeg i år ar
rangere en kanotur ned ad Susåen for
gamle Soranere og Herlovianere. Den
kommer denne gang til at foregå den
første weekend i september, altså fra
fredag 1. til søndag 3., og programmet
bliver som følger:
Start i Sorø kl. 14.30 (mødested ved
kirken), de sidste indkøb besørges her
(ikke mulighed senere), fælles transport
Sorø—Næsby Bro, afgang fra Næsby Bro
kl. 16.00 (her kan man evt. støde til, der
er parkeringsmulighedp, to overnatnin
ger i telt på forud fastlagte pladser, an
komst til Næstved] sent søndag efter
middag. Fælles transport tilbage til Sorø/
Næsby Bro mulig, men ikke inkluderet
i prisen.
»Veteraner« vil bemærke, at afgangs
tidspunkt og -sted er ændret. Det har det
dobbelte formål, dels at give fredag for
middags-arbejdende ' en chance, dels at
undgå den første aftens traditionelle telt
slagning og madlavning i bælgravende
mørke — noget det | vistnok er sjovest at
tænke tilbage på.
Kanoerne, der er to-personers, er fra
udlejerens side kun udstyrer med øse og
redningsveste. Alt amtet nødvendigt —
telt, kogegrejer, vanddunk, o.s.v. — rpå
man selv medbringe. Oplysninger kan i
øvrigt fås ved henvendelse til mig.
Prisen bliver kr. 95,- pr. deltager,
hvilket dækker leje af kano, transport

Sorø—Næsby Bro og dækning af udgif
terne i forbindelse med arrangementet.
Bindende tilmelding (meget gerne,
men ikke nødvendigvis, »holdvis«) skal
være mig i hænde senest fredag 30. juni,
ledsaget af et depositum på kr. 40,- pr.
deltager.
Per Salling,
Peter Fabersgade 16, st.tv.,
2200 København N.

*
Fugleskydningen: Lørdag 19. august.

Dernedefra
DET faktum, at studentereksamen nær
mer sig med hastige skridt, får mange
kommende studenter til at reflektere
over deres tid på Skolen, og hvad den
har givet dem af gode og dårlige ople
velser.
For mange er det en mærkelig for
nemmelse, at den lange skoletid om få
måneder er forbi, og at man igen må er
kende, at vi bliver nogle af de små i
samfundet. Alt dette giver den sidste tid
i 3.G en speciel stemning. Men lad os
springe tilbage til tiden efter juleferien,
som i år sluttede 4. januar.
Der blev 11. februar afholdt en fest
for gymnasiet under helt nye former,
idet der i forbindelse med en musikaften
blev arrangeret karneval. Gruppen
»Skunk Funk« bidrog med sin stærkt
rytmiske musik til aftenens succes. En
del af æren kan også tilfalde festdelta
gerne, som havde bidraget med sjove og
fantasifulde kostumer. Man kunne så
ledes opleve at se en postkasse træde
dansen med en brusekabine. I det hele
taget må arrangementet betegnes som et
positivt initiativ, som forhåbentlig, gen
tages.

Som følge af at rejser i fremtiden
ikke må finde sted i 3.G, måtte 2.G her
i foråret hastigt arrangere sine rejser. På
grund af tidspresset lykkedes det kun to
klasser at tage af sted. Således måtte 2.G
my. og 2.G sa. blive hjemme, da de ikke
kunne nå at finde ledsagende lærere. De
andre klasser, henholdsvis 2.G mx. og
2.G sb., benyttede lejligheden til at se
Rom. Anden G mx. drog af 14. februar,
og 2.G sb. 3. april, og alle tilbragte syv
dejlige dage med at beskue seværdighe
derne og nyde de talrige glæder, som
Rem i øvrigt byder på, og alle vendte
godt udmattede hjem, som man kunne
forvente.
I dagene 7. til 10. marts afholdtes ter
minsprøver for 3.G, 2. real og 3. real.
Endnu et nyt initiativ førte til, at 9klasse i forbindelse med bleballet opførte
en komedie, således at underskolen på
denne måde fik sin egen komedie. Det
blev Oscar Wildes »Canterville spøgel
set«, og det blev gennemført med stort
held.
Den 13. april havde Skolen, som led
i dens publicity-fremstød, besøg af elever
fra en engelsk kostskole. Disse blev vist
rundt på skolens område og faldt ofte i
snak med skolens elever.
Den følgende lørdag var der for 3.G’s

kostelever en middag på »Det Røde
Pakhus« i Næstved. Middagen blev af
holdt i hyggelige omgivelser med høj
stemning, da det nok var sidste gang, at
kosteleverne var samlet på denne måde.
Dagen da studenterhuerne skulle prø
ves, den 18. april, udviklede sig til en
særdeles festlig dag. Hågensen bød på
drinks og wienerbrød for de kommende
studenter i deres hyggelige kælder. Her
efter blev der traditionen trø givet en
kasse øl af de elever i hver klasse, som
var indehaver af det største og det mind
ste hoved. Festen fortsatte på naturlig
måde på Axeltorv, hvor der blev sunget
fædrelandssange og danset i springvan
det. Senere på aftenen blev et af klasse
værelserne hurtigt og nødtørftigt om
dannet til discotek, således at festen end
nu i nogle timer kunne give genlyd.
Denne improviserede fest viste tyde
ligt, at de ydre rammer ved et sådant ar
rangement kan være nok så ubetydelige,
blot feststemningen er til stede.
Optimisterne havde måske håbet, at
vinteren og dermed pausen i vores ne
derlag for vores glorværdige skolehold i
fodbold havde givet spillerne fornyet
håb, kræfter og inspiration til at ændre
på de katastrofale resultater. Disse må
jeg skuffe ved at meddele, at Skolen er

»Nej aldrig, nej aldrig var her så skønt
som i år, så skønt som i år...«
Fot. Erik Petersen 1964.
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starret med to nederlag, der dog må be
tragtes som en fremgang, idet vi nu kun
ne nøjes med at tabe med følgende mar
kante tal:
Herlufsholm—Birkerød 2—4.
Herlufsholm—Sorø 0—10.
Den 3. maj er 3.G’s sidste skoledag,
og allerede fem dage efter begynder al
voren.
Anders Jessen, 3.G my.

var helt hans egen beslutning, men så
var vi, der stod ham nær, også klar over,
at lyset var ved at brænde ud.
Få dage senere sov han stille ind. Han
vil efterlade sig et enormt savn, men
samtidig en følelse af taknemmelighed

hos de mennesker, der var så heldige at
få lov at lære ham at kende. En mand af
sjælden eller enestående karat er død.
Herlufsholm kan være stolt af ham.
Joan Hagemann,
enke efter Hans Hagemann (’41).

Bent Ahlefeldt-Laurvig
1896-1978

Ove
Hagemann
1880-1978
CIVILINGENIØR Ove Hagemann ('98)
døde den 16. januar. Han bevarede til
sin død sin humor, sin sjælelige styrke
ot sin værdighed. Trods blindhed, døv
hed og selv om han efter en lammelse i
benet var henvist til rullestol i et plejehj :m, formåede han til det sidste at hol
de sig orienteret om omverdenen, som
interesserede ham levende. Han var i
bc gstaveligste forstand ukuelig, og trods
htns umenneskelige fysiske handicap var
det en glæde og berigelse at være sam
men med ham. Han blev ramt af mange
store sorger, men han havde altid evne
og overskud til at komme igennem, så
han kunne hjælpe andre. Selv de sidste år,
hvor han var totalt afhængig af andre,
klarede han uden at miste et gran af sin
værdighed.
Han mistede som 10-årig sin moder
og blev sendt til Herlufsholm. Skolen
kom til at betyde kolossalt meget for
ham, og han svigtede nødig en Trolledtg. Endog nu i år havde han i kraft af
si i personlighed fået tvunget igennem,
at der var arrangeret transport til Her
lt fsholm, og han havde overtalt hjælpere
ti at tage med sig, skønt alle vidste, at
han var dødssyg. Han blev efter forlan
gende vækket, så han kunne nå frem til
ti len. At han alligevel måtte forsømme,
2’6

MEDDELELSEN om Bent AhlefeldtLaurvigs (T4) pludselige Bortgang kom
som et Chock for hans talrige Venner,
baade her og i Amerika. Han havde lige
overstaaet en langvarig, smertefuld Syg
dom og glædede sig til at komme hjem
til Foraaret.
Bent følte sig stærkt knyttet til Dan
mark, som altid var i hans Tanker, og
han var en trofast Ven.
Under sidste Verdenskrig forlod han
uden Betænkning en betroet Stilling hos
Morgan for at stille sin store Erfaring,
sin Viden og sine Forbindelser til Raadighed for det danske Gesandtskab, og

hans Virke blev til megen Gavn for
Danmark.
Han var en stor Idealist, der aldrig
gik paa Accord med noget, han ikke syn
tes var Ret.
Han bevarede til det sidste sine For
bindelser med den danske Repræsenta
tion og alle de Venner, med hvem han
havde arbejdet sammen.
Vi vil savne ham, og vore Tanker vil
gaa til hans Enke, der har været hans
bedste Støtte baade i gode og i svære
Tider.
Ære være Hans Minde!
Vincens Steensen de Leih (’14).

Melchiors eget eksemplar
HANS Bøchman Melchiors »Historisk
efterretning om den frie adelige skole
Herlufsholm«, fra 1822, er sikkert det
vægtigste og mest attråede stykke herlovianerlitteratur, som findes. Den er efter
hånden ved at blive sjælden, og det er ikke
mærkeligt. Der bliver flere og flere herlovianere, mens bogens oplag går den an
den vej. Hvor mange blev der trykt i
1822? Fem hundrede eksemplarer? Næp
pe meget mere. Hvor mange af dem eksi
sterer stadig, efter 156 års ildebrande,
vandskader, skibsforlis, bombardementer
og pulterkammerrydninger?
Et eksemplar af bogen er i øjeblikket
til salg i Arnold Buscks Antikvariat, Fiol
stræde 24, 1171 København K. telefon
(01) 13 4990. Det er komplet, med alle

kobberstukne prospek :er, landkort og
andre bilag, men det er noget andet, som
gør det til et særdeles specielt eksemplar.
Som det fremgår af en dedikation på
titelbladet er bogen en gave »Til S. T.
Jomfrue M. Øchslein, Venskabeligt fra
Forfatteren. Herlufsholm d. 1. Jan.
1831«. Melchior døde senere samme år.
Som man véd, var han selv herlovianer,
født 1773 og student fra 1790. Jomfru
Marie Øchslein, født 1785, var Skolens
oldfrue 1824—63. Ifølge Leth (p. 480)
omfattede hun »altic disciplene og deres
anliggender med levende interesse; uden
nogensinde at tabe sin livlighed og sit
lune røgtede hun trofast sin gerning til
sin højeste alder«.
I 1846 blev bogen skænket videre »Fra

Udsnit af maleri fra Melchiors skoletid,
1780’erne. Billedet er muligvis en ko-pi
af et nu forsvundet maleri af Jens Juel,
se Herlovianeren nr. 11, 1975, side 132.
Tilhører kammerherreinde Regitze Win
kel.

Jomf. Øchslein til Liebe«. Det må være
skuespiller Johannes Theodor Julius
Liebe, født 1823, discipel på Herlufsholm
1832—40, men først student 1845. Han
noterer, stadig på titelbladet, at »Denne
Bog testamenteres til P. C. Zahle, cand,
theol, dimit. 1844 fra Herlufsholm«.
Zahles navn er streget over og i en anden
hånd erstattet med »Sophus Hennings,
Etatsraad, C2, DM, Student fra Herlufs
holm 1864«.
Længere er ejerrækken ikke ført. So
phus Hennings døde 1916. Hans søn,
Alexander Louis Frederik Hennings, som
også var herlovianer (T899), døde 1940.
Han var morbroder til P. C. Florian-Lar
sen (T923), som døde for en halv snes
år siden. Om bogen har fulgt den her
antydede arvegang fra Sophus Hennings’
død 1916, vides der dog ingenting om.
Formodentlig ikke, da Hennings junior
og Florian-Larsen næppe ville have und
ladt at føje deres navne til den øvrige
herlovianske ejerlængde.
Alt dette er fængslende, men dog kun
begyndelsen. I bogens afsnit om »Dis
ciplene fra 1755 indtil nuværende tid«
(p. 316—30), en fortegnelse over dimit
terede, år for år, er der indført tilføjel
ser: supplerende oplysninger om liv og
karriere, opholdssted, forflyttelser, entledigelser, dødsår. Tilføjelserne bliver des
talrigere og udførligere, jo længere vi
kommer op i tiden. De er tydeligvis ført
gennem mange år, i flere forskellige
håndskrifter, som dog alle, også de go
tiske, er let læselige.
Men nu kommer det allerusædvanligste: Bagest i bogen er indsat 20 blade
med minutiøse håndskrevne fortegnelser
over dimitterede fra Herlufsholm, begyn

dende 1822 og, i mindst tre forskellige
hænder, ført frem til og med 1892. For
hvert enkelt navn oplyses samtlige karak
terer ved examen artium.: dansk stil, latin,
latinsk stil, græsk, hebraisk, religion, hi
storie, geografi, aritmetik, geometri,
tydsk, fransk, physik, samt gennemsnittet.
Det var i 1822. Syvti år senere så fagene
således ud: Dansk stil I, dansk stil II,
oldnordisk, fransk, tysk, engelsk, historie,
latin mundtlig, latin skriftlig, græsk, na
turlære. aritmetik skriftlig, aritmetik
mundtlig, geometri skriftlig, geometri
mundtlig, fysik, kemisk fysik. Hertil
kommer, i vekslende omfang, oplysnin
ger om faderens stilling, fødselsår og
-dato, senere eksamener, ansættelser, bo
pæl, titler m.m.
Her kan man se f.eks., at I. C. C. Ib
sen, student fra 1843, og A. Sehested,
student fra 1847, begge faldt ved Frede
ricia 6. juli 1849. Eller at R. P. P. Hviid
(’1856), Polyt. Cand., gik til Ruusland,
medens Wilhelm Balthasar Petersen
(T865) fik sin lægeeksamen i 1872 og
26. september 1875 døde som hollandsk
militairlæge i Samarang på Sumatra.
Eller jeg kan se, at min morfar, Tage
Einar Schack, student fra 1877, fik ug-H

i historie og tg-|- i naturlære, og blev
cand, theol, i juni 1885.
De indsatte blade er skrevet med sam
me hånd fra begyndelsen i 1822 til og
med 1830, et halvt år før Melchior skæn
kede Jomfru Øchslein bogen. Skriften
er den samme som i Melchiors dedika
tion. Det er altså Melchiors egenhændige
tilføjelser, vi her har (ligesom, delvis, på
side 316—30). I årene 1831—46, altså
Jomfru Øchsleins ejertid, er optegnelser
ne indført af en eller flere personer uden
større skriverutine. Fra 1847 er skriften
igen bedre, og samme hånd fortsætter til
1892, bogen ud. Liebe døde i 1893, men
det kan ikke være ham, som har indført
disse optegnelser. Hans skrift har man i
den testamentariske overdragelse til P. C.
Zahle på titelbladet. Derimod kunne
skriften godt stamme fra samme hånd,
som, også på titelbladet, har tilføjet nav
net på den anden testamentariske arv
tager, »Sophus Hennings«. I så fald for
modentlig P. C. Zahle. Han døde 1898.
Bogen er bestemt et nærmere studium
værd. Den koster 500 kr. Bør Herlovianersamfundet eller Herlufsholm ikke
sikre sig den? Eller findes der en mæcen
i vore rækker?
S.T.A.
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Ef er at Personalias hidtidige red
ak ør, læge Philippe Grandjean
(’(8), er rejst til New York, har
Personalia fået ny redaktør: Hen
rik Bahn-Petersen (’72). Læsere
af Herlovianeren, der langs hen
ad vejen måtte ligge inde med
P«rsonalia-stof, er herefter meget
ve komne til at sende dette til
Henrik Bahn-Petersen, Solvej 8,
1. sal tv., 3400 Hillerød.

1 marts-nummeret af SvB —
svenske boghandleres og bogfor
læ æeres blad — belyser bogfor
læggeren Adam Helms {'23)
spørgsmålet om, hvorfor automa
tis k databehandling endnu ikke
udnyttes i den svenske bogbranch e. Svenska Dagbladet har samtic ig den 26. marts bragt en ar
tikel om og med Adam Helms.
I artiklen beretter Adam Helms
bl a. om en række markante bogfo -læggere.
I de seneste år er der ført en
betydelig debat omkring de dan
ske kommuners økonomiske forh< Id — specielt omlægningen fra
refusioner til bloktilskud. En del
ta jer i debatten er kontorchef,
cand. scient, pol. Mogens Bra
brand Jensen (’62), der i »Dan
ske Kommuner« den 22. marts
skrev om »Finansministeriet og/
el er privatlivets fred — på vej til
1"84, hvor staten kontrollerer
al:«.
Det danske ishockeylandsholds
tr ener, Richard David, foreslog i
slitningen af 1977, at Pondus
C ip’en burde laves om til et
mini-VM. Berlingske Tidende
kunne den 15. marts meddele, at
landstræneren nu bakkes op af
n es tform anden i Dansk Ishockey
Union, arkitekt Paul A. Ammenterp (’42). Ammentorp har udaibejdet et oplæg om sagen til
fc rbundet.
Forstander, dr. agro. Paul
A eergaard (IV ’24) har hos Mac
h' illan Ltd., London, udgivet et
tobindsværk »Seed Pathology«.
Værket, der er på ca. 1200 sider,
o nhandler plantesygdomme, hvis
smitte spredes med frø, og som
o te forårsager ødelæggende epid mier på afgrøder. Paul Neerg lard kan glæde sig over en betj delig interesse for værket, idet
d :r på udgivelsesdagen i novemb:r 1977 var indgået så mange
forudbestillinger, at værket næ
s' en var udsolgt.
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På høringen i København, 30.
januar, om de danske efterret
ningstjenester
afslørede
lærer
Petter Sommerfelt (’65), at
PRG’s informationskontor i 1972
blev aflyttet i København. PRG
var den provisoriske regering for
de befriede områder i Sydvietnam, og Petter Sommerfelt var
dengang medlem af landsledelsen
for de danske Vietnamkomiteer.
Affæren omtales i en bog, som
udkommer på forlaget Demos.

Som udsending for Internatio
nal Press Institute (London) pro
testerede
chefredaktør
Bent
Thorndahl (’47) på det tjekkiske
udenrigsministerium i Praha i
januar mod fængslingen af jour
nalisten Jiri Lederer, som er en
af underskriverne på Charter 77.
To gange nægtede den tjekkiske
ambassade i København at udste
de visum til Thorndahl, men en
delig lykkedes det, da det danske
udenrigsministerium udtrykte sin
interesse for besøget. I Praha
mente man, at Politiken, Thorndahis avis, var uvenligt stemt
over for Tjekkoslovakiet.

Professor emeritus F. J. Billeskov Jansen (’24) konstaterede i
Politikens kronik 6. februar, at
kollegaen Jörgen Dines Johansen,
der er professor i Odense, dårligt
nok er i stand til at forstå en
dansk tekst fra 1830. Kronikkens
titel var »Marxistisk litteraturkri
tik«.
Solens varme kan fanges i pa
rabolspejle og udnyttes til at op
varme vand og dermed spare på
kostbart brændsel. Et dansk for
søg i Hjørring foregår under le
delse af major A. B. Aller (’54),
og han håber, at konstruktionen
kan komme mange mennesker i
udviklingslandene til gavn.

1. reservelæge Finn Hanberg
Sørensen (’54) har modtaget den
medicinske doktorgrad ved Århus
Universitet og har af Sundheds
styrelsen fået tilladelse til at kal
de sig speciallæge i kirurgisk ga
stroenterologi. Klassekammeraten,
Flemming Buch-Larsen (’54), er
samtidig blevet speciallæge i
anæstesiologi.
Læge Johs. Hulgaard (’50) har
skrevet bogen om »Idrætsska
der«, som er udgivet af Berling
ske Leksikonbibliotek.
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I Ugeskrift for Læger skrev
Niels Agdal (’65) 23. januar om
et tilfælde af kvælning i en sik
kerhedssele i en bil. 13. februar
skrev Sven Fogh (’46) om unød
vendige dødsfald, fordi tilfælde
af turist-malaria ikke bliver diag
nosticeret tidligt nok.

Den 20. marts 1978 var det
15 0-årsdagen for Henrik Ibsens
fødsel. I den anledning bragte
Politiken den 17. marts en »fød
selsdagssamtale« med Henrik Ib
sens barnebarn, skuespilleren og
instruktøren Joen Bille (’62).
I forbindelse med læge Phi
lippe Grandjeans (’68) afrejse til
New York bragte Politiken den
25. februar et kalejdoskopisk por
træt af den rejsende. Grandjean
oplyste, at han netop har taget
10.000 blodprøver for at kunne
sætte noget meningsfyldt sammen
om bly i blodet. Samtidig oply
stes de, at Det europæiske Fælles
skab har tildelt Hygiejnisk Insti
tuts chef, Bo Holma, 200.000 kr.
til en videre undersøgelse af for
ureningsgrænserne på arbejds
pladserne. Grandjean skal forestå
projektet.

Jyllands-Posten kunne den 13februar meddele, at A. Christian
Ejnar Revenflow-Mourier (’64)
har deponeret sin advokatbeskik
kelse i justitsministeriet.
Bo Morlil (’54), Vancouver,
B.C., Canada, blev i oktober
1976 gift med Marianela fra Chi
le. Bo Morti 1 blev i maj 1977
Master of Business Administra
tion.
I Ugeskrift for Læger 1978/8,
har læge Jørgen Linde (’61)
skrevet en artikel om Livstruende
bradykardi induceret af beta-receptorblokker.

Dønningerne efter det kom
munale valgslag i marts måned
er ved at lægge sig. I valget del
tog formanden for Borgerlisten i
Fredensborg-Humlebæk kommu
ne, Percy Finsen (’54). Til Poli
tiken udtalte Percy Finsen den
28. januar, at Borgerlisten ville
søge at fremme den kvindelige
repræsentation i kommunalbesty
relsen.
Det er i Politiken den 2. fe
bruar 1978 meddelt, at Stephan
Zytphen-Adeler (’64) er blevet

beskikket som tolk og translatør
i engelsk.
Corsaren bragte den 16. september 1977 en tegneserie, hvori
bl.a. følgende replikker falder.
»Min store fætter ku ikke kom
me i gymnasiet på grund af stav
ningen.« — »Kom han i hjælpe
klasse?« — »Nej, han blev sendt
til Herlufsholm.«

Marianne Andersen (’72), dat
ter af Frozen, blev i påsken 1976
gift med Robin Anker-Petersen
(Rap) (’72). De studerer begge
teologi i Oxford.

Andreas Lemnann (’72), som
blev cand. jut. i januar 1977,
studerer nu ved Instituttet for
Europaret véd universitetet i Nice
i kraft af et stipendium fra den
franske regjering. Andre herlovi
anere, som studerer i udlandet,
er: Michael Møller (’72), der la
ser økonomi ved det amerikanske
universitet i Milano, og Otto
Reedtz-Thott (’73), der læser bu
siness ved Massachusetts Institute
of Technolögy.
Studenterforeningen, der er et
yndet mødested for mange her
lovianere, har valgt stud. mere.
Niels Brun (M4) som senior, og
stud. mere. William Daniel Brüel
(’75) og stud. jur. Jesper Tyge
Rothe (’751) som medlemmer af
repræsentantskabet.

Kapelmester John Frandsen
(IV ’34) er blevet mere og mere
optaget af den danske komponist
Rued Langgaard og dirigerede
Langgaards sjette symfoni, »D n
Himmelri vende«, ved- torsdags
koncerten 8. december. Frandsen
har tidligere indspillet Lang
gaards fjerde symfoni med succes.
Claus Levinsen (’72) medvirkede
i radioens musikmagasin 1. ja
nuar 1978. Hans Otto Jørgensen
(’63) spiller piano i Teis-Nygaards jazzband.
To herlovianere skrev kommentarer i Politiken i november:
Lorenz Ferdinand (’40), der er
formand for Dansk Ornitologisk
Forening, mener, at administra
tionen af jagtloven bør være
mere fuglevenlig og i øvrigt
overflyttes fra landbrugsministeriet til miljøministeriet. Radio
rådsmedlem
Jørgen Knudsen
(’44) mer er, at transmissionen i
TV af rellamer på fodboldspille
re m.v. bør standses eller betales.

