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Herlovianersamfundets
bestyrelsesmedlemmer
og embedsmænd m.v.

Husk at melde flytning m.v.
- og gør det rigtigt
I.

Flemming Tolstrup (’24), formand, Strandvej 132,

A. Flytning fra et sted i Danrnsrk (ekskl.
Grønland) til et andet samt flytning fra
Danmark (ekskl. Grønland) til Norge,
Sverige, Finland eller Island anmeldes
til postkontoret i fraflytningsbyen. Post
kontoret vil herefter automatisk (1) un
derrette avispostkontoret, som retter
den pågældende adresseplade, og (2)
give besked om flytningen til HER
LOVIANERENs ekspedition. I sådanne
tilfælde er flytteanmeldei^e til HERLOVIANERSAMFUNDET altså overflø
dig.

2900 Hellerup. HE 4898.

Jorgen Damgaard (’34), næstformand og kasserer,
Købmagergade 55, 1150 København K. (01) 14 44 83.

Ernst Schaumburg-Müller (’29), Tårbæk Strandvej
113, 2930 Klampenborg. OM: Bellevue 780.
Per Seidenfaden (R’31), Norgesmindevej 11, 2900

Hellerup. HE 2868.
Klaus Aarup (’51), c/o Knud Lindberg A/S, Isievdal-

B. Flytning til udlandet (ekskl. Norge,
Sverige, Finland og Island, men inkl.
Grønland): anmeldes til HERLOVIANE
RENs ekspedition, Bredesvinget 11,
2830 Virum.

vej 200, 2610 Rødovre (01) 94 38 00.

Eivind Sveinbjørnsson (’65), sekretær, Egedal, 2980
Kokkedal. (01) 86 00 80.

C. Flytning fra udlandet (herunder Nor
ge, Sverige, Finland, Island cg Grøn
land) eller mellem to udenlandske
adresser: anmeldes til HERLOVIANE
RENs ekspedition.

Finn Kirstein (’59), suppleant, Ved Lindevangen 16,
2000 København F. FA 3912.

Niels Faaborg Ottosen (’31), revisor, Abildgårds-

II.

vej 24, 2830 Virum. (01) 84 86 97.

Jorn Thomsen (’31), suppleant for revisor, Classensgade 60, 2100 København 0. ØB 6825.

Otto Irminger Kaarsberg (’12), decisor, Strandvej 61,

2100 København 0. RY 2242.
Leif Berg (’19), suppleant for decisor, Overgaden

oven Vandet 52, 1415 København K. SU 7059.

Lennart Konow (’54), HERLOVIANERSAMFUNDETS
medlemsfortegnelse og HERLOVIANERENs ekspe
dition, Bredesvinget 11, 2830 Virum. (01) 85 25 40.

Adresseændringer

Meddelelser om stillings- og navnefor
andringer m. v. bedes givet til HER
LOVIANERENs ekspedition. Som tid
ligere meddelt vil stillingsforandringer
fremtidig kun blive registreret i med
lemsfortegnelsen, ikke på postvæse
nets adresseplader.

111. Anmodninger om indmeldelse bedes
givet til HERLOVIANERENs ekspedi
tion.

IV. Indbetaling af medlemsbidrag sker til
HERLOVIANERSAMFUNDETS kasse
rer. Giroindbetalingskort udsendes til
hvert enkelt medlem hvert forår.
V.

Meddelelser om fejl og unøjagtigheder
i medlemsfortegnelsen bedes givet til
HERLOVIANERENs ekspedition.
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Herlovianeren nr. 4 . 1969

Herlufsholm i dag og i morgen
En høring i april 1969
Ved et velbesøgt arrangement - med da
mer! — afvikledes den af Herlovianersamfundet arrangerede høring mellem Herlufsholms ledelse og 6 forhenværende
diple af forskellig alder på Grand Café
den 29. april 1969.
Man varmede op med et godt trakte
ment: gule ærter og pandekager. Og ef
ter en kop kaffe startede så høringen,
som nedenfor gengives efter den til for
målet lejede båndoptager.

Tolstrup: — Jeg vil gerne byde vel
kommen til høringen og indlede med at
præsentere dem, der deltager.
Til højre for mig sidder 6 videbegær
lige studenter:
Mogens Schaumburg-Müller (’21)
Mogens Andreassen (’29)
Kaj Dorph-Petersen (’42)
Lennart Konow (’54)
Jan Trier (’58)
Hassan Aref (’68)

Til venstre for mig sidder de 3 adspurgte:
Axel Reedtz-Thott (’39) (han kunne
have siddet på den anden side af bor
det, hvis ikke skæbnen havde udpeget
ham til forstander for Herlufsholm
skole og gods),
Poul Kierkegaard, skolens rektor,
og hr. Lundgren Beck, der i mere end
30 år har været økonomiinspektør for
Herlufsholm stiftelse.

Jeg vil have lov til på Herlovianersamfundets vegne at udtrykke min store glæ
de over, at de tre herrer har villet kom
me ind til os og stille deres viden til rå
dighed og besvare en række spørgsmål.
Det er ikke meningen, at det skal udarte
sig til en diskussion, og det er heller ikke
meningen, at de adspurgte skal føle, at
de bliver trængt op i en krog eller hængt
op på et søm. På den anden side går jeg
ud fra, at man på begge sider af bordet
og blandt tilhørerne er bekendt med den
specielle herlovianertone. De første
spørgsmål inden for hver runde vil jeg
rette til de tre i forening, så kan de selv
om, hvem der vil svare på det enkelte
spørgsmål, men man kan selvfølgelig
ikke udelukke, at der efterhånden vil
blive rettet direkte spørgsmål til én af
dem. I øvrigt er min opgave så vidt mu
ligt at styre diskussionen, og mine afgø
relser er inappelable. Vi har talt en lille
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smule sammen med de seks mand, som
vil stille spørgsmål, men der er intet af
talt spil, sådan at spørgsmålene for så
vidt er overraskelser for dem, der bliver
spurgt. Der er arrangeret en båndopta
gelse, så vi regner med at få et fyldigt
referat af, hvad der bliver sagt i aften, et
referat, som vi kan sende ud til alle med
lemmerne, også dem, der ikke har kun
net eller ønsket at være til stede. Og her
med er min første opgave slut, og jeg
giver ordet til det første spørgsmål, og
det bliver stillet af Aref.
Den legemlige hygiejne

Aref: — Jeg vil gerne spørge på et rent
praktisk plan: Er diplenes hygiejniske
forhold tilfredsstillende? Finder man for
eksempel, at der er et rimeligt antal bru
sere pr. sovesal, at den enlige kolde hane
ved vasken er en nødvendighed, og at
den magre bylt er tilfredsstillende?
Forstanderen: — Rektor holder sig lidt
tilbage med at svare på de spørgsmål, og
det kan jo ikke være hr. Lundgren Beck,
så jeg må jo tage ansvaret for, at diplene
ikke vasker sig. Men i virkeligheden kan
man sige, at de hygiejniske forhold på
Herlufsholm jo i hvert fald i de sidste
10—15 år har gjort meget store frem
skridt. Vi behøver jo bare at kigge på
den kreds, der sidder ved bordet her og
så spørge dem, hvordan det var, da de
hver for sig i sin tid var diple, og så spør
ge Aref, der kender det, som det var, da
han forlod skolen sidste år. Og dertil er
så kommet den forbedring, der takket
være også medlemmer af denne kreds er
kommet i forbindelse med den ny sove
salsbygning, hvor hr. Gert Olsen, der
sidder dér, er sovesalslærer. Den nye
gymnastiksal skulle jo også være et frem
skridt på det hygiejniske område, og der
for må vi sige, at vi egentlig stort set har
midlerne. Det spørgsmål, der — tror jeg
faktisk — er det vigtigste, Aref, er, om
vi er i stand til at overbevise diplene om
det hensigtsmæssige og det nyttige og det
ønskelige i at benytte de midler, vi har,
og det er vel nok næsten der, vi mangler
noget. Det er i hvert fald min mening.
Det sidste af spørgsmålene, byltens stør
relse, er noget, vi tit har drøftet med
ønen. Hvis diplene får 3 skjorter og 3
sæt undertøj om ugen, bliver det så brugt,
eller kommer det tilbage igen (sådan som
det skete i min tid, hvor vi kun fik to

sæt, og da kom det ene også tilbage).
Naturligvis er det også et økonomisk
spørgsmål at gøre bylten større, for det
betyder jo, at vores garderobe skal være
så meget større. Alt i alt tror jeg, man
kan sige, det var ønskeligt, hvis diplene
på Herlufsholm interesserede sig lidt
mere for deres udseende og gjorde lidt
mere for deres personlige hygiejne. Jeg
ved ikke rigtig, hvordan vi skal bære os
ad, men når vi har fået piger på sko
len, er en af grundene jo netop den,
at de skulle være sådan et lille incita
ment, om jeg så må sige, til at bevæge
diplene til at tænke lidt mere på det,
som man nu annoncerer så meget med
både på den ene og den anden måde.
... og den åndelige

Andreassen: — Ja, nu har spørgsmålene
og svaret jo mest drejet sig om den rent
legemlige hygiejne. Hvordan ligger det
med den åndelige. Hvor mange af dren
gene dernede ryger hash?
Heiss: — Det kan vi faktisk ikke svare
på, for vi har ikke beviser for, at de har
røget hash på stedet, men det, vi véd, er,
at der er nogen, der har været i forbin
delse med hash. Vi har set det som vores
opgave først og fremmest at give om
hyggelig information om det. Derfor har
vi haft den mest sagkyndige, vi overho
vedet kunne have, nemlig lektor Schiø
ler, nede og holde et ganske fortræffeligt
foredrag, hvor der var almindelig dis
kussion om tingene. Men vi véd altså, at
der er nogle stykker blandt drengene,
som har smagt hash, men vi har ikke no
get bevis på, at der har været hashryg
ning på skolen.
Dorph-Petersen: — Hvad vil reaktio
nen være, hvis man pågriber nogen i det?
Skønner man, at det er frygtelig skade
ligt, eller vil man gå mildt henover det?
Bliver det bedømt på linje med cigaret
rygning, eller er det værre?
Hei: — Hvis de sagkyndige kunne sige
os noget mere besked, så ville vi også
kunne svare. Jeg er ikke i stand til at
tage et kategorisk standpunkt.
Konow: — Det var ligesom om det lå
i de bemærkninger, Heis kom med, at
man ikke havde bevis for det. At der er
nogen, der har været mistænkt eller væ
ret i søgelyset som mistænkte, er det
korrekt?
Heis: — Ja.
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Elevrådet

Aref: — Jeg vil gerne spørge, hvorledes
stiller skolens ledelse — jeg tænker først
og fremmest på hørerne på Herlufsholm
— sig til det, der hedder Herlufsholms
elevråd. Finder man, at det fungerer, og
har elevrådets beslutninger og forespørgs
ler et lydhørt publikum blandt lærerne?
Heis: — Det sidste mener jeg afgjort,
at vi kan sige ja til: at vi har et lydhørt
publikum. Det, der gælder for et elev
råd på Herlufsholm som ved andre sko
ler, er, at foreløbig har eleverne haft lidt
svært ved at hitte ud af, hvor de kan
sætte ind. Så længe et elevråd opfatter
sig selv, som det jo nogen steder har
gjort det, væsentligst som en pressions
gruppe, som skal sørge for, at eleverne
kommer senere i seng og kan begynde at
ryge en klasse tidligere og den slags ting
— så længe er det jo ikke det, man gerne
vil nå med et elevråd. Elevrådet skulle jo
gerne være et middel til at hjælpe til at
skabe en god atmosfære på skolen, skabe
trivsel og hjælpe eleverne til at arbejde
selvstændigt både med det ene og det
andet. Hvad det angår kan man godt
sige, at der har eleverne ikke rigtig fun
det deres egne ben, fordi de f. eks. tror,
at de skal have direkte indflydelse på
selve undervisningen og de krav, der
stilles i undervisningen; det er noget af
en misforståelse. Det har vi søgt at for
klare dem, og det synes de (tror jeg da
nok) i nogen grad at kunne forstå. Jeg
håber, at vi kan finde frem til en form
for samarbejde med dem, hvor det bliver
noget frugtbart.
Andreassen: — Vil det sige, at man
allerede i gymnasietiden begynder at for
berede studenterne på de pligter og ret
tigheder, de måtte have på universitetet,
hvor deres medbestemmelsesret jo nu bli
ver krævet at skulle være 50 pct. i alt?
Heis: — Det er for meget sagt, men
vi har først og fremmest forsøgt at for
klare dem lidt om, hvor de ikke kan have
indflydelse, fordi de ikke er sagkyndige
til det. Dernæst har vi forsøgt at forklare
dem, at elevrådet skal beskæftige sig med
alt, hvad der hedder deres tilværelse og
deres fritid. Altså f. eks. hvad der skal
foregå af foredrag og kunst og lignende,
vores baller og festligheder og den slags.
Der er det i høj grad rimeligt at tage
dem med på råd og lade dem være med
bestemmende, men de kan ikke være
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medbestemmende om, hvordan der skal
undervises. Det er helt håbløst.
Andreassen: — Har man på Herlufs
holm i hørerstaben nogen formodning
om, hvor mange aktivister eller demon
stranter eller tumultanter, der udgår fra
Herlufsholm?
Heis: — Nej, det har vi ikke.
Forstanderen: — Jeg vil gerne til Mo
gens Andreassens spørgsmål og til rek
tors svar føje, at der er jo en forskel mel
lem Herlufsholm på den ene side og en
almindelig skole og jo da i særlig grad
sådan noget som universitetet på den an
den side. Vi på Herlufsholm er så få, og
vi kender hinanden så godt, at et elev
råd kan næsten forekomme lidt som i
gamle dage, da vi havde »Diplen«. Vi
skrev det i »Diplen«, som alle vidste i
forvejen. Det samme er tilfældet med
elevrådet, der tit taler om ting, som vi
allesammen har talt om og nogle gange
har afgjort længe før elevrådet får sam
let sig til at fremsætte et krav. Derfor
er det en utaknemmelig sag at være med
lem af elevrådet på Herlufsholm, og jeg
synes, dét skal nævnes i forbindelse med
Andreassens spørgsmål.
Andreassen: — Det var netop også,
som det nu bliver sagt, mit indtryk, at
man kender eleverne så godt. Det mo
tiverede mit andet spørgsmål: om man
der kunne sige noget om, hvor mange
stærkt aktive, der går ind i universitetet,
men jeg forstår altså, at det er man ikke
i stand til, til trods for at man kender
hinanden godt.
Heis: — Det er man ikke, men jeg kan
måske sige som et supplement, at da jeg
for nogen tid siden snakkede med nogle
af elevrådets medlemmer om hele elev
rådets arbejde, sagde jeg til dem, at hvis
de ligesom ville koncentrere alt for me
get i et elevråd, så ville det faktisk be
virke, at den almindelige dipel ville få
mindre indflydelse. Nu havde vi dernede
nogen, der f. eks. interesserede sig for
musik, nogen, der interesserede sig for
at få arrangeret politiske foredrag, nogen,
der ville i teatret i København, nogen,
der vil have have kunst ned på skolen,
nogen, der vil have en bridgeklub, nogen,
der vil have en skakklub, nogen, der spil
ler bordtennis og alt muligt andet. Jeg
sagde til dem, at de skulle prøve lige at
tænke lidt over, om en hel del af disse
forskellige aktiviteter ikke snarere kun

ne trives gennem småforeninger, således
at elevrådet kunne nøjes med at tænke
på den almindelige trivsel og fællesar
rangementer såsom fester og den slags
tingKonow: — Man kunne næsten ane i de
sidste bemærkninger, der faldt, at elev
rådet havde tenderet til at blive et forum
for knægtelse af minoritetsgrupper. Det
kunne bringe én til at spørge, om man
inden for elevrådets rammer har været
ude for det, som man har mødt ved nogle
af læreanstalterne i København, hvor de
studerendes råd i realiteten vistnok er
fora for knægtelse af majoritetsgrwpper. Har man oplevet, at nogle få stærkt
aktive reelt sætter sig på magten og der
ved overtrumfer de mere sagtmodige, for
ikke at sige den sløve masse.
Heis: — Jeg synes ikke, faren har væ
ret der endnu; det var snarere mig, der
i tide gjorde elevrådet opmærksom på.
at der var en fare for det, hvis de ville
koncentrere det hele i elevrådet. En fare
for det, som i og for sig var blomstret
op af sig selv, og som trivedes, uden at
elevrådet havde med det at gøre.
Dorph-Petersen: — Hvis nu elevrådet,
som før nævnt, er så formasteligt som at
drage det ind i billedet om at være oppe
en time eller en halv længere, er det så
noget, man tager en drøftelse med rådet
om, eller er det noget, om hvilket man
siger, at det er på forhånd umuligt?
Heis: — Vi bruger en skrækkelig mas
se tid til drøftelser med dem, for det me
ner vi, er det rigtige.
Dorph-Petersen: — Ender en drøftelse
nogen sinde positivt for elevrådet?
Heis: — Ja, ja, i høj grad, meget ofte.
Herlufsholms styrelsesform

Konow: - Med snakken om elevrådet
er vi nået ind på noget, som har et lidt
videre sigte, nemlig spørgsmålet om sko
lens styrelsesform. Hvis man skal læse
efter bogstaven, hvorledes skolens styrel
sesform er, så er det vel sådan, at ansva
ret for skolens styrelse deles imellem for
standeren, Heis og de statslige myndig
heder. Har man været inde på —• og hvis
man ikke har været inde på det, hvordan
ville man så stille sig til — en ændret
styreform for Herlufsholm, f. eks. (jeg
gør opmærksom på, at det er ikke noget
forslag og en til bunds gennemtænkt tan
ke) en rådgivende forsamling for for-
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standeren og Heis. Altså en rådgivende
forsamling, hvori skulle deltage repræ
sentanter for såvel hørere som diple.
Forstanderen: Ja, det må jeg vist hel
lere starte med at svare på. Her igen vil
jeg vende tilbage til det, som rektor sag
de før, at vi jo leder Herlufsholm ud fra
visse regler, som ikke kan fraviges, enten
vi vil eller andre vil. Det gælder for så
vidt angår administrationen, at vi har
regler, som opstilles af vores tilsynsføren
de myndighed, det vil sige Undervis
ningsministeriet. Det bestemmer til en
vis grad, om vi må købe eller sælge fast
ejendom, det bestemmer hvad vi må gøre
med et overskud, hvis vi får det, det gi
ver os tilskud efter visse regler — kort
sagt, vores økonomi er egentlig i frygte
lig faste rammer, og derfor kunne man
ikke forestille sig, at der indenfor disse
almene rammer kunne blive nogen som
helst forskel, om der dér var en besty
relse, hvori også deltog disciple og lærere.
Man kan selvfølgelig diskutere, om en
vis sum penge skal bruges på den ene
el er den anden måde. Der gør vi jo alle
rede det, at vi i høj grad har forbindelse
med de personer, som — nu taler vi om
det skolemæssige arbejde — interesserer
sig for bevillinger, det være sig bevillin
ger til fysiksamlinger, til bibliotek og til
andre undervisningsmidler. Der er det jo
altid efter, at man har rådført sig med
lærerne, at disse ting bliver bestemt. Der
for tror jeg, hvis vi skal besvare det gan
ske generelt, at på det område, som
hedder forstanderens område (altså den
egentlige administration) kunne man
ikke forestille sig, at der kunne være no
gen forskel ved at have en bestemmende
myndighed ved siden af forstanderen. En
rådgivende, eller skal vi sige en konsul
terende myndighed er jo altid til stede i
det omfang, hvori forstanderen ønsker at
lytte til de råd, han får, det være sig råd
fra rektor, fra økonomiinspektøren, fra
de øvrige funktionærer eller fra lærerne.
Jeg kan nævne som noget, der er blevet
e i regel, efter at jeg blev forstander, at
vi hvert år forelægger skolens regnskab
for lærerforsamlingen i et møde, der ar
rangeres af forstanderen i forstanderlejLgheden. Der får man lejlighed til at få
ei redegørelse for regnskabet og så dis
kutere det og komme med forslag til
eet. Med hensyn til den del af forstande
rens administration, som drejer sig om
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det rent økonomiske, altså skovbrug,
landbrug o.s.v., kan man ikke forvente at
få særlige råd fra den side. Men forstan
deren har lov til, som han har gjort igen
nem årene og ikke mindst i den afgåede
grev Moltkes til, at knytte til sig rådgive
re, som kan give ham de råd, han synes,
han har brug for.
Hørermangel - dipelmangel?

Andreassen: — Ja, det er jo rigtigt, at
der er den lokale administrative myndig
hed på skolen og desuden den, som er
afhængig af andre institutioner, og her
under må man vel sige, at udviklingen
spiller en betydelig rolle. I denne for
bindelse vil jeg gerne stille spørgsmålet:
Hvor let er det at skaffe hørere på Her
lufsholm?
Heis: — Det er absolut ikke let nogen
steder, det er tværtimod svært, for der
er mangel på lærere. Forholdet i øjeblik
ket er det, at man helst er fri for at slå
stillinger op, medmindre man er i en
situation, som da Borelli gik af, og man
vidste i forvejen, at Gert Olsen ville søge
stillingen. Det er absolut en fordel i øje
blikket, at man véd, hvem der vil søge
stillingen, fordi man ellers risikerer, at
der kun er en enkelt ansøger, og så må
man af fagforeningsmæssige grunde tage
vedkommende, enten han duer eller ej.
Det er ikke nogen rar situation, men vi
har altså kunnet klare den endnu.
Andreassen: — Må jeg have lov i fort
sættelse deraf at stille det andet spørgs
mål, som jeg mener kan belyse disse ting
her: Hvor stort et tilbud er der af kost
skoleelever til Herlufsholm om året?
Heis: — Det kan jeg faktisk ikke sige
med et konkret tal. Forholdet er det, at
der til alle andre klasser end 6. klasse er
alt for stod tilgang, og der kan vi jo kun
supplere op. I år ligger forholdene sådan,
at der f. eks. til 1. real er ca. 25, der skal
afvises. Til 7. klasse er der 15, der skal
afvises. Til alle andre klasser end 6. klas
sen, som er begynderklassen, er der for
mange.
Konow: — Må jeg stille et spørgsmål
i tilknytning til det forrige spørgsmål.
Det er svært at skaffe hørere generelt,
og specielt også på Herlufsholm. Er det
svært at holde på hørere på Herlufsholm.
Man har periodevis haft gennemtræk af
småhørere. Eksisterer det stadigvæk?
Heis: — Det kan vi roligt sige, det har

det ikke været i de senere år. Der hat
absolut ikke været doget gennemtræk.
Herlufsholms privatskolestatus

Andreassen: — Som en fortsættelse af
mine to første spørgsmål vil jeg komme
ind på det tredje spørgsmål: Mener Her
lufsholm, at skolen i lang tid fremover
kan bevare sin private status, eller må
Herlufsholm inden for en rimelig tid se
i øjnene, at den vil få samme status som
f. eks. Sorø?
Forstanderen: - Vi har mange gange
svoret på, at Herlufsholm skulle forblive
en uafhængig skole, ve. vidende, at vore
løfter i så henseende jo er undergivet
forandringens lov. Vi har skrevet i sin
tid i forbindelse med jubilæet i årsskr ftet — og det er blevet sagt ved mange
lejligheder — at der er meget, der tyder
på, at Herlufsholm kan bestå som en
uafhængig institution, en uafhængig, pri
vat institution. Men vi ved jo godt, at det
hænger sammen både med økonomien og
med, om vi er i stand ril at give nok for
de penge, som forældrene skal betale for
at sende deres børn derned. For ligesom
at opfriske lidt af, hvad jeg i sin tid har
sagt om disse ting, læste jeg netop årsskriftet for 1965 igennem i formiddag
og så dér, at jeg faktisk lagde hovedvag
ten på, om Herlufsholm var i stand til
stadigvæk at give et udsnit af dansk ung
dom en uddannelse, som tilstrækkeligt
mange forældre anså for gavnlig og nyt
tig — og bedre, end hvad de kunne få
andetsteds. Jeg konkluderede dengang —
og det vil jeg også gerne gøre nu på dette
direkte spørgsmål — at hvis vi kan blive
ved med det, så er jeg ikke i tvivl om,
at vi kan bestå som uafhængig institu
tion. Det kan vi understrege med, at der
netop i den allerseneste tid på lovgiv
ningsmæssigt plan er gennemført bestem
melser, som giver private skoler som Her
lufsholm en bedre økonomisk stilling, end
de har haft i forvejen. Det er noget, som
hr. Lundgren Beck, de: har deltaget i en
lang række møder, kan sige noget om.
Møderne er komme: i stand på initiativ
af de private skoler, og det første møde
fandt sted på Herlufsholm. Resultatet af
møderne er blevet dette lovforslag, som
man håber bliver vedtaget inden som
merferien, altså inden Folketingets som
merferie, men det viser altså, at ikke
alene vore forhåbninger, men også ønsker
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fra det almindelige offentlige Danmark
i øjeblikket må tydes i retning af, at der
er god basis for at tro på, at Herlufs
holm kan bestå i sin nuværende form.

i vores egen barm og sige, at vi kunne
ønske fra skolens ledelse, at vi havde mu
lighed for at give lidt mere til den side,
der hedder opdragelse. Det håber vi at
få mulighed for i fremtiden.

Uddannelse - opdragelse

Andreassen: — Må jeg have lov til dér at
knytte et sidste spørgsmål fra min side
foreløbig. Lægger Herlufsholm mere
vægt på en god studentereksamen end
på en god opdragelse?
Heis: — Jeg mener, at vi forsøger at
gøre det ligeligt, men jeg kan ikke nægte
— vi skal jo også have lidt brok i foreta
gendet — at hvis jeg skal vurdere herlovianere i dag, sammenlignet med herlo
vianere for 20 år siden, så går der nu
færre herlovianere, der kommer med den
indstilling, at vi skal ikke alene lære no
get, men vi skal have en god eksamen.
Det er altså resultatet af den uheldige
udvikling i de sidste 20 år, hvor vi hå
ber, at den nye lov kan hjælpe os. Vi har
jo 100 pct. måttet bære alle de inflations
stigninger, der ikke vedrører selve under
visningen. Det vil sige, at disse merudgif
ter har Herluf eller forældrene skullet
betale, og derved er det blevet dyrere, så
ledes at vi f. eks. i dag er i den situation,
at velhavende soranere skal sende deres
børn til Herlufsholm og fattige herlovia
nere skal sende deres børn til Sorø. Det
har vi kæmpet imod, hvad vi kan, og det
håber vi at kunne klare, men vi savner
altså en del velbegavede unge, som ikke
bare er velbegavede, men som også siger,
at de vil have en god eksamen som
grundlag for deres videre uddannelse.
Dér tilskynder vi selvfølgelig, det vi kan,
men vi har færre elever af den type. Vi
har for mange elever, der synes, at bare
de får en eksamen, så er det godt — og
det er ikke stimulerende for selve under
visningsatmosfæren.
Forstanderen: — Må jeg lige føje noget
til her med hensyn til eksamen eller op
dragelse. Man må ikke glemme, at der i
adskillige år har været et forkert forhold
mellem antallet af lærere og diple. Vi
har faktisk haft for få lærere, og derfor
har det ikke været muligt for lærerfami
lierne at give den side af Herlufsholm,
herlovianerlivet, der hedder opdragelse,
tilstrækkelig megen tid. Der ligger vel
også i hele tiden, at vore sæder er lidt
mere løse for ikke at sige løsagtige, end
de var tidligere. Vi kan vist godt gribe
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Forstanderembedet

Dorpb-Petersen: — Når rektor Kierke
gaard måske vil have lidt mere brok i
det, vil jeg stille følgende spørsmål. Jeg
forstod før, at der, når man drøftede sa
ger med elevrådet, måske kunne være
meget lidt at drøfte, fordi økonomien var
fastlagt ved Undervisningsministeriets
bestemmelser, undervisningsplanen lige
ledes. Hvis man ser lidt ud i fremtiden —
og dette være ikke sagt som en brod mod
den nuværende forstander, som jeg ved
har været en meget stor hjælp for skolen
og har regeret den godt — vil det så være
rigtigt og rimeligt, at man stadig har et
forstanderembede på Herlufsholm? Bliver
forstanderembedet på en måde ikke tryk
ket ud mellem de forskellige bestemmel
ser, der er for skoleliv her i landet? Er
det egentlig ikke overflødigt? Og som
pkt. 2 i spørgsmålet: kan det være en
svækkelse i et meget stærkt avanceret de
mokrati som det danske, at forstander
embedet ikke kan besættes med alle og
enhver, men på en måde er arveligt, ikke
inden for en enkelt familie, men dog
inden for en ret begrænset kreds af fa
milier?
Heis: — Det er da højst sandsynligt,
at tiden vil medføre, at stillingen som
øverste administrator med hensyn til hele
økonomien vil blive ændret. Men at vi
har brug for en leder af den art i frem
tiden, det mener jeg da er helt givet. Og
så mener jeg, det er en stor lykke, hvis
man kan få en mand, som ikke bare in
teresserer sig for den side, men også for
den pædagogiske. Det, der er noget af
det charmerende i øjeblikket ved skolen,
er netop, at vi har en forstander, som
ikke bare lige spørger om regnskaberne
og derefter siger, at her skal spares, og
her kan der gives lidt ud — men som også
i høj grad interesserer sig for opdragel
sen, og som i det omfang, han har tid til
det, gerne vil være med i tingene på sko
len. Det er et kolossalt aktiv, jeg synes,
det er en meget væsentlig ting, at den
person, der udpeges til den stilling, in
teresserer sig for skolen i sin helhed og
ikke bare for balancen i økonomien. Men

lad mig så lige gribe lejligheden, da man
er inde på at snakke om, hvad elevråd
kan komme med af ønsker. Der er en
ting, som jeg synes gamle herlovianere
også skal tænke på, og som jeg i hvert
fald har sagt til eleverne dernede. Det
kan være meget godt, at I kommer og si
ger, at I vil gerne have de og de ting ved
jeres daglige tilværelse lavet om, og det
er nok muligt, at visse ting kan ændres.
Men der er også ting, som vi ønsker at
snakke med forældrekredsen om, for for
ældrekredsen sender bl. a. drengene til
Herlufsholm, fordi de venter en opdra
gelse af en bestemt art. Hvis vi derfor
med de diple, der går dernede, og det
lærerkorps, der tilfældigt sidder der i
øjeblikket, går hen og laver om, kan vi
jo ødelægge skolen komplet. Vi holder
nu forældremøder, og det er vel i og for
sig noget af en dristighed, fordi så man
ge forældre bor langt væk. I de tilfælde,
hvor vi har gjort det, har vi haft en for
bløffende tilslutning og meget stor glæ
de fra forældrenes side. Her er altså en
faktor, som der i visse forhold ubetinget
må tages hensyn til, inden der laves nye
bestemmelser. Det vil jeg gerne have
med ind i billedet.
Forstanderen: — Jeg vil gerne supplere
det med at sige, at vi allerede dengang,
da Statsministeriet var Herlufsholms res
sortministerium, arbejdede med en re
form af forstanderembedets beføjelser.
Et af forslagene gik ud på, at forstande
ren skulle træde tilbage ved samme alder,
hvor en normal embedsmand trækker sig
tilbage. Der var også andre punkter. Når
vi ikke nåede til afslutning med disse
ting, skyldes det, at vi blev forlagt til
Undervisningsministeriet, der i disse år
har haft så mange andre ting at tænke
på. Men jeg vil altså bare nævne, at jeg
i høj grad tror, at det er rigtigt at for
andre embedet i nogen måde, for at det
stadigvæk kan eksistere. Spørgsmålet er
så, om det har værdi i sig selv, og det
kan det altså, som rektor sagde, have,
hvis der er et frugtbart og godt samar
bejde til de forskellige sider, men ellers
kan det selvfølgelig også være en frygte
lig ubehagelig ting. Men hertil er at sige,
at så må det gå ud over en af de perso
ner, der er med i det, og det vil der jo
nok blive draget omsorg for. Jeg tror
kort sagt, at forstanderembedet, hvis det
kan reformeres i takt med tiden, således
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at det evner at drage rådgivende kredse
ind i billedet, sådan set er gavnligt, og
det kan godt holde på den måde, jfr. de
Gaulle, også når en enkelt mand har et
t nsvar og retten til alene at sige ja eller
nej.
Konow: — Jeg vil godt lige sige, at
forstanderen vist ikke fik besvaret den
del af spørgsmålet, der rettede sig på den
begrænsede personkreds, blandt hvilke
skolens forstandere traditionelt kan udpcges.
Forstanderen: — Nej, og det er meget
vanskeligt. Det kan jeg jo ikke sige noget om. Det er Kongen, der udnævner
forstanderen. Det må han jo bestemme,
hvem han vil udnævne. Det skal være en
kristen dansk adelsmand. Jeg tror ikke,
Undervisningsministeriets beføjelse skal
tages så snævert. Det tror jeg kommer
ganske an på, hvem der er undervisnings
minister.

Hørerkvalitet - dipelkvalitet

Konow: — Jeg vil gerne vende lidt til
bage til noget af det, som kom frem før.
Heis nævnte, at skolen havde været præ
get af, at der havde været for få hørere,
dg at det måske havde kunnet skorte på
hørernes opdragelsesmæssige funktioner,
som skal røgtes ved siden af de undervis
ningsmæssige, som jo under ingen om
stændigheder kan forsømmes. Det blev
samtidig nævnt (sådan forstod jeg det,
men jeg vil gerne korrigeres, hvis jeg har
misforstået det), at den omstændighed,
at det er dyrt at gå på Herlufsholm, har
bevirket, at man i et vist mål har haft
diple, som blot var tilfredse med, at de
fik en eksamen uden hensyn til eksamens
størrelse. Det giver for det første anled
ning til det helt kontante spørgsmål: Er
det fortsat sådan, som det var for 15 år
siden, at Herlufsholm placerer sig lidet
glorværdigt på listen over studentereksa
mensgennemsnit? Og for det ander, om
det virkelig skulle være rigtigt, at vi i
øjeblikket er i en situation, hvor mange
len på hørere og en mindre hensigtsmæss g sammensætning af dipelskaren giver
både undervisningsmæssigt og opdragels :smæssigt for ringe resultater.
Heis: — Det vil jeg da meget gerne
s ge noget om. For det første vedrørende
den undervisningsmæssige side: Jeg tror
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ikke, der har været undervist så godt på
Herlufsholm i det sidste århundrede, som
inden for det sidste årti.
Konow: — Det var rart at høre.
Heis: — Og for det andet med hensyn
til hørernes antal, da er det jo en kends
gerning landet over, at der er mangel på
cand. mag.'er i øjeblikket, og at ministe
riet beder os om at klare os med så få
som overhovedet muligt. Og det er altså
en forklaring på, at vi har en hører eller
to mindre, end vi egentlig gerne ville
have. Men man mener, at produktionen
af cand. mag.’er i løbet af et par år stiger
i en sådan grad, at der vil være mulighed
for at klare det. Med hensyn til selve
klientellet, da er der en meget stor van
skelighed, for vi kan jo ligefrem læse i
vore årsskrifter, at i dét år kom der gym
nasium i Grenå, i dét år kom der i Thi
sted, i dét år kom der i Grindsted, i dét
år kom der i Køge. Altså: der er store
landdistrikter, hvor præsten, postmeste
ren, læreren, gårdmanden og forskellige
andre ikke længer må sende deres søn
ner væk, hvis de skal have en studenter
eksamen. I dag er der gymnasier i nær
heden. Der er kun Samsø og Møn og
visse små enklaver tilbage, ellers er der
gymnasier over alt i landet. Derfor er det
publikum væk, og Herlufsholm er derfor
i dag i højere grad en byskole. Vi har
flere elever fra Storkøbenhavn, Stor-Odense, Storårhus og til gengæld færre land
elever. Det, der så heldigvis giver en vis
modvægt mod den udvikling, er, at vi
har et stort og stigende antal udlands
danskere. Det, at Udenrigsministeriet nu
har folk i alle mulige afrikanske, asiati
ske og sydamerikanske stater. Det, at vi
har store ingeniørfirmaer. Det, at vi har
FN-organisationer og alt muligt andet,
det bevirker, at skaren af udlandsdan
skere er større. Men vi savner altså dette
klientel af sønner af små embedsmænd,
gårdmænd, postmestre, og hvad jeg vil
nævne rundt omkring fra. Børn, der er
velbegavede og som skulle have en god
eksamen, både for at kunne gå billigt på
Herlufsholm og senere for at kunne kva
lificere sig til støtte. Det er det publi
kum, som er erstattet af et mere velha
vende publikum, hvor man gennem
gående altså er mere ligeglad med, om
man er i den bedste tredjedel eller ej.
Forstanderen: — Kun en enkelt be
mærkning: Her ligger jo også en begrun

delse for, at Herlufsholm er åbnet fot
dagelever.
Skolens økonomi

Frier: — Nu har vi et par gange konsta
teret, at skolens økonomi spiller en stor
rolle og griber ind på mange områder.
Jeg ved ikke, om yi kan få et par tal fra
sidste driftsregnskab og status, et par
hovedposter.
Lundgren Beck: — Ja, det har ligget
get sådan — bortset fra det sidste år, som
noget ganske specielt — at skolens drifts
underskud har ligget mellem 400.000 og
700.000 kr. Ikke for stiftelsen, for stiftel
sen tjener jo penge, men det er blevet
driftsunderskud samlet alligevel. Og det
er det blevet på trods af, at vi har hævet
kontingentet og er blevet ved med at
hæve kontingentet. Så kan man spørge,
om vi er højere end andre, og det er vi
for så vidt, selv om det ikke er ret me
get, men vi mener også, at vi giver mere
for pengene. I 1968—69 har vi til brug
for den nye tilskudslov lavet en statistik,
og der ligger Herlufsholm på 6.100 om
året, det er altså gennemsnit, og Stenhus
lå på 5.700 og ville være steget 600 kr.
men måtte ikke (det forstår vi ikke) på
grund af pris- og avancestoploven. Et
studenterkursus som Høng ligger på
5.400, så det er ikke, fordi vi ligger me
get, meget højt, men på den anden side
mener jeg, at kontingentet er så højt, at
vi ikke kan tillade ?s at gå højere op, for
det bliver jo temmelig meget, at de højst
betalende skal betae for en elev på Her
lufsholm. Maksimumkontingentet er
8.000 og så koster det et par tusinde e ler
tre yderligere til det. der hedder lomme
penge og alt det andet. Vi mener altså
ikke, vi kan gå højere op. Vi har med
den nye lov et håb om, at vi får bedre
forhold, fordi Folketinget er klar over,
at der er en skævhed. Det skal selvfølge
lig koste noget at have sine børn gående
på en privat skole. Hvis forældrene vil
have det, så må de betale for det, men
det er ikke rimeligt, at der skal være så
stor forskel, som der er mellem de pri
vate skoler og statens skoler. Jeg kan
dér til sammenligning sige, at vi i 1951
lå på 2.500 i gennemsnit. Da lå Sorø på
2.600. I dag ligger Sorø på 2.600: der
er ikke sket spor i disse 18 år, og det er
en urimelig konkurrence. Det kan man
nu godt se inde i Folketinget, og derfor
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vil man søge at bøde på dette på en eller
anden måde, sådan at det skulle komme
de private skoler til gode. Ikke alene
Herlufsholm og Stenhus, men alle pri
vate skoler, også seminarier, realskoler
O.S.V., sådan at der bliver mere rimelig
hed der. Som forstanderen lige nævnede,
håber vi på, at der kunne blive bedre
forhold på Herlufsholm, sådan at vi kun
ne få kontingentet sat ned, hvor meget
kan vi ikke sige i dag.
Konow: - Må jeg stille et bevidst ten
dentiøst spørgsmål ved at holde fast ved,
at økonomiinspektøren nævnte, at drifts
underskuddet igennem 3—4 år havde lig
get konstant mellem 400.000 og 700.000
på skolen, betragtet isoleret. Med hen
visning til, at det nu til sommer er 3 år
siden, at de første dagdiple blev optaget
på skolen, vil jeg gerne spørge, om det
heller ikke har været en økonomisk ge
vinst, at vi har fået dagdiple.
Lundgren Beck: — Nej, jeg vil regne
med, at hvis det kører rundt, så er det i
orden. Vi får 1.000 kr. for hver dagelev,
og det skal altså dække det hele.
Konow: — Og hvad koster en dagdipel?
Lundgren Beck: — Det er meget svært
at sige.
Forstanderen: — Det svarer jo til
spørgsmålet om, hvad det koster at holde
køer, hvis man også har svin på gården.
Det kan man ikke sådan skille fra hin
anden. Men også her må man sige: hvad
er det muligt at kræve? Vi har sat kon
tingentet for dagdiple så højt, som det
var muligt at sætte det under hensyn til,
hvad der andre steder gives, altså for
dagdiple på Sorø, dagdiple på Stenhus
o.s.v. Og så gav vi vist oven i købet kon
tingentet et par hundrede til for at få
det op på det runde tal 1.000, idet vi
regnede med, at det kunne vi lige få det
til at køre rundt for. Vi erkender altså
dermed, at der slet ikke er nogen som
helst økonomisk gevinst ved det, og det
har heller ikke været tanken. Tanken var
at skabe et tilstrækkeligt stort klientel til
at give et så stort gymnasium, at vi kun
ne få den grendeling, som der også er
brug for.
Heis: — Jeg tror altså, at man bliver
nødt til at belære den uvidende Konow
lidt nærmere: Efter den nye gymnasielov
er der ikke alene en linjedeling i gymna
siet i matematiske og sproglige, men i
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2. og 3. G er der yderligere en grendeling,
såvel af matematikere som af sproglige,
og forudsætningen for, at man kan ef
fektuere en sådan deling er, at 1. G klas
serne, som er grundklasser, har en rime
lig størrelse. Ellers kan man ikke gren
dele. Så kan man selvfølgelig komme og
sige, at det jo må være dejligt, hvis disse
grene bliver meget fåtallige, men hertil
er så ganske simpelt at sige, at hvis de
bliver fåtallige, så forsvinder statstilskud
det, og da statstilskuddet er over 1 mill,
kr. om året, ville vi kunne pakke sam
men med det samme. Og hvis vi så siger,
at vi vil lade være med at linjedele og
grendele, så er Herlufsholm et u-land,
og så kommer eleverne af den grund ikke
på skolen. Der var overhovedet ikke no
get at rafle om. Skolen skulle have et
større gymnasium, det var en nødven
dighed. Hvis man kunne have investeret
10 mill. kr. i at bygge et større kost
skolegymnasium, kunne man så drive
det? Der skulle så mange penge til, at
den, der havde turdet indlade sig på det,
ville jeg meget gerne se. Jeg anser det
for udelukket.
Trier: — De 6.500, vi hørte om før, det
er gennemsnitskontingentet for dem, der
går der. Det har sådan set ikke noget at
gøre med omkostningerne for at have
dem gående der?
Lundgren Beck: — Nej.
Trier: — Er de tal, vi fik fra de andre
skoler så beregnet på samme måde, eller
dækker de også over et driftsunderskud?
Lundgren Beck: — Jeg ved ikke, hvor
stort driftsunderskud, der bliver; de tal
kender jeg ikke. Men det er jo helt op
lagt, at en institution som Stenhus har
en bedre balance end vi. Nu må vi jo
ikke glemme, at Herlufsholm er meget,
meget dyrt at drive, fordi det er et me
get spredt kompleks, som er dyrt at op
varme. Vore varmeudgifter lå sidste år
på ca. 152.000. Jeg spurgte, hvad det ko
stede at opvarme Stenhus. — 48.000. Og
sådan er det med mange udgifter, også
på grund af den dårlige isolering, de
mange ydervægge, de store gangarealer
o.s.v. Og fordi vi bruger den gamle skole
og de gamle bygninger. Deroppe har de
bygget noget, der er kompakt, og så har
de for øvrigt ikke de faciliteter, som vi
har.
Trier: — Hvor stort er minimumskon

tingentet? Vi har hørt, at maksimum er
8.000. Hvor meget er minimum?
Lundgren Beck: — Minimum er 8.000.
Trier: — Det er altså altid 8.000, men
hvordan kommer de 6.500 så ind i bille
det?
Lundgren Beck: — Det er, fordi man
skal sammenligne kostskoleudgifter. Vi
har trukket de 1.000 kr. fra for under
visningen, og så har vi efter ministeriets
anvisning trukket yderligere 500 kr. fra
for at få et sammenligningsgrundlag. Mi
nisteriet siger, at vi giver noget mere, og
det skal vi have penge for.
Forstanderen: — Det, som hr. Lund
gren Beck siger, er altså regnet ud på en
sådan måde, at det giver grundlag for at
sammenligne. Jeg kan tilføje, at der er en
anden grund til, at vi kommer længere
ned, og det er jo den, at vi giver ud af
skolens midler, ud af de midler som kom
mer ind på den ene eller den anden
måde. Der gives jo moderationer, så der
er en del, der ikke betaler de 8.000 kr.
Jeg kan nævne, at f. eks. i det år, der af
sluttedes i 1968, var det sådan, at 47
elever betalte 8.000 kr., 140 elever be
talte 7.200, en del elever betalte noget
mindre, og nogle elever betalte slet
ingenting (det var vore lærerbørn). Også
udefra kom fripladser på den ene eller
den anden måde. Vi havde altså stiftelses
pladser 43.000 kr., statstilskud til fri
pladser 19.000 kr., Herlufsholmfonden
12.000 kr., Oxholms legat, Tuborgfonden
o.s.v., i alt 89.500 kr. Disse penge blev
brugt til nedslag og bragte derved gen
nemsnittet længere ned.
Trier: — Vil det sige, at der kun var
ca. 11, der kunne forvente at få fuld fri
plads?
Forstanderen: — Ja, og det giver vi
altså heller ikke.
Konow: — Jeg vil gerne sige tak for
at være blevet belært om så vidt forskel
lige ting som husdyrhold og gymnasielovgivning og så stille et spørgsmål i til
knytning til det, der netop er blevet
sagt. Er de bemærkninger, der er faldet,
udtryk for, at man bortset fra forskellige
tilskudsordninger og fripladser betaler
et fast kontingent uafhængigt af foræl
drenes skattepligtige indkomst?
Lundgren Beck: — Ja.
Konow: — Tak.
Forstanderen: — Da jeg blev forstan
der, var kontingentet gradueret, så alle
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forældre måtte give oplysning om selv
angivelsen. Da vi fandt, at selvangivel
sen i denne forbindelse (som efter min
mening så ofte i forbindelse med den
almindelige skattebetaling) egentlig er
et skidt grundlag at regne ud efter, hvor
vidt folk har råd til det eller ikke har til
det, besluttede vi os til at have et fast
i contingent, som desværre er steget. Og
tå skrev vi til forældrene, at hvis de øn
skede et nedslag, så kunne de motivere
det bl. a. ved at fremkomme med deres
s elvangivelse. Og det vil altså sige, at der
er der en del forældre, der søger om ned
slag, og det er altså dem, der omfattes
af de moderationer, som sidste år androg
tilsammen 90.000 kr. Resten betaler hele
kontingentet.
Skoleatmosfæren

Aref: — Vi hørte før, at en dagelev
ikke rigtig kunne løbe rundt sådan rent
økonomisk. Hvis vi snakker skoleatmo
sfære, kan en dagelev så løbe rundt?
Heis: — Hvad mener du med skoleatmosfære?
Aref: — Jeg tænker på en sammenlig
ning mellem kostskoleatmosfæren for tre
ir siden og den atmosfære, der er i gymr asiet nu. Føler man fra lærerside, at
cageleverne har bidraget til en forbed
ring
ng ar
af atmosfæren pa
på virke
virkelig positive
og betydningsfulde punkter?
Heis: — Jeg vil nødig sige noget bin
dende på så tidligt et tidspunkt, men det,
man kan sige, er, at der er en væsentlig
bedre atmosfære mellem 2. G’er og 1.
G’er kostskoleelever og dagdiple, end der
er i 3. G. Der er i 3. G, som er den før
ste klasse, der oplevede at få dagskole
elever ind, visse, som er imod. Det er
der nogle af dagskoleeleverne, der føler,
og derfor kan man sige, at atmosfæren
mellem 3. G’erne indbyrdes er knapt så
god. Vi synes, den er væsentlig bedre i
2. G og 1. G, og derfor er der altså et
vist grundlag for at tro, at den som hel
hed vil blive god. Undervisningsmæssigt,
hvad det faglige arbejde angår, synes jeg,
det har været et stort plus at få eleverne
ind. Vi prøvede for sjovs skyld lige så
si ilfærdigt at udregne det faglige gen
nemsnit i alle klasserne for henholdsvis
digelever og kostelever, og der er kun
é i afdeling, én klasse, hvor kosteleverne
-■ og det er takket være 2—3 meget dyg
tige elever — kan hævde sig. Ellers er
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dagskoleeleverne væsentlig dygtigere i
faglig henseende.
Pigekostafdeling

Dorph-Petersen: — Dagskoleeleverne er
hovedsagelig piger, kan jeg forstå.
Alle tre: — Nej.
Dorph-Petersen: — Men piger er i
hvert fald udelukkende dagskoleelever.
Alle: — Ja.
Dorph-Petersen: — Som sådan kan de
økonomisk lige løbe rundt og tjener på
den måde kun som stimulator for dren
gene til at rense negle og vaske sig. Hvis
man nu forudsatte, at ØK-ingeniører
spredt over kloden, ambassadører o. lign,
var så uheldige at få piger, som kunne
trænge til en højere uddannelse, og hvis
man samtidig forudså, at skolen stadig
vil være i en økonomisk krise, og man
derfor havde brug for flere kostelever,
kunne man være så rabiat radikal at fo
restille sig, at man til de øvrige facilite
ter for drengene på Herlufsholm også
føjede en kvindelig kostafdeling.
Heis: — Jeg synes, at du har været
ualmindelig sløv, at du har været så læn
ge om at komme med det spørgsmål; det
har vi siddet og ventet på i lange, lange
tider. Jeg kunne glimrende tænke mig
det.
Forstanderen: — Og jeg kunne også
glimrende tænke mig det.
Dorph-Petersen: — Det er jo glade
nyheder, der spredes over anstalten.
Forstanderen: — Jeg ved ikke, om Heis
eller jeg har fundet på det først, men det
er også ligegyldigt. En kendsgerning er
det, at vi i hvert fald for vort vedkom
mende ser i øjnene, at den dag kommer
(og vi har for så vidt blot afventet de
nye tilskudsregler for ligesom at sætte
dato på), hvor vi vil introducere den
tanke blandt gamle herlovianere, at vi
fik et pigekollegium. Jeg kan føje til, at
det er jo ikke noget, som vi har været de
første til at finde på: I Sverige har man
skoler, der på mange måder minder om
Herlufsholm, selv om de ikke er så gam
le, nemlig Sigtuna og Lundsberg, og der
har man indført det, ikke alene fordi
man havde lyst til det, men fordi man
simpelt hen blev tvunget til det. Staten
fastsatte som et vilkår for tilskud for
disse to meget hæderværdige og gamle,
store kostskoler, at de simpelt hen skulle
lave pigekollegier, og jeg kender flere

svenske familier, hvis børn, søn og datter,
begge to går på skolen. Der er slet ikke
tvivl om, at vi kunne fylde adskillige kol
legier på Herlufsholm med udlandsdan
ske døtre. Jeg tror også, der ville komme
nogle hjemmedanske piger ind hos os,
og det ville vi synes, var ganske godt for
skolen, også økonomisk.
Heis: — Også for eleverne.
Konow: — Skal denne pigekostafde
ling, som vi nu aner ude i horisonten,
være et supplement til en drengekost
skole med dagskøleafdeling, eller skal
den være et alternativ til de nuværende
dagdiple?
Heis: — Det er ikke til at svare på i
dag; vi må se, hvordan skoleudviklingen
bliver i de kommende år. Man kan jo
ikke se bort fra den mulighed, at Næs
tved, som jo selv tror, den bliver en
storstad med universitet og alt muligt
andet, om nogle år kan blive så stor, at
der skal være et gymnasium mere der
nede. Hvis den dag kommer, så kan tan
ken melde sig om at gøre kostskolen
større, men det afhænger af mange øko
nomiske faktorer — bl. a. nogle raske
millioner til at starte med.
Aref: — Har indførelsen af dagelever
betydet, at der er blevet et mildere for
hold til det, der tidligere med hån blev
kaldt skokser?
F'orstanderen: — Desværre kun. Min
søn kom hjem forleden dag og fortalte,
at nu havde de tre aftener i træk haft
vældige skoksekampe. Bagefter havde
han været oppe høs en af skolens for
træffelige nye lærere, der hedder Aamodt,
og dér havde tilfældigvis siddet et par af
de skokser, der var ven med et af Aamodts børn, som går i skole i Næstved.
De var hurtigt blevet meget fine venner
med dem, det havde vist sig at være
nogle fortræffelige drenge, men de hav
de været fulde af morskab over, at de
den foregående aften havde været ude
at slås et eller andet sted i gragen, så det
eksisterer stadigvæk, jeg ved ikke, om
det er til glæde eller til sorg for gamle
herlovianere.
Trier: — Ville der være en økonomisk
fordel at få flere koitelever på skolen?
Forstanderen: — Det kan vi besvare på
den måde, at det vil det kun, hvis hver
kostelev kan bære sig selv, og derfor vil
jeg også gerne kommentere hr. Lundgren
Becks bemærkning fra før om, at vi ikke
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kunne sætte kontingentet højere op. Det
er et af de punkter, hvor vi kan komme
op at diskutere, for jeg siger, at skolen
må indrette sig på at kunne bære sig
selv, således at eleverne faktisk må kun
ne betale for det, de får. Vi skal ikke
regne med, at Herluf Trolles formue kan
gå til andet end de nødvendige nyinve
steringer i bygninger og til at holde de
store pladser og give de ekstra faciliteter
som sportsplads o. lign. Vi må ikke i det
lange løb regne med, at vi kan gøre det
billigere på Herlufsholm, end det faktisk
koster, naturligvis statstilskuddet taget i
betragtning. Hvis det altså koster mere
at holde en dreng, end han betaler, så
har vi ikke råd til flere. Hvis vi kan få
det til at balancere, så har vi jo teoretisk
set råd til lige så mange, det skal være.
Trier: — Forstanderen sagde før, at
det vil være en økonomisk fordel at få
piger. Er det ikke kun under forudsæt
ning af, at kontingentet bliver sat tilsva
rende op?
Forstanderen: — Well, det var skarp
sindigt spurgt. Jeg vil sige, at det er rig
tigt som Trier siger, det må være under
den forudsætning.
Trier: — Men kommer det ikke til at
kollidere meget med rektors betragtnin
ger fra før om det lidt ensidige ansøger
klientel? Nu fik vi at vide, at grunden
til, at postmesterens søn ikke kom, var,
at der var oprettet gymnasier. Men selv
om der ikke var oprettet gymnasier, hav
de han vel ikke råd til at sende sin søn
til Herlufsholm i dag med de ringe mu
ligheder for moderationer, som der trods
alt synes at være tale om. De tæller ikke
ret meget, så vidt jeg kan se.
Heis: — Med hensyn til alle de mange,
som vi har fra Udenrigsministeriet, falder
det med det økonomiske væk, for der er
det ministeriet, der direkte betaler og
ikke forældrene. Det vil altså sige, at vi
får et klientel af piger dér, der kommer
ind, uden at det er en økonomisk belast
ning for forældrene, så de går ikke ind
som »overklasse«. Når talen er om uden
rigstjenesten, sender vi regningen til
ministeriet og ikke til forældrene.
Trier: — Men taler det så ikke for at
graduere kontingenterne. Nu har vi hørt,
at man har lavet dem ens, men da vi
nu hører, at ministeriet betaler for en
meget stor del af eleverne, var det så ikke
en idé at graduere?
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Heis: — Trier, De har vist ikke for
stået det. Vi graduerer jo; vi siger, at
kontingentet er sådan og sådan, og det
er kontingentet; det er det, det normalt
skal koste, for at det kan gå rundt, og så
giver vi de moderationer, vi har råd til
at give.
Trier: — Det er de 89-000 og ikke an
dre, vel?
Heis: — Foruden de 89.000, som for
standeren nævnte, er der f. eks. de penge
fra Undervisningsministeriet. Men de er
ikke med, for det går jo ind som kon
tingent.
Trier: — Det er ikke ret mange mulig
heder for en nedsættelse, der ligger i en
moderationsmasse i den størrelsesorden.
Heis: — Nej, men så skal vi jo altså
ind på, Trier, at lade visse forældre be
tale mere, end det koster.
Trier: — Ja.
Heis: — Og det er lidt farligt.
Forstanderen: — Det vil vi altså ikke.
Det er det, jeg er imod, og det er derfor,
vi har lavet ordningen om.
Andreassen: — Dette med pigekolle
giet, det rummer jo store perspektiver.
Er man kommet sådan i realitetsdrøftel
ser om det spørgsmål, at man har taget
nogen stilling til eventuelle nybygnin
ger på Herlufsholm? Og i denne forbin
delse, kan man sige noget om, på hvil
ken måde, man vil nybygge? Kan man
sige noget om, hvem der skal være arki
tekt, kan man sige noget om, hvorvidt
der er planer om at nedrive skolebygnin
gen? Jeg refererer her til, hvad økonomi
inspektøren sagde, at det er meget dyrt at
varme det store areal op. Har man pla
ner om at lave en kompakt bygning, og
herunder måske ofre skolebygningen?
Forstanderen: — Jeg kan ikke svare
helt konkret. Der er ikke andre planer
for bygningsforandringer, end dem, der
er kendt af denne forsamling.
Andreassen: — Det vil sige, at reali
tetsforhandlingerne vedrørende et pige
kollegium endnu er på et meget spædt
stadium.
Forstanderen: — Det er så spædt som
mellem os tre her.
Tolstrup: — Vi har hørt en del om
skolen. Der er enkelte andre ting, der
vist også kunne interessere.
Salget af Dek

Schaumburg-Müller: — Ja. Alle gamle

herlovianere har vist med stor Interesse
læst forstanderens redegørelse i det sid
ste nummer af Herlovianeren om Herlufsholms bibliotek. Redegørelsen er jo
tilsyneladende udmærket, men den træn
ger måske til lidt supplement, som vi hå
ber, at vi kunne få forstanderen til at
give her. Så vil jeg da gerne til at be
gynde med spørge: Hvem fik egentlig
ideen til dette salg af biblioteket?
Forstanderen: — Det gjorde jeg.
Schaumburg-Müller: — Må jeg så have
lov til at spørge Dem, hvor lang tid gik
der mellem ideens opståen hos forstan
deren og kontraktens indgåelse?
Forstanderen: — 3—4 år.
Schaumburg-Müller: — Nå, så lang tid.
I redegørelsen står der, hvilke bøger, som
er solgt, og hvilke bøger, der er tilbage,
og der forstår man jo, at samlingerne af
stifternes bibliotek, Birgitte Gøyes bib
liotek bevares. Man ser også, at de bøger,
der sælges, har udgivelssår indtil 1915
eller 1916, men jeg vil gerne bede om
en redegørelse for, hvilke bøger, der er
undtaget — ikke titlerne, det er slet ikke
det — men altså emnerne, hvad bliver
der tilbage i de ca. 10.000 bind. Det er
jo meget sørgeligt, synes jeg, at den klas
siske danske litteratur åbenbart er gået
sin vej.
Forstanderen: — Jeg tror måske
Schaumburg-Miiller har misforstået tallet
1915 lidt. Det er ikke bøger, der er ud
kommet indtil 1915, som vi tilfældigvis
beholder eller afgiver. Det er bøger, som
er kommet til biblioteket før eller efter
1915, og denne dato har lidt at gøre med
den katalogisering, der fandt sted på
dette tidspunkt. Der er altså tale om de
bøger, som stod i et katalog, der blev la
vet dengang, og som altså hører til den
gamle del. Resten hører til den nye del,
og dem har man i det væsentlige be
holdt, fordi det er dem, der skønnes at
have mest interesse for undervisningen i
et moderne gymnasium. Men hermed
beholder vi også klassikere, såsom H. C.
Andersen og Kierkegaard, og hvad de
hedder allesammen.
Schaumburg-Müller: — Der er nævnt
et beløb på 1,3 mill, kr., som Odense uni
versitet skal betale. Måtte jeg spørge om
beløbet er betalt.
Forstanderen: — Nej, det er det ikke.
Beløbet er i øvrigt efter det, der står her,
1,6 mill, kr., som skal forstås på kontant
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basis. Det betales over en årrække, men
på en sådan måde, at det forrentes i mel
lemtiden, så det svarer altså til, at vi hav
de kontant modtaget det beløb. Vi skulle
øfter aftalen have den første rate i april
I969. Jeg erknder, vi er hen i april, men
vi har ikke set nogen grunker endnu. Vi
har haft fat i Torkil Olsen *
), og den
første portion kommer nu. Er der noget
om, hvor meget?
Lundgren Beck: — Ja, han håbede på,
Fder kom de to første portioner, var det
ke 5, det skulle deles i?
Forstanderen: — Jo, men det første var
(|00.000, og så skulle der derefter komme
resten, fordelt nogenlunde lige i løbet af
5 eller 6 år. Der kommer 600.000—
800.000 kr. nu som udbetaling.
Schaumburg-Müller: — Så står der 1
forstanderens redegørelse: »Det er tan
ken, at dette beløb skal danne en særlig
fond, hvis renter efter årlige henlæggel
ser bl. a. skal bruges til biblioteksformål«.
Der er jo to forbehold. Hvad skal de år
lige henlæggelser gå til?
Forstanderen: — Der er vel nok nær
mest tænkt på inflationen. Altså: man
forestiller sig en fond, hvis købeværdi
nogenlunde holdes intakt. Resten skulle
»1. a. gå til biblioteksformål. Når man
ikke vil sige, at det hele skal gå til
biblioteksformål, så er det fordi det er
alt for mange penge. Hvis vi f. eks. an
bringer dem i gode pantebreve, så får
vi jo alt for mange penge til at bruge
til bøger, og derfor forestiller jeg mig
også, at en del skal bruges til andre ting,
fysikapparatur og den slags.
Schaumburg-Müller: — Ja, der står
bl. a. skal de også bruges til sagkyndig
biblioteksassistance. Men nu har man
ikke noget bibliotek, man har jo kun
disse søllle 10.000 bind.
Forstanderen: — Måske er det rigtigt
her at bede Rektor fortælle lidt om, hvil
ke ønsker Herlufsholms ledelse har til et
bibliotek, og fortælle, at 10.000 bind be
høver ikke at være grænsen op eller ned.
Det er kun det tal, som vi går ud fra.
Heis: — Igennem 30—40 år har der
læsten intet udlån været. Det, diplene
1 ar ønsket at låne, har de lånt i Næstved.
Den gamle teologiske, medicinske og julidiske litteratur o.s.v. har jo ingen inter
*) Overbibliotekaren ved Odense universitets
bibliotek.
(red. anm.)
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esse for diplene. Det har altså overhove
det ikke været et bibliotek, der har kun
net tjene et moderne gymnasium. Og det,
vi nu gerne vil have, er en rimelig sam
ling af engelsk, tysk, fransk og ameri
kansk litteratur, af historie, af dansk, af
fysiklitteratur og alt muligt andet, og det
vil for en væsentlig del ikke blive an
bragt i bibliotek, men — fordi man byg
ger gymnasier som fagklasser — på fag
klasser. Vi har — fordi historie er et af
de fag, som er lidt udviklet nede hos os
— indrettet historieklasser allerede for
adskillige år siden, og vi har en væsent
lig del af den historiske litteratur der
ovre. Nytten kan vi se deraf, at udlånet
af historisk litteratur er steget helt
enormt. Det er normalt, når historieti
men er forbi, at eleverne kommer faren
de op og siger: hvad kan jeg læse om
det? Så låner de på stedet, og det princip
vil vi gerne gennemføre i fagklasser hele
vejen igennem, at der skal stå en stamme
af litteratur i hver eneste klasse med et
kartotek i hver klasse, sådan at der fore
går et udlån der. Så får vi jo uendelig
meget mere ud af det. Der læses meget,
meget mere på den måde.
Schaumburg-Müller: — Det vil altså
sige, man vil ligefrem indrette labora
torier som historisk laboratorium og
sproglaboratorium.
Heis: — Ja, det har vi jo allerede for
historie og for sprog. Gert Olsen har
ligesådan temmelig meget fysisk littera
tur i sin fagklasse, hvorfra han foretager
udlån.
Dorph-Petersen: — Panelet behøver jo
ikke være enige hele vejen igennem. Jeg
kan lige så godt indrømme, at jeg er en
af de herlovianere, der vel nok har af
lagt et eller to besøg i discipelbiblioteket,
og jeg kan også godt se, at det regnskabs
mæssigt må være en belastning ikke ale
ne at have en sådan bogsamling, men
også at vedligeholde og beskytte den. Jeg
vil sige, jeg synes, det er en knippelgod
idé at sælge den og få de penge ind. En
ting, jeg vil nævne i den forbindelse, er,
at vi læste jo af og til på Herlufsholm
bøger dengang, når man fandt dem. Gø
res der noget for det skønlitterære tilbud
til diplene. Det var ret småt, dengang jeg
gik der, og det kunne godt siges at være
lidt af en mangel: man havde et biblio
tek, hvor man ikke kom over, for der
var ingen, der gav en et puf i enden, og

der lå egentlig møget få bøger fremme.
Er der bedre tilbud nu til at gymnasie
elever navnlig kan stifte bekendtskab
med almindelig gængs skønlitteratur?
Heis: — Jeg ved ikke, om det er Aref
eller mig, der skal svare. Jeg mener ja.
Jeg kan sige for | historie og danskens
vedkommende, deø har de bøgerne der
ovre. For engelsk,! tysk og fransks ved
kommende, der ha\ de bøgerne på sprog
laboratoriet. Fysik I har bøgerne derovre,
og yderligere, at den ny litteratur står
samlet fremme, og der kan man se, hvad
der er anskaffet af nye bøger og så låne
dér. Det er noget helt nyt. Vores nye
bibliotekar, hr. Ilium, har indført det
princip, og det har sat vældigt skub i ud
lånet. Og netop det, at vi nu mener, at
vi kan tillade os lidt mere indkøb af ny
litteratur har bevirket, at vi i indeværen
de år har købt væsentligt mere, og det
har sat vældig fart i udlånet. Der er
enorm stigning i udlånsvirksomheden i
indeværende år.
Fysikum og nærtikum
sælges ikke

Aref: — På de svar, vi har fået, aner jeg,
at salget af Herlpfsholms bogsamling,
som jeg hellere vil kalde den, er udtryk
for et stykke gennemovervejet skolepoli
tik, og jeg sidder her og ser i ånden, at
man i løbet af nogle år så må se den fy
siske samling og de små pipfugle spredt
over det ganske rige forskellige steder.
Er man parat til at drage den konsekvens,
eller er der måske lidt af en raptus?
Forstanderen: — Ja, Aref, det er et ud
mærket spørgsmål,'og det var faktisk det,
som jeg gerne ville have anledning til
at besvare, selv oij) du ikke have stillet
det. For det første er man naturligvis
ikke parat til at drage den slutning, men
for det andet er det heller ikke i sig selv
nogen logisk slutning, for man kan ikke
rigtig sammenligne de ting. Vi havde i
Herlufsholms bibliotek en samling me
get værdifulde bøger, både værdifulde
for dem, der havde interesse for dem,
men også værdifulde i kroner og øre.
Men vi havde så meget, at vi faktisk ikke
havde råd til at høide det ordentligt, og
vi fandt, at det var så værdifuldt, at nogle
andre burde have glæde af det. Jeg tror
ikke, nogle af Herlufsholms andre sam
linger kan sammenlignes dermed. Man
kunne selvfølgelig sige, at Herlufsholms
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fysisk-historiske samling er enestående,
men den er alligevel af et så relativt be
grænset omfang, at diplene har mulighed
for at stifte bekendtskab med hver enkelt
af tingene, og derved får de en større
betydning for den enkelte dipel. Men
jeg vil gerne sige - og det synes jeg bør
siges — når denne disposition drøftes, at
undervejs i afståelsesproceduren er jeg
gennem samtaler med gamle herlovianere
og gennem meningsytringer fra folk,
der var interesserede i Herlufsholms
bibliotek, blevet klar på den værdi, som
Herlufsholms bibliotek havde for Her
lufsholm på anden måde end blot øko
nomisk. Det var en værdi, som ikke
mindst hr. Gert Olsen, der sidder her,
har gjort opmærksom på, nemlig at bi
blioteket var med til at give Herlufs
holm en prestige, som Herlufsholm må
miste den dag, den ikke mere har biblio
tek. Derfor har vi også i vore forhand
linger hen ad vejen med Odense biblio
tek besluttet os til at beholde nogen
flere bøger, end vi oprindelig havde
tænkt, også bøger, der egentlig ikke kan
siges at være af værdi for undervisnin
gen, fordi vi kan se, at dette at eje dem
giver Herlufsholm en vis prestige, en
vis baggrund, en vis værdi, som betyder
noget for os i vores omdømme. Og når
dette er realiseret, så betyder det altså
også, at vi ikke har i sinde at sælge hver
ken nærtesamlingen eller den fysiske
samling eller nogen andre samlinger bare
for at skaffe penge til evt. at købe nye
morsomme fysikapparater for.
Schaumburg-Müller: — Jeg vil gerne
have lov til at spørge: er denne aftale
med Odense universitet endelig?
Forstanderen: — Den er ikke endelig.
Den er tiltrådt af Kulturministeriet, som
Odense universitet sorterer under. Det
har fået lov til at købe, og vi har lov
til at sælge, men det endelige doku
ment er ikke oprettet, fordi der skal fore
tages en såkaldt permutation i den
Groothoffske fundats. Vore juridiske råd
givere har tilrådet, at aftalen ikke lægges
frem, før den endelige udskillelse af de
bøger, der bliver på Herlufsholm og
dem, der går over til Odense, er klarlagt.
Det er ikke gjort endnu, fordi de skulle
først undersøge derovre, hvad de havde,
bøgernes tilstand o.s.v., men det forven
tes altså at ske i det år, vi er inde i.
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Dekbygningens fremtid

Schaumburg-Müller: — Tak. Det andet,
jeg gerne ville spørge om, det er hændel
sesforløbet i den anden ende. Det er:
hvad har ledelsen tænkt sig at anvende
biblioteksbygningen til. Jeg ser, der står
i redegørelsen, at der skal holdes termins
prøver og sådan noget. Det er jo en for
stor bygning til en så lille sag. Hvad har
man egentlig tænkt sig?
Forstanderen: — Ja, vi vil gerne efter
lyse nogle gode ideer.
Dorph-Petersen: — Et pigekollegium.
Forstanderen: — Jeg vil gerne sige, at
det er "t forslag, hr. Gert Olsen er kom
met med. Han har nu ikke sagt pigekol
legium, han har sagt, at det kunne laves
til kollegiebygning, og vi har sågar teg
ninger for det o.s.v., og det vil blive fore
lagt for vores arkitekt, når han kommer
til Herlufsholm den 12. (maj). Rektor
har andre tanker med det. Jeg havde op
rindelig den tanke, som står her beskre
vet. Vi er helt klar på, at det vil i sig selv
være for lidt, men det var jo heller ikke
meningen, at der her blot skulle være
prøver, eksamener o.s.v. Det skulle være
et sted, hvor diplene kom, men det er
altså nok ikke så ønskeligt. Der er rek
tors idé om bøgernes nærhed ved diplene
betydelig bedre. Jeg ved ikke, om Heis
vil supplere.
Heis: — Nej, jeg vil sige, at vi har
faktisk ikke en løsning på, hvad vi skal
bruge den til, for det er en uhensigts
mæssig bygning, og det har den alle dage
været. Det, der var fejlen ved den, da den
blev bygget, var, at der ikke blev bygget
en læsesal i tilknytning til den. Og som
den står nu, er den altså svær at finde en
god anvendelse for, og den Gert Olsenske
strøtanke om et eventuelt kollegium kan
måske realiseres, men det er også muligt,
at den er så dyr, at det er lige så billigt
at bygge et nyt kollegium og så finde en
anden anvendelse til den. Og den skøre
strøtanke, jeg foreløbig har, det er det,
at alt, hvad der hedder formning, teg
ning, modellering, maling o.s.v. — det
er jo noget, der er ved at tage omfang
rundt om på skolerne — kunne samles på
dek, og at man så eventuelt kunne få et
gevaldigt lokale, som kunne udnyttes der,
og hvor der altså også kunne blive rigelig
udfoldelse i fritiden.
Tolstrup: — Da et par af vore gæster
skal nå et tog, er der ikke så forfærdelig

lang tid igen, så må vi slutte af med et
par raske spørgsmål.
Konow: — Jeg skal forsøge at stille
spørgsmålene kort for at nå så mange
som muligt inden for den tid, der er til
rådighed. Det sidste, der kom frem om
dekbygningens anvendelse, peger tilbage
på et spørgsmål, som vist kom til at hæn
ge i luften før. Det var spørgsmålet, om
skolen ved kommende bygninger, her
under ombygninger og tilbygninger, kun
ne tænke sig den mulighed at udskrive
en arkitektkonkurrence, sådan at man
f. eks. kunne give gamle herlovianere,
der er arkitekter, lejlighed til at boltre
sig?
Forstanderen: — Ja.
Testamentariske dispositioner
respekteres

Konow: — Tak ... Og må jeg så i øvrigt
gå ind i bibliotekssagen et sted i forstan
derens redegørelse før, nemlig spørgs
målet om Justitsministeriets permutation
med hensyn til den Groothoffske bog
samling. Jeg vil gerne pege på, at det
gamle bibliotek indeholdt andre bøger,
som var tilfaldet skolen ved arv eller
gave. Hvis vi skal tage det gavemæssige,
så kan man nævne, at højsalig Frederik
VI i 1813 påbegyndte at give skolen Flo
ra Danica. Dette værk blev afsluttet i
1887, og det anføres et sted i de gamle
bøger, at man ved Herluf Trolles 300
års fødselsdag fik en mægtig samling
gamle bøger fra mange sider. Flår det
spørgsmål været rejst og været gennemdiskuteret, om det er foreneligt med de
pågældende gavegiveres udtrykkelige el
ler stiltiende forudsætninger, at disse bø
ger nu afhændes. Jeg vil gerne stille et
specielt spørgsmål i denne sammenhæng
også: Adjunkt Egholm, der døde i 1953,
testamenterede en samling særdeles rele
vant nyere litteratur til skolen. Er spørgs
målet om foreneligheden med hans te
stamente i relation til afståelsen af bø
gerne blevet undersøgt?
Forstanderen: — Disse bøger, altså hr.
Egholms bøger hører til dem, vi beholder.
Og hvad Flora Danica angår, da har hr.
Degenkolw udtrykt ønske om, at vi be
holder dem, og det er der stor sandsyn
lighed for, at vi gør. Hvad de bøger, som
ellers er nævnt, angår, da falder de ind
under det samlede bibliotek, men det er
helt klart naturligvis, at vi ikke over
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træder nogen gavegivers bestemmelser i
den disposition, der er foretaget.
Tolstrup: — Et sidste biblioteksspørgs
mål.
Konow: — Ja, nu fik vi at vide, at
salgsaftalen var ikke endeligt formuleret.
Forstanderen: — Aftalen er formuleret.
Konow: — Javel. Hvilken bestemmelse
findes der så i salgsvilkårene med hen
syn til den afhændelse, der samtidig med
bibliotekssamlingen er sket af gymnasie
lærer John Riis til Odense bibliotek?
Forstanderen: — Det er ingen aftale,
per har ikke noget med denne aftale at
gøre. Det har aldrig kommet os ved,
hvordan vore lærere besluttede sig til at
planlægge deres fremtid. Det har vi ikke
noget med at gøre.
Konow: — Det var sådan set også til
strækkeligt svar på mit spørgsmål. Disse
ting er altså uafhængige af hinanden?
Forstanderen: — Helt uafhængige.
Herlufsholm og de gamle
herlovianere

T tistrup: — Udmærket. Så har vi endnu
et enkelt spørgsmål tilbage.
Andreassen: — Ja. Dette sidste spørgs
mål har panelet drøftet lidt og besluttet
sig til at komme med til slut, idet man
forudså, at der efter indledende høflige
bemærkninger kunne komme en mere
livfuld diskussion i gang. Om dette har

været tilfældet, skal jeg overlade til au
ditoriet, men det sidste spørgsmål, vi vil
rette til de adspurgte, er: hvordan ser De
egentlig på de gamle herlovianere, hvis
berettigelse til at stille spørgsmål jo i
virkeligheden kun ligger i dette ene, at
man har interesse for sagen.
Forstanderen: — Det må vi have lov
til at svare på allesammen. Jeg vil gøre
det ganske kort. For mig er det helt af
gørende for Herlufsholms fremtid, at
gamle herlovianere stadig interesserer sig
for Herlufsholm, fordi det er det, der
skaber prestige, det er det, der skaber
Herlufsholm venner i alle kredse. Det
er trods alt et sted, hvor børn af gamle
herlovianere kommer, og hvis vi ikke
havde det holdepunkt at støtte os til, så
tror jeg ikke, Herlufsholm kunne bi
beholde den uafhængighed, som vi net
op har talt om tidligere.
Schaumburg-Müller: — Nu er det af de
adspurgte en gammel herlovianer, der
svarer, og vi hører her i panelet den
gamle herlovianers ord. Jeg ville sætte
pris på, hvis jeg kunne få det samme
spørgsmål besvaret af rektor og økonomi
inspektøren.
Dorph-Petersen: — Du kan få en Lad
bytur.
Heis: — Jeg vil da godt sige, at for
mig er det noget ganske selvfølgeligt, at
gamle herlovianeres meninger tæller, når

man mærker, at de udspringer af interes
se. Der er selvfølgelig også herlovianere,
som fortsætter med at være kværulanter
af en lignende art, som da de gik på
skolen, og hvis meninger man derfor ikke
altid i alle forhold tager alt for tungt på.
Men vi har en stor| skare af gamle diple,
som jævnligt kommer på skolen, og som
vi mærker interesserer sig for skolens
trivsel, og deres meninger om skolen be
tyder umådelig meget for os. Ganske
overordentlig meget.
Lundgren Beck: — Jeg vil sige det
samme på en anden måde. Det har altid
været mit indtryk, åt gamle herlovianere,
når de kommer derned har det ligesom
vi andre, når vi kommer hjem til vores
hjem: man kommer som gammel søn, og
så har man selvfølgelig lov til at frem
føre sin mening derhjemme, hvis de gør
noget, som man synes godt om eller man
ikke synes så godt om, og så måtte man
diskutere det. Og sål var det vel hjemmet,
der bestemte, og sådan skal det også være.
Andreassen: — Jeg takker for det svar,
og jeg vil gerne sige for min egen reg
ning, at jeg havde også regnet med, at
spørgsmålet ville blive besvaret på den
måde, ellers ville jg ikke have turdet stille
det.
Polstrup: — Så tror jeg, jeg vil sige
tak, fordi de tre herrer kom herind og
lod sig udspørge, og tak til spørgerne.

. . . nys er jeg fra Reitzel kommen
(Poul Martin Møller)

C. A. Reitzels Boghandel A/s
Nørregade 20, 1165 København K.
(01) *12 24 00
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Allé 6, 1., 1829 Kbh. V.

Bærentsen, Olaf (’12), dommer, Amager
brogade 26, 2. th., 2300 Kbh. S.

Christiansen, Jens Brjx (’69), Skovly Mark
27, 2840 Holte.

Christoffersen, Erik (j’61), stud, med., Gu
stav Wiedsvej 23, 2., 8000 Århus C.
Clasen, Carl Jørgen (1'51.1, advokat, Skjalm
Hvidesvej 8, 4400 Kalundborg.
Clasen, Niels Eckard (’54), amtsfuldmæg
tig, cand. jur., Primulavej 8, 4300 Holbæk.

Clausen, Briand (IV’07), arkitekt, Rødkildevej 48, 2400 Kbh. NV.
Clausen, Dan (’25), fhv. borgmester, køb
mand, Storgade 32, 4180 Sorø.
Clausen, Jesper Harris (’67), stud, jur.,
Lindegården, 5981 punkær.
Clausen, Niels Henrik (’51), bankfuldmæg
tig, Grønnedammeri 23, 2650 Hvidovre.

Collet, Bernt-Johan (>60), landvæsenselev,
Lundbygård, 4750 Lundby.
(’66),

Bærentzen, Poul (ll’97), departementschef.

Collet, Harald
Lundby.

Boserup, Eyvind (IV'26), forpagter, TangMosegård, Egøjevej, 4600 Køge.

Bøttern, Jørgen (’54), P. O. Box 1025, Pie
tersburg, Republic of South Africa.

Collet, P. F. (’64), stud, polyt., Lundby
gård, 4750 Lundby.

Boserup, Mogens (’28), afdelingsleder,
universitetslektor, Rådhusvej 19, 2920
Charlottenlund.

Baagøe, Johan Hedemann (’10), overingen
iør, cand. polyt., Vendersgade 50, 7000
Fredericia.

Cortzen, Gert (’67), stud, mag., Wienerbyen 3, 2830 Virum.

Boserup, Otto (’07), læge, Trondhjemsgade
13, 1., 2100 Kbh. O.

Baagøe, Kai Hedemann (’06), læge, dr.
med., Adelgade 16, 2. tv., 6000 Kolding.

Boysen, Knud Lausten (’56), forpagter,
(daugård, 4913 Horslunde.

c

.undbygård,

de la Cour, Finn Do'rnonville (’41), civil
ingeniør, Christiapsholmsvej 25, 2930
Klampenborg.

Crone, Frederik (’66), stud, oecon., Åboule
vard 5, 3., 1960 Kbh. V.

Brammer, Hans (’27), civiløkonom, Eigårdsvej 16 B, 2920 Charlottenlund.

Carlsson, Erik (V'36), civilingeniør, Solda
len 29, 2100 Kbh. 0.

Cruse, Mogens ('22^, grosserer,
sensvej 9, 2820 Gentofte.

Brammer, Tage J. (’18), amtsforvalter,
Bjergbygade 4 A, 4200 Slagelse.

Carøe, Bjørn (R'37), direktør, Skibinge He
stehave, 4720 Præstø.

D

Brammer, Vagn Erik (’20), højesteretssag
fører, Lovsangervej 14, 2900 Hellerup.

Carøe, Finn (’36), landsretssagfører, HiortLorenzensvej 15, 6400 Sønderborg.

Brams, Aksel (’43), civilingeniør, Mågevej
23, 8240 Risskov.

Carøe, Frank Chr. (IV’27), direktør, c/o C.
F. Lunøe, 106 Wise Lane, Mill Hill, Lon
don N.W., England.

Brams, Niels Ulrick (’35), overtandlæge,
Hasserishøj 12, 9000 Ålborg.

Brams, Poul (’39), biboiltekar, Helenestien
5, 3500 Værløse.
Brandt, Otto ('09), landsretssagfører, Dron
ningensvej 22, 3., 5800 Nyborg.

Carøe, Jørgen (’40), læge, Engevej 1, 4780
Stege.
Carøe, Poul (’08), ingeniør, Box 27, New
Liskeard, Ontario, Canada.

4750

Erich-

Dahl, Kai R. (’09), forpagter, cand. jur.,
Østrupgård, 3670 Veksø, Sjælland.

Damgaard, Erik (’17), landsretssagfører,
Jernbanegade 8, 4690 Haslev.
Damgaard, Jørgen (’34), landsretssagfører,
Fennevangen 6, 282j0 Gentofte.
Dan, Børge (’16), fhv. prokurist, Wienerbyen 8, 2830 Virum.
Danielsen, Niels (’62), Hasselvej 2, 5400
Bogense.

Branth, Gustaf William (IV’26), direktør,
Heslegårdsvej 9, 2900 Hellerup.

zu Castell-Castell, Carl (’59), forstkandi
dat, Hochburg, Post Ach., Salzach, Ober
österreich, Østrig.

Danneskiold-Samsøe, Ulrik (’63), H. C.
Lumbyesgade 18, 1., 2100 Kbh. 0.

Branth, Harald (Vll'27), assurandør, Vordingborgvej 2, 4600 Køge.

Ceplitis, Niels Erik (’65), stud, jur., Såbyesvej 5, 2., 2100 Kbh. 0.

Degenkolw, Jan (’28), lektor, Herlufsholm,
4700 Næstved.

Brenøe, Poul (’22), fabrikant, cand. phiL,
Jakob Knudsensvej 7, 3460 Birkerod.

Chabot, Jan (’56), Lønsgård, Nøddehøj 56,
3400 Hillerød.

Degenkolw, Peter (’67), arkitektstuderen
de, Solsortvej 28, 2000 Kbh. F.

Brocks, Harry (’27), overkirurg, dr. med.,
Dronningensvej 14, 2000 Kbh. F.

Christens, Wilhelm Sievers (’17), rejsein
spektør, Baldersvej 3, 8800 Viborg.

Dehlholm-Arensborg, Carl Otto (IV’11),
tandlæge, Scharlingsvej, 5594 Strib.

Brjcks, Ole (’59), cand. jur., Dronningens/ej 14, 2000 Kbh. F.

Christensen, Claus Hermann (’58), advo
kat, cand. jur., Bredevej 11, 2830 Virum.

Demuth, Poul (’27)
2830 Virum.

Br•jn, Georg C. (’23), overlæge, dr. med.,
Bobakkevej 42, 3140 Ålsgårde.

Christensen, Ebbe (’43), direktør, civil
ingeniør, Åmosebakken 14, 2830 Virum.

Devantier, Mogens (’49), læge, Sandkro
gen 44, 2800 Lyngby.

Brun, Oluf (’58), advokatfuldmægtig, cand.
jur., Set. Nicolajvej 13, 3. tv., 1953 Kbh.
V.

Christensen, Henrik Biltris (’63), stud, jur.,
Koll. V, vær. 435, Rebæk Søpark, 2650
Hvidovre.

Diderichsen, Børge Israel (’24), professor,
dr. theol., Kristianiågade 2, st., 2100 Kbh.
0.

Br jun, Christian (’36), sagfører, cand. jur.,
GI. Ringstedvej 5, 4600 Køge.

Christensen, Knud Skeel (’33), civil
ingeniør, Helenestien 15, 3500 Værløse.

Diderichsen, Herluf Krag (R'29), direktør.
Vestermarksvej 16, 9000 Ålborg.

IV

lektor, Bredevej 31,

Dinesen, Erik (V'44), godsejer, hofjæger
mester, Kragerupgård, 4291 Ruds-Vedby.

Fabricius, Knud (’58), kaptajn, Kasernen,
7800 Skive.

Friis, Troels (’30), Head Brewer, 8031 Avon
Road, Montreal West, P.O., Canada.

Dinesen, Hans V. (’57), Lerbæk gods, 7100
Vejle.

Fairbank, Denis (’69), c/o Preston, Ops.
Dept. Box 233, P. O. Box 19.002, Nairobi,
Kenya.

Friis-Hansen, Inger-Marie, frue, Frøbjerg,
Ornebjerg, 4760 Vordingborg.

Ditlevsen, Peter (’37), landsretssagfører,
Garderhøjvej 7, 2820 Gentofte.
Dons-Møller, Birger (’16), ambassadør,
Udenrigsministeriet, Christiansborg,
1218 Kbh. K.

Dorph-Petersen, Kaj (’43), chefredaktør,
cand, theol., Kildehøjvej 26, 3460 Birke
rød.
Dorph-Petersen, Peter (’49), civilingeniør,
Borgerdiget 75 A, 2730 Herlev.

Falkenberg, Hans Martin (’61), akademi
ingeniør, Strandvejen 328, 2930 Klampenborg.
Falkenberg, Per (V'64), Amtssygehuset,
4700 Næstved.

Faye, Gerhard (R’31), godsejer, Birkendegård, Værslev, 4400 Kalundborg.

Friis-Hansen, Tage (’31), grosserer, Post
box 102, 1001 Kbh. K.

Friis-Nielsen, Emil (’28), apoteker, Borrelyngen 34, 2770 Kastrup.
Funder, Jørgen (’48), læge, Vandrevej 12,
2900 Hellerup.
Faartoft, Anders (’40), læge, Amts- og By
sygehuset, 5970 Ærøskøbing.

Feldthusen, Jan (’67), Eggersvej 8, 2900
Hellerup.

Faartoft, Niels (’35), læge, 5450 Otterup.

Dragheim, Christian (IV'52), fuldmægtig,
Baltorpvej 181, 2750 Ballerup.

Feldthusen, Kay (IV’34), ingeniør, Madvigs
Allé 9, 1829 Kbh. V.

G

Dresing, Viggo (’57), advokatfuldmægtig,
Valmuevej 6, 6700 Esbjerg.

Feldthusen, Svend Erik (IV’38), ingeniør,
Kirsebærvej 22, 4700 Næstved.

Geldorf, Ebbe Flindt (’43), oberstløjtnant,
Caroline Amalievej 63, 2800 Lyngby.

Dreyer, Erik (’10), fhv. departementschef,
Kirkensgård, 9940 Byrum.

Ferdinand, Johannes (’98), fhv. lektor, Bro
skov, 4733 Tappernøje.

Dybbro, Sejer (’54), seminarieadjunkt,
Åbyskov, 5881 Skårup Fyn.

Ferdinand, Lorenz Peter (’40), læge, Jonstrupvangvej 4, 2570 Ballerup.

Gjellerup, Niels Christian (’68), stud, polyt., c/o Grunnet, Godthåbsvej 118, 2000
Kbh. F.

Dyrlund, Ludvig Christian (’08), fhv. politi
mester, Skyttemarksvej 121, 4700 Næs
tved.

Finsen, Helge Hilmar (’15), arkitekt m.a.a.,
Berlingsbakke 8, 2920 Charlottenlund.
Finsen, Torben (R’32), kontorchef, Søndervej 15, 2830 Virum.

Fischer, Palle Jes (’66), Højby, 4320 Lejre.
Eickhoff, Niels A. W. (’49), cand, polit.,
Skodsborgparken 34, 4. tv., 2942 Skods
borg.

Florian, Paul Chr. (’23), oberstløjtnant, ci
vilingeniør, Agata, Benicasim, Castellon
de la Plana, Spanien.

Elgaard, Axel (’10), civilingeniør, Godthåbsvej 123, 2000 Kbh. F.

Fogh, Hakon (’05), rektor, Dronning Sofiesvej 70, 4000 Roskilde.

Eller, f. Friis-Hansen, Margaret (’45), læ
rer, Jyllingevej 191, 2610 Rødovre.

Fogh, Sven (’46), læge, Nobisvej 9, 3460
Birkerød.

Enegren, Erik (’58), cand. jur., Skotterup
Strandvej 262, 3070 Snekkersten.

Foghsgaard, Lars (’60), cand. pharm.,
Østre Paradisvej 17, 2840 Holte.

Engberg, Bent (’41), statsskovrider, Rømersdal, 3720 Åkirkeby.

Forchhammer, Eiler (’09), forstander, Ndr.
Frihavnsgade 5, 2., 2100 Kbh. 0.

Engberg, Jørgen (’28), landsretssagfører,
Vesterskovvej 47, 4800 Nykøbing F.

Forchhammer, Gunnar (’29), talepædagog,
Lyngvej 26, 6., 2800 Lyngby.

Engberg, Ole (’41), civilingeniør, Arnevan
gen 33, 2840 Holte.

Forchhammer, Johannes (’11), fhv. over
lærer, Vinkelager 58, 3., 2720 Vanløse.

Erlangsen, Jacob (’62), arkitekt.

Esmark, Poul (’30), læge, Jens Baggesensgade 21,4220 Korsør.

Forchhammer, Viggo (’95), fhv. universi
tetslektor, Rosenvængets Allé 50, 2100
Kbh. 0.

Eskelund, Rolf (’38), direktør, The Jeffer
son, Richmond II, Virginia, USA.

Fossaberg, Eiler (’47), læge, Bindesbøllsvej 6, 9900 Frederikshavn.

Essam, James Rex (’69), Livjægerqade 18,
2100 Kbh. 0.

Fournais, Mogens (R’34), direktør, Minde
vej 19, 2860 Søborg.

Ewald, Holger Lykke (’49), apoteker, Adel
gade 18, 9500 Hobro.

Fournais, Peter André (’53), arkitekt
m.a.a., Skydehøjsgården 4, 3. th., 2970
Hørsholm.

Ewald, Knud (’10), fhv. politimester, Tøn
dervej 10, 6000 Kolding.
Ewald, Valdemar (’10), fhv. politimester,
Aldersrovej 13, 8600 Silkeborg.

Fournais, Svend (’26), arkitekt m.a.a., Ny
brovej 377, 2800 Lyngby.

Gjersing, Ib J. P. (IV’43), direktør, Hambroes Allé 21, 2., 2900 Hellerup.

Gjørup, Steffen (’43), læge, dr. med., Geelskovvej 7, 2830 Virum.

Glad, Carl Frederik (’09), direktør, gene
ralkonsul, Set. Annæ Plads 11, 1250 Kbh.
K.
Glahnson, Preben (’55), R. T. Briscoe
(Ghana) Ltd., P.O. Box 1635, Accra, Gha
na.
Glenert, Jørgen (’44), læge, Amtssygehu
set, 4930 Maribo.
Glente, Knud (’20), amtmand, 5700 Svend
borg.
Glente, Viggo (’22), politimester, Politigår
den, 9500 Hobro.
Glente, Aage (’23), prokurist, cand. phil.,
Strandgade 22 A, 1., 1401 Kbh. K.
Gliemann, Wilhelm (’22), læge, Sønder
Allé 3, 2., 8000 Århus C.

Gluud, Christian (’68), stud, med., Læge
foreningens kollegium, Hesseløgade 56,
2100 Kbh. 0.
Goddik, Gunnar (’52), prokurist, Lyngbak
kevej 36, 2850 Nærum.

Gotsche, Henning (’30), overinspektør,
Norgesmindevej 2, 3. th., 2900 Hellerup.
Gottlieb, Bent M. (Il'27), prokurist, Minervavej 40, 2720 Vanløse.
Gottlieb, Knud (’20), direktør, Stoksbjerg
gård, 4690 Haslev.

Grandjean, Philippe (’68), stud, med., Her
luf Trollesgade 22, 1052 Kbh. K.

Franck, Peter Christopher (’68), stud,
scient., Hulsøvang 5, 2960 Rungsted
Kyst.

Gregersen, Eilif (’44), professor, dr. med.,
Langs Hegnet 22, 2800 Lyngby.

Frandsen, John (IV’34), kgl. kapelmester,
Bredgade 77, 3., 1260 Kbh. K.

Gregersen, Hans (’53), læge, Amtssyge
huset, Hobrovej, 9000 Ålborg.

Frandsen, Peter Marius (’98), fhv. profes
sor, Baunegårdsvej 22, 2820 Gentofte.

Gronemann, Morten (’62), stud, polyt., Ve
stre Altanvej 18, 8900 Randers.

Fabricius, Børge Frits (’34), landsretssag
fører, Havnegade 51, 2. tv., 1058 Kbh. K.

Franksen, Ole Immanuel (’50), lektor, ci
vilingeniør, lic. techn., Uraniavej 18, 1878
Kbh. V.

Grum-Schwensen, Arne (’36), chefredak
tør, Hannerupgårdsvej 56, 5000 Odense.

Fabricius, Hartvig (’05), forpagter, cand.
agro., Grævlingebakken, 4720 Præstø.

Frederiksen, Ole Willum (’69), Lund, 4700
Næstved.

Grum-Schwensen, Christen (’28), civil
ingeniør, Ny Skelgårdsvej 5, 2770 Ka
strup.

Fabricius, Jørgen Christian (’30), ingeniør,
Svanemøllevej 120, st., 2900 Hellerup.

Friderichsen, Johan Henry (’15), læge,
Tranegårdsvej 5, 2900 Hellerup.

Grunnet, Michail (’68), programmør, Godt
håbsvej 118, 2000 Kbh. F.

Ewaldsen, Svend (’04), pastor emer., Svanholmsvej 4, st., 1905 Kbh. V.

Faber, Johannes (’37), apoteker, Hegnsvej
65, 2850 Nærum.

V

Grupe, Jørn (’44), civilingeniør, Humlevej
10, 4600 Køge.

Hansen, Jan Olivarius (’40), advokat, cand.
jur., Valdemarsgade 9, 4760 Vordingborg.

van Hauen, Ian Mac (’50), advokat, Frederiksberggade 23, 1459 Kbh. K.

Grøiinegaard, Andrei ('13), forpagter, Cor
salitze, Egebjerg, 4800 Nykøbing F.

Hansen, Jens Lage (’64), stud, polyt., Haraldslundvej 38, vær. 8, 2800 Lyngby.

van Hauen, Uggi Mac (IV’50), bagermester,
Mikkel Bryggersgade 2, 4., 1460, Kbh. K.

Grønnegaard, Gert (’52), Leragervej, 4174
Jystrup Midtsjælland.

Hansen, Johannes Arne (’38), pastor, Ka
strup præstegård, 4760 Vordingborg.

Grønnegaard, Kurt (’55), forpagter, Skjoldnæsholm, 4174 Jystrup Midtsjælland.

Hansen, Jørgen Ole (’64), stud, med., Kil
debakkegårdsallé 43, 2860 Søborg.

Hauge, Jens Christian (69), stud, oecon.,
Thorvaldsensgade 9,4 th., 8000 Århus
C.

Gud Tie, Per (’45), landsretssagfører, Bou
levarden 6, 1., 9000 Ålborg.
Gustavsen, Erik (’61), stud, med., Tjelevej
1 •, 2., 8240 Risskov.

Hansen, Karl Ole (’22), landsretssagfører,
4230 Skælskør.
Hansen, Kjeld Ellehauge (’28), dommer,
Marielystvej 1, 6100 Haderslev.

Gylding, Olaf (’25), direktør, c/o F.D.M.,
Frederiksgade 1, 5700 Svendborg.

Hansen, Klaus Eggert (’66), Spurvevej 17,
2970 Hørsholm.

Gøthe, Per (’65), 77 Deerhurst Road, Scars
dale, N.Y., USA.

Hansen, Laurits Lydehøj (’67), stud, agro.,
Ugledige, 4735 Mern.

Gotische, Ole (’68), stud, med., Guld
smedegade 3, 3., 8000 Århus C.

Hansen, Leif (’25), læge, Hyldegården,
Hyldegårds Tværvej 2, 2920 Charlotten
lund.

Gaardsting, Ole (’66), stud, med., c/o Han
sen, Skjulhøj Allé 81, 2., 2720 Vanløse.

H
von Haffner, Lennart (’65), stud, mere.,
Grøndalsvej 8, 2000 Kbh. F.

Hage, Christian E. G. (’36), arkitekt m.a.a.,
S ir. Jagtvej 60, 2970 Hørsholm.
Hage, Daniel Friedenreich (’57), stud,
séient. pol., Klintegården 1, værelse 147,
Stovvej 46, opg. E, 5. th., 8000 Århus C.
Hage, Jens (’57), stud, med., Birgits Allé
3, 5250 Fruens Bøge.
Hage, Jens Gustav (’67), Sdr. Jagtvej 60,
2970 Hørsholm.
Hage, Jørgen (’33), civilingeniør, c/o
Kampsax, 55 Oriental Ave., Bangkok,
T lailand.
Hage, Kjeld (’22), læge, Kindhestegade 3,
4700 Næstved.
Hage, Poul (’23), læge, Store Torv 15, 3700
Rønne.

Hansen, Leno Birch (’58), cand. pharm.,
Chr. X’s Allé 130, 2800 Lyngby.

Hansen, Liselotte (’69), Jørgen Jensensvej 9, 4700 Næstved.
Hansen, Merete (’69), Poppelvej 10, 4700
Næstved.
Hansen, Niels Zinglersen (’61), stud,
polyt., Kildebakkegårdsallé 196, 2. th.,
2860 Søborg.

Hansen, Peder Würgler (’65), stud, med.,
8860 Ulstrup.
Hansen, Per Jarl (’69), Søbredden 8, 2820
Gentofte.
Hansen, Per Sander (’51), arkitekt m.a.a.,
Kastebjergvej 6, 2750 Ballerup.
Hansen, Stig (’62), stud. jur.
Hansen, Stig (’68), handelsmedhjælper,
Langevrå, Rislev, 4700 Næstved.

Hansen, Svend Aage Lydehøj (’68), stud,
agro., Lydehøj, Ugledige, 4735 Mern.

Hagemann, Ove (’98), fhv. driftsbestyrer,
cand. polyt., Katedralvej 11, 4780 Stege.

Hansen, Tom Eggert (’68), stud, med.,
Gjellerup kollegiet, Lottesvej 1, 1., nr.
12, 8220 Brabrand.

Hagemann, Torkel (’66), stud, mag., Set.
Kjeldsgade 6, 2100 Kbh. 0.

Hansen, Tycho Tilius (’57), stud,
Skovvej 28, 2820 Gentofte.

Halberg, Per (’57), distriktschef, Esplanadlen 14, 1., 1263 Kbh. K.

Hansen, Vilhelm Abildgaard (’48), proku
rist, Granparken 37, 2800 Lyngby.

Halling, Erik (’45), læge, Bøgevang 9, 7100
Vejle.

Hansen, Åge Johannes (57), læge, Kyrko
gatan 21 A, S-981 00 Kiruna, Sverige.

Hammerich, Frithjof G. A. (11'13), salgs
chef, J. L. Heibergsvej 97, 5000 Odense.

Hansfort, Lars Bagger (’59), læge, Webersgade 48, 2100 Kbh. 0.

Hammershaimb, Edgar C. (’67), stud,
pplyt., Otto Mønstedsgade 1, 1571 Kbh.
V.

Hardt-Schnicker, J. L. (V'15), forstander,
Plantagevej 5, 2800 Lyngby.

Hammershaimb, Venzel U. (’69), Otto Møn
stedsgade 1, 1571 Kbh. V.

Hansen, Anne-Grethe (’69), Stenskovvej
16, Fensmark, 4684 Holme-Olstrup.

Hansen, Bent Møller (’47), fuldmægtig,
cand. jur., Kastanievej 11, 2840 Holte.
Hansen, Bent Åge (’53), distriktstandlæge,
Fædresmindevej 12, 5250 Fruens Bøge.

polit.,

Harhoff, Frederik (’69), Gurrelund, Gurre,
3490 Kvistgård.
Harnung, Sven Egil (’58), visiting assi
stant professor, cand. scient., Tulane
University, New Orleans,
Louisiana
70118, USA.

Harr, Kjell Michael (’66), stud, polyt., Ræ
vehøj 36, vær. 111, 2800 Lyngby.

Haugsted, Bent (’55), pivilingeniør, Kirkeltevej 41, 3450 Allerød
Haxthausen, Carl (’19), baron, Skarridshus,
4450 Jyderup.
Hay-Schmidt, Jørgen (’^8), kontorchef,
H.D., Rosendalsvej 3, 3660 Stenløse.

Hedegaard, Erik (’56), cand. jur., Adelgade
83, 8660 Skanderborg.
Hedegaard, Flemming (’52), fuldmægtig
cand. jur., Aurehøjvej 8, 2900 Hellerup.

Heidemann, Poul Zeidler (’45), cand
psych., Følfodvej 20^, st., 2300 Kbh. S.
Heineke, Henrik Bjørn, (’60), fuldmægtig,
cand. jur., Alsvej 9, ,8240 Risskov.
Heineke, Svend-Jørgeri (’65), stud. mere..
Bregnegårdsvej 9, 2920 Charlottenlund.

Helmer-Petersen, Finn |(’6B), Kristianiagade
14, 2100 Kbh. 0.
Helms, Adam (’23), förlagschef, Bokförla
get Forum, Kaptensgatan 13, S-114 57
Stockholm, Sverige.

Helms, Anne Marie, frbe, Jens Munksgade

5, 4. tv., 2100 Kbh. 0.
Hempel, Søren (’47), l|ege, Lyngvej 4, 4450
Jyderup.
Hempel, Søren (’65), (stud, jur., c/o arki
tekt Preben Hempell, Bækmark Hoved
gård, 7660 Bækmarksbro.
Hempel-Jørgensen, Ni^ls (’67), 3380 Dys
sekilde.
Henning-Jensen, Lars (62),
gade 4, st., 2100 Kbh 0.

Teglværks

Hennings, Erik (lll’29), speditør, Johannevej 21, 2970 Hørsholm.
Henningsen, Erik (’22), landsdommer, Ve
spervej 2, 2900 Hellrjeup.

Henningsen, Karen, oildfrue, frøken, Gud
runsvej 19, 2920 Charlottenlund.

Henriksen, Jens (’26), produktionschef,
H. C. Ørstedsvej 48 A, 5., 1879 Kbh. V.
Hertig, Henrik (’33), rektor, Revshalevej
40, 4930 Maribo.
Hertz, Jesper B. (’67)j, stud, med., Natter
galevej 52, st., 2400 Kbh. NV.
Hesse, Bjarne (’57), Vodroffsvej 39, 2 ,
1900 Kbh. V.

Hjermind, Poul (’29), højesteretssagfører,
Chr. Winthersvej 19, 1860 Kbh. V.
Hjortsø, Finn (’55), Kirke Stillinge, 4200
Slagelse.
Hjortsø, Poul (’42), civilingeniør, Høstvej
26, 2920 Charlottenlund.

Hansen, Ebbe Olivarius (’36), landinspek
tør, Algade 12, 4760 Vordingborg.

Hartmann, Peter (IV’30), direktør, civil
ingeniør, Hedehusteglværket A/S, 2640
Hedehusene.

Hansen, Ebbe Steen (’58), politifuldmægt g, cand. jur., Højvang 47, 5270 Næsby.

Häsling, Christian Loch (’69), Frederiks
Eg, 4160 Herlufmagle.

Hoick, Mogens (’69), Holckenhavn, 5800
Nyborg.

Hansen, Henrik Kähler (’69), Grundtvigs\ej 19, 4700 Næstved.

Haslund-Christensen, lan Søren (’51), ma
jor.

Holm, Paul (V'25), Head Brewer, Nile Bre
weries Ltd., Jinja, Uganda.

VI

Hoffmeyer, Stig (’58), skuespiller, cand.
jur., Norsgade 12, 2c 8000 Århus C.

Holm, Peter C. A. (’54), læge, The Wilson
Club, 212 Second Street SW, Rochester,
Minnesota 55901, USA.
Holm. Richard (V’27), afdelingschef, GI.
Hellebækvej 61 B, 3000 Helsingør.
Holm, Sven (’58), forfatter, Kingosvej 93,
3000 Helsingør.
Holm, Torben (’68), redaktør, Absalonsgade 43, 5., 1658 Kbh. V.

Ilsøe, Harald (’51), cand. mag., Kongebak
ken 60, 2., 4000 Roskilde.

Jepsen, Peter (’09), overlæge, dr. med. Ve
stergade 76, 6270 Tønder.

Ilsøe, Lars (’66), stud, mag., Rådvadsvej
17, 2400 Kbh. NV.

Jerichow, Peter (IV'17), civilingeniør, Val
lerød Banevej 10, 2960 Rungsted Kyst.

Ilsøe, Niels Halvor (’52), seminarieadjunkt,
Østerled 7, Nørre Nissum, 7620 Lemvig.

Jermiin, Jens Just Sommer (’26), hofjæ
germester, landsretssagfører, Seinhuus,
4672 Klippinge.

luel, Gregers Rudolf (’64), landvæsens
elev, Billund Overgård, 6500 Vojens.
luel-Brockdorff, Niels Krabbe (’57), 5953
Tranekær.

Jermiin, Thomas Ehnhuus (’59), reklame
konsulent, Rammetoften 10, 2950 Ved
bæk.

Holmblad, Søren (’61), civilingeniør, Hov
gårdsvej 44, st. tv., 8220 Brabrand.

Iversen, Torben (’41), overlæge, dr. med.,
Marselis Boulevard 36, 10., 8000 Århus
C.

Jespersen, Carsten Friis (’20), civil
ingeniør, »Agerhønehuset«, Hjermind
Skov, 8850 Bjerringbro.

Holst, Svend Aage (IV'14), grosserer,
Skovvej 69 B, 2920 Charlottenlund.

J

Jespersen, Helge Friis (’14), fhv. dommer.
Østerbrogade 147, 3., 2100 Kbh. 0.

Jacobsen, Finn (’53), læge, dr. med., La
vendelvej 2, 7400 Herning.

Jespersen, Jan (’59), Schweizerdalstien 57,
2610 Rødovre.

Jacobsen, Hans Henrik (’63), stud, med.,
Trustrup St., 8570 Trustrup.

Jespersen, Ove (’62), Tyrsbakke 4, 2840
Holte.

Jacobsen. Jan C. (’67), Køromvej 10, 2942
Skodsborg.

Jespersen, Preben Friis (’49), jägmästare,
Vrams Gunnarstorp, S-260 50 Billesholm,
Sverige.

Holm, Thomas Rørdam (’66), Kochsvej 18,
1812 Kbh. V.

Holstein, Erik (11’11), kammerherre, hof
jægermester, lensgreve, Holsteinsborg,
4243 Rude.
Holstein, Ib (’43), greve, Fuirendal, 4262
Sandved.
Holt, Christian (’69), Kongevejen 155, 2840
Holte.
Holt, Hans (’69), Kalbyrisvej 121, 4700
Næstved.

Holt, Mogens (’45), civilingeniør, Ny Frederiksborgvej 177, Ny Himmelev, 4000
Roskilde.
Holtved, Aage (’24), lektor,
Østerbakken, 9310 Vodskov.

Birkehøj,

Hommelgaard, Peter (’61), stud, med., Læ
gårdsvej 14, 7500 Holstebro.
Honemann, Jens (’59),
4700 Næstved.

Solbakkevej

24,

Horneman, Erich (R'35), revisor, Kristiansdals Allé 20, 5250 Fruens Bøge.
Horneman, John (’54), prokurist, Stenager
gård, Snubbekorsvej 5, 2630 Tåstrup.

Hovmand, Hans Chr. (R’29), dyrlæge, Pe
ter Bangsvej 211,2500 Valby.
Hulgaard, Johannes (’50), læge, Klokker
bakken 34, 8210 Århus V.

Humle, Lars (’68), stud, mere., Lipkesgade 4, 2100 Kbh. 0.
Husum, Carl Oscar (’33), cand. jur., P.O.
Box »Central« 683, Lissabon, Portugal.

Hvene, Hans H. (’45), civilingeniør, c/o
Natal Oil & Soap Industries Ltd., P.O.
Box 8, Jacobs, Natal, Republic of South
Africa.
Hvidt, Christian (’11), ørelæge, Østerled
26, 2100 Kbh. 0.

Hüttemeier, Jens (’60), Hegnsvej 169, 2850
Nærum.
Høeg, Erik (’27), læge, 3630 Jægerspris.

Høegh-Guldberg, Ove (’24), læge, »Det
gule Hus«, Tønballegård, Snaptun, 8700
Horsens.

Høgel, Jens Christian (’52), civilingeniør,
UNDP in Central America, P.O. Box
1114, San Salvador, El Salvador.
Højbjerg, Mogens (’56), civilingeniør, Søndervang 18, 4200 Slagelse.

Haagensen, Niels Erik Rud (’39), overlæge,
dr. med., Lærkevej 34, 4300 Holbæk.

I
Ilium, Gudmund, lektor, Herlufsholm, 4700
Næstved.

Jacobsen, Kjeld (’55), tandlæge, Stadion
vej 7, 3390 Hundested.
Jacobsen, Merete (’69), Spragelse, 4160
Herlufmagle.

Jansen, Frederik Julius Billeskov (’26),
professor, dr. phil., Frydendalsvej 20,
1809 Kbh. V.

Jantzen, Erling Johannes (’19), redaktør,
Fasanhaven 38, 2820 Gentofte.
Jensen, Allan (’56), tandlæge, Pilegårds
Vænge 11, Ishøj, 2630 Tåstrup.

Jensen, Anders (’66), Sognevej 47, 2820
Gentofte.
Jensen, Gorm Næstholt (’62), civilinge
niør, c/o Malmstrøm, Amagerbrogade 7,
4., 2300 Kbh. S.
Jensen, Hans Jørn (’44), civilingeniør, c/o
advokat G. Enni, Nordkrog 22, 2900 Hel
lerup.

Jensen, Hans Møller (’62), Kystvej, 8500
Grenå.

Jessen, Claus (’40), ass. overlæge, dr.
med., c/o advokat Kn. Bloch Jensen, V.
Voldgade 86, 1552 Kbh. V.
Johansen, Bjørn Christian (’52),
Adelgade 99, 5400 Bogense.

læge,

Johansen, Gustav (IV’06), bankdirektør,
Teglværksvej 1, 4200 Slagelse.

Johnsen, Jørgen Cramer (R’30), grosserer,
Skovshovedvej 18, 2920 Charlottenlund.
de Jonquiéres, Christian (’68), stud, jur.,
Kastelsvej 24, 2100 Kbh. 0.

de Jonquiéres, Henrik (R'66), c/o greve
Flemming af Rosenborg, Skovvangen 34,
2920 Charlottenlund.
Jungersen, Knud Fugl (’20), læge, Vedbæk
Strandvej 457, 2950 Vedbæk.

Jørgensen, Anders Børge (’33), læge, 5651
Allested.
Jørgensen, Bjarne Normann, lektor, Her
lufsholm, 4700 Næstved.

Jensen, Henning Slott (’64), stud, med.,
Blegdamsvej 29-31, vær. 414, 2100 Kbh.
0.

Jørgensen, Christian Carl (’18), proprie
tær, Færgelandsgården, 4900 Nakskov.

Jensen, Karen (’69), Bøgevej 14, Fens
mark, 4684 Holme-Olstrup.

Jørgensen, Halfdan Gjedde (’45), over
læge, Hovedgaden 39, 3460 Birkerød.

Jensen, Karl Østerskov (’32), ass. over
læge, Furs Sjukhus, S-370 34 Holmsjö,
Sverige.

Jørgensen, Harold Sihm (’40), læge, Gruvvägen 1, S-981 00 Kiruna, Sverige.

Jensen, Kristian (’17), fhv. dommer, Amicisvej 25, 1862 Kbh. V.
Jensen, Mogens, lektor, Herlufsholm, 4700
Næstved.

Jensen, Mogens Brabrand (’64), stud,
scient, pol., Huelsbjerg, 4340 Tølløse.
Jensen, Niels-Ebbe (’69), Slagelsevej 3 A,
2., 4700 Næstved.
Jensen, Poul Wachmann (’62), stud, polyt.,
Rosenkilde, 4640 Fakse.
Jensenius, Hans C. (IV’21), overkirurg, dr.
med., Odense amts og bys sygehus, 5000
Odense.

Jepsen, Henrik Helge (’65), shippingman,
Jens Baggesensgade 35, 4220 Korsør.
Jepsen, Holger (’12), landsretssagfører,
kreditforeningsdirektør, Strandalleen 1A,
3000 Helsingør.

Jørgensen, Johannes (’16), fhv. amtslæge,
Banevej 23, 4180 Sorø.
Jørgensen, Kasper (’66), c/o fru tandlæge
Clausen, Rold, 8300 Odder.
Jørgensen, Peter Aage (’57), tandlæge,
Smedegade 11, 9330 Dronninglund.

Jørgensen, Poul Balslev (’53), civilinge
niør. c/o Esso Africa Inc., 15/17 Suffolk
Street, London SW 1, England.

K
Kamman, Erik (’61), akademiingeniør, Kir
sebærvænget 8, 2970 Hørsholm.
Kapel, Finn Outzen (’52), cand. mag., B.
581, Postboks 47, 3900 Godthåb.

Kastberg, Peter (’60), stud, odont.
Kier, Christian (11’18), direktør, Postboks
30, 7100 Vejle.

VII

Kier, Lars (’61), Højgård, Løgten, 8541
Skødstrup.

Krarup, Thure (’31), landsretssagfører,
Nørregade 10, 7100 Vejle.

Kierkegaard, Axel (H'52), advokat, univer
sitetslektor, Ericaparken 5, st. mf. tv.,
2820 Gentofte.

Krasilnikoff, Arthur (’60), læge, Østerbro
gade 46, 2100 Kbh. 0.

Kierkegaard, Hans (’66), stud, mag., Her
lufsholm, 4700 Næstved.
Kierkegaard, Poul, rektor, Herlufsholm,
4700 Næstved.

Kring, Asger (’06), civilingeniør, Amagerfælledvej 27, 2300 Kbh. S.

Larsen, Per Frigast (1^'47), annoncedirek
tør, Stenholt, Rungsied Strandvej 39,
2960 Rungsetd Kyst.
Larsen, Peter Werner (’42), ingeniør, Næ
rum Hovedgade 75, 2050 Nærum.

(’69), Klokkerholm,

Larsen, Vagn Ditlev (’(39), ambassaderåd,
cand. jur., Ambassade royale du Dane
mark, 56 Rue Belliarf!, Bruxelles 4. Bel
gien.

Kirc iheiner, Lars (’62), Skovvej 14, 8550
Ryomgård.

Kristiansen, Johannes Møller (’37), in
geniør, Borbjerg Holmgård, Borbjerg,
7500 Holstebro.

Lassen, Carsten (’69), »Agerhønehuset«,
Hjermind skov, 8850 (Bjerringbro.

Kirkebjerg, Frode (’06), fhv. oberstløjtnant,
kammerjunker, Rådhusvej 57, 2920 Char
lottenlund.

Krogager, Verner (’47), afdelingschef, by
rådssekretær, cand. jur., Corfitzvej 5,
Hasseris, 9000 Ålborg.

Kirstein, Finn (’59), cand. polyt., Ved Lindévangen 16, 2000 Kbh. F.

Krogh f. Brasen, Karen, oldfrue, frue, Jens
Juelsgade 26, 2100 Kbh. 0.

Kirstein, Jørgen (’27), landsretssagfører,
Véstervej 29, 2900 Hellerup.

Kronholm, Andreas (’32), ørelæge, Stens
balle Strandvej 38, 8700 Horsens.

Kirstein, Olaf (’26), læge, Pile Allé 19,
2000 Kbh. F.

Krumhardt, Nils (’42), apoteker, Apoteket,
3300 Frederiksværk.

Kirstein, Otto (’20), læge, Rædersgade 9,
8700 Horsens.

Kruse, Jørgen (’43), civiløkonom, Tjørne
gårdsvej 8, 2820 Gentofte.

Kirstein, Torben (’62), stud, jur., Ordrupvej 25, 2920 Charlottenlund.

Krüger, Niels (’65), stud, jur., Kongebak
ken 26, 4000 Roskilde.

Kjætsgaard, Søren (’64), stud, polit., Rus
kuer 53, 7., 2610 Rødovre.

Krüger, Otto Ouist (’41), kaptajn, Piniehøj
8, 2960 Rungsted Kyst.

Kjølhede, Henning (’47), assistent, Øster
gade 3, 8500 Grenå.

Krüger, Poul Quist (’33), landsretssagfø
rer, Stændertorvet 5, 1., 4000 Roskilde.

Klein, Torben V. (R’35), grosserer, Holbergsgade 26, 4., 1057 Kbh. K.

Kühl, Preben de Fine (’38), oberstløjtnant,
cand. mag., 147 S. Marywood, Clare
mont, California 91711, USA.

Klem, Hans Emil (’17), direktør, Bakke
kammen 37, 4300 Holbæk.
Knufsen, Hans (’60), civiløkonom, cand.
mere., Brøndumvej 5, 2720 Vanløse.
Knudsen, Holger Heinet (’38), civildom
mer, Blommevej 10, 6700 Esbjerg.

Kristiansen, Harding
4250 Fuglebjerg.

Kähler, Ivar (ll’37), prokurist, Hummeltof
ten 25, 2830 Virum.

Knudsen, Knud Aksel (’62), stud, jur.,
Statholdervej 1, st. th., 2400 Kbh. NV.

Kaalund, Otto Vilhelm (’66), stud, jur.,
Grønjordsvej 15, vær. 2505, 2300 Kbh. S.

Knudsen, Lars Hans (’61), Bag Klostret 4,
4200 Slagelse.

Kaarsberg, Otto Irminger (’12), fhv. høje
steretspræsident, Strandvejen 61, 2100
Kbh. 0.

Knøchel, Mogens (’49), Buskager 46, st.
tv., 2720 Vanløse.

(’54), Frederiksdal,

Krabbe, Leif (’56), Aldersro, 4400 Kalund
borg.

Lassen, Jørgen (’37),1 skovrider, Vemme
tofte, 4640 Fakse.
Lassen, Niels Julius (’49), fuldmægtig,
cand. polit., Udenrigsministeriet, Chri
stiansborg, 1218 Kbh K.
Laubst, Torben (’54), afdelingsleder, cand
polyt., lic. techn., Bj^rggårdsvænget 15,
2840 Holte.

Laursen, f. Møller, Harune Juel (’43), frue,
Hedevænget 27, 2800 Lyngby.
Laybourn, Richard
2720 Vanløse.

(’55), Birkagervej

8.

Ledertoug, Nils Jørgen (’51), civiløkonom
Tschernings Allé 8, i1., 2500 Valby.
Lehmann, Jan (’66), bøvvænget 11, 2960

Kønigsfeldt, Christian (’68), stud, jur.,
Strandvej 186 B, 2920 Charlottenlund.

Krabbe, Jon Henrik
4912 Harpelunde.

Lassen, Frants A. (IH’36), hofjægermester,
Holmegård, 4684 Holme-Olstrup.

Kähler, Erik (lll’36), ingeniør, Helenevej
37, 4220 Korsør.

Knudsen, Johan Frederik (’59), søløjtnant,
Lars Frederiksensvej 5, 3390 Hundested.

Konow, Lennart (’54), fuldmægtig, cand.
jur., Bredesvinget 11, 2830 Virum.

Lassen, Erik (’66), stud, polyt., Louen Ry
vang, Mommark, 6473 Tandslet.

Ledertoug, Mogens (’46), civilingeniør
Skovsvinget 24, 2800; Lyngby.

Kähler, Carl Valdemar (’35), civilingeniør,
Gyldenlundsvej 27, 2920 Charlottenlund.

Koefoed, Finn (’68), stud, odont., Prins
Valdemars Vej 33, 2820 Gentofte.

strand, 6092 Varmark.

Kähler, Claus Gustav (’37), civilingeniør,
Hummeltoften 23, 2830 Virum.

Knudsen, Holger Nyvang (’40), retsasses
sor, cand. jur., Postboks 21, 6330 Padbbrg.

Koch, Frederik (’15), læge, Gefionsvej 68,
3000 Helsingør.

Lassen, Emil Victor Scbau (V'09), fhv. kap
tajn, kommitteret, Tybjerggård, 4160 Herlufmagle.
Lassen, Erik (’19), skjovrider, Stenderup-

Rungsted Kyst.

Lehmann, Jørgen (IV’14), professor, med.
dr., Edsbjörnsvägen 3, S-400 90 Göte
borg S., Sverige.
Lehmann, Ulrik (’64), s|ud. polyt., Weysesgade 13, 1., 2100 Kbh. 0.

Lerche, Christian A. V. (’64), lensgreve,
Lerchenborg, 4400 Kalundborg.
Lerche, Flemming (’65), stud, mag., Kvæ
devej 76, 2830 Virum.

Leschly, Erik (’60), stud, med., Niels
Steensensvej 12, 1. th, 2820 Gentofte.
Lambrethsen, Eiler (’42), overlæge, Åbakken 27, 5461 Korup Fyn.

Leschly, Hans Henrik (’58), cand. jur., Bellevuekrogen 16, 2930 Klampenborg.

Langhorn, William (’63), hovedbogholder,
Nørrebro 49, 5900 Rudkøbing.

Leschly, Kai (’25), btygmester, Østbanetorv 1, 8000 Århus C.

Langkilde, Jørgen (’40), civilingeniør, H. de
Hoffmannsvej 12, 7000 Fredericia.

Leschly Kim (’65), stud, polyt., Clarasvej
13, 2920 Charlottenlund

Langkjær, Erik A. (’44), director, 211 Cris
field St., Yonkers, N.Y. 10710, USA.

Leschly, Lennart (’62), premierløjtnant,
Bellisvej 22, 4300 Helbæk.

Larsen, Andreas, organist,
4700 Næstved.

Leschly, Niels Erik (IV'25), kammerherre,
oberst, Storegade 42, 3700 Rønne.

Herlufsholm,

(’60), Frederiksdal, 4912

Larsen, Hans (’25), overingeniør, cand. po
lyt., Birkholmsvej 10A, 2800 Lyngby.

Levinsen, Carsten,
4700 Næstved.

Kraft, Gorm (’47), brofoged, Randager 47,
2320 Albertslund.

Larsen, Henrik Andreas (’64), stud, theol.,
Vartov, Farvergade 27, 1463 Kbh. K.

Levinsen, Lisbet (’69), Herlufsholm, 4700
Næstved.

Kragh, Erling J. (’59), premierløjtnant, Val
muevej 1, Vestbjerg, 9400 Nørresundby.

Larsen, Ib Skov (’46), direktør, cand.
oecon., Nørrekær 32, 2610 Rødovre

Levinsky, Viggo (’41), tømmerhandler,
Slotsgade 25, 3400 Hillerød.

Krarup, Preben (’35), sagfører, cand. jur.,
4930 Maribo.

Larsen, Kaj Birger (’17), civilingeniør,
Rude Vang 85, 2840 Holte.

Levisen, Bo (’69), Færgevej 50, 3600 Fre
derikssund.

Kraobe, Steen
F arpelunde.

vi: I

lektor,

Herlufsholm,

Levring, Helge (’31), direktør, civilinge
niør, C. F. Richsvej 48, 2000 Kbh. F.

Magnussen, Per (’37), læge, 9282 Gudumholm.

Munch-Petersen, Sten (’62), Prins Valde
marsvej 26, 2820 Gentofte.

Lind, Johannes (’14), læge, Ordrup, 4540
Fårevejle St.

Malling, Wilhelm Mule (’64), stud, jur.,
Bækkeskovvej 46, 2700 Brønshøj.

Munkebo, Sven (’31), chefredaktør, Korn
blomstvej 73, 9000 Ålborg.

Lindberg, Else, frue, Soløsevej 6, 2820
Gentofte.

Malver, Lars Friis (’65), stud, polit., Åbrinken 123, 2830 Virum.

Muus, Kai Peter (’65), stud, med., Griffenfeldsgade 33, 4., 2200 Kbh. N.

Linde, Erik (’54), cand. pharm., Ådalsvej 6, Knabberup, 7100 Vejle.

Mandrup, Klaus (’58), akademiingeniør,
Østbanegade 103, 2100 Kbh. 0.

Muus, Sten (’66), stud, med., Frederiksgade 9, 4., 1265 Kbh. K.

Linde, Jørgen (’61), læge, Ejegodvej 63, 5.,
4800 Nøkøbing Fl.

Mangor, Poul (’37), arkitekt, m.a.a., Slåen
bakken, 3600 Frederikssund.

Muusfeldt, Henrik (’65), søkadet, Søvær
nets Officersskole, Holmen, 1433 Kbh. K.

Marcher, Hans Palle (’50), kaptajn, Knudsvej 3, 2990 Nivå.

Mygind, Aksel (’44), civilingeniør, Alders
hvilevej 158, 2880 Bagsværd.

Markvardsen, Per (’66), Idrætshøjskolen,
6400 Sønderborg.

Mygind, Jørgen (’18), brandchef, dr.techn.,
Howitzvej 28, 2000 Kbh. F.

Matthiessen, Lars (’49), cand. polit., Holmbodavågen 4 K, S-190 10 Rotebro, Sve
rige.

Müller, Axel (’60), Egmont Studentergård,
8240 Risskov.

Linde, Svend Aage (57), planlægnings
chef, H.D., Elmehusene 163, 2600 Glo
strup.
Linde, Aage (’22), viceadmiral, Korsnæb
gård, 4673 Rødvig Stevns.
Lindholst, Kai (’61), M.B.A., 355 East 72nd
Street, N.Y.C., N.Y. 10021, USA.

Linnet, Kristian (’34), læge, 4793 Bogø
By.
Linnet, Mogens (’68), stud. med. Øster
brogade 220, 2., 2100 Kbh. 0.
Lohse, Christian (’59), amanuensis, cand.
scient., Skelgårdsvej 3 A, 5572 Tommerup.

Lorentzen, Jytte (’69), Ladby, 4700 Næs
tved.
Lou, Nils Hemming (V’21), executive, 700
Layne Blvd., Apt. 320, Hallandale, Flo
rida 33009, USA.

Lund, Gunhild (’69), Hovedskov, 4160 Herlufmagle.
Lund, Morten (’54), direktør, Solkrogen 14,
2960 Rungsted Kyst.
Lund, Ole (’38), afdelingschef, cand. polit.,
H. C. Ørstedsvej 38, 3. tv., 2000 Kbh. F.
Lund, Steen-Mikael (’67), Hvidegårdspar
ken 89, 2800 Lyngby.
Lundbæk, Morten (’61), stud, jur., Frede
rik Vs vej 19, 6., lejl. 7, nr. 79, 2100
Kbh. 0.

Lundstein, Boye (’96), fhv. overlæge,
Langø, 4772 Langebæk.

Lunn, Chr. Ditlev S. (IV'38), Liilevangsvej
18, 3520 Farum.
Lykke, Jørn (’64), Skjoldagervej 92, 1. th„
2820 Gentofte.
Lüneborg, Preben (’27), læge, Mellerupvej 42, 8200 Århus N.

Lüttichau, Flemming (VH'54),
Mellerup, 8442 Feldballe.

godsejer,

Matzen, Poul Krogh (IV'44), Lendemosevej 8, 213, 2840 Holte.
Mazanti-Andersen, Jørgen (’45), landsrets
sagfører, L. L. M„ Vermehrensvej 5,
2930 Klampenborg.
Meedom, Steen Wrist (’65), løjtnant (R),
Søndergade 10, 7620 Lemvig.

Meisner, Poul (’03), grosserer, Livjægergade 14, 2100 Kbh. 0.
Melbye, Olav (IV’15), grosserer, Rysensteensgade 6, 1., 1564 Kbh. V.

Melchior, Ole (’50), Lindehøjvej 19, 3460
Birkerød.

Michaelsen, Hans (’37), beregner, Gjerdesager 8, Uggeløse, 3540 Lynge.
Michaelsen, Louis (’40), dyrlæge, Syren
vej 13, 8500 Grenå.
Michaelsen, Ole (’69), Syrenvej 13, 8500
Grenå.
Midtgaard, Jacob Høyer (’48), tandlæge,
Solgårdsvågen 12, S-710 24 Lillån, Sve
rige.
Mikkelsen, Erik Willum (’20), sognepræst,
Jørlunde, 3550 Slangerup.

Milo, A. F. (’17), Tordenskjoldsgade 20,
1055 Kbh. K.

Milo, Herman (’18), fabriksbestyrer, civil
ingeniør, Østerbrogade 50, 9400 Nørre
sundby.

Müller, Oluf (’30), rektor, Hunderupvej 44,
5000 Odense.
Münster, Rudolf (’24), fhv. sognepræst,
Elvedgård, 5474 Veflinge.
Münter, Jørgen (IV'20), kommandør, Fry
denlundsvej 53, 2950 Vedbæk.

Møller, Edward (Vl’21), overingeniør, The
Lodge, Clonevin Park, Lisburn, Northern
Ireland.

Møller, Hans Christian (’69), Disebjergvej,
4540 Fårevejle St.
Møller, Harald (’02), overkirurg, Vesterbro
97, 9000 Ålborg.

Møller, Johan Adolf (’45), læge, 6040 Egt
ved.
Møller, Jørgen (’63), stud, polyt., Vosborgvej 39, 2770 Kastrup.

Møller, Knud Jørgen Alling (’47), læge,
dr. med., Ejegodvej 33, 4800 Nykøbing
Falster.
Møller, Kurt (’38), advokat, Strandboule
varden 59, 2100 Kbh. 0.
Møller, Martin (’64), stud, ing., Slagelsegade 20, st., 2100 Kbh. 0.
Møller, Niels Erik Alling (’41), oberstløjt
nant, Elboparken 18, 7070 Pjedsted.
Møller, Per Pontoppidan (’67), Kirkegårds
vej 42, 2., 2300 Kbh. S.
Møller, Rasmus (’66), c/o Flyter, Gefionsgade 1, 4., 2100 Kbh. 0.

Mogensen, Peter (’58), læge, c/o Hoff
meyer, Esplanaden 7, 3. tv., 1263 Kbh. K.

Møller, Sten Hellstrøm (’59), cand. jur.,
Bagsværdvej 133 B, 2., 2800 Lyngby.

Moltke, Ernst (’03), fhv. forstander for
Herlufsholm Skole og Gods, Frederiks
berg Allé 36, 1820 Kbh. V.

Møller, Svend Juel, fhv. lektor, Dr. Priemesvej 10, 1854 Kbh. V.

M

Moltke, Norman (’63), greve, Lystrup, 4640
Fakse.

Mc. Dougal, James (IV’37), Amager Boule
vard 129, 2300 Kbh. S.

Moltke, Peter (’42), læge, Mariendalsvej
89, 2000 Kbh. F.

Madsen, Holger Kierkegaard (’41), advo
kat, Traneholmen 32, 3460 Birkerød.

Moltke-Leth, Jørgen (’57), cand. polyt.,
Evanstonevej 6, 3. th., 2900 Hellerup.

Madsen, Jens Gehl (’64), stud, jur., Mølle
bakken 17, 3400 Hillerød.

Moltke-Leth, Otto (’56), mag. scient., Søn
derskovvej 3, 3460 Birkerød.

Madsen, Jens Ulrik (’69), Herlufsholmvej
12, 4700 Næstved.

Monrad-Frantzen, Asger (’32), skoleinspek
tør, Bregnerødvej 24, 3460 Birkerød.

Madsen, Otto (’53), tandlæge, Stationsvej
22, 2750 Ballerup.

Mortensen, Jens Christian (’69), Fælles
ejevej 12, 4700 Næstved.

Madvig, Peter R. (11'57), Vallerødgade 6,
2960 Rungsted Kyst.

Mourier, Louis (’26), kontorchef, cand.jur.,
Østerbrogade 165, 2100 Kbh. 0.

Maegaard, Jan (’44), mag. art., Vagtelvej
65, 5., 2000 Kbh. F.

Mouritzen, Ole Bjørn (’59), Lille Set. Mikkelsgade 9, 1. tv., 8800 Viborg.

Mørch, Anders G. W. (’63), stud, med.,
Vesterbrogade 178, 3., 1800 Kbh. V.

Mørch, Mogens (Vll’30), lærer. Karre
bækstorp skole, 4736 Karrebæksminde.
Mørch, Svend (R'30), fritidshjemslærer,
Kobbelvænget 59, 1., 2700 Brønshøj.

Mørdrup, Erik (’62), stud, polyt., Fodby,
4700 Næstved.
Mørkeberg, Carsten (’48), læge, Strand
gade 10, 1401 Kbh. K.
Mørkeberg, Helge (’39), læge, Slotstorvet
4, 4760 Vordingborg.

N
Naegeli, Markus Jürg (’37), civilingeniør,
118 Connecticut St., Westfield, N. J
07090, USA.

IX

de Neergaard, Johan RottbøII (’64), Viggo
Rothesvej 27, 2920 Charlottenlund.

Ottesen, Svend Ploug (’29), assurandør,
Havnevej 45, 4000 Roskilde.

Poulsen, Per Thygésen (’47), grosserei,
Horsebakken 20, 2400 Kbh. NV.

Neergaard, Paul (IV'24), afdelingsbestyrer,
dr. agro., Gothersgade 158, 1123 Kbh. K.

Ottosen, Niels Faaborg (’31), kontorchef,
cand. jur., Abildgårdsvej 24, 2. tv., 2830
Virum.

Prip, Johannes (’07), fhv. viceskoleinspek
tør, Rødkildevej 60, 2400 Kbh. NV.

Nellemann, George (’48), museumsinspek
tør, mag. art., Islandsvej 7 A, 2800 Lyng
by.

Ove-Petersen, Erik (IV’45), kaptajn, Sanskevej 9, 2960 Rungsted Kyst.

Neumann, Mads-Peter (’58), skuespiller,
Bleggårdsgangen 1, 9000 Ålborg.

Ove-Petersen, Jørgen (IV’18), direktør,
Magle Møllevej 3, 4700 Næstved.

Nielsen, Arthur (’14), toldkontrollør, 1524
Bathurst Street, Apt. 306, Toronto 10,
Ontario, Canada.

Ovesen, Bent (’35), retsassessor, Tendrup,
8543 Hornslet.

Nielsen, Helge (’26), afdelingslæge, dr.
med., Tietgensgade 65, st., 1704 Kbh. V.

Jielsen, Jørgen Ditlev (’49), civilingeniør,
Krathuset, Terp, 6740 Bramming.
Nielsen, Mads, adjunkt, Herlufsholm, 4700
Næstved.
\lielsen, Ole Finn (’61), cand. jur., Grøn
nevej 255, 9., 2830 Virum.

Nielsen, Søren Malte (’63), stud, scient.,
c/o Spellemose, Slotsvænget 2 B, 3.,
5000 Odense.
'Jielsen, Torben Fossing (’69), St. Bli
chersvej 12, 4700 Næstved.

Mielsen, Torkild (’52), skovrider, Sven
strup Gods, 4140 Borup.
Nielsen, Vilhelm (’34), forstander, cand.
theol., Den frie Lærerskole, 5761 Ollerup.

Mikolaisen, Ib Steenberg (R’34), postme
ster, 7870 Roslev.
Nikolaisen, Kjeld (’40), landsretssagfører,
Postboks 88, 8500 Grenå.

Pagh, Nils Mogens (’57), Tårbæk Strand
vej 128, 2930 Klampenborg.

Palsbøll, Godske
Krogstrup.

(’69),

Orebjerg,

3640

Palsbøll, Ole (’51), direktør, Gråsten Kon
fektion A/S, 6300 Gråsten.

Paludan, f. Warming, Elise, frue, Gadstrup
gi. Skole, 4621 Gadstrup.
Paludan, Knud (’27), dr. phii. & cand.
med., Jagt- og Skovbrugsmuseet, 2970
Hørsholm.

Præst, Helge Palm | (’29), læge, Nørrebrogade 176, 2200 Kbh N.

Q
Quedens, Philipp ()VI'45), grosserer, Fry
dendalsvej 27, 18O9 Kbh. V.

Raben-Levetzau, Frederik (’49), afdelings
chef, Eigårdsvej 36, 2920 Charlottenlund.
Raben-Levetzau, John (R’67), Ålholm slot,
4880 Nysted.

Rahbek, Hans Henrik 1'47), prokurist, Herlufsholmvej 19, 4'700 Næstved.
Rahbek, Mogens ('54J, læge, Paul-Petersensvej 4, 1., 2820 Gentofte.
Rasmusen. Niels (’40), forstkandidat, Her
lufsholm, 4700 Nasstved.

Rasmussen, Carl yhiess (’12), købmand,
cand. pharm. & 'phi •. Fortstien 2, 2880
Bagsværd.

Paludan-Müller, Kai (’01), fhv. departe
mentschef, Bülowsvej 30, 2., 1870 Kbh.
V.

Rasmussen, Claus Højlund (’67), Tovesvej
25, 2850 Nærum

Pedersen, Agner (’53), økonomichef, cand.
oecon., Baldersvej 13, 9700 Brønderslev.

Rasmussen, Erik (j’591, cand. pharm., Ny
Maglegårds Allé 40, 2660 Brøndby
Strand.

Pedersen, Gorm (’50), fuldmægtig, cand.
jur., Korsørgade 4, 6., 2100 Kbh. 0.
Pedersen, Jan Demuth (’50), civilingeniør,
Strandbakken 6, 4400 Kalundborg.
Pedersen, Kai Ove (’57), læge, Barthsgade 1, 3. tv., 8200 Århus N.

Rasmussen, Hans Hother Kann (’64), stud,
polyt., Sølystpai^ken 6, 2930 Klampenborg.
Rasmussen, Karen)-Margrethe (’69), Høj
gård, Gelsted, 4^60 Herlufmagle.

Pedersen, Leif Lindskov (’66).

Rasmussen, Lars Erik Kann (’57), Søllerødgårdsvej 12, 2840 Holte.

Myegaard, Henrik Elliot (’59), civilingeniør
Ellehaven 22, 2950 Vedbæk.

Pedersen, Poul Martin (’64), stud, med.,
8430 Tirstrup Østj.

Rasmussen, Mogens (’65), Pragtstjernevej 12, 2400 Kbh. NV.

Mørreslet, Jørgen (’38), landsretssagfører,
Torvet 18, 4720 Præstø.

Pedersen, Vilhelm (’65), Østergade 2, 4270
Høng.

Ravn, Troels J. (’46), inspektør, Almevej
15, 2900 Hellerup.

Petersen, Christopher Brøchner (R’67).

Ravn-Nielsen, Niels Arne (’65), stud. med.
Emiliegade 3, 3.,' 1918 Kbh. V.

Mordsted, Arne Erik (’43), læge, 7861 Bal
ling.

O

Petersen, Finn Konstantin (’63), Præstø
vej 26, 4640 Fakse.

Oldenburg, Christian (’63), stud, scient,
pol., Tage Hansens gade 5, 8000 Århus
C.

Petersen, Frode (’53), læge, Karrebæk,
4736 Karrebæksminde.

Reedtz-Thott, Axel| (’39), hofjægermester,
forstander for Herlufsholm Skole og
Gods, Gavnø, 4700 Mæstved.

Olesen, Adolf (’22), Sygehjemmet Mara,
Dronningensvej 16, 2000 Kbh. F.

Petersen, Iver Troels (’46), Opnæsgårdsvej 61, 2970 Hørsholm.

Reedtz-Thott, Iver
(’42),
Strandegård, 4640 Fakse.

Olesen, Immanuel (’47), sognepræst, Præ
stegården, Nors, 7700 Thisted.

Petersen, Jørgen Helm (’27), overingeniør,
cand. polyt., Strandvejen 349 C, 2930
Klampenborg.

Remvig, Ole (’28), overlæge, 3100 Horn
bæk.

Olesen, Jes (’60), læge.
Olrik, Jørgen
Sverige.

(51),

Lazarettet,

Arjång,

Olsen, Asger (’22), chefredaktør, cand.
jur., Farimagsvej 13 B, 4700 Næstved.

Olsen, Gert Einar (’53), adjunkt, cand.
mag., Herlufsholm, 4700 Næstved.
Olsen, Helge Kastrup (’66), stud, scient.,
Havnegade 55, 1058 Kbh. K.
Olsen, Ole Møller (’61), stud, scient.,
Syrenkæden 14, 2670 Greve Strand.
Opstrup, Ole (’25), fuldmægtig, Strand
boulevarden 18, 2100 Kbh. 0.

Petersen, Paul Christian Frederik Kjeldgaard (’44), prokurist, Blegdammen 20,
4600 Køge.

Petersen, Peter Egens (’67), stud, jur.,
Ny Vestergade 1, 4., 1471 Kbh. K.
Petersen, Søren Andreas (’55), civilinge
niør, Kystvej 7, 2680 Solrød Strand.

Petersen-Studnitz, Karl (’10), kontorchef,
cand. jur., Lille Odinshøj 22, 3140 Åls
gårde.
Plenov, Leif (IV’42), journalist, Ved Stampedammen 54, 2970 Hørsholm.

(’10),

Pontoppidan, Niels Erik (’49), fuldmægtig,
cand. jur., Østbanegade 103, 9., nr. 114,
2100 Kbh. 0.

Orland, Klaus (’65), stud, jur., Virumvej
69 A, 2830 Virum.

Poulsen, Erik (’47), læge, Stenhusvej 14,
4300 Holbæk.

Opstrup, Paul Christian Paulsen
landsretssagfører, 4690 Haslev.

civilingeniør,

Reventlow, Frederik (’10), kammerherre,
fhv. stiftamtmand, Vindeholme, 4911
Kappel.
Richter, Gregers Scheel (’41), direktions
sekretær, cand. |jur.

Richter, John (’47), advokat, branddirektør,
cand. jur., Grønbehavegård, Grønnehave
stræde 5, 4500 Nykøbing S.
Richter, Steen (VI ’50), arkitekt, Skov und,
Øerne, 3000 Helsingør.

Riegels, Frederik) (’47), landinspektør,
Præstevænget 9, 5610 Assens.

Riemann, Peter (’27), sognepræst, Lindknud præstegård, 6650 Brørup.
Riis, Christian (’2Ö), sagfører, cand. jur.,
Høje Skodsborgvej 20, 2942 Skodsborg.
Riis, John (’40), band, jur., Skovjorden 3,
5672 Nørre-Broby.

Riisberg, Poul (’42), major, forpagter, Tybjerggård, 4160 Herlufmagle.

Ringberg, Hjalmar (’08), fhv. civildommer,
Rosengårdsvej 21, 5000 Odense.

Rischel, Ejner ('18], sognepræst, Kullerup,
Lamdrup, 5800 Nyborg.
Ritzau, Tue (’50), filminstruktør, Carit Etlarsvej 9, 1., 1814 Kbh. V.

Rodings, Ole Bjørn (’64), stud, scient, pol.,
Mejlgade 90, 1., 8000 Århus C.
Roed, Henrik (’69), Islandsvej 20 A, 2800
Lyngby.
Roed, Peter (’69), Islandsvej 20 A, 2800
Lyngby.

Rolsted, Emil (’50), journalist, Klokkefal
det 48, 8210 Århus V.
Rose, Henning Vaaben (’63), premierløjt
nant, Mølleåparken 13, 1. tv., 2800 Lyng
by.

Rosenkrantz, Oluf (’45), advokat, cand.jur.,
Degnebakken 6, 2830 Virum.
Rosenstand, Gregers (’15), landsretssag
fører, 6200 Åbenrå.

Schaumburg-Müller, Ernst Ove (’29), direk
tør, Tårbæk Strandvej 113, 2930 Klampenborg.
Schaumburg-Müller, Mogens (’21), lands
retssagfører, Jernbanegade 40, 4690
Haslev.
Scheel, Jørgen Ditlev (’36), generalkonsul,
634 Carleton Ave., Westmount, Mon
treal 6, Quebec, Canada.
Scheller, Carl Erik Vibe (’47), civilinge
niør, Skodsborgvej 122 B, 2840 Holte.

Scheller, Erling Vibe (’48), direktør, Sand
bjerg Østerskov, 2950 Vedbæk.

Rønne-Lotz, Michael (’54), fuldmægtig,
Ericastien 2, 2820 Gentofte.

Rønnow, Finn (’61), stud, odont., Hassel
vænget 40, Egeris Nord, 7800 Skive.

S
Sager, Axel Gutzon
65 B, 2100 Kbh. 0.

(’59),

Strandvejen

Salicath, Knud (’33), landsretssagfører,
Bülowsvej 24 B, 1., 1870 Kbh. V.
Salicath, René (’60), Wildersgade 58, 2.,
1408 Kbh. K.
Sander, Egon (’30), lektor, Margrethevej
23, 2840 Holte.

Saugmann, Christian (’13), landsretssag
fører, Sølvgade 22, 1., 1307 Kbh. K.

Scavenius, Carl Christian Brønnum (R’32),
godsejer, Klintholm, 4791 Borre.
Schack, Aksel Marcussen (’41), landsrets
sagfører, Slotsgade 34, 3400 Hillerød.
Schack, Eigil (’45), forpagter, Fuglebjerggård, 4250 Fuglebjerg.
Schack, Einar (’39), landsretssagfører, Kobækvej 16, 4230 Skælskør.

Schack, Henning Marcussen (’52), statseksam. ejendomsmægler, Rungstedvej
113, 2960 Rungsted Kyst.
Schack, Ulrik (IV’52), ingeniør, Skjolds
gade 4, 2100 Kbh. 0.

Schaumburg-Müller, Erik (V'26), boghand
ler, Strandboulevarden 110, 3. th., 2100
Kbh. 0.

Skousen, Otto Johan (’24), arkitekt, Busk
ager 32, 2. tv., 2720 Vanløse.

Skov, Orla (’23), repræsentant, Hostrups
Have 19, 1954 Kbh. V.

Skovgaard-Petersen, Jørn (R'37), entrepre
nør.

Schlüter, Arne (’28), landsretssagfører,
Borgmester Jensens Allé 22, 2100 Kbh.
0.

Skovgaard-Petersen, Kay (’65), Lyskov, Kir
kelte, 3450 Allerød.

Schlüter, Bent (’32), politiinspektør, cand.
jur., Borgmester Jensens Allé 14, 4.,
2100 Kbh. 0.

Schmidt, Jes
Næstved.

Rømeling, Hans Henrik (’35), kirkegårds
inspektør, Elmevænget 8, 4600 Køge.

Skjerbæk, Lars-Johan 1'67), stud, mag.,
Grønjordsvej 15, 2300 Kbh. S.

Schlüter, Anne (’69), Holmegårds Glas
værk, 4684 Holme-Olstrup.

Rosenvinge, Hans Jørgen Christian (’46),
civilingeniør, Velayos 30, Ciudad Puerta
de Hierro, Madrid 20, Spanien.

Rosting, Peter Ulrik (’60), Klampenborgvej 10A, 2930 Klampenborg.

Skalberg, Christian (’64), stud, polit., Ganløse Mørke, 2760 Måløv.

Skovgaard-Petersen, Jes (’35), civilinge
niør, Lyskov, Kirkelte, 3450 Allerød.

Rosenthai, Leif K. (V'19), redaktør, Tårbækdalsvej 5, 2930 Klampenborg.

Rosenørn-Lehn, Fritz (’66), Rossjöholm,
S-260 80 Munkaljungby, Sverige.

Simonsen, Steen (’51), cand. polyt., Knudslundsvej 42, 2600 Glostrup.

Schleisner, Axel Horn (’25), læge, Oslo
Plads 14, 2., 2100 Kbh. 0.

Schlüter, Mogens (’37), driftsbestyrer, ci
vilingeniør, Fensmark, 4684 Holme Olstrup.

Rosenvinge, Henrik (’20), fhv. direktør,
»Bakkehuset«, 8541 Skødstrup.

Simonsen, Jørgen (’59), cand. jur., Ordrup
dalvej 9, 2920 Charlottenlund.

(’69), Poppelvej 11, 4700

Schmidt, Karsten (’58), civilingeniør, Bro
holms allé 13 A, 1., 2920 Charlottenlund.

Schmit, Kåre
(’36), udskrivningschef,
cand. jur., GI. Provstegaard, Ved Sande
ne, 9293 Kongerslev.

Schousbo, Torkild (’09), civilingeniør, Ly
strupvej 30, 8240 Risskov.
Schousboe, Frits
Hobro.

(’03), overlæge, 9500

Schovsbo, Jørgen (’42), undervisningsle
der, Bøgebakken 5, 3000 Helsingør.
Schrøder, Flemming (’41), landsretssagfø
rer, Furesøvej 9, 3520 Farum.
Schrøder, Jørgen B. (R'37), P. O. Box
28.009, Chih Lin, Taipei, Taiwan.
Schultz-Larsen, Jørgen (’39), afdelings
leder, dr. med., Ermelundsvej 98, 2820
Gentofte.

Schumann, John Ernst (’67), stud, med.,
H. C. Andersens Boulevard 47, 1553
Kbh. V.

Schur, Torben (V’44), direktør, Hestemøllestræde 6, 3., 1464 Kbh. K.
Schwartz, Helge,
4700 Næstved.

adjunkt,

Herlufsholm,

Secher, Jørgen (’23), assurandør, Sønder
gade 66—68, 3., 8000 Århus C.

Sehested, Knud Gyldenstjerne (’35), civilingniør, c/o Steen Sehested & Partners,
P. O. Box 904, Kuala Lumpur, Malaysia.
Sehested, Maxwell
2942 Skodsborg.

(’68), Egemosen 10,

Skovsgaard, Erling (’48), underdirektør,
cand. jur., Sortedam Dossering 65 B,
2100 Kbh. 0.
Skaaning, Hans Jakob (’67), stud, med.,
Grønningen 7, 5., 1270 Kbh. K.

Smith, Ib Hother (’50), forstkandidat, Legendbjerge skovridergård, 7900 Nykøb
ing M.
Smith, Sven Erik (’25), direktør, konsul,
Kildemarksvej 56, 4700 Næstved.

Sommerfelt, Jan Petter (’65), Nyhavn 57 A,
1051 Kbh. K.
Sommerfelt, Nils (’38), civilingeniør, Huse
by, Esbønderup, 3230 Græsted.
Sonne, Hans Chr. (’09), bankdirektør, c/o
Amsinck, Sonne & Co., 96 Wall Street,
New York, USA.

Sparsø, Bo Hempel (’69), Tårbæk Strand
vej 91 C, 2930 Klampenborg.

Springborg, Peter Secher (’55), cand. mag.,
Smutvej 12, 2920 Charlottenlund.
Stage, Georg (V’38), skovfoged,
lundshus«, 7362 Hampen.

»Hjøl-

Stage, Kai (’20), kontorchef, cand. jur.,
Parkvænget 31, 2920 Charlottenlund.
Stage, Lorenz Carl (’14), kredslæge, dr.
med., 4990 Sakskøbing.
Stage, Niels Eigil (’17), skibsmægler, The
Nook, 8 Rue de Beaume, Quartier Bour
gogne, Casablanca, Marokko.
Steenberg, Henrik (’64), Attemosevej 26,
Søllerød, 2840 Holte.

Steenberger, Jan Michael (’69), Holtug
præstegård, 4660 Store-Heddinge.
Steensen-Leth, Vincens (’14), kammerher
re, fhv. ambassadør, Steensgård, 5956
Lohals.
Steenstrup, Hjejl Resen (V'57), Bregne
gårdsvej 14, 2920 Charlottenlund.
Steenstrup, Peter Resen (’53), civilinge
niør, Vendsysselvej 2, 2000 Kbh. F.

Sehested-Larsen, Gunnar (’61), søløjt
nant I, Kaplevej 71, 2830 Virum.

Steincke, Steen (’67), stud, jur., Rostrups
vej 60, 2000 Kbh. F.

Seidenfaden, Per (R'31), direktør, Norgesmindevej 11, 2900 Hellerup.

Steiner, Steen (’64), stud, polyt., Ravns
næsvej 1 D, 3460 Birkerød.

Selchau, Jacob (’36), civilingeniør, Provstejorden 38, 9000 Ålborg.

Steiness, Ib (’46), læge, dr. med., Dalgas
Boulevard 161, 2000 Kbh. F.

Serritzlew-Petersen, Axel Børge (’29), au
ditør, Blåbærvej 12, 6100 Haderslev.

Stellfeld, Knud (’13), civilingeniør, Mark
vej 6, 2400 Kbh. NV.

XI

Stenberdt, Erik (’48), civilingeniør, c/o
F. L. Schmidt, Vigerslev Allé 77, 2500
Valby.

Thale, Jørgen (’20), civilingeniør, Bukkeballevej 54, 2960 Rungsted Kyst.

Vedde, Svend (’67), Lundevej 13, 3600
Frederikssund.

Thale, Knud (’22), landsretssagfører, Frue
Kirkeplads 4, 8000 Århus C.

Vedel, Jens (’63), stud, polit., Bagsværd
Hovedgade 27, 2880 Bagsværd.

Thomsen, Jørn (’31), landsretssagfører,
Classensgade 60, 2100 Kbh. 0.

Velschou, Christian, (V'18), overingeniør,
Mariendalsvej 98/2000 Kbh. F.

Stig-Nielsen, Torkil (’10), civilingeniør,
Boulevarden 2, 2800 Lyngby.

Thomsen, Mogens Krause (’33), indkøbs
chef, Biskop Svanesvej 33 A, 3460 Birke
rød.

Vestbirk, Knud (’39), landsretssagfører,
Vissingsgade 1, 7100 Vejle.

Storm, Robert (’50), cand. polit., Skovvæn
get 4, 4600 Køge.

Thorndahl, Bent (’47), redaktionschef.
Ahornvej 30, 2970 Hørsholm.

Villadsen, Christian , Jens (’69), Øregårds
Allé 17, 2900 Hellerup.

Strobel, Jørgen Aage (’43), cand. jur.,
Almevej 15, 2900 Hellerup.

Thorsteinsson, Jan (’42), arkitekt, Norra
Vallgatan 48, S-252 34 Hälsingborg, Sve
rige.

Vilstrup, Holger Krarup (’62), GI. Konge
vej 47 A, st. tv., ldl0 Kbh. V.

Stensler, Tage (’17), proprietær,
Hus«, Lundegårde, 4720 Præstø.

»Vort

Stig-Nielsen, Per (’40), luftkaptajn, Skovtoftebakken 23, 2830 Virum.

Struckmann, Kai (’14), læge, Themstrupvej 7, 4690 Haslev.

Stæhr, Erik, lektor, Østre Skolevej 5, 5700
Svendborg.
Suhr, Henrik (’60), stud, odont., Berlings
Bakke 5, 2920 Charlottenlund.

Svarre, Ejner (R'29), direktør, Nørregade
68, 4600 Køge.
Svarre, Erik (’65), journalist, University of
Georgia, Academic Budding, Athens,
Georgia 30601, USA.

Svarre, Torben Lauritz (IV’57), reklame
chef, Skovvænget 16, 4600 Køge.

Sveinbjørnsson, Eivind (’65), stud, jur.,
»Egedal«, 2980 Kokkedal.
Sveinbjørnsson, Halfdan
2980 Kokkedal.

(’69), »Egedal«,

Svendsen, Per Hessel (’58), planlægnings
konsulent, H. D., Godtgemt 7 B, 2880
Bagsværd.
Synnestvedt, Knut Peter (’48), civilinge
niør, Stubbekøbingvej 24, 4800 Nykøbing
F.

Sæmundsen, Steen (’66), stud, jur., c/o
Hergel, Ordrupvej 14, 2., 2920 Charlot
tenlund.

Thrane, Lars (’67), stud, polyt., Strandvej
229 C, 2920 Charlottenlund.
Thrane, Per (’67), stud, polyt., Strandvej
229 C, 2920 Charlottenlund.

Thuesen, Mads (’69), Strandvej 220, 2942
Skodsborg.
Thuner, Jørn (’58), premierløjtnant, Hor
tensiavej 2, 2600 Glostrup.

Tietze, Jens-Vilhelm (’51), major, 234 A
Avenue Winston Churchill, Bruxelles 18,
Belgien.

Tillisch, Erik (’44), godsejer, Rosenfeldt,
4760 Vordingborg.
Tillisch, Holger (’40), cand. jur. & mag.,
Strandboulevarden 14, st. 2100 Kbh. 0.
Toft, Lars (’33), grosserer, Dantes Plads 3,
st. th., 1556 Kbh V.

Tolstrup,
Flemming
(’24),
professor,
Strandvejen 132, 2900 Hellerup.
Tommerup, Knud (’30), læge, Toreby, 4891
Toreby L.

Toxværd, Henrik Aage Kjølsen (’53), ci
vilingeniør, Islandsvej 4 C, 2800 Lyngby.
Traustedt, Erling (’10), læge, 9900 Frede
rikshavn.

Vogel, Gert (57), civilingeniør, Rosendal
vej 20, 3660 Stenløse

Vogel, Gregers (’47) advokat, cand. jur.,
Vestergade 1, 6800 Varde.
Vogel, Leo (’49), tandlæge, Storegade 2,
8500 Grenå.

Vuust, Jens (’58), læge, Amdrupvej 14,
8200 Århus N.

W
Wad, Gustav (’51), civilingeniør, Sorte
mosen 62, st., 345(f) Allerød.

Wandel-Petersen, Eric (’65), stud, polyt.,
Skjoldagervej 23, 2820 Gentofte.

Wassard, Mogens (’4,6), godsejer, Marien
lyst, 4760 Vordingborg.
Wedel-Heinen, Mogeiis (’61), lærer, 8793
Brundby.

Wedel-Larsen, Hans | (’30), læge, Østervoldgade 56, 5800 Nyborg.
Wegener, Ejvind Viggo Juul (IV’17), civil
ingeniør, Duevej 21, 2970 Hørsholm.

Weirsøe, Mariann (’69), Hybenvej 17, 4700
Næstved.

Søeborg, Kjeld (V’33), veksellerer, Dron
ning Olgasvej 47, 2000 Kbh. F.

Treschow, Ivar Michael
gade 85, 1253 Kbh. K.

(R'66), Toldbod

Wendt, Frantz (’23), generalsekretær,
cand. mag., Ahlmanns Allé 11, 1., 2900
Hellerup.

Sørensen, Finn Hanberg (’54), læge, BusHøjvej 29, 8270 Højbjerg.

Trier, Jan (’58), advokat, cand. jur., C. F.
Richsvej 57, st., 2000 Kbh. F.

Wendt, Hans (’25), læge, Ottosgade 7,
6000 Kolding.

Sørensen, Inge-Lise Voss (’69), Åvej, Herluflille, 4160 Herlufmagle.

Trock, Jens Wilhelm (’48), direktør, cand.
polit., Dyrehavevej 44, 2930 Klampenborg.

Wennerberg, Poul Emil (R’63), Sundeveds
gade 29, 5. th., 1751 Kbh. V.

Sørensen, Jørgen Philip (’57), c/o Ben
dix, Frederiksberg Allé 42 A, 3., 1820
Kbh. V.

Tulstrup, Niels (’41), kontorchef, Callisensvej 22, 2900 Hellerup.

Sørensen, Kaj Lykke (’58), civilingeniør,
Damager 9, 6400 Sønderborg.

Tuxen, Søren (’67), stud, mag., Kirsebær
vænget 3, 2970 Hørsholm.

Sørensen, Knud E. (’30), læge, Vesterågade 23, 3., 9000 Ålborg.

Tvede, Poul Adam (’40), kontorchef, cand.
jur., BOlowsvej 44, 4., 1870 Kbh. V.

Sørensen, Ove (’60), Høtoften 5, 2830 Vi
rum.

Tvedegaard, Frithjof (’13), læge, 4174 Jystrup Midtsj.

Sørensen, Tage Gudmund (’37), landsrets
sagfører, Schweizerdalstien 41, 2610
Rødovre.

Tønnesen, Peter (’48), læge, Jens Juelsgade 48, 2100 Kbh. 0.

V
Tarb, Lauritz Christian (’11), fhv. stabsItsge, Eigårds Tværvej 12, 3. tv., 2920
Charlottenlund.

Valentiner, Hans Otto (’61), stud, polyt.,
Høje Gladsaxe 34, 1., 2860 Søborg.
Valentiner, Herman (’50), inspektør, Tvær
vej 73 A, 2830 Virum.

Tauson, Hans Christian (’03), skovrider,
S randalleen 1 C, 3000 Helsingør.

Valentiner, Jørgen (’60), Kronprinsesse
Sofies vej 34, 2000 Kbh. F.

Tes lorpf, Iver (’60), Gjorslev, 4660 StoreHeddinge.

Valløe, Erik (’42), translatør, Cedervæn
get 33, 2830 Virum.

Tha bitzer, Kaj (’28), ekspeditionssekret< sr, Byagervej 9, 2830 Virum.

Varming, Peter (’59), cand. jur., Kærsan
gervej 4, 4230 Skælskør.

XII

Wernberg, Niels Mogens (’60), stud. med.

West-Nielsen, Bendt Erik (IV'48), revisor.
Nørrevangen 13, 2700 Brønshøj.
Westrup, Morten (’55), arkivar, cand. mag ,
Ejvindsvej 25, 2920 Charlottenlund.

Widding, Agias (’41), landsretssagfører,
Jægersborgvej 54, 0800 Lyngby.

Wilken-Jensen, Knud , (’29), læge, Øster
brogade 72, 2. th., 2100 Kbh. 0.
Winge, Mogens (’26)' generallæge, Kron
prinsessegade 96, 1^06 Kbh. K.
Winther, Hans Jørgen (R’30), fabrikant,
Dronningholmsvej 4$, 5700 Svendborg.
Winther, Poul (’28), læge, Fåborgvej 19,
5250 Fruens Bøge.
Wodschou, Adam (’43), tandlæge, Alleen
10, 2850 Nærum.

Wolff-Sneedorff, Aage (’39), godsejer,
cand. jur., Engelholrp, 4733 Tappernøje.
Worm-Petersen, Jørgen (’49), overlæge,
dr. med., Sorgenfrivænget 45, 2830 Vi
rum.

Y

0

Aa

Yde, Henrik (’69), Louisevej 16, 8220 Bra
brand.

Ødum, Hilmar (’17), direktør, dr. phil.,
Borgevej 27, 2800 Lyngby.

Aabling-Thomsen, Hans Henrik (’45), apo
teker, Brogade 1, 4600 Køge.

Z

Ørbech, Palle Erik (’42), overdyrlæge,
Assensvej 58, 5600 Fåborg.

Aarup, Erik (’17), fhv. bankdirektør, Frederikslundsvej 10, 2840 Holte.

Zernichow, Christian D. ('34), ingeniør,
m.n.i.f., Dagaliveien 33, Oslo 3, Norge.

Ørberg, Carl Vagn (’39), Cia Sonnervig,
Caixa Postal 6016, Sao Paulo, Brasilien.

Aarup, Klaus (’51), civilingeniør, H. D.,
Frederiksborgvej 105 A, 4000 Roskilde.

Zeuthen, Steffen (’62), civilingeniør, Ved
Kæret 12, 2820 Gentofte.

Ørberg, Johannes (’01), læge, Strandallé
1 B, 7., 3000 Helsingør.

Aarup, Knud
5560 Årup.

(’19), sognepræst,

Kerte,

Aarup, Niels (’51), sognepræst, Ibsker,
3740 Svaneke.
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Hilsen fra Borelli

Jeg vil gerne takke Herlovianersamfundet for de dejlige flasker rødvin, som
blev overrakt mig på min 75 års dag
sammen med et kort, hvori jeg fik tak
for min interesse for herlovianere — en
interesse jeg i øvrigt startede md i 1919.
Jeg vil ligeledes endnu engang takke de
mange, der glædede mig med besøg eller
på anden måde sendte hilsner af forskel
lig art til dagen. Jeg var helt overvældet.
Må jeg nu, da pennen er igang, beklage,
at jeg på grund af bortrejse ikke kunne
overvære generalforsamlingen den 25.
marts og høre debatten om Herlovianeren. Jeg ville da have fortalt, at grunden
til, at jeg trak mig tilbage fra redaktio
nen af personaliarubrikken efter 5 års
arbejde med den, var utilfredshed med,
at bladet udkom så uregelmæssigt og i så
få numre. Jeg har været glad for arbejdet
og har glædet mig over så godt som dag
lig at kunne finde artikler af eller god
omtale af gamle herlovianere i aviser og
tidsrkifter eller at modtage breve med
gode nyheder fra nær og fjern. — En sær
lig tak vil jeg gerne bringe Asger Olsen
for Næstved Tidende. Frantz Wendt for
Meddelelser fra Universitetet, Fl. Hede
gaard for Danmarksposten og Me. Dou
gal, som ofte kom med en stor pakke
»klip«.
Alt, hvad der er indkommet af bøger,
artikler og klip, er sendt til arkivet på
Herlufsholm i håbet om, at det vil kom
me til nytte, når der skal udkomme en
ny udgave af »Dimitterede fra Herlufs
holm« — vil det i øvrigt ikke være rime
ligt også at tænke på en fortsættelse af
Gr>tzsches »Herlovianere uden Studenter

eksamen« fra 1934? Det er store og om
fattende opgaver, men mon ikke Konow,
som er en dygtig, dynamisk og interesse
ret herlovianer, vil være i stand til at or
ganisere og lede et sådant arbejde?
Formanden nævnte, at han gerne mod
tog kritik, negativ såvel som positiv, men
førstnævnte burde være ledsaget af posi
tive forslag; er det ikke bestyrelsens op
gave selv at være dynamisk og idérig,
eventuelt hjælpsom, når det kniber med
at få Herlovianeren fyldt med godt herlovianerstof og få bladet til at udkomme
i god tid?
Til slut vil jeg blot nævne to ting:
(1) Jeg tror, at man vil kunne finde
mange herlovianere, der vil være villige
til at udfylde en aften, enten med fore
drag, hvor der er lejlighed til at disku
tere, eller med anden underholdning;
traktementet må være til rimelige priser,
og damerne må være velkomne. Bestyrel
sen kan eventuelt sørge for, at nogle af
medlemmerne ringer til 10, 20 eller 30
andre medlemmer og får dem til at kom
me til mødet, eventuelt få nogle af de
opringede til at gå videre med hvervnin
gen. — Alt for ofte har man på »festlige«
aftener kunnet se enlige gå triste rundt,
fordi der ikke var en eneste fra hans hold.
(2) Hvorfor har Herlovianeren ikke i
marts måned fundet frem til en eller to
af hvert jubilæumshold, der ville være
kontaktmænd og arrangører af de festlig
heder, der skal afholdes i år? Det er da
af stor betydning, at jubilarerne i tide får
klaring på dise forhold.

IV
Herlovianerfrokosterne

18. august 1969.

V. Borelli-Möller.

den første tirsdag

AD HOC REDAKTØR
Som allerede meddelt i Herlovianeren nr. 2 1969 er bladets redaktør, Erik
S varre (’65), rejst til De forenede Stater. Svarre vil være væk i et år som
stipendiat på Georgia universitetets School of Journalism. Stipendiet er ydet
af Georgia Rotary Student Fund Inc. I sit eksil kan Svarre tilskrives under
adressen: University of Georgia, Academic Building, Athens, Georgia 30601,
USA.
Herlovianerens utallige manuskriptforfattere bør imidlertid ikke sinke ma
nuskripternes vej til papa Svarres trykkeri ved at lade dem passere Amerika,
men derimod skrive til
Torben Holm (’58), Absalonsgade 43, 1658 København V. Tlf. (01) 31 08 99

i hver måned kl. 12,15

på Grand Café,
Kongens Nytorv,

København

der fra og med næste nummer har påtaget sig at videreføre bladet, indtil
Svarre vender hjem.
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Rus

modtagelse
O

pa
Skovrider
kroen

— et absolut
tvangfrit

referat ved
Dovre
gubben

Fra mit tilholdssted i skoven havde jeg
gennem længere tid foretaget en række
commando raids mod den postmand, der
kører rundt i mit distrikt, hver gang dog
kun med ringe udbytte, indtil jeg for en
tre ugers tid siden endelig fik gevinst i
form af et nummer af den avis, der er
lige så sjælden som et Mauritius-mærke,
og som de kalder HERLOVIANEREN.
Der stod på forsiden, at jeg kun skulle
læse bagsiden om rusmodtagelsen den 26.
september, og da det skulle foregå på
»Skovriderkroen«, lige i nærheden af
hvor jeg boede, besluttede jeg, at det måt
te jeg med til (uden at betale - naturlig
vis). Nogle dage i forvejen entrede jeg
derfor det pragtfulde skiv, der hænger
helt oppe under loftet i gildeshallen for
ligesom at vænne mig lidt til omgivel
serne.
Da det begyndte at mørkne om fre
dagen ved 18-tiden, tog jeg mig et par
ordentlige hiverter fra skivers romanker,
så jeg kunne være i stemning, når gæ
sterne kom, ja, gæsterne, for der var fak
tisk kun gæster: Efter hvad jeg sådan
kunne regne mig til efter de udtalelser,
jeg opsnappede fra de først ankomne de var vel en slags værter — var der vist
sådan noget som en 15 stykker til at
modtage de søde piger og det største hold
studenter, der nogensinde er udgået fra
skolen. Det er ikke mere end halvt så
mange, som der plejer at komme om for
året, når de slås med kæppe herude bag
ved på sletten.
Når man For sådan herude i naturen,
får man jo lange øren, og jeg mener man
ge gange ved møderne helt inde i Køben
havn at have hørt en masse kritiske røster
om, at der ikke blev holdt en ordentlig
fest for de unge på den måde, de helst
ville have det, og at det var alt for dyrt
altid og for tvungent og tusind andre
ting. Det ku sagtens laves af alle dem, der
gjorde vrøvl, men se om de kom med et
forslag nogensinde, og tror I, der var een
eneste af dem med her? Næh, men de
skal nok finde på noget at udsætte også
på den fest, de ikke deltog i.
Nå, det var et sidespring, men det slog
mig, da jeg fra skivets kommandobro så
de unge komme i tvangfri påklædning
akkurat som det var meningen: piger i
elegante buksedragter, der så ud som om
de var malet på, lårkorte piger, pige
(een) i stort elegant aftendress, søde pi

ger alle enten som studenter med led
sager eller ledsager til en student; flere af
de unge mænd i dekorative snehvide rul
lekravesweaters sorri underlag for smo
king og nogen i FES'-F AK tøj (ja, jeg må
hele tiden tænke på Kristi Himmelfarts
dag) - og så begyndte de at spise. Der
var både mad og mjød på bordet i gode
mængder, ku jeg se;! de havde blandet sig
lidt ved de 10 manas store borde og sat
een for enden af hyert bord til at holde
styr på dem.
Der stod i avisen, der kun skulle være
en enkelt tale, og deti holdt en professor,
sagde de, han var, i i tvangfrit blåt; den
sluttede med et levpråb og nu begyndte
jeg at føle mig godt tilpas ombord i mit
skiv; jeg kommer igen næste gang bare
for at høre dem råbe hurra, men jeg kom
mer nok til at have udskiftet en mast
eller to inden for at undgå katastrofen;
så var der en af de ujnge, der holdt en fød
selsdagstale for en kammerat — også helt
i den tilsigtede tyangfri stil, men det
værste var, at de ved et af bordene talte
latin, og det var kedeligt, jeg ikke forstod
det sprog bedre, for de så ud til at more
sig godt over det, de sagde. - Jeg fik dog
så meget ud af det,j at det drejede sig om
een, der ikke var nogen ØRN til latin.
De sagde, det stod der ovenpå Universi
tetet - sådan lidt frit oversat.
De spiste og draj alt hvad de kunne kaffe osse - og så I begyndte de at danse,
men jeg ku ikke se nogen, der spillede;
lyden kom fra nogle store kasser, og det
så ud til, de var vant til den slags og godt
ku li det, men fra tiet øjeblik ku jeg ikke
mere høre, hvad de sagde rundt omkring,
men se kunne jeg da endnu - gennem
røgen - at der bagved et højt plankeværk
stod en mand og hældte mjød op til dem,
der var blevet tørstige.
Jeg var Hevet Jid: ør i hovedet, og
varmt var der deroppe under loftet, så
jeg blev småsøvning og døsede hen; da
jeg vågnede ud på natten, var de væk
allesammen, men det var lisom der hang
en anelse af god stemning tilbage midt i
røgen og varmen.1 De femten ud af en
flok på små tusind havde gjort en god
indsats, synes jeg, selvom ham i det
tvangfri blå sagde1 »at de var nogle gam
le nisser«.

De havde rigtig godt af, alle de, der
gør vrøvl, at de ikke var med.
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En mandlig herlovianer af årgang '69 (øverst tv.) holder tale for

dagens fødselar, PerJarl Hansen (’69), medens årets (men
ikke Herlufsholms, jfr. forsiden) første studine, Karen Mar

grethe Rasmussen (øverst th.) interesseret lytter til. For
neden til venstre er kassereren, Jørgen Damgaard (’34),
foreviget; glæden over bl.a. de fyldte rødvinsflasker overskyg

ger heldigvis ganske bekymringerne over festens indhug i Sam

fundets kassebeholdning. Også Bodil Aarup (nederst th.),

gift med Klaus Aarup (’51) havde - som altid - let til det
glade smil. I midten forneden ses et udsnit af festens mere

modne deltagere: Aftenens nestor, Kristian Jensen (’17)
er flankeret af glasmandens kone fra Holmegård

tv. og f o r m a n d i n d e n. Ud for disse linier ses endelig over
festarrangøren, Eivind Sveinbjørnsson (’65), der synes

at være tilfreds med såvel aftenens som sine egne omgivelser.
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Dapel på godt og ondt eller hvorledes man behandler dagelever på Herlufsholm Kostskole

To dagelever prøver på opfordring af

Forventningerne ...

Hérlovianeren at trække nogle linier om

Det var nok de færreste dapie, som kom
til Herlufsholm med den mening, at her
kunne deres gymnasietid blive meget
bedre end på et hvilket som helst andet
gymnasium. Mange kom fra Herlufsholm
kommune, andre fra kommuner der lig
ger vest og nordvest for skolen, og derfor
følte de, at den lå nærmest. Hvis man
absolut skal søge efter bevæggrunde, var
det sikkert opfattelsen af, at Herlufsholm
på en lang række områder kunne tilbyde
gode faciliteter.
En ting, som nok i begyndelsen kunne
være en hindring, var uniforms-»tvan
gen«; det var frivilligt at anskaffe sig
uniformen, men det blev gang på gang
pointeret, at det ville gå meget lettere
med at falde ind i systemet, hvis man
ikke på en iøjnefaldende måde skilte sig
ud fra diplene. Efterhånden erfarede i
hvert fald drengene, at det var en økono
misk gevinst. Pigerne slog hurtigt over i
en mere almindelig påklædning.

kring det at være blandt de første dag
elever på en traditionsrig kostskole.

En vurdering af sin gymnasietid umid
delbart efter dens afslutning er en meget
vanskelig opgave. Det er nemt nok at
trække nogle positive og negative træk
frem i rampelyset, men at give en dæk
kende og ikke for subjektiv behandling
an stoffet er en næsten umulig opgave.
Ved at tænke tilbage bliver man helt om
tåget, man husker en masse løsrevne til
dragelser og meninger, som roder rundt
i en pærevælling.
Hvad man fik ud af de 3 gymnasieår
er svært at sige endnu, og hvad der skyld
tes milieuet på Herlufsholm eller den
aim. gymnasieordning er helt umuligt at
besvare.
Men lad nu disse problemer ligge og
lad tæppet gå for den sensationelle af
sløring af de første dapies forhold på
Herlufsholm....
Allerførst vil jeg slå fast, at det at høre
til den »første brigade« er altid noget
særegent. Man var forberedt på at blive
konfronteret med mange overgangsvan
skeligheder, som skulle løses efterhånden,
som de opstod. Der lå ikke patentløsnin
ger klar, som smertefrit straks kunne
gøre alle tilfredse. Jeg tror, at de fleste
dapie til en vis grad var klar over denne
problematik og derfor mødte op med en
tolerant indstilling.

forhold til det andet køn gennem den
daglige kontakt. Da^elev-drengene fik en
advarsel med på vejen: de skulle ikke gå
rundt og være storsnudede, for så var de
res muligheder for at få det godt på sko
len ikke store. Da^elev-pigerne udtalte,
at det gik meget godt og der skulle nok
komme kontakt mellem kostelever og
dagelever. Pigernes største problem var
p.t., at der var for få besøgstider på sko
len. Kun to aftener om ugen. . . .
En dagelev-dreng udtalte til skolebla
det »Forum Omnibus« at det gik meget
godt med kontakten, men måske var de
(kosteleverne) indprentet, at de skulle
behandle dageleverne ordentligt og der
for var begge parter forsigtige indtil vi
dere. Denne tilbageholdenhed kunne give
bagslag senere. . . .
Det er en kendsgerning, at dagelevdrengene kom til at sti lidt i skyggen af
pigerne, som næsten blev en oversensa
tion, som ethvert blad med respekt for
sig selv bragte en artikel om. Man var
bekymrede for, om pigerne kunne begå
sig i et sådant super-maskulint samfund.
Man overså helt dagelev-drengenes pro
blemer, som nok var lige så store om end
af en anden karakter.

Udviklingen ...
Efter den første konfrontation skete der
ikke rigtig noget i forholdet mellem de
to lejre, før man begyndte på de større
skriftlige opgaver jpå gruppebasis, f.eks.
for matematikernes vedkommende ved
fysikøvelserne, hvor en samarbejdsvilje

En dagelev . . .

Den første reaktion ...

Dipie contra Dapie???

Nej Fugleskydningsslåskamp
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Den første reaktion var en vis tilbage
holdenhed i begge lejre, og de første me
ninger om hinanden fik man paradoksalt
nok gennem de mange reportager med
interviews, som diverse uge- og dagblade
bragte. Således udtalte kosteleverne, at
det pyntede på skolen med nogle piger
og de mente, at de fik et mere naturligt

Dat pynter nled nogle piger . . .
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Vor kære gamle skole . . .

var nødvendig. Herefter gik der hul på
bylden og der blev en større åbenhed
overfor hinanden.
Det vil føre for vidt at følge udvik
lingen gennem de tre år og det er for
øvrigt også næsten glemt altsammen.
Skal man drage en konklusion, må det
blive, at det blev op til den enkelte at
knytte kontakter til kosteleverne, en bred
enstemmig kontakt blev der ikke skabt
på noget tidspunkt. En del dagelever fik
en håndfuld venner på skolen.

Dagligdagen ...
Om det daglige kan man sige, at der var
kun få ting, som skilte diple fra dapie.
Der var selvfølgelig de rent praktiske
foranstaltninger, som er nødvendige i
forbindelse med en kostskole — spisning
o.s.v. — men en egentlig forskelsbehand
ling kan man ikke klage over, selv om
det ril tider blev hævdet fra dagelevside.
Om der virkelig er realiteter bag denne
påstand, eller om det var en nem og lidt
billig beskyldning skal være usagt.
Desværre måtte vi første dapie se,
hvorledes de følgende dagelevers an
komst og det dermed voksende elevtal
ændrede nogle behagelige indslag i hver
dagen, f.eks. 9-madder og 5-madder og
kakao på rejsedage, som enten blev æn
dret eller helt afskaffet. Det fine trakte
ment ved eksamen og årsprøver blev også
med årene indskrænket til kun at gælde
kosteleverne. Dette er forståeligt set ud
fra et økonomisk og arbejdsmæssigt syns
punkt, men det havde alligevel en hyg
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gelig og udglattende virkning, som gik
tabt, når man nu skulle afvise personalet,
der bragte den fine fortæring, med et be
drøveligt hovedkast, så de dermed kunne
forstå, at man var dapel.
Om selve undervisningen, som jo er
det vigtigste led og det, som vi primært
var kommet for, må man sige, at den var
helt i top. Der var fine studieforhold
med udmærket materiale. Den der øn
skede at uddybe et specielt fag kunne
altid regne med støtte fra faglæreren, og
dette gjaldt også for daplene. På den an
den side kan man se lidt forskelligt på,
at der blev tilskyndet til en pæn præsta
tion i samtlige fag, således at et mindre
tiltalende fag let kunne blive en stor
byrde.

tyde, at man kunne tilbyde en lang ræk
ke muligheder for interessegrupper og
en fair chance for at kunne indbyde vir
kelige kapaciteter til foredrag og lignen
de. Ligeledes var antallet af fællestimer
meget småt — desværre.

Lærerne ...

Dagliglivet mellem skolens ældste klasses
elever blev desværre ikke helt så godt,
som man skulle have ventet efter Ko
medieballet i 2g, som på mange måder
havde skabt større kontakt mellem dapie
og diple også på tværs af klasserne.
Året fik en dårlig start, allerede ved
forberedelserne til Fugleskydningen blev
der stridigheder. Kosteleverne bestemte,
at daplene selvfølgelig ikke skulle have
titler, hvad vi heller ikke fik. Dagelever
ne talte om at boycotte Fugleskydningen
totalt. Men som så mange andre gange
var daplene ikke helt solidariske, når det
virkelig gjaldt, derfor blev Fugleskyd
ningen en fiasko for daplene, vi var der
bare som tilskuere til en fest, som 3g
havde ansvaret for.

I et interview i begyndelsen af skoleåret
1966/67 udtaler rektor: »Det egentlige
kammeratskab mellem kosteleverne, som
udfolder sig om eftermiddagen og om
aftenen, kan de (dageleverne) ikke dra
ges ind i. De kan heller ikke få det gode
forhold til lærerfamilierne, som kost
eleverne har.«
Dette kom nogenlunde til at holde
stik. Dog må man bemærke, at nogle af
lærerne virkelig gjorde et stort arbejde
for at jævne forholdet mellem diple og
dapie. Enkelte prøvede at tilbyde daple
ne samme omgangsform, som diplene fik.
Dagelevbesøg på skolen blev efterhånden
ikke helt ualmindeligt; især i »hede pe
rioder«, hvor mange skriftlige opgaver
brændte på, har mange dapie søgt tilflugt
hos »lidelsesfæller« på skolen.
Om de disciplinære forhold på skolen
må man bemærke, at et mere detaljeret
og demokratisk bestemt og helst skrift
ligt reglement ville være af det gode.
Man havde til tider en fornemmelse af,
at der i for høj grad blev taget stilling
fra sag til sag, uden at der var en særlig
tydelig kurs. Om det var ud fra kends
gerningerne om, at reglementer kun er
til for at overtrædes, skal være usagt. De
første år kan man undskylde med den
store omvæltning, men det sidste år kun
ne godt have forbedret dette forhold væ
sentligt. . . .

Efter skoletid ...
Uden for skoletiden kunne Herlufsholm
tilbyde mange fritidsfaciliteter. Der var
gode muligheder for at dyrke sport og
gymnastik og andre mere hobbybetonede
interesser som f.eks. fotografering. Her
er et område, hvor kostskolen kan tilbyde
bedre muligheder end det mere traditio
nelle gymnasium. Man kunne måske nok
ønske en større kontakt udadtil på andre
områder end det rent sportslige. Et nær
mere samarbejde med f.eks. Næstved
gymnasium på studieplanbasis ville be

Ingen kommentar. . . skål . . .

3g
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(John Hansen fot.)

Revolution - diple og dapie på barrikaden

Traditionerne ...

Tilbageblik og fremtiden ...

Få et af de områder, hvor man kunne
forvente de fleste gnidninger, nemlig tra
ditionerne i forbindelse med »de store
cage« i skoleåret — Fugleskydning, Koriedieballet og Trolledag — var der ikke
så store divergenser mellem diple og
dapie som mellem eleverne og skolens
ledelse.
Det er vist ingen hemmelighed, at
begge parter har været utilfreds med den
anden parts meninger og optræden. Man
kan påpege en vis usmidighed ved flere
lejligheder, f.eks. valget af musik og sa
ger vedrørende pigesedler, hvor det i
nogle tilfælde i første række blev kost
eleverne, som fik invitationsretten. Piger
nes ønske om at invitere ikke-herlovianere med til festerne blev brutalt affejet
med bemærkninger om, »at det vist ikke
var morsomt for udenforstående at kom
me og skille sig iøjnefaldende ud fra
mængden«. Eller også at det var en sko
lefest, og så havde man bare at more sig
med hinanden. Det kan heller ikke skju
les, at daplene har følt, at deres forældre
ved flere lejligheder blev inviteret på
tidspunkter, som ikke stod i rimeligt for
hold til de forhold, der blev tilbudt diplenes forældre. (Komediebal 1967). Man
må retfærdigvis nævne dimissionsfesten,
som efter min mening var en værdig af
slutning på de 3 år på Herlufsholm. Sel
ve middagen og den efterfølgende kaffe
drikning i forstanderlejligheden skabte
en fin ramme om det øjeblik, hvor man
uigenkaldelig sagde farvel til skolen.

Når man blader i sin scrapbog med avis
udklip, fotografier og programmer fra de
sidste 3 år, dukker der mange ting op,
som illustrerer forholdet mellem dapie
og diple. Man kan i flæng nævne den
polemik, der blev ført på ungdomssiden
i Næstved Tidende i sensommeren 1967,
hvor det svirrede med beskyldninger om
social diskrimination, snobberi, ukamme
ratskab og rygtedannelser. Man skal ikke
tage det så højtideligt i sådanne situatio
ner, som altid ophidser folk til at give
den en tand mere, end godt er. Man be
mærkede, at nogle af de nye piger plus
nogle diple skarpt tilbageviste disse på
stande; det tyder på, at man efterhånden
er ved at finde melodien. Allerede ved
Komedieballet 1968 var daplenes forældre også med på den store aften, og så
ledes går det tilsyneladende i en god og
positiv retning.
Det ville være interessant, om en 3-4
år at høre en til den tid færdig dapelstudent (som forhåbentlig vil føle sig
som en ægte dipel-student) udtrykke sin
uforbeholdne mening om de tre år.
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Tekst:
Jens C.
Hauge (’69)

Tak...
Jeg takker »Herlovianeren« for dens til
lid til en dapel og håber, at stoffet har
fået en fair behandling, at det hverken er
for barsk eller for rosenrødt.
Jeg håber, at dette er en troværdig
skildring om »årgangen, der måtte snuble
i starten for at bane vej for de følgende«.

Fotos:
M. Andersen (’69)
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Medlemsfortegnelsen

Undskyld, Hanne!

MEDLEMSBLADJbr HEklØVIANERrSAMFUNDET
47. ÅRGANG

NUMMER 2 '

JULI 1969

ig

«Si
f|i|S^
gaasSggsa

Den første

kvindelige
student fra
Herlufsholm,
Karen
Margrethe
Rasmussen,
Gelsted.
Herlufmagle.

Fra fru Hanne Juel Laursen (’43), datter af fhv. lektor på Herlufsholm Sv. Juel Møller,
har HERLOVIANEREN modtaget følgende brev:

At forskellige mere eller mindre inferiøre dagblade proklamerer, at Herlufsholms før
ste kvindelige student er dimitteret i år, er forståeligt og tilgiveligt, men når selve
HERLOVIANEREN, som burde vide bedre, gør det samme, så må jeg i al stilfærdig
hed protestere.
Jeg blev som den første kvindelige student fra Herlufsholm dimitteret i 1943, og
siden blev 2 andre piger, døtre af afdøde rektor Friis-Hansen, dimitteret fra Herlufs
holm, såvidt jeg husker henholdsvis i 1944 og 1946.
Baggrunden for den dispensation, der dengang blev givet, var den indskrænkede
toggang under besættelsen, der gjorde det næsten umuligt for os at komme til Haslev
eller Vordingborg gymnasium, idet Næstved gymnasium ikke eksisterede på det tids
punkt.
Jeg tillader mig at vedlægge et foto af Herlufsholms første studine.
På den midlertidigt til USA bortdragne redaktørs vegne beder vi Hanne undskylde man
ge gange - og se forsiden af dette nummer. Også andre har i øvrigt gjort opmærksom
på fejlen, for hvilken man dog ikke kan laste Erik Svarre personligt alt for voldsomt han er født ca. to år efter, at Herlufsholm fik sin første studine.
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Midtersiderne i dette nummer optages af
HERLOVIANERSAMFUNDETS med
lemsfortegnelse pr. 1. november 1969.
Fortegnelsen indeholder et meget stort
antal ændringer i forhold til forgænge
ren fra 1968, bl.a. på grund af de — som
altid — mange flytninger. Også nyind
meldelser af 46 studenter (af begge køn)
af årgang ’69 sætter sit tydelige præg på
listen.
Fortegnelsen er utvivlsomt ikke helt
fri for fejl og mangler. Det vil være af
stor værdi for den løbende ajourføring af
medlemskartoteket — og dermed for kva
liteten af senere års medlemslister — om
der gives underretning til HERLOVI
ANERENs ekspedition (adresse: Brede
svinget 11, 2830 Virum) om konstaterede
fejl.
Vi henstiller til den enkelte at »slå sig
selv op« i fortegnelsen (gør det med det
samme, så bliver det ikke glemt) — og
at droppe et postkort til ovennævnte
adresse, hvis noget bør rettes eller til
føjes. Navnlig stillingsbetegnelserne er
det svært at holde styr på, ikke mindst
blandt de yngre medlemmer. I et antal
tilfælde mangler stillingsangivelsen helt.
Korrigerende og kompletterende oplys
ninger om titler vil være meget velkom
ne. Der mindes i denne forbindelse om,
at det for flere år siden er besluttet, at
titlerne normalt kun skal medtages i
medlemsfortegnelsen, men derimod ikke
i bladets artikler og heller ikke på avis
postkontorets adresseplader, som efter
hånden allesammen vil blive rettet til
»Hr. (Frøken, Fru) -|- navnet«.
Et antal medlemmer har forsømt at
melde flytning og får derfor for tiden
ikke HERLOVIANEREN. For at det
ikke skal gå andre ligeså, bør flyttende
medlemmer kaste et blik på vejledningen
om flytteanmeldelse m.v. på side 38.
HERLOVIANERSAMFUNDET vil na
turligvis gerne påny have kontakt med
de »forsvundne«; adresserne på neden
nævnte modtages gerne af HERLOVI
ANERENs ekspedition:
Ove Andersen (’60)
Nis Boesdal (’67)
Poul Bærentzen (II ’97)
Jacob Erlangsen (’62)
Stig Hansen (’62)
Søren Haslund-Christensen (’51)
Peter Kastberg (’60)
Jes Olesen (’60)
Leif Lindskov Pedersen (’66)
Christopher Brøchner Petersen (R’ 67)
Gregers Scheel Richter (’41)
Jørn Skovgaard-Petersen (R ’37)
Niels Mogens Wernberg (’60)
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Dansk Sloker
I Varmekedel Komp. A/S
Landgrsven 4

1301 København l< - Minerva 270

Tegn Deres forsuringer hos:

CHR. RASCH
C. C. Burmeister '(’43), Malmøgade 5

2100 København 0 - Tlf. TR *6404
Evéntyrslottet
pa blomsterøen

Vi tegner alle arter forsikringer — og vi er
specialister i brand-, automobil-, heste- og

GAVNß^

kreaturforsikring samt fjernsynsforsikring.

med historiske værelser og norden»
største private malerisamling.

DRONNING MARGRETHES KLOSTERKIRKE
Danmatla skønneste have, tutipanudstiUing, rosenhave
Restaurant
Tri parkering
Åben 10-17 ondt fedag

Visit the beautiful pult end'the largest coHectiOa of
paintings in Scandinavia...

Sparekassen
for Næstved
og Omegn
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TORBEN V. KLEIN (R’35)
Intern transportmateriale

DELFOL

Lager- og fabriksrationalisering

KNUD LINDBERG

A/s

LYS
KRAFT
VARME

HOLBERGSGADE 26 - 1057 KØBENHAVN K

TELEFON BYEN 5958

FABRIK FOR KVIKSØLVAFBRYDERE OG
NEONANLÆG - GLASBLÆSER!
Islevdalvéj 200 - 2610 Rødovre

Telefon (01) 94 38 00

GREYSTONE
GRAASTEN

Parfumerie
Lichtenberg
M. Cruse (’22)

KONFEKTION
6300 GRAASTEN

Værnedamsvej 17 - Vester 4685

Ole Palsbøll (’51)

Østerbrogade 150 - Øbro 6156
GI. Kongevej 140 - 21 24 76

- også alle gamle
herlovianere
bør bære
de nye
skoleslips:

Gøyesiips ............................... .... kr. 19,50

Trolleslips............................... .... kr. 19,50

— vi har også blazerskjold
(ny udførelse

og ny - lavere! - pris)............ ... kr. 29,50

Eneforhandler af herlovianske uniformseffekter

HAAGE N S E N
Ringstedgade 2 A, 4700 Næstved - Telefon (03) 72 03 90 og (03) 72 43 90 - Postgirokonto 5 04 84

Portofri forsendelse overalt
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reve og klip

I et brev til lektor Borelli-Møller ski iver
Sven Fogh (’46):

> Så vidt jeg véd, har jeg aldrig figureret i
»Personalia«, men måske tiden er kommet til
at råde bod på dette. Sagen er den, at jeg ny
lig har slået mig ned som speciallæge i trope
sygdomme på Strøget i København; alene dette
;ynes at røbe en så barok mangel på realitets
sans, at det i sig selv er en omtale værd, men
ikke des mindre mener jeg, der er brug for
en service af denne art: en tyfus kan man
i lente sig ved Middelhavet, og man skal ikke
ængere end til Nordafrika for at erhverve sig
Jskens lækkerier i form af amøbedysenteri
>g malaria m. m.
Specialet tropemedicin blev født i foråret
>7 efter et ret stormfuldt svangerskab, hvor
noderen tilsyneladende ikke kunne beslutte sig
il, hvorvidt hun skulle abortere eller ta’ konlekvenserne, men i første omgang kom der tre
itykker specialister. Hvad gør man? Man la/er en fagforening, Danske Tropelægers Or
ganisation, blandt venner kaldet D.T.O., og da
vi i mellemtiden var blevet en til, står man i
den overdådige situation, at der foruden
triumviratet i bestyrelsen også er råd til eet
medlem. Med vanlig beskedenhed nøjedes jeg
med formandsposten, men tro ikke det er det
bare sjov: næstformanden er rejst til Congo
og medlemmet drager i næste måned til Østafrika. Vi er så blot to tapre tilbage, hvoraf
sekretæren, med sans for u-landenes proble
mer, har slået sig ned i Jylland.
Mine data kender De: Nigeria/Borneo/Yemen fra 57 til 67.«
Var det ikke en idé at høre lidt om de år?

Nærten blev 90
En forholdsvis velorienteret journalist
skrev om Nærten (’98) i Politiken den 25.
juni 1969:

90 år
Tidligere lektor ved Herlufsholm Johannes
Ferdinand, der i morgen fylder 90 år, er en
af de lærere, der huskes og fortælles historier
om på den traditionelle kostskole. Han var
og er stadigvæk en rigtig herlovianer, selv om
hans fødested hed Flensborg. Han blev nem
lig først student fra skolen og siden en kontro
versiel lærer efter embedseksamen i natur
historie og geografi i 1904. I 47 år virkede
han på skolen med en vitalitet og evne til at
inspirere, der også lå i den lidt altmodische
form, han benyttede. Det kontroversielle lå
mestendels i, at han havde opsynet med tre
sovesale og håndhævede en noget militærisk
disciplin. Samtidig vandt han diplenes (det
hed det) hjerter ved, at når man gik på jagt
efter ulovligheder i skabene, så skete det på
en så højrøstet måde, at ulovligheder længere
nede i rækken kunne fjernes før inspektionen.
Men først og fremmest var han en læremester
i naturen. Levende som få kunne han føre
diplene ind i vekseldriften og dens mærkvær
digheder, så de aldrig glemte det. Han grund
lagde skolens fornemme historiske samling,
som i lang tid vil stå som et værdigt minde
om en særpræget og levende pædagog. Johan
nes Ferdinand lever nu i sit grønne atriumhus
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i Broskov og har absolut ikke afbrudt forbin
delsen med den natur, han har åbnet øjnene
for så mange for.

En förläggare fattar pennan
Forlagschef Adam Helms (’23) har fortalt
om sin fagkreds i en fin lille bog, udsendt
til venner og bekendte, og i den anled
ning skriver Vecko Journalen nr. 23, 5.
juni 1969 i Stig Ahlgrens Dagbok om:

En storstilad förläggare,
som indledningsvis roses for at udgive
bøger med stort tryk, læseligt også for
personer »med tilltagande skumögdhet«,
modsat de moderne pocket books. Der
efter følger:

Adam Helms, denne dynamiske och uppslagsrike danska, som chefat Forum sedan star
ten 1944, har gett sig själv i jubileumsgåva att
i bokform hugfästa sin gärning, ett företag
som besparat honom prissättningens bekym
mer. Den lilla volymen har tryckts i en num
rerad upplaga på 1 500 ex och finnes ej att
köpa i bokhandeln. Tryckt med stor stil kan
den dock läsas över axeln på någon lycklig
innehavare i bekantskapskretsen. Att bokför
läggare, hunna till stadgad ålder, skänker den
fåkunnige insyn i branchens storhet och elän
de hör till de obligatoriska inslagen i andra
länders memoarflora men har med få undan
tag inte praktiserats hos oss. Kanske svenska
förläggare regelbundet skriver sina självbio
grafier och lika regelbundet utöver sin refuseringsrätt? Eller drar de sig för att skingra
det kapital som består i att deras läppar är
förseglade. Tigandet som guldmyntfot!
Men Adam Helms, som inte utger svenska
skönlitterära författare på sitt förlag, har inte
behövt ta sådanna hänsyn. Det anlag för själv
utplåning som är en förutsättning för att um
gås med poeternas irritabla släkte saknar han
fullständigt. Han tilhör själv detta släkte, och
när Helms citerar Kafkas ord om idealförläg
garen - »en seismograf som vinnlägger sig om
att sakligt registrera jordbävningar« - tycks
han vara helt omedveten om att han själv är
mera jordbävning än seismograf. Berg sjun
ken, djup stån upp! måste ha varit mottot för
denne pionjär som gett sig i kast med det ena
företaget vanskligare än det andra, alltid lika
rörlig och med en frustande aptit på männi
skor och idéer, men också med en tjurig en
vishet i fullföljandet av sina uppslag, dock
med lättsamma inslag av glättig missionärsiver. Forumbibliotekets till dags dato 140 titlar
är det fulltoniga uttrycket för allt vad Adam
Helms har bäst i sin utrustning som förläg
gare.
Något har därvid måst offras, och det har
skett med desto lättare hjärta som det rör sig
om något han, besynnerligt nog för en dansk,
aldrig har ägt (kanske var det därför han en
gång i världen emigrerade till det »stiliga«
Sverige). Vad för något - spänningen har nu
stegrats till outhärdliga — framgår av följande
passus i hans förläggarcredo:
»En väl så besvärlig sjuka som defaitism
inför ett utgivningsobjekt, utgör ironin om

den får tränga in pål förlaget. Ingen äkta tro
på och övertygelse beträffande en boks möj
ligheter kan trivas i ironins skugga. Det märks
snabbt både av anställda och författare om
ironin har fått bli jatgong på ett förlag. Som
en beklagligt förrädisk hållning har jag alltid
uppfattat det när en (förläggare anser att han
bör inta en ironisk attityd till sådanna uttgivningsobjekt som inte direkt passar hans pri
vata smak...«
Nej, den finstiltal ironin ligger inte för
Adam Helms. Han står för den lojalitet och
entusiasm som uttrycker sig med stora bok
stäver. Så är han också — detta sagt utan all
ironi - en storstilad förläggare.
Den faglige storsti ethed modsvares af
en personlig beskedenhed, når man ser
visitkortet:

ADAM HELMS |

Krav om hjerteskift
Under denne overskrift og med et billede
af overlæge Claus: Jessen (’40) skrev Po
litiken den 18. april ’969:

Man skal ikke foretåge! hjertetransplantation
på mennesker uden I i forvejen at have sikret
sig, at de har livslyst og tilstrækkelig stærk
psyke til i forvejen | at høre om indgrebet og
den risiko, de er i. At give en patient med
delelsen om en forestående hjertetransplanta
tion er det samme som at sige, at han ube
handlet vil dø i løblet af timer eller dage sna
rere end uger og måneder. Og selv om trans
plantationen lykkes,! hat patienten jo kun 50
pct. chance for at komme på benene igen.
Overlæge, dr. med Claus Jessen, der på
Rigshospitalet er særlig interesseret i hjertetransplantationsproplemet, kommer med disse
oplysninger i det nye nummer af Ugeskrift for
Læger. Han ønsker, | at der nu kommer en dis
kussion i gang om,i hvorvidt vi skal foretage
disse indgreb herhjemme. Indgrebene kan fo
retages, transplantatjonsloven hindrer det ikke,
og det er svært at se, hvorfor der skal politiske
drøftelser på interskandinavisk plan til, før
man går i gang med disse operationer, der nu
er kommet over det eksperimentelle stade.
— Selvfølgelig er Ider endnu ikke tale om en
perfekt operation, siger dr. Jessen, men pro
blemerne ligger i efterbehandlingen. En døen
de patient kan ikke vente på at en ny medi
cinsk teknik når siti bedste. Efter min mening
bør ikke blot modtageten, men også familien
til den, der har donorhjertet, spørges. Det er
en fuldstændig misforståelse, at man ved hjer
tetransplantation tager hjertet fra endnu leven
de mennesker. Der er ingen grund til at lem
pe dødskriterierne for hjertetransplantationer
nes skyld, men når Idøden er indtrådt, skal man
naturligvis ikke spilde tiden.
Det er ingen vanskelighed for lægerne at
fastslå den hjertedød, som man nu må holde
sig til. Når hjertet tolder op at fungere, stand
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ser åndedrættet også og hjertet går i stå. Når
selve hjerteslagets standsning ikke har samme
betydning som før, er det fordi disse patienter
får blodet pumpet rundt og iltet på kunstig
vis. På den måde kan man opretholde en vege
tativ Nirvanatilstand i årevis. Det er blot uden
formål og uden håb. Lægen må have moral til
at afbryde behandlingen. Det er udtryk for
rådvildhed og manglende vurderingsevne at
lade være. At forlænge »livet« hos en sådan
patient, er i virkelighdeen at forlænge døden.

Vælgermøde eller
kandidathøring
Rygtet om Herlovianersamfundets høring
i foråret er ved at brede sig. Den gode
idé har fået en varm fortaler i højskole
lærer, mag. art. Jørgen Knudsen (’44), der
i en kronik i Politiken den 2. september
1969 foreslår den sædvanlige form for
vælgermøder afløst af noget andet. Han
skriver bl.a.:

Disse møder kan passende kaldes kandidat
høringer. De bør, det er det første, ikke finde
sted på initiativ fra den siddende magtstruk
tur (hvortil også oppositionspartier må reg
nes), heller ikke på initiativ fra den nederste
del af den politiske magtpyramide, nemlig
vælgerforeningerne, derimod på vælgernes eget
initiativ, på långivernes initiativ. Efterkommer
ansøgerne til magtforvaltningsjobbene ikke in
vitationen, er det forhåbentlig værst for dem
selv: valget er jo et sælgers marked ifølge sin
natur.
Dernæst: magtansøgeren skal sidde ned un
der mødet, og han skal sidde lavere end den
myndighed, der overvejer at ansætte ham,
altså de vælgere, han sidder overfor. Dette
lyder jo noget primitivt, men er ikke desto
mindre rigtigt og vigtigt. Spørg blot sproget,
som kender en del til de rumlige relationers
psykiske betydning. Manden oppe på taler
stolen er alene i kraft af sin fysiske position
fristet til at føle sig hævet over, ja, ophøjet
over tilhørerne og til at behandle dem fra
oven og nedefter, fristet til at føle sig over
legen over for underlegne, til at se ned på
folk, der underdanigt ser op til ham. (En be
slægtet erfaring: de — ganske vist meget få —
berømte personer, jeg har omgåedes på lige
fod og tæt inde på livet, d. e. som jeg har væ
ret i stue med, har især forbavset mig ved at
være af mindre statur, end jeg havde troet ud
fra fotografier og fjernsyn. - Et andet eksem
pel på sammenhæng mellem fysisk og psykisk:
tænk på små mænds forvirring ansigt til bryst
med høje kvinder, især hvis damen er en un
derordnet - der er noget forkert i at måtte se
op til en sådan, snakke opad til hende, når
rollen kræver det »«^ladende. - Idiotisk og
latterligt, men klogt at huske og regne med.)
Dernæst: høringen skal være en høring og
altså hverken bestå af ansøgerens enetale eller
af konkurrerende taler fra forskellige ansøgere;
det er at give disse personer for let spil. Kan
didat-høringen må bestå i udspørgen fra væl
gerside. Rent praktisk kunne arrangementet
se sådan ud: på et stort podium sidder i den
ene side kandidaten, men ikke med front mod
de nødvendigvis lavere siddende tilhørere i sa
len, som han nemlig sidder med siden til.
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Foran ham er anbragt et langt bord, skråt
stillet i forhold til salen, bag hvilket fem-ti
absolut menige vælgere sidder, hans udspør
gere, hans eksaminatorer. Dette bord må være
hævet over kandidatens, den stillingsøgendes,
niveau, hvorved magtforholdet mellem de to
parter er passende udtrykt, og hvorved den
uøvede vælger får den bedste chance for fra
sin ophøjede stilling at mobilisere mod og
mandshjerte til at holde den professionelle
politiker stangen og i givet fald ikke stikke
op for bollemælk, men bore i alle undvigende
svar.
Til spørgernes nødvendige afstivning tjener
også, at de er flere mod én. De må kunne sup
plere og hjælpe hinanden uden nødvendigvis
at være enige, endsige på forhånd have aftalt
noget indbyrdes.
Siddende med ansigtet skråt opad og med
én konkret spørger for øje vil kandidaten
uvilkårligt lægge sit sprog og sin adfærd om,
undgå de gængse fraser, prøve at gøre sig for
stået. Trænges han op i kroge, vil han måske
siden besvære sig over det umulige i at ud
rede indviklede forhold for så uvidende spør
gere. Han bør da vide, at dette netop er en
færdighed, der hører med til den stilling, han
ansøger om at få lov til at bestride.
Når et vælgerhold har stillet sine spørgs
mål, fået dem besvaret og ikke har mere på
hjerte, viger de pladsen for et nyt og går ned
i salen, hvor de kom fra. Høringen må ledes
af en årvågen dirigent - anbragt et sted mel
lem de to parter - med den opgave dels at
holde kandidaten til sagen, d. e. til det, han
er blevet spurgt om, dels at dæmpe de vær
ste spørger-vildskud, rabiate kværulanter på
den ene, garvede lobhudlere på den anden
side.
Høringens varighed bør kun afhænge af
spørgernes mængde og kandidatens — kandi
daternes? - udholdenhed. Publikum bør kunne
komme og gå, helt som de har lyst. Ind imel
lem bør forsamlingen holde frikvarter og gå
ud at strække benene.

De små tyve - og de store
I et læserbrev i Politiken den 27. august
1969 skriver stud, scient, pol. Christian
Oldenburg (’63) følgende:

Politiken har appelleret til justitsministeren
om at benåde den unge mor med fire børn,
der af Vestre Landsret er idømt to måneders
fængsel, fordi hun ved urigtige eller ufuld
stændige oplysninger til socialkontoret uberet
tiget har modtaget 7000 kr. i understøttelse.
Det er en smuk og rigtig appel. Men det
havde været endnu smukkere og rigtigere, hvis
Politiken også havde hæftet sig ved det prin
cipielle i sagen og krævet lighed for borgerne.
Der er nemlig hovedsagelig to måder, hvorpå
man kan bedrage det offentlige ved at give
urigtige eller ufuldstændige oplysninger: en
ten kan det ske over for ligningsmyndigheder
ne, eller også kan det ske over for socialkon
torerne. Resultatet bliver i begge tilfælde en
økonomisk gevinst for bedrageren. Men skatte
snyderi straffes langt mildere end socialbedra
geri. Denne ulighed kan ikke begrundes med
henvisninger hverken til de præventive virk

ninger eller til resocialiseringshensyn. Tvært
imod. Uligheden kan kun begrundes med, at
det er hovedsagelig to forskellige grupper af
borgere, der begår de to former for bedrageri.
Tør jeg håbe på, at Politiken vil redegøre
for strafferammerne og retspraksis med hen
syn til skattebedrageri og socialbedrageri?
Mon Politiken vil opfordre justitsministeren
og regeringen til at ændre lovgivningen, så
ledes at typiske »overklasse«-forbrydelser (som
f. eks. skattesnyderi) i hvert fald ikke straffes
mildere end typiske »underklasse«-forbrydel
ser (som f. eks. socialbedrageri). Vil regerin
gen ikke det, burde den i det mindste være
så ærlig, at den foranlediger indskriften over
Domhuset i København ændret til: »De små
tyve hænger vi; de store tyve tager vi hatten
af for!«

Hvad bliver der af diplene?
Et lukket samfund — en stat i staten - hvor
autoritet er magt, og demokrati et ukendt be
greb, hvor målet er disciplin og midlet frygt,
hvor kulissen er tradition og stemningen reli
giøs — således skildres den engelske »public
school« i den prisbelønnede film »if...«, der
fornylig havde premiere i København.
I filmen følger man, hvorledes de små
drenge under præfektsystemets svøbe omdan
nes til frygtsomme, lydige og konforme indi
vider, for så siden, når de vokser op og selv
kommer i ældste klasse, at lære magtens sødme
at kende, båret frem af et system, der vel
signer de stærkes (de ældres) totale suveræni
tet over de svage (de yngre). Men filmen
handler især om, hvorledes de, der er virkelig
stærke — og ikke blot som de andre: privi
legerede — og ikke vil lade sig kue, ligefrem
tvinges til voldeligt oprør mod det autorita
tive system, der ikke levner dem mulighed
for nogen anden form for personlig frigørelse.
Men eksisterer der virkelig sådanne skoler
stadigvæk? Er de engelske public schools så
dan?
Ja, det er de. Der er ingen tvivl om, at den
i filmen forekommende skole er en tro kopi
af en traditionel gammel engelsk drengekost
skole.
Med denne overskrift og indledning fore
tager Hans Lange i Politiken den 14. sep
tember 1969, hvad der betegnes som »en
sammenligning mellem opdragelsen og
uddannelsen på Herlufsholm og de be
rygtede engelske public schools«.
Efter en kort omtale af Herlufsholms
oprindelse og af rektorerne F r i i s-H a nsensog Kierkegaards nyskabelser
(præfektsystemet og dagdiplene) beskri
ves diplenes sociale herkomst således:

Medvirkende til, at skolen dog stadigvæk
har en særlig aura, er bl. a. det, at kostelever
nes forældre i højere grad end på nogen an
den skole i Danmark repræsenterer diploma
tiets, udlandsdanskernes, landadelens og det
frie erhvervslivs topfigurer. I skolens årsskrift
er forældrenes stilling angivet sammen med
børnenes navne — for at ingen skal være i
tvivl.
Hverdagslivet på skolen anskueliggøres
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gennem omtale af sproget, hørernes øge
navne, korpset, udetimerne, den tidligere
anvendelse af spør, præcisionen, Ladbyure samt begrænsningerne i diplenes
mulighed for omgang med piger og spirius.
Artiklen slutter:

Der er ingen tvivl om, at kostskoler har en
berettigelse. Der vil altid være børn, der har
behov for en sådan skole, enten fordi deres
brældre lever i udlændighed, eller fordi deres
tjem er præget af så uordnede forhold, at de
:r bedre tjent med at blive opdraget uden for
ijemmet — men spørgsmålet er, om de tradiionelle eller autoritært styrede kostskoler som
de gamle engelske public schools også stadig
væk har en mission.
De engelske skoler har aldrig lagt skjul på,
at de opdrog unge mennesker med henblik på,
it disse skulle gøre tjeneste inden for mili
tæret eller diplomatiet - som gentlemen i
imperiets tjeneste på de særligt udsatte poster.
Men imperiet er ikke, hvad det har været,
og hæren heller ikke for den sags skyld, og
opdrage eleverne til at beklæde stillinger, der
ikke mere eksisterer, virker temmelig nytte
løst, og det er da også for dette, at de engel
ske skoler er blevet kritiseret mest nådeløst i
de senere år.
Herlufsholm har aldrig på samme måde
vedkendt sig at opdrage disciplene til bestemte
poster, men kikker man de sidste års årbøger
igennem, vil man alligevel kunne konstatere,
at de fleste af de dimitterede herlovianere
har gjort god karriere inden for etaten og det
private erhvervsliv (først og fremmest ØK og
Udenrigsministeriet).
Hvad er det da, i opdragelsen og uddan
nelsen, der gør herlovianere særligt velegnede
Den gængse, og sikkert korrekte, opfattelse
er den, at kostskolelever udvikler sig til me
get selvstændige, meget ambitiøse karrieremennesker. De er hæderlige, modige, dygtige
og initiativrige — ideelle ledertyper. Til gen
gæld er deres kundskabsmæssige baggrund
som oftest temmelig ringe. En del af Herlufs
holms image har altid været en meget dårlig
akademisk standard. Det har aldrig rigtig væ
ret regnet for noget blandt herlovianere at
gøre sig gældende på det kundskabsmæssige
område. Andre værdier har altid været i høj
sædet, såsom at være god til sport, at være
en god kammerat, at være fræk (men ikke
for fræk) eller bare at være interessant på en
eller anden måde (men dog alligevel kon
form). På Herlufsholm er der ingen, der kan
huske, hvem blandt sidste års elever der havde
det højeste gennemsnit, eller hvad han havde
— men alle kan huske ham, der sprang højest,
og lige præcis, hvor højt han sprang.
Ingen glemmer heller nogen sinde den elev,
der for et par år siden blev bortvist fra sko
len, fordi han anbragte en sortmalet cigarkasse
med et vækkeur indeni på sit hummer og
derefter til alle diplenes begejstring forkyndte,
at han ville sprænge skolen i luften.
Eller de to diple, der blev bortvist, fordi
de havde kønslig omgang med gangpigerne,
da de gik i tredie mellem (l.real).
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Eller ham, der anlagde fuldskæg i 1. mel
lem (6. klasse), fordi sovesalslæreren mente,
det var blæret at barbere sig i den alder...
Listen er lang, for lige så villigt som han
selv lader sig ensrette og disciplinere, lige så
højt elsker kostskoleeleven den, der ikke gør
det.
Den tidligere kostskoleelev elsker også sin
gamle skole. Trofast dukker han op år efter
år ved festlige lejligheder, med sit skoleslips
og sin gamle bør (kasket) og synger med på
de gamle sange, og hvis han har råd til det
(og det har de fleste herlovianere), så giver
han gerne en gave til sin gamle skole — for
den har altid brug for noget. Det kan være
en bog til biblioteket eller et sjældent dyr til
den naturhistoriske samling, men det kan også
være 1 million kroner (som bankier Sonne)
eller 1 million dollars (som kaptajn Emil Las
sen) eller mere (Herlufsholm er indsat som
universalarving til nu afdøde fabrikant Knud
Lindberg og efterlevende hustrus formue).
Den engelske film ender med, at tre af de
store elever gør oprør mod deres skole, fordi
de ikke vil lade sig kue af de tyranniske præ
fekter og det forældede system, og fordi de
gennemskuer den hule og forlorent religiøse
nationalisme, som præger atmosfæren og sko
lens tradition.
Et sådant oprør ville aldrig kunne finde
sted på Herlufsholm. Dertil er det et altfor
dejligt sted at være elev, og desuden er sko
len under sin nuværende ledelse bestandig i
udvikling, bestandig under påvirkning af im
pulser udefra.
Så meget forandres, at disciplene uvægerligt
må tro, at de er elever på en moderne, dyna
misk skole, og således at de ikke bemærker,
at den pædagogiske målsætning og metode er
den samme som altid, og at skolen i sin grund
tanke er forældet, og hvad man ikke bemær
ker, det gør man ikke oprør imod.
til at bestride det moderne samfunds topstil
linger? Hvilken slags mennesker »producerer«
en kostskole af Herlufsholms type?

Årgang ’14s jubilæum
Uanset al forskel i karakter og uanset ad
skilte livsbaner gennem 55 år, så knyttes man
til hverandre af usynlige bånd, når man som
vi har tilbragt årene fra barndom til voksen
sammen på Herlufsholm.
Derfor mødtes vi fra årgang 1914 lørdag
formiddag den 14. juni på vor gamle skole.
Det må fremhæves, at Arthur Nielsen var
kommet helt ovre fra Toronto med vor sam
menkomst som hovedformål. Af os 8, der
endnu er i live, var desværre Bent Ahlefeldt
og Steensen-Leth forhindret i at komme.
Vi færdedes derpå rundt på de kendte
steder, medens erindringerne vældede frem og
blev udvekslet, så det føltes, som om de mel
lemliggende år ikke eksisterede.
Derefter kørte vi til Mogenstrup kro, til
hvilken der ligeledes knytter sig erindringer
fra herlovianertiden, og her nød vi frokosten.
Med Helge Friis Jespersen som fører fort
satte vi til Vivedehus i nærheden af Vemme

tofte, hvor vi blev gæstfrit modtaget af Car
sten Friis Jespersen og frue, der her har ind
rettet legatboliger, boliger, som vakte vor be
undring.
Turen gik videre til Vemmetofte, hvor
Helge viste os rundt pg åbenbarede evner som
en guide par excellence.
Middagen indtog [vi på Rødvig kro, hvor
Helge ligeledes havde tilrettelagt alt på det
bedste. At vi under (måltidet mindedes de 5,
der er gået forud, følger af sig selv.
Vi overnattede på kroen og fik morgen
maden serveret på1 den åbne terrasse ved
stranden i det skønneste vejr med udsigt helt
over til Møns Klint.
Derefter skiltes vi og drog hver til sit, en
stor oplevelse rigere.
L. C. Stage (T4).

Jørgen Knudser
endnu engang
Ikke blot den indenrigske politik interes
serer højskolelærer, mag. art. Jørgen
Knudsen (’44). Nedenfor gengives de e af
hans kronik i Politiken den 7. oktober
1969 om »Østtyskl selvbevidsthed«.

Tysklands todeling er fuldbyrdet i et tempo
og med en grundighed, der kan tage vejret
fra én. Er et folk ålrkelig så letopløselig en
helhed? spørger man sig selv og gyser lidt.
Den vesttyske plakat-påstand »3-geteilt? Nie
mals! « - Tredelt? Aldrig! over en gengivelse
af Tysklandskortet af 1937 med de nuværende
grænser indtegnet, denne plakat har anno
1969 omtrent lige( så megen mening som:
»Amerika opdaget? Aldrig« Tyskland er delt,
i tre eller hvilket tål man nu vil anføre. Ta
ger man hele det tysksprogede område med,
altså også Østrig og den tysksprogede del af
Schweiz, bliver tallet større end tre. At være
tysk har aldrig været en så éntydig ting som
at være fransk eller dansk. Først i 1971 kan
det tyske rige fejre sin hundredårsdag. Endnu
i 1918 havde Baytern egen konge og egen
udenrigsminister; endnu i 1920’rne fablede
Adenauer om et løsrevet Rhinland, og efter
1949 har historiekyndige vesttyskere nedfæl
det adskillige dybsindigheder på deres lands
kultursider, fordi grænsen mellem Øst- og
Vesttyskland til en1 vis grad falder sammen
med den gamle limes, romerrigets grænse mod
de nordøstlige barbarer. Faktisk har en bayrer
mere til fælles med en østriger, end han har
med en mecklenbokger, mens for rhinlænderen eller hannover^neren Prøjsen derovre ved
Berlin stadig huskes som en uønsket besættel
sesmagt østfra. Deri har med andre ord været
en hel del at hænge sin hat på for den tysker,
der efter 1945 ville give næsten hvad som
helst for at slippe ud af identifikationen med
et vist uhyggeligt llompromitteret tysk rige.
I Vesttyskland bliver talerne om den kom
mende genforening på Den tyske enheds dag
den 17. juni påhørt i stadig større høflig tavs
hed af stadig færré mennesker. I Østtyskland
har man afskrevet , genforeningen inden for
den første generations tid.

Herlotvianeren nr. 4 . 1969

Som drøm og længsel eksisterer det tyske rige
kun hos meget få. Det er én ting. Sværere er
det næste spørgsmål: Hvad er DDR? — en
nationalstat? Føler disse 17 millioner tysk
sprogede mennesker sig som en enhed? Som
et folk? Som en nation?

Ikke anerkendelsen af DDR, begribelig i den
kolde krigs tid, er forlængst blevet en ana
kronisme, en klods om benet for vesttysk po
litik, en himmelråbende dårskab. Selv en tem
melig konservativ tidligere garnisonspræst, jeg
talte med, rystede på hovedet over denne vest
tyske vægring ved at anerkende DDR’s eksi
stens som stat. Meget kan man sige om denne
stat, mente han, men nægte, at det er en stat,
det er der ikke megen mening i. Og når en
sådan mand siger således, hvad må så ikke
den efterhånden anselige del af befolkningen
mene, der er født eller i hvert fald vokset op
i DDR? Påstanden om, at deres regering
skulle være mindre legitim end en hvilken
som helst anden regering, forekommer dem
absurd og kun kompromitterende for den,
der fremsætter den.
Hvad er nationalbevidsthed? Er national
bevidstheden i DDR, for så vidt den fin
des, udsprunget af sociale spændinger mellem
herskende og undertrykt klasse, den herskende
klasses forsøg på at formørke bevidstheden
hos de undertrykte ved at påberåbe sig et fæl
lesskab, der ikke findes i det reelle — og så
ledes skjule de faktiske interessemodsætnin
ger?
Der findes hos os både rationelle og irratio
nelle sociale modsætninger, svarede de. Fra det
dogmatisk-ideologiske magtapparat udgår der
en mystificerende mytedannelse, der nok kan
sammenlignes med borgerskabets før i tiden.
Denne DDR-nationalbevidstheds hele kun
stige karakter afspejler det kunstige i Ul
brichts egen magtstilling. Hans nationalisme —
særlig latterlig, fordi han selv er den mest
Moskva-tro af alle østeuropæiske kommunist
ledere — hænger naturligvis også sammen med
det umulige, men for ham nødvendige pre
stige- og konkurrenceforhold til det rige Vest
tyskland. Noget andet er så, at interessemod
sætningerne i en socialistisk stat i øvrigt er
af en anden art end i en kapitalistisk. I en
socialistisk på det nuværende stade må der
opstå kaster, teknisk uddannede ledere over
for den øvrige befolkning. Men da dette lig
ger i industrialiseringens eget væsen, er der
ikke grund til at tilsløre det bag den mystificering, som den gamle nationalisme var ud
tryk for. Da DDR ikke er en nationalstat, men
i sin oprindelse kun er en aldeles tilfældig
stump af en falleret nation, og da DDR er en
socialistisk stat, vil den som måske den før
ste i den nyere europæiske historie kunne
leve videre uden nogen idiotisk national
bevidsthed. En følelse af fællesskab i kraft
af fælles gennemgåede vanskeligheder og fæl
les tilkæmpede resultater vil opstå og styrkes,
men det er det hele, og det er også nok.
- Og sammenligningerne med vesttyske for
hold?
- De skyldes konkurrenceforholdet mellem

kJerlovianeren nr. 4 ■ 1969

de to samfundsformer og er vel indtil videre
uundgåelige.
- Og forholdet til de andre Øst-Iande? Rus
serhad?
- Ikke spor. Vi er dem overlegne.

TV-oplæsninger
fra Folketinget
Som et a propos til Folketingets åbningsdebat skriver universitetslektor Mogens
Boserup (’28) i Politiken den 14. oktober
1969:

Med Folketingets åbnings-debat fik seere igen
en række taler - eller brudstykker af taler lige ind i huset, og man må sige, at hvad an
går det formelle, det rent oratoriske, var det
ikke opbyggeligt.
Der er nemlig for mange af de danske
folketingsmænd, der ikke giver sig af med at
holde taler i Folketinget. De læser op, mere

Politiken, 17. oktober 1969-

En kort bemærkning

Universitetslektor Mogens Boserup foreslår, at
TV-journalisterne i Folketinget lukker af for
optagelse, så snart et medlem af tinget begyn
der at læse op i stedet for at tale uden
manuskript.

eller mindre flydende, af omhyggeligt ma
skinskrevne manuskripter.
Men oplæsning er en uskik i et parlament
og burde egentlig være forbudt. Selve ordet
parlament betyder som bekendt et sted, hvor
man taler. Der skulle gerne være plads for en
vis frihed, for pludselige indskydelser, for
fejltagelser og for brillante improvisationer.
En slags liv, kort sagt. Det er trist, at det skal
være nødvendigt at sige dette i Orla Leh
manns, Ove Rodes og Borgbjergs land.
Ved åbnings-debatten forleden var det sær
lig utåleligt, idet selv Per Hækkerup og Ak
sel Larsen, som ellers begge er blandt de gode
undtagelser, tillod sig at læse op af deres
manuskripter — og det var endda ingen glans
fuld oplæsning. Det var dog tydeligt, at Ak
sel Larsen var klar over, at den var helt
gal, og han havde åndsnærværelse nok til på

stedet at give seerne en slags undskyldning
for, at han brugte manuskript.
En sådan undskyldning er i høj grad på
sin plads, thi de folketingsmedlemmer, som
frejdigt læser op af det medbragte manuskript,
gør sig i virkeligheden skyldig i en fornær
melse over for seerne - en million mennesker,
eller hvor mange det nu kan være.
Folketingets oratoriske misere kan imidler
tid afhjælpes ved en nem foranstaltning.
Mit forslag går ganske simpelt ud på, at
de journalister fra fjernsynet, som »dækker«
Folketings-debatten, beslutter for fremtiden
usvigeligt at følge den regel, uden partis eller
persons anseelse, at der lukkes af for optagelse,
så snart et folketingsmedlem begynder at læse
op. Det må være naturligt for TV-folk at
fatte en sådan beslutning, da de jo véd, som
en af professionens grundsætninger, at oplæseri simpelthen er døden, fjernsynsmæssigt
set.
Det er indlysende, at enhver folketingsmand
må ønske at blive set på TV-skærmen under
udøvelse af sit hverv. Man kan derfor med
sikkerhed vente, at en ny TV-praksis, hvor
kun frit holdte taler kan få en chance for at
blive transmitteret, vil have en hurtig og hel
dig virkning, i hvert fald for en del af tingets
medlemmer. Den nu brugelige oplæsning af
taler kan nemlig kun have to forklaringer:
enten har vedkommende ikke lyst til at lære
talen udenad, trods muligheden af en milliontallig tilhørerskare, eller også kan han ikke
holde en tale støttet alene på stikord, uden
manuskript. Ved den her foreslåede reform
ville den første kategori af folketingsmed
lemmer blive loppet op, hvilket er til
trængt. Den anden kategori — de, der ikke
kan — ville forsvinde fra fjernsynsskærmen, cg
i det lange løb også fra folketingssalen, som
følge af manglende genopstilling. Dette må
også være det naturlige forløb, thi bemærk
ningen »jeg er ikke taler«, som vi andre ef
ter behov kan dække os under, kan ikke være
gyldig undskyldning for en folketingsmand.
Nogle vil måske indvende, at den store
parlamentariske veltalenhed hører det 19. århudrede til, og at vi ikke skal ønske os den
tilbage. Lad så Mirabeau, Bismarck og Dis
raeli rotere i deres grave! I nutiden, vil man
sige, er lovgivningsarbejdet ikke blot langt
mere omfattende, men også langt mere tek
nisk, mindre idépolitisk. Hvorfor da ikke
anerkende, at et parlament nu til dags er en
teknisk lovgivningsmaskine, hvor man nær
mest af traditionelle hensyn bibeholder den
mundtlige procedure, og hvor veltalenhed
derfor føles som et spild af tid og kræfter,
eller endog som en fare?
Et sådant synspunkt kunne man måske have
diskuteret før TV-alderen. Men med fjern
synet har folketingsdebatterne fået helt ny
betydning som en af de vigtigste måder, hvor
på befolkningen præsenteres for politiske pro
blemer, og hermed er den rent formelle, ora
toriske side af den parlamentariske virksom
hed igen blevet noget centralt. Mit beskedne
reformforslag går ud på at bruge TV-redaktørers magt til at fremskynde folketingsmed
lemmernes omstilling til den nye tids krav.
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FREDERI KSBERGi
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SCHAUMBURGMÜLLER &CO.A/s

Bygningsartikler

Væg- og gulvfliser

F

K. GOTTLIEB

1

Brdr. Schur A/s

BYGNINGSARTIKLER

I

BRÆNDSEL
OG BRÆNDSELSOLIER

HESTEMØLLESTRÆDE 6

AF ENHVER ART
LEVERES OVERALT

1464 KØBENHAVN K

Å/s Knud Gottlieb

(’20)

Ernst Schaumbuig-Müller (’29)
TLF. 1(01) *63 07 80
TÅRBÆK STRANDVEJ 113
2930 KLAMPENBORG

Sydvestvej 93-95
2600 Glostrup
Telefon (01) 45 05 00

DISKONTO
BANKEN A/s

Georg Christensens
Boghandel

Brøndboring
udføres af

K. B. LARSEN (’17)
AXELTORVET 10 ■ 4700 NÆSTVED

Civilingeniør

TELEFON (03) 72 20 24 - (03) 72 00 0 4

NÆSTVED

Frederiksgårds Allé 4
LEVERANDØR til HERLUFSHOLM KOSTSKOLE

Fasan 1072

CHR. RAHBEK
aut.

GM
\i
Gsrwrøl Motora

Dagbladets
Bogtrykkeri - Køge

forhandler

Tlf. Næstved (03) 72 15 20

Køge (03) 65 07 01

(03-695) Haslev 874
H. H. Rahbek ('47)

Herlufsholm platten
fra Bing & Grøndahl

- En god gave til venner
i ind- og udland

kr. 25.00
Forsendes portofrit overalt,
også til udlandet

Manchetknapper, store, guld .......... pr. par 375,00

Herlovianer-

..
.
Manchetknapper,

knapperi guld

Manchetknapper, store, sølv .......... pr. par 75,00
,
o
„„
Brystknapper, sma, guld .................. pr. par 200,00
Vesteknapper, små, guld .................. pr. stk. 50,00

14 karat)

Og Sølv

x

..

små, guld .............

oncnA

pr. par 225,00

JOH. H. PAULSEN
----- ÄT TORVESTRÆDE 6
4700 NÆSTVED - TEIF. (03)720027 - 720117

Guldsmed

GL. MØNT 1, KBH. K. TLF. (01) 15 59 13 & (01) 11 11 13

Postgirokonto nr. 86 00

64

Herlev låneren nr. 4 . 7969

