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74. ÅRGANG NUMMER 93 MARTS 1996

Kære gammelherlovianer!
I stedet for en herlig tegning fra Jens Hages ('67) hånd »prydes« forsiden af dette nummer af det 
hyggelige medlemsblad af denne annonce.
Det er der to grunde til: den ene, at Jens Hage desværre ikke har tid mere, den anden, at vi nu kan 
markedsføre bogen, der fortæller, hvad vi har ønsket at fortælle hinanden om os selv.

»Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Sjette bind.«
Mere end 3.000 biografier (årgang 1893 - 1993) har N.E.A. Møller ('41) bearbejdet og samlet i en bog, 
der vil være klar fra trykkeriet inden for et par måneder. Femte bind udkom i 1956, hvorfor der er tale 
om en ajourføring af små 1.000 biografier fra før 1956 og nyregistrering af godt 2.000!
Takket være den utroligt store indsats fra N.E.A. Møller og hans kone Kirstens side, kulance fra 
Thaning & Appels Forlag og forventet støtte fra forskellige fonde og institutioner er det muligt at 
tilbyde Herlo vi anersamfundets medlemmer det knapt 500 sider store værk indbundet til introduktions
prisen 250 kr. inkl. forsendelse ved bestilling og betaling inden 7. april 1996. Efter denne dato 
vil prisen være 350 kr. inkl. forsendelse.
(Prisen for ikke-medlemmer af Herlovianersamfundet er 100 kr. højere, altså 350 kr. ved for- 
udbestilling og -betaling inden 1. april og 450 kr. herefter.)
De venligste hilsener
Thomas Jermiin ('59)

Klip ud eller tag kopi og send med check til Herlovianersamfundets kasserer, advokat Jesper Rothe, 
Vognmagergade 7, 1120 København K.

Navn:

Adresse:

Årgang: _ Beløb på check: kr.
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Herlovianersamfundets 
ordinære 

GENERALFORSAMLING
finder sted onsdag den 13. marts 1996 kl. 19.00 

i restaurant Tivolihallen, hj. Vester Voldgade/Stormgade i 
København

Generalforsamlingen indledes med et stykke mad, en snaps og en øl/vand med 
»Tirsdagsklubben«, som er et varierende antal gammelherlovianere, der mødes til 
frokost hver den 1. tirsdag i måneden, og Herlovianersamfundet som sponsorer.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Forslag til kontingent og forelæggelse af budget
5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor, revisorsuppleant, decisor og decisorsuppleant
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Jens Normann Jørgensen (70) fortælle om 
»særherlovianske ord og sprogtræk igennem tiderne«.
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Trollemorgen 1996
Tale af Jens Greve ('59)

Jens Greve (59), f.31.01.41 i Simested, Vi
borg Amt. Generalstabsuddannet 1977-78, 
System management udd. SDC Santa Moni
ca CA 1979. Hærstaben 78-84. Oberstløjt
nant og næstkommanderende v. Livgarden 
86-87. Chef for 2. sjællandske brigade 92- 
94, herunder chef for den danske bataljon i 
UNPROFOR 92-93. Chef for Hærens 
kamp skole 95. Fra 1. april 96 chef for Den 
kongelige Livgarde.

Vi samles Trollemorgen for først og 
fremmest at mindes skolens to stiftere, 
Herluf Trolle og Birgitte Gøye, og for at 
vise vores ærbødighed og taknemmelig
hed for den arv, de efterlod os.

Og selv om skoleåret startede for fem 
måneder siden, og det lige har været nyt
år, så festligholder vi Herluf Trolles fød
selsdag den 14. januar som en slags nyt
årsdag for skolen. Højtideligheden her i 
kirken er derfor også en god anledning 
til at se lidt tilbage og frem, og til at øn
ske for skolen.

Her kommer det hele meget tæt på.
Alle er her, Forstanderen og Heis og 

Jer diple med pårørende og hørere og 
flere fra skolen og gæster med tilknyt

ning til skolen og gammelherlovia- 
nerne, som har gået her. Vi er her i kir
ken, som i alle skolens 430 år har været 
dens vigtigste samlingssted. Her er 
bænkene, som vi kender, og her er dø- 
befonden, prædikestolen og alteret og 
Herluf Trolles og Birgitte Gøyes sarko
fag. Her er fanen, skolens nationale 
symbol og samlingsmærke, og her er 
mindetavlen over herlovianere, som gav 
deres liv for os, selv om de var fuldstæn
dig ligesom vi og gik på det gulv, vi nu 
går på.

Det er det samme sted, de samme 
personer med de samme tanker og det 
samme fællesskab. Og det er de samme 
omgivelser i den samme gode, gamle 
kirke, som gør, at tiden på en måde for
svinder. Her er Herluf Trolles tid plud
selig meget tæt på vores . . . her er vi 
sammen og kan alligevel være os selv, 
og vi kan på en gang føle skolens puls 
og fornemme både dens ånd og sjæl.

Det kan man også til daglig, men da 
slår pulsen så hurtigt, fordi der er så me
get liv i skolen, at man ikke altid tænker 
på ånden, og at skolen også har en rigtig 
levende sjæl i dagligdagen. Men det er 
vigtigt at udvikle ånden - og have sjæ
len med.

Det lød måske næsten som en forma
ning, og det var ellers slet ikke min hen
sigt at komme med formaninger her. 
Dem får I sikkert rigeligt af til daglig, 
for så meget har skolen næppe forandret 
sig, og det skulle også undre mig, om 
den skepsis helt er ophørt, som diple 
uvægerligt anlagde over for en trolle- 
talers formaninger. Han kunne jo være i 
ledtog med både Heis og Forstanderen.

Tværtimod ville jeg lykønske Jer 
med en indsats, som billedlig talt nok 
har været tydeligere set fra min position 
på land, end fra Jeres om bord på skibet.

Lykønskningen gælder den manøv
rering af Herlufsholm, I har klaret som 
besætning med skolens hørere som offi
cerer og Heis som skibschef gennem et 
ualmindelig hårdt vejr.

Jeg vil ikke tvære i det med vejret, for 
uanset at det til tider forekommer lige 

skrapt nok, så er man altså nødt til at ta
ge hensyn til det, når man lægger sin 
kurs, indtil det skifter. For vejret skifter 
jo også!

Men I har vist både styrke og vilje i 
det år, som nu er gået, og det tror jeg 
kun man kan med god ånd og sjælen i 
behold. Samtidig er jeg næsten sikker 
på, at ingen af Jer føler, at I har gjort 
noget særligt, og det bringer mig til at 
sammenligne Jer med nogle andre unge 
danskere, jeg har oplevet, og som var på 
Jeres alder eller kun var et par år ældre.

Jeg tænker på de soldater, som var 
med i starten af FN-engagementet i Ju
goslavien. Det var også sådan en slags 
hårdt vejr, for det var utroligt nervepir
rende, og de oplevede nogle modbyde
ligheder, som er svære at forstille sig.

For mig selv som chef var det ikke 
mindst spændende at se, om alt det, vi 
havde uddannet vore folk til i årevis, nu 
ville vise sig at kunne bære, om materi
ellet virkede, og om danskerne duede.

Den tvivl kunne man nemlig godt 
have, for de havde også oplevet en kri
tik og bedrevidende skepsis udefra, som 
I har følt. Og de var nøjagtig de samme 
typer som I: Der var kvikke hoveder og 
nogle tungnemme, der var mange høfli
ge og mange frække, og der var mange 
sjove og enkelte kedelige, men alle var 
utroligt positive og, også som I, flittige, 
når det var nødvendigt. Og der var mas
ser at gøre i hele perioden, for samtidig 
med at passe på det nogle afstumpede 
personer i området hele tiden fandt på, 
så skulle de også indrette sig, så de kun
ne overleve den første vinter uden huse 
og elektricitet og vand og den slags ting 
til rådighed. Derfor var jeg naturligvis 
spændt.

Og så viste soldaterne sig at være 
brandgode! Og hele tiden fik de ros 
udefra, både fra FN og mange enkeltna
tioner og civile organisationer, men og
så fra parterne i krigen, altså serberne, 
muslimerne og kroaterne. Og det var 
danskerne selvfølgelig helt fornøjede 
med, men de forstod det ærlig talt ikke 
rigtigt, for de mente nemlig ikke selv, at 
de havde gjort noget særligt.

Men det interessante var, at selv om 
den militære uddannelse viste sig at væ
re udmærket, så var det først og frem
mest de menneskelige kvaliteter, der 
udmærkede danskerne. Det var den ind
stilling og de moralbegreber, de havde 
med fra deres hjem og fra skolen, som 
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gav dem et fremragende internationalt 
renomme .... ånden og sjælen.

Det har altså noget at gøre med at 
være sig selv.

De viste en utrolig sikker fornemmel
se for, hvad der er ret og uret. De var 
ubestikkelige, og de viste respekt og 
hjælpsomhed over for mennesker i nød, 
uanset hvor elendige eller selvfomed- 
rende disse mennesker end tog sig ud.

Og de støttede hinanden, selv om de 
også oplevede de mere tvivlsomme si
der af kammeratskabet, som I kender 
bedre end nogen: Drilleri, ironisering og 
højrøvethed.

Men udadtil viste de aldrig den slags 
herrefolksmentalitet, selv om de havde 
rigelig magt til at gøre det. De var påli
delige, og de havde et vidunderligt gå- 
på-mod og en dansk frækhed, som ikke 

altid er lige heldig herhjemme, men som 
gav storartede resultater i deres situation.

Når vi ikke til daglig selv tænker på 
disse egenskaber og opfatter dem som 
særlige kvaliteter, så er det fordi vi dan
ske betragter dem som naturlige. Sådan 
er det desværre ikke alle vegne.

Men yderligere har I noget på skolen, 
som soldaterne søgte.

De var allesammen frivillige, og det 
kan godt undre en; for hvad får unge til 
at ofre et halvt år eller mere af deres liv 
under de forhold og i de omgivelser for 
en meget beskeden løn?

Det mest almindelige svar på det 
spørgsmål vil måske overraske Jer: De 
gjorde det faktisk for at opleve kamme
ratskabet .... Ja, mindre for at yde en 
humanitær indsats eller af anden idealis
me, men for at opleve et kammeratskab.

Og her står I stærkt, for selv om jeg er 
helt sikker på, at diple, også uanset køn 
som soldaterne, udmærket fornemmer, 
hvad der er ret og uret i de fleste situati
oner, så er kammeraterne allerede her, 
hvis fornemmelsen svipser.

Derfor er mit ønske for Jer denne 
Trollemorgen, at I må bevare modet til i 
fællesskab at manøvrere videre i den 
ånd I har vist - med sjælen i behold.

Altså omtrent med Birgitte Gøyes 
ord: Gøre ret og ikke forlade Jer på alle 
andre.

Og mit nytårsønske for hele skolen 
og for alle, der har kærlighed til den er, 
at I må holde kursen, for den er god.

Held og lykke med det nye år og tillyk
ke med i dag!

□

Trollemiddag i Moltkes Palæ
den 12. januar 1996
Hovedtalen blev holdt af Herlovianerens afgåede redaktør, oberst N.E.A. Møller ('41)

Det er mig en stor glæde at være med til 
en sammenkomst som denne, og især at 
være det sammen med Kirsten. På 
grund af mange flytninger har vi ikke 
deltaget tit. Helt aktuelt bor vi nu på 
Langeland. Kun de færreste vil medgi
ve, at øen ligger centralt i riget.

Det ganske særlige ved at være med i 
Herlovianersamfundets arrangementer 
er bevidstheden om den samhørighed 
blandt medlemmerne, som er grundla
get for foreningens eksistens. Denne 
samhørighed betyder ingenlunde, at vi 
er ens. Tværtimod. Mit arbejde med 
biografierne har rigt illustreret netop de 
store forskelle, der er gamle herloviane- 
re imellem. Det være sig forskelle med 
hensyn valg af livsgeming, politisk stå
sted, religiøst engagement og meget, 
meget mere.

På tværs af grupperingerne går imid
lertid, at vi alle har tilbragt et antal sko

leår på Herlufsholm. Dét har fået så af
gørende betydning for hver enkelt, at 
det motiverer et medlemskab af Herlo- 
vianersamfundet. For mennesker som 
os, vel at mærke. For det bør ikke undgå 
vor opmærksomhed, at kun omkring 
halvdelen af de mulige medlemmer fin
des i medlemslisten.

At skoleopholdet fik afgørende be
tydning, er nemlig ikke nødvendigvis 
det samme som at betydningen var posi
tiv. Skoletiden var ikke en gylden tid for 
alle. Gylden i den forstand, at de gene
relt følte at have vinden på ryggen, fandt 
deres egenart respekteret og var i har
moni med omgivelserne.

En fordring i vor vesterlandske kultur 
er den, at du skal være mod andre, som 
du ønsker, at de skal være mod dig. Som 
bekendt betyder det imidlertid ikke, at 
vi lever i overensstemmelse med for
dringen, men at den er en udfordring.

Den sætter en eftertragtelsesværdig 
norm.

Den fordring tilsidesatte vi gang på 
gang i skoletiden. I forfærdende grad 
kunne vi finde på at handle stik modsat. 
Den rafinerede nederdrægtighed, som 
vi ofte fandt det for godt at behandle 
hinanden med, er det ondt at tænke til
bage på. Det var jo ingen undskyldning, 
at hver og en i tur og orden selv blev 
udsat for samme behandling.

Mange kender vist eksempler på, at 
for nogle var behandlingen så hård, at 
de for altid vendte skolen ryggen. 
Blandt dageleverne findes et stort antal 
af den kategori. Det gælder især denne 
gruppes drenge. Jeg har en mistanke 
om, at pigernes tilpasning er ligefrem 
proportionalt med udseendet.

Jamen, hvorfor bevarer medlemmer 
af Herlovianersamfundet så forbindel
serne under påberåbelse af en samhø
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Golfmesterskabet 1995

Gammel-herlovianemes golfmesterskab 
for 1995 afholdtes som sædvanligt dagen 
før Fugleskydningen på Skjoldenæsholm 
golfbane - denne gang fredag den 25. 
august 1995.

Turneringen er nu tæt på at være »vok
sen og etableret«. Denne gang var- vi 24 del
tagere, dobbelt så mange som da vi spillede 
første gang i 1992. Hvad kan det ikke blive 
til? Indtil nu har i alt 36 gammel-herlovia- 
nere været med i turneringen en eller flere 
gange. 5 har været med alle fire gange siden 
1992. Der var igen sendt indbydelse ud til 
alle, der på noget tidspunkt har vist interes
se for at deltage - i alt 50 personer. Match
formen var stableford på basis af officielt 
klubhandicap.

Deltagerne i 1995 turneringen var: Erik 
Bemeke (’57), Michael Bjerglund ('75), 
Hans Dinesen ('57), Erik Enegren ('58), 
Christian Gottschalch ('90), Nils Havsteen 
('57), Bjarne Hesse ('57), Line Hvidbæk 

(’91), Thomas Jermiin (’59), Jørgen Juul 
('71), Hans Ole Knudsen ('58), Hans Henrik 
Kondrup (’71), Hans Henrik Leschly (’58), 
Jørgen Moltke-Leth ('57), Gert Nielsen 
('75), Alan Plaugmann ('89), Steen Højlund 
Rasmussen ('70), Anders Richert ('75), 
Adam Rosting ('92), Peter Rosting (’60), 
Eivind Sveinbjörnsson ('65), Peter Svein- 
bjömsson ('95), Birgitte Svendsen ('94), 
Lars Svensson ('90).

For første gang i turneringens historie 
var vi uheldige med vejret. De tidligst star
tende kom nogenlunde tørskoede hjem, 
men de fleste af os blev fanget af et vold
somt skybrud med tordenvejr. Der blev vist 
meget kreativ putning på greens, der var 
dækket af vand. Ren pantomime!

Vinder blev Adam Rosting, der således 
er gammel-herlovianemes golfmester 
1995. Han blev behørigt hyldet og fik den af 
Herlovianersamfundet udsatte vandrepo
kal. Forrige års vinder, Christian Gott

schalch, Anders Richert, Michael Bjerg
lund og Gert Nielsen var de tætteste forføl
gere. Birgitte Svendsen og Line Hvidbæk 
blev nummer 7 og 8.

Foruden vandrepokalen uddeltes mange 
andre præmier, herunder også sponsorpræ
mier fra Haagensen i Næstved, St. Gobain, 
Advokatfirmaet H.H. Leschly. Herlovia
nersamfundet, A/S Storebælt og Juniperus 
A/S, som også havde afholdt udgiften til 
udsendelse af indbydelse til matchen. Vi 
håber på fortsat, og gerne udvidet sponsor
bevågenhed i 1996 og siger tak for præmi
erne til den her afholdte turnering.

Arrangementet sluttede med en herlig 
middag, og det blev sent før de sidste forlod 
det hyggelige samvær. Vi skulle jo også tør
re først. Næsten glemt var ærgelseme over 
skæve drives, missede puts, tabte bolde og 
al den regn!

Turneringen fortsætter naturligvis. I 
1996 afvikles mesterskabet fredag den 30. 
august, startende kl. 12.30, igen på Skjolde
næsholm golfbane. Golfspillende gammel- 
herlovianere, som ikke »står på listen« - 
som ikke fik brev om matchen i 1995, kan 
kontakte Hans Ole Knudsen for at få invita
tion til 1996.1 juli/august udsendes de nær
mere detaljer. Tuirneringen er åben for alle 
gammel-herlovianere med minimum 2 år 
på Herlufsholm og med officielt klubhandi
cap (max. handicap-indeks 32).

Vel mødt og på gensyn den 30. august 
1996.

Hans Ole Knudsen
Højbro Plads 17, 3.
1200 København K
Tlf/privat: 33 93 38 20
Tlf/kontor: 33 11 30 20

Vi slog gammel-soranerne i golf 
Så lykkedes det!

Fredag den 8. september 1995 var en 
smuk dag. Vejret var koldt og himlen 
grå med truende skyer, men den dag af
vikledes den første golfturnering mel
lem gammel-herlovianere og gammel
soranere - og vi vandt!

Det har taget 2-3 år at få denne match 
programsat og afviklet, men på trods af 
gammel-soranemes golfmæssige for
spring lykkedes det os at vinde denne 
første match.

De to hold bestod af 10 gammel-so- 
ranere og 11 gammel-herlovianere. So
ranerne var fortrinsvis yngre, vi for
trinsvis ældre - »brain over brawn«.

Matchen fandt sted på Skjoldenæsholm 
golfbane, hvor det i modsætning til fjor
ten dage tidligere, hvor vi afviklede 
golfmesterskabet for gammel-herlovia
nere, holdt tørvejr.

Herlufsholm førte knebent efter 7 
huller, endnu mere knebent efter 12 og 
mindre endnu efter 15 huller - spæn
dende, spændende. Så mobiliserede vi 
de sidste reserver, og sejren var klar 
uden at være prangende. Vi spillede sta
bleford, og efter at hvert hold smed de 
tre dårligste scores væk, fik vi et gen
nemsnit på 30 points og soranerne et 
snit på 28,9 points.

Det vindende hold bestod af Michael 
Bjerglund, Kim Erbo Christensen ('80), 
Erik Enegren, Jesper Gilg (71), Hans 
Ole Knudsen, Hans Henrik Kondrup, 
Hans Henrik Leschly, Steen Højlund 
Rasmussen, Anders Richert, Eivind 
Sveinbjörnsson og Peter Sveinbjörnsson.

Efter Matchen var der middag i klub
huset og forbrødring mellem de striden
de parter. Gammel-soranerne kunne 
stadig ikke forstå, hvordan de dog hav
de kunnet tabe.

Erik Enegren har udsat vandre-»po- 
kalen« - en gammel putter, som siges at 
have tilhørt forfatteren Leif Panduro - 
og den skal der naturligvis også dystes 
om i 1996. Det bliver i september, og 
endnu engang ser vi frem til, at gammel- 
herlovianemes »dream-team« muler 
gammel-soranerne.

HOK
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Tidsbilleder
af Erik Svarre ('65)
6O’eme var tiden, hvor barriererne blev 
brudt ned. Afstanden mellem lærerne 
bag katederet og diplene i skolens spar
tanske klasselokaler blev også mindre. 
Man kom hinanden mere ved, som det 
hed med den tids sprogbrug.

De nye tider fandt også indpas på 
spladsen, hvor der som noget helt nyt 
blev udkæmpet fodboldkampe mellem 
hørerne og diplene - i det afbildede til
fælde en kamp, hvor en realklasse 
umiddelbart før eksamen udfordrede en 
udvalgt kreds af hørere, som det kan ses 
tog handsken op med godt humør.

Kvaliteten af boldspillet var bestemt 
ikke noget at råbe hurra for, men kam
pen var ikke desto mindre et tilløbsstyk
ke uden lige. Sidelinjerne var fyldt, som 
det ellers kun blev set ved pokalkampe 
mod arvefjenderne fra Sorø. Men mon 
ikke den store attraktion ved begivenhe
den havde mere at gøre med det mod
satte af kvalitet - at man kunne få lov til 
at se hørerne »dumme sig«, måske end
da blive brutalt nedlagt, så de måtte bide 
i Store Banes veltrimmede græs? Ska
defryd er vel en af de bedste glæder?

På billederne synes man blandt pub
likum at fornemme denne forventnin
gens interesse for autoriteternes fald i 
blikkene. Ansigtsudtrykkene over for

Normann Jørgensen, Wohlfart Andersen og 
Henry Andersen — stående med grå jakke 
Heis - rektor Poul Kirkegaard.

de siddende, udmattede hørere kan vel 
næppe siges at afsløre stor medynk og 
medfølelse med d’herrer høreres ned
brudte fysik efter første halvleg?

Nå, nu skal hørernes indsats ikke 
fuldstændig nedgøres, selv om de så 
vidt det erindres tabte kampen stort.

Ib Fischer-Hansen, Helge Schwartz, Mo
gens Jensen, Carsten Levinsen, Wohlfart 
Andersen og Normann Jørgensen (liggen
de).

Myterne om lektor Mogens Jensens 
evner ud i det ædle fløjspils kunst havde 
længe verseret blandt diple med interes
se for disse sager, og hans løb op ad 
gangen i skolebygningen havde kun 
forstærket mytedannelsen. Ved sådanne 
lejligheder afsløredes det nemlig, at han 
havde et sæt hjulben, der om muligt 
slog en af den tids store engelske helte 
på fløjen - Stanley Mathews’ ben i 
krumning.

»Mugge« skuffede bestemt ikke. 
Undertegnede husker fortsat det stem
ningsskift, der gik gennem publikums
rækkerne, når »Mugge« blev spillet på 
fløjen og trak op ad linjen med hjulbe
nene i fri dressur. Så håbede man ikke 
på, at han blev nedlagt, men at bolden 
blev spillet ind over i den helt rette ma
tematisk udregnede bue for at blive 
sendt i nettet af en medspiller.

Lektor Wohlfart Andersen var ikke 
en Henry From in disguise trods den 
slående lighed i kraft af kasketten. Men 
målmandsspillet var dog ikke ukendt 
for ham for at udtrykke en vis anerken
delse med jysk understatement.

Store forventninger blev selvsagt 
stillet til lektor Normann Jørgensen, da 

han var skoleholdets barske træner. Her 
må rosen dog udtrykkes diplomatisk på 
den måde, at han formentlig ikke fik 
spillet sig selv ud som følge af de øvrige 
spillere på holdet, der ikke helt formåe
de at følge trop med Normanns genialt 
udtænkte strategier og opspil.

Lektor Levinsen kunne klare en 
håndstand hvor- og nårsomhelst, men 
the noble game of football var ikke hans 
stærke side, selv om han selvfølgelig 
pinedød ydede sit bedste.

Adjunkterne Fischer-Hansen og 
Schwartz var - selv om de begge var se
nest ankommet fra de hellige haller på 
Frue Plads i København og dermed de 
yngste - ikke nogen oplevelse. Det var 
lektor Henry Andersen heller ikke, men 
»Frosen« tog dog som sædvanlig points 
på det kunstneriske indtryk i form af det 
sporty outfit. Det passede nu mere til 
tennis. Duellen med den lille hvide bold 
var bestemt også mere »Frosens« spil 
end noget så gement som fodbold.

Henry Andersen - »Frosen« - og Ib Fi- 
scher-Hansen. Bag dem en af udfordrerne 
fra realklassen — reassen: Steincke.

»Tidsbilleder« er en miniserie beståen
de af et eller flere billeder med en kort 
tekst, der fortceller noget karakteristisk 
om en bestemt tid. Den er startet af Erik 
Svarre '65 med en opfordring til andre 
tidligere diple om at følge serien op, så 
vi kan få en stribe forhåbentlig sjove og 
fornøjelige oplevelser. Svarre ser ger
ne, at andre bryder ind i rækkefølgen, 
så tidsbillederne i de kommende blade 
ikke bliver ren 60'er nostalgi.
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»Herlufsholm Skole - dansk kostskole«
Det er titlen på den video, der for nylig er 
lavet om Herlufsholm. Videoen varer ca. 
et kvarter og har til formål at hverve nye 
elever til skolen. Videoen formår, på trods 
at den forholdsvis korte varighed, at ind
kapsle en del af Herlufsholms kendetegn. 
Den fanger mange af de ting, man som 
gammelherlovianer aldrig glemmer: myg- 
ningen på en dejlig sommerdag, lovsang i 
kirken og et glimt fra lal.

Der bliver dog også lagt vægt på, at 
man får et indblik i den rolle, traditionerne 
spiller. Der bliver fortalt om Herluf Trol
les og Birgitte Gøyes idégrundlag for sko
len, og hvordan man i dag formår at bibe
holde de fundamentale tanker samt at for
ny de forældede.

Hvervevideoen er optaget rigtig flot, 
og man får et indtryk af de smukke omgi
velser, man lever i som kostelev på sko
len. Der er klip fra de mere højtidelige be
givenheder som dimissionen samt Trol- 
lemorgen, og man fornemmer, at der her 
er tale om en ikke helt almindelig skole. 
Gennemgående synes jeg, at der bliver 
vist en god balance mellem billeder fra 
dagligdagen og de mærkedage, skolen 
stadig står ved.

Den faglige orientering i videoen er be
grænset til nogle få oplysninger omkring, 
hvor mange der optages, fordelingen mel
lem kost- og dagelever samt en smule om 
skolens politik på undervisningsområdet. 
Efter min mening er informationen på det 
faglige område dog en smule sparsom. Er 
det ikke også vigtigt at udtrykke skolens 
muligheder for elevernes faglige udvik
ling? Jeg tror, at det ville være i kommen
de forældres interesse at få lidt mere af 
vide inden for det særlig vigtige område.

Filmen fanger meget af skolens ånd, 
men sovesalslæremes og præfekternes 
status og funktion bliver ikke forklaret, og 
de udgør trods alt en væsentlig del aflivet 
på skolen. Uniformen og dens formål hø
rer vi heller ikke noget om. Man kan må
ske forstå, at ovenstående udelades, men 
der er dog ét, som jeg personligt savner. 
Ikke blot fordi det er noget af det, der be
tyder allermest som elev, men også fordi 
det er det, man bagefter måske sætter 
mest pris på: Det sociale samvær, hygge- 
stunder på sovesalene - venskaberne, der 
knyttes for altid.

De mangler, der er i hvervevideoen, 
bliver grundigt dækket i de brochurer, der 

også netop er lavet om skolen. Folderne 
fortæller koncist om skolen, undervis
ning, dag- og kostelever samt den rolle 
kammeratskabet spiller. I brochurene for
tælles der også om de valgmuligheder, 
eleven får i såvel grundskole som gymna- 
sie.

Disse foldere kommer i en større map
pe, der blandt andet informerer om sko
lens historie og de principper skolen pro- 
riterer i dagligdagen. Mappen er fyldt 
med flotte billeder, de fleste af elever, 
hvilket giver den et friskt pust. Jeg synes, 
at videoen er en god »appetitvækker«, 
mens mappen og særligt folderne inde
holder de mere uddybende og praktiske 
oplysninger.

Det skal nævnes, at både video og bro
churer er meget professionelt lavet, hvil
ket selvfølgelig kun gør materialet mere 
attraktivt. Alt i alt er mit indtryk af både 
videoen og diverse bruchurer, at når de 
supplerer hinanden, lader de ikke mange 
spørgsmål stå tilbage.

(Materialerne kan rekvireres fra Rek
torkontoret, tlf. 53 72 60 97)

Birgitte Richard Hansen ('94)

»Læsefrugter«
At være åndsmenneske i et lille sprogom
råde er et sjældent privilegium. I Dan
mark er viden hentet fra landets egen kul
tur ganske enkelt utilstrækkelig, afhængig 
som den jo gennem tiderne har været af 
strømninger udefra. Man tvinges derf or til 
at søge andre græsgange. Åndsvidenska
berne i Tyskland, Frankrig og England 
kan langt nemmere forlade sig på egen 
fortræffelighed uden dermed nødvendig
vis at havne i den rene provinsialisme.

F.J. Billeskov Jensen (’26) har med 
Læsefrugter: Fra et langt livs erfaringer 
med litteraturen nok engang vist, at han er 
en særlig fremragende repræsentant for 
den kulturelle spændvidde, der er et lille 
lands eneste overlevelsesmulighed. Han 
beskriver de inspirationskilder fra nær og 
fjern, der fra barnsben har betydet mest 
for ham, både de mere indlysende (H.C. 
Andersen, Saxo, Ingemann, Ibsen, Oeh
lenschläger, Montaigne, Holberg, Kierke

gaard, Dostojevski) og de mere overra
skende (runernes magi, Bergson, Ernesto 
Dalgas, Wied, Pirandello, Kirk). Bogen 
redegør for den indflydelse diverse pro
fessorer har haft og for de værker, Bille
skov Jansen enten egenhændigt eller i 
samarbejde med andre har formidlet gen
nem årene, herunder (og ikke mindst 
spændende) adskillige flersprogede anto
logier af dansk litteratur.

Der er kort sagt en righoldighed, som 
næsten tager vejret fra en. Nævnes bør - 
som en lille åbenbaring - afsnittet »Fra 
kirken til teatret« om Christianskirkens 
teatralske interiør. Skulle man som almin
delig læser alligevel vove en indvending 
eller to, måtte det være mod forfatterens 
undertiden lovlig lange parafraserende 
analyser, hvor hans egen begejstring ikke 
altid virker lige smittende, mens han på 
den anden side i sin iver efter at nå hele 
raden rundt kan reducere Goethes Faust 

til en kærlighedshistorie, der stort set ta
ber det faustiske menneske af syne. Men 
når selv sådanne passager emner af velop
lagthed og humor, og han i øvrigt om den 
nyeste poesi villigt indrømmer, at »der 
var hver gang øjeblikke af ulidelig spæn
ding: hvor langt skulle det lykkes at forstå 
denne lyriker?«, kan meget tilgives. Bo
gen slutter med gode ideer til selvstudium.

Forfatterens oplevelser i bøgernes ver
den på Herlufsholm tildeles et helt kapi
tel. Her sugede han fremmedord til sig, 
blev forelsket i Ogier le Danois, Ibsen og 
hvad han kalder »litteraturen på vran
gen«, eksemplificeret blandt diplene ved 
en »djævleblændt rimsmed«, hvis epos 
Divina commedia satte skolens hørere i 
gabestokken. (Mere om dette i et senere 
nummer af Herlovianeren!).

Billeskov Jansen karakteriserer stor lit
teratur således: »Vi kan ikke læse disse 
bøger om igen uden at få et nyt udbytte.« 
Også Læsefrugter fortjener genlæsning. 
Kan varmt anbefales enhver, der ønsker at 
gå på skattejagt med en vismand.

Red.
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■ 'M f • EndeligPersonalia
INDLÆGGENE I „ Personalia mod
tages fra „gamle“ elever, der indsen
der nyheder og avisudklip om deres 
klassekammaraters virke og bedrifter 
samt meddelelser af interesse om sko
len og tilknyttede aktiviteter. Omfan
get af „Personalia “ beror dels på an
tal nyheder og dels på kendskabet til 
nyhederne. Der anmodes derfor om, 
at nyheder og meddelelser sendes til 
personaliadirektøren enten pr. post el
ler pr. telefax.

Personal iaredaktør 
Svend Bahn Sanger 
Hillerødvej 134 A 
3300 Frederiksværk 
Telefon/Telefax: 47 77 75 50

1923
Overlæge, dr. med. Georg C. Brun 
kommenterede i et læserbrev i Ber- 
lingske Tidende den 12. november 
1995 den fejlagtige kommentar fra 
Torben Lund og Socialdemokratiet 
generelt, om at det er socialdemokra
tiets fortjeneste, at landet har overskud 
på betalingsbalancen.

Overlæge, dr. med. Georg C. Brun 
kommenterede i et læserbrev i Ber- 
lingske Tidende den 7. januar 1996 
Ritt Bjerregaards begejstring om, at 
det er græsrøddernes kamp, som skal 
påvirke „magten" i forbindelse med 
dumpning af brugte genstande i ha
vet.

1926
Professor F. J. Billeskov Jansen 's 
„Læsefrugter: Fra et langt livs erfa
ringer med litteraturen“ udkom i no
vember 1995 og blev smukt omtalt i 
dagspressen. Se anmeldelsen i dette 
nummer af Herlovianeren.

1934
John Frandsen, tidligere kapelmester 
ved Det Kongelige Teater, blev tildelt 
Emil Resens Mindelegat på 50.000 
kroner. Legatet blev overrakt John 
Frandsen af formanden for Dansk Ka
pelmesterforening, professor em. Ar
ne Hammelboe på foreningens stiftel
sesdag den 21. december 1995.

1939
Kammerherre, hofjægermester Aage 
Wolff-Sneedorff takkede ved audien
sen den 15. januar 1996 Majestæten 
for hendes hilsen til hans 75 års fød
selsdag den 3. januar 1996. Efter juri
disk embedsmandseksamen i 1945 
gjorde han karriere i udenrigstjene
sten, bl. a. var han attaché i Mexico 
og legationssekretær i Rio de Janei
ro, frem til 1956, hvor han blev ejer, 
og siden 1973 også forpagter, af god
set Engelholm. Fra 1979 til 1990 var 
han desuden forstander for Herlufs
holm Skole og Gods. Han har været 
medlem af en række tilsynsråd for eg

nens sparekasser og har endvidere sid
det i administrationsudvalget for 
Gavnø og Strandegård godser.

Landsretssagfører Einer Schack er 
fyldt 75 år. Han blev cand. jur. i 1946 
og har i mange år arbejdet som lands
retssagfører i Skælskør.

1942
Forpagter, civilingeniør Ivar baron 
Reedtz-Thott advarede i et læserbrev 
i Berlingske Tidende om, at der i den 
tilstedeværende liberalismes ånd lig
ger faren for. at alt opgøres i penge, 
og at prestige og social anseelse så at 
sige kan købes for ussel mammon. 
Dette, i forbindelse med Herlufsholm, 
hvor personlige interesser burde vige 
for ædlere og nyttiggørende formål i 
stifterens ånd.

Journalist Leif Plenov begrænser sin 
spørgelyst - „produktion“ af spørgs
mål til adskillige radio- og TVpro- 
grammer. Efter 27 år og ca. 100.000 
spørgsmål, fordelt på udsendelser som 
„Hvornår var det nu det var?“, „Kan 
De kende mig?“ og „Pusterummet“, 
ønsker han nu at trappe produktionen 
ned, så han får mere tid til at genopta
ge en anden interesse, revytekster, 
som han gennem 70’erne og 80’eme 
har skrevet ca. 60 af.

1943
Landsretssagfører I. A. Strobel fyld
te den 1. november 70 år. Han tog ju
ridisk embedsmandseksamen i 1950, 
og i 1955 fik han bestalling som 
landsretssagfører. Siden 1961 har han 
haft møderet for Højesteret. Udover 
at have haft sæde i adskillige selskabs
bestyrelser, f. eks. Kædefabrikken 
Renod A/S, Børstefabrikken Dan og 
DA Elektro Industri, har han siddet i 
Advokatrådets skatteudvalg og som 
medlem og nationalrapportør i gene
ralrådet for International Fiscal Asso
ciation. Han er nu medlem af besty
relsen i Plus Pack A/S.

1944
Landsretssagfører Stig Dieudonné 
Arenfeldt Bruun fyldte den 16. ja
nuar 1996 70 år. 11951 blev han cand. 
jur. fra Københavns Universitet, og i 
1956 startede han selvstændig advo
katforretning i København. I 1958 
blev han landsretssagfører med mø
deret for Højesteret. Siden 1986 har 
han haft sin store og alsidige advo
katforretning i Hørve i Odsherred, 
hvor han desuden har en række tillids
hverv, bl.a. medstifter og næstfor
mand i Odsherreds Idrætshøjskole, 
medstifter og formand for Odsherreds 
Handicap Idræts Forening. Endvide
re har han i mange år været formand 
for de Konservative i Dragsholms 
Kommune og sidder nu i kommunal
bestyrelsen i Dragsholm.

Forfatter, mag. art Jørgen Knudsen 
fik i december 1995 af Det Danske 
Akademi tildelt „Selskabet for de ski- 
ønne og nyttige Videnskabers 
Forfremmelse“’s pris på 20.000 kr.

1945
Kammerherre Oluf v. Lowz.ow blev 
på årsmødet i maj 1995 genvalgt som 
formand for Hedeselskabet.

1948
Museumsdirektør Mogens Bencard. 
Rosenborg Slot, fungerede som sag
kyndig historiker i en DR-TVudsen- 
delse om danmarkshistoriens „nr.2- 
prinser“ i anledning af Prins Joachims 
bryllup.

Museumsdirektør Mogens Bencard, 
Rosenborg Slot, skrev en kommentar 
i Politiken 1. 1. 1996 om det kreative 
og det bevarende. Baggrunden for 
kommentaren var et kulturpolitisk 
møde på Christiansborg med titlen 
„Kulturpolitikken set fra Christians
borg“. I den politiske forvirring om 
hvad kunst og kultur er, formår Mo
gens Bencard at kaste et naturligt lys 
over den sammenhæng og forskel, 
som alle diskuterer med alle om, og 
som ingen hidtidig har evnet at ud
trykke. „Kunsten er en del af kultu
ren, men vigtigere er det at holde sig 
klart, at hele området falder i to ba
salt anderledes kategorier: det kreati
ve på den ene side og det bevarende 
på den anden. Fremtiden og histori
en, om man vil, begge uløseligt knyt
tet sammen. Den kreative person ar
bejder på at udødeliggøre sit arbejde, 
alså blive en del af historien, og hi
storien rummer alt det kreative, der 
er blevet udødeliggjort, alt det, som 
fremtiden kan øse af“.

1951
Fængselinspektør Poul Hampsted 
fyldte den 20. januar 1996 60 år. Han 
tog sin juridiske embedseksamen i 
1965 og var derefter i Indenrigsmini
steriet og senere i direktoratet for kri
minalforsorg. I 1980 blev han vice- 
fængselsinspektør ved statsfængslet i 
Horserød, og i 1981 blev han fæng
selsinspektør for statsfængslet i Nr. 
Snede. Han var sekretær i det justits
ministerielle udvalg, der i 1979-1980 
arbejdede på betænkningen om vold 
og narko i de lukkede afdelinger.

1954
Studielektor og praktikleder Sejer 
Dybbro fyldte 18. januar 1996 60 år.

Administrerende overlæge Finn 
Hanberg Sørensen, Kirurgisk afde
ling på Arhus Amtssygehus, blev in
terviewet i forbindelse med det nye 
kursus i afdelingsledelse på Den 
Kommunale Højskole.

1959
Direktør Henrik Elliot Nyegaard er 
af miljøminister Svend Auken og 
energiminister Poul Nielson blevet 
udpeget til formand for det Rådgiven
de Udvalg for Miljøbistand til Udvik
lingslande.

1960
Direktør Lars Foghsgaard, Scandi
navian Mobility, introducerede i ok
tober 1995 virksomheden på børsen. 
Selskabet fremstiller sengesystemer 
og kørestole til handicappede på fire 
fabrikker i Danmark og Sverige og 
har salgsselskaber i Danmark, Hol
land, Tyskland og Sverige. Endvide
re forventer man at etablere sig i 
England og Frankrig. Lars Foghsga
ard købte Scandinavian Mobility i 
1985 (daværende firma N.C. Niel
sen), og siden har virksomheden eks
panderet til koncernstørrelse ved op
køb af bl.a. OEC. Microtronic, Mi
cro Electric, Nyrop & Maag hospi
talsudstyr. Børsens Nyhedsmagasin 
bragte i november 1995 en 4 sides 
beskrivelse om manden bag Scandi
navian Mobility.
I børsens nyhedsmagasin november 
1995 blev årgang 1960 fra skolen 
omtalt og i den forbindelse blev føl
gende nævnt:

Executive vice president Ove Søren
sen, Reynolds Tobacco.

Adm. dir. Steen Krabbe, Rederiet 
Norden.

Forfatter Arthur Krasilnikoff.

Professor dr. med. Jes Olesen, Amts
sygehuset Glostrup.

Godsejer Bernt Johan Collet.

Adm. dir. Lars Foghsgaard, Scandi
navian Mobility A/S.

Formand Ove Andersen. Det Danske 
Handelskammer.

1964
Direktør cand. jur. Martin Møller er 
fyldt 50 år. Han tog i 1970 ingeniør
eksamen fra Danmarks Ingeniøraka
demi og blev ansat i DSB og senere i 
entreprenørfirmaet Wright, Thomsen 
& Kier. I 1974-1978 var han udstati
oneret først af FN og senere af Dani- 
da i den afrikanske stat Swaziland, 
hvor han bl.a.havde ansvaret for sto
re udviklingsprojekter og for etable
ringen af Swaziland Government 
Concrete Laboratory. Senere blev han 
ansat i det rådgivende ingeniørfirma 
Cowiconsult ogi 1981 blev han ansat 
i Danbrew, hvor han i 1991 blev ud
nævnt til direktør for Turnkey Divisi
onen. I 1993 måtte han på grund af 
sygdom opgive sit arbejde, men har 
med energi kastet sig over en lang 
række aktiviteter i sin tidlige pensio
nering.

Advokat Anders Elverdam er fyldt 
50år. Efter sin juridiske embedseksa
men i 1971 arbejdede han som advo
katfuldmægtig i Sindal. I 1974 kom 
han til Fakse i firmaet Torben Elver
dam, hvor han i 1977 blev kompag
non. Han er medlem af Advokatrådets 
kredsbestyrelse i Storstrøms Amt og 
med i Foreningen af Landbrugsrets
advokater. Endvidere er han siden 
1987 formand for Østsjællands Er
hvervsråd.
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