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72. ÅRGANG NUMMER 86 JUN11994

Iført sin nøje 
indstuderede mine af 
urørlig distraktion, 
slentrer superlektor 
»Mugge« let 
foroverbøjet ned ad 
Vylegangen. Jeg 
husker ham som en 
meget afholdt og 
respekteret hører - 
måske skolens bedste. 
For mig var han i 
stand til at vende en 
nærmest uendelig 
kæde af matematiske 
nederlag i 
mellemskolen til 
noget, der lignede 
sejre i gymnasiet. Og 
så havde han skolens 
ubetinget smukkeste 
håndskrift på tavlen. 
Han kunne tegne 
fuldstændig præcise 
cirkler med kridt i én, 
lynhurtig bevægelse.
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Fugleskydning, lørdag 27. august
Es.v.a. ballet vil skolen fortsætte forsøgsordningen fra i fjor: Ved tilmelding 
senest tirsdag, 23. august, vil gamle elever mod erlæggelse af kr. 50r kunne få 
adgang til ballet, hvis de er i »pænt tøj« (diplene er i halv galla).
I Galen vil der være madrasser, men man må selv medbringe sovepose og 
underlag.
Skolen understreger, at der er tale om et forsøg, og den håber, at gæsterne ikke 
vil skuffe den viste tillid.
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Herlovianersamfundets 
ordinære 
generalforsamling 
torsdag den 17. marts 1994

Til Herlovianersamfundets ordinære ge
neralforsamling 1994 var mødt 28 med
lemmer.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen havde foreslået Axel Kier
kegaard som dirigent. Forsamlingen 
valgte Axel Kierkegaard med applaus. 
Dirigenten erklærede generalforsam
lingen for lovligt og gyldigt indkaldt 
og gav herefter ordet til formand, Tho
mas Jermiin.

2. Formandens beretning
Generalforsamlingen rejste sig og 
mindedes de i året døde herlovianere. 
Som det var flere bekendt, var foråret 
1993 ganske travlt for Samfundets be
styrelse, idet vi - på opfordring - på tæt 
hold fulgte arbejdet med ny fundats og 
etablering af en bestyrelse for Herlufs
holm Skole og Gods. Vi var meget 
glade for, at Niels Pontoppidan og 
Michael Rosenøm-Lehn påtog sig det 
yderst ansvarsfulde hverv at repræsen
tere Herlovianersamfundet i skolens 
første bestyrelse, ligesom vi kun kan 
udtrykke glæde og tilfredshed over 
valget af Søren Haslund-Christensen 
som forstander og formand for besty
relsen, hvis sammensætning i øvrigt 
vi alle kan være glade for. De øvrige 
er, som nævnt i Herlovianeren, gam- 
melherlovianeme Frants Bernstorff og 
Lars Thuesen og forældrerepræsentan
terne Claudia Sehested-Juul og Frede
rik Wedell-Wedellsborg. Jeg har på 
Samfundets vegne tilsagt forstander 
og bestyrelse vor fulde støtte og loyali
tet.
Herlovianersamfundets bestyrelse har 
afholdt de sædvanlige 5-6 bestyrelses
møder, og vi har været ansvarlige ar
rangører af de sædvanlige sociale sam
menkomster, nemlig Rusfest her i Stu

denterforeningen, Mortens Aften i 
Guldanden på Sortedams Dosseringen 
med Mads Nielsen som inspireret fo
redragsholder og fortæller, og den 15. 
januar i år den snart traditionelle Trol- 
lefest på Langelinie Pavillonen med 
forstanderen som Trollelaler. Alle ar
rangementer har der været sluttet godt 
op om, specielt naturligvis Trollefe- 
sten, hvor vi var godt 160 deltagere og 
fik telefonisk hilsen fra Jens Malte 
Nielsen (’58), Jørgen Simonsen (’59), 
Ole Mouritzen (’59), Lars Hansfort 
(’59) og Erik Gustafsen (’61), som fej
rede Herluf Trolle i det jyske.
Jeg selv har haft det privilegium at 
være inviteret til Skolen til dimission
en i juni i fjor, til 2. g’emes komedie
bal, til den 13. og 14. januar og til 
Gøye-bal her for kort tid siden, lige
som det vil være på sin plads at næv
ne, at jeg deltog i rektor Gert Olsens 
60-års- og afskedsreception, hvor jeg 
også havde den glæde at hilse på Sko
lens nye rektor, Klaus Eusebius Jakob
sen, som er blevet umådelig godt mod
taget, og som allerede nyder stor re
spekt for sit virke dernede.
Uden for Samfundets regi har Slott 
(’64) fortsat sin succes som »vært« 
ved den månedlige tirsdagsfrokost i 
Tivolihallen - den første tirsdag i må
neden, Vestervoldgade 91, kl. 12. 
Golftumeringen med Hans Ole Knud
sen (’58) som captain synes nu at være 
en tilbagekommende begivenhed, og 
efter trange år styrer herlovianerne v/ 
Jesper Rothe (’75) igen Fik-Fak turne
ringen Kr. Himmelfartsdag.
Herlovianerens redaktør NEA (Niels 
Erik Alling Møller) (’41)) har i 1993 
sendt 100 sider, fordelt på 4 numre, på 
gaden. NEA er glad for, at der vises 
imødekommenhed, når der opfordres 
til at bidrage med større eller mindre 

artikler og minder om, at herlovianske 
arrangementer, der ikke nødvendigvis 
behøver at være Samfundets, kan nyde 
fremme gennem bladet. E eks. netop 
lokale Trollefester, tirsdagsfrokoster
ne, golfturneringen og Fik-Fak. Det 
skal understreges, at NEA ikke er an
svarlig for den årlige medlemsliste og 
bladets distribution. Det er vor listefø
rer Carsten Lemche (’87).
Som bekendt har NEA også påtaget 
sig det meget store arbejde at ajourføre 
og samle biografier fra dimitterede fra 
Herlufsholm. Det drejer sig om ikke 
mindre end 100 årgange - svarende til 
ca. 3.200 biografier. Årgangene frem 
til 1942 er stort set færdige, men der 
er 23 årgange (3 fra 40’erne, 3 fra 
50’erne, 4 fra 60’eme, 6 fra 70’erne, 6 
fra 80’erne og 1 fra 90’erne), som end
nu ikke har indleveret noget.
NEA har meddelt mig, at det trods alt 
er lidt opmuntrende, at et pænt antal 
blandt de sidste 51 årgange er helt fær
dige, og at status derfor kan betegnes 
som ret tilfredsstillende. Men årgangs
repræsentanter, der føler sig truffet, 
opfordres til at tage fat med fornyet 
energi. Dimitterede, der endnu ikke 
har hørt fra deres årgangsrepræsen
tant, bedes henvende sig til denne. 
Evt. direkte til NEA på Slotsgade 80 i 
Tranekær.
Til slut vil jeg nævne, at bestyrelsen 
på sidste års generalforsamling talte 
om en eventuel modernisering af Sam
fundets love. Som det fremgår af dags
ordenen, fremsættes ikke sådant for
slag. Vi har været lovene grundigt 
igennem og har ikke fundet det påkræ
vet.
Netop nu virker pgf. 2 (formålspara
graffen) god og rigtig: »Samfundets 
bestræbelser går ud på at bevare den 
kærlighed, hvormed herlovianere om
fatter den fælles fostermoder, og det 
bånd, der i barndommen knyttede dem 
så broderligt sammen. Det er derfor 
Samfundets opgave dels at komme 
trængende kammerater til hjælp, dels 
at vedligeholde og udvikle medlem
mernes tilknytning til hinanden.« 
Inden jeg giver ordet til Aase Rand- 
stoft, vor legatformandinde, ønsker jeg 
at takke bestyrelsen for en stor indsats 
i endnu et år, hvor der er sket meget. I 
har brugt mange kræfter og megen tid 
hver især. Tusind tak.
Vi har sammen arbejdet for fremtiden. 
Herefter gav dirigenten ordet til legat
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formand, Aase Randstoft, som kom 
med følgende beretning:
Ved sidste ordinære generalforsamling 
den 18. marts 1993 orienterede jeg 
generalforsamlingen om de kriterier, 
der skal opfyldes for at modtage legat 
fra Herlovianersamfundet - så det kan 
læses i Herlovianeren fra april 1993.
Men jeg kan kort oplyse, at legatudval
get pr. 1. august 1993 havde modtaget 
30 ansøgninger.
Legatudvalget tildelte kr. 5.000 til 24 
af de 30 ansøgere.
Glædeligt kan jeg ligeledes oplyse, at 
67 medlemmer gav ekstrabidrag i for
bindelse med kontingentindbetaling - 
et gennemsnitsbeløb på kr. 135.

3. Fremlæggelse af regnskab 
og budget
Da T. Jesper Rothe pga. sygdom havde 
meldt forfald, blev regnskabet frem
lagt og gennemgået af Kaj Vang Lau
ridsen. Der var ingen spørgsmål eller 
kommentarer til regnskab og budget 
fra forsamlingen.

4. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet forblev uændret kr. 250 
og for de 8 yngste årgange kr. 125.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Thomas Jermiin, Aase Randstoft og 
Michael Willumsen blev alle genvalgt.

6. Valg af revisor, decisor, 
m. suppleanter
Alle blev genvalgt.

7. Eventuelt
Under eventuelt redegjorde Niels Pon
toppidan (’49) for bestyrelsesarbejdet 
på Skolen.
Niels Pontoppidan omtalte kort valget 
af Skolens nye rektor, at denne har 
skabt gode relationer, og at der nu er 
ro på Skolen.
Der er tilmeldt et tilfredsstillende antal 
kostelever, men grundet det bortfaldne 
statstilskud kniber det med tilmelding 
af dageleveme. Her gøres en indsats 
fra Skolens side for at få flere dagsko
leelever.
Prisen på kr. 52.000 pr. år er i sammen
ligning med andre tilsvarende kostsko
ler rimelig. Fonden giver ligeledes til
skud til trængende elever og andre re
levante formål på Skolen.
Niels Pontoppidan nævnede ligeledes, 
at der ikke er faste planer for yderlige
re nye bygninger/tilbygninger på Sko
len, men at man inden for 1990’erne 
igen vil begynde at søge muligheder 
for at få tilskud til nybygning.
Forstanderen, som desværre ikke kun
ne være til stede grundet officiel Tysk
landsrejse med Dronningen, har lige
ledes gjort en stor indsats på Skolen 
og følger dagliglivet tæt dernede.
Ligeledes var der et godt bestyrelses
samarbejde samt et godt samarbejde 
med Forældrerepræsentantskabet.

Dirigenten takkede Niels Pontoppidan 
for redegørelsen fra Skolen.

Dirigenten gav herefter ordet til karto
teksfører Carsten Lemche.

Carsten Lemche oplyste, at Herlovia
nersamfundet havde en stabil medlems
skare på ca. 1.000, og at Herlovianeren 
blev sendt ud til ca. 1.200 personer.

Der var 60 medlemmer, som havde 
betalt engangskontingent.

Carsten Lemche opfordrede til at 
medlemmerne hurtigt meldte foran
dringer i adresser, telefon, titler o.l. over 
hans private telefax, - samt at medlem
merne betalte kontingentet rettidigt, da 
det var dyrt at udsende rykkere.

Peter Warming (’59) spurgte, hvad det 
blev gjort vedrørende medlemstalsudvik
ling.

Formanden svarede, at han opfordrede 
studenterne ved dimittendfesten på Sko
len hvert år til at indmelde sig, idet de fik 
tilbudt det 1. år gratis.

Carsten Lemche tilføjede, at man lige
ledes havde ført en intensiv rykkerkam
pagne, men at der kun blev rykket én 
gang, idet det dels var en stor administra
tiv proces at rykke flere gange, dels blev 
det for dyrt.

Herefter takkede formanden dirigent 
Axel Kierkegaard, for indsatsen som di
rigent, - og tilføjede, at bestyrelsen i år 
ikke havde arrangeret noget foredrag , 
idet man var usikker på generalforsam
lingens forløb og tidsplan. Formanden 
lovede dog, at bestyrelsen til næste års 
ordinære generalforsamling ville præ
sentere en spændende foredragsholder.

Generalforsamlingen sluttede kl. 
20.30.

Referat v/Aase Randstoft

Nyt fra Heis
Rektor Klaus E. Jakobsen har stillet i udsigt at ville 
skrive en klumme i hvert nummer af Herlovianeren. 
Her bringes - med megen tak - den første

Der er rigtig god søgning til kostskolen 
til det kommende skoleår. I skrivende 
stund (ultimo april) er der kun ganske få 
pladser tilbage på kostafdelingen - og 
som den gode nyhed oprettes igen en - 
godt nok lille - 7. klasse. Det er ganske 
tilfredsstillende.

Ansøgerbunken til Herlufsholm Skole 
afslører en relativ ensartet ansøgerprofil, 
en tredjedel er børn af gammel herlovia- 
nere, en tredjedel børn af forældre, der 
er bosat i udlandet og en trejdedel fra nye 
kredse i Danmark. Skolen ønsker fortsat 
at tiltrække elever fra disse tre grupper, 

men skolen ønsker også at udbrede kund
skaben om kostskolen til andre kredse. 
Målet er at optage de bedst kvalificerede 
elever til skolen, så derfor er det vigtigt 
at have så bred en ansøgerskare som 
muligt. Vi ønsker at udanne unge menne
sker til livet - medbringende såvel høje 
faglige som menneskelige egenskaber.

En undersøgelse, som Udenrigsmini
steriet har foretaget i deres blad »Kure
ren« blandt deres ansatte, viser, at en 
meget lille andel af de udsendte medar
bejdere, som har bøm i den skolesøgende 
alder, vælger at sende deres børn hjem til 
danske kostskoler. Af 430 diplomatbørn 
i alderen 0-20 år går kun 20 (!) bøm på 
danske kostskoler - og af disse kun 9 på 
Herlufsholm. 1 den private sektor må 
man frygte et lignende billede. Skolen
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Mindeord
Axel Bjørn Aller (’53) blev myrdet den 
22. marts i Tanzania, hvor han siden ja
nuar var udstationeret af Det lutherske 
Verdensforbund (paraplyorganisation for 
bl.a. Folkekirkens Nødhjælp) som forsy
nings- og transportkoordinator i arbejdet 
blandt 20.000 Burundi-flygtninge i Ki- 
bondo-flygtningelejren.

Mordet fandt sted i nærheden af græn
sen til Burundi, hvor hans bil blev stand
set, og han blev skudt af ukendte ger- 
ningsmænd, der røvede hans ejendele. 
Typisk for Axel - »Muk« - havde han 
afslået at have en chauffør med sig, fordi 
han var ude i privat ærinde, på vej til 
tandlæge, og ikke ville bruge hjælpear
bejdets ressourcer til sit eget behov.

Muk var herlovianer med liv og sjæl 
og tog sine forpligtelser som bærer af 
gyldne kæder helt alvorligt, både i sin 
militære karriere og i de mange opgaver 
han siden blev sat til at løse i Den Tredie 
Verden. Han gjorde tjeneste ved Jydske 
Dragonregiment og Hærens Materiel
kommando og havde grad af major. Fra 
1976 arbejdede han med en lang række 
specialopgaver for både danske og uden
landske nødhjælps- og udviklingsorgani
sationer, men med en særlig tilknytning 
til Folkekirkens Nødhjælp. Flere gange 
havde han i kortere eller længere tid orlov 
fra det militære job for at deltage i nød
hjælpsarbejdet i verdens brændpunktet, 
og efter en tidlig pensionering helligede 
han sig arbejdet i Den Tredje Verden.

Allerede midt i 70’erne blev han kendt 
som manden, der opfandt solkomfuret og 
startede et solenergiprojekt i det davæ
rende Øvre Volta, nu Burkina Faso. Si
den har han bl.a. arbejdet i Zambia med 
repatriering af flygtninge fra Zimbabwe 
og med nødhjælp i Somalia, men han har 
også været med i hjælpeaktionen for kur
derne i det nordlige Irak og i Tyrkiet i 
1991, ledet et vejbygningsarbejde for 
Dansk Flygtningehjælp i Cambodia, væ
ret europæisk chefdelegat for Røde Kors 
i Uganda, deltaget i tørkehjælpen i Mau
retanien, og meget andet.

I 1985 modtog han en hæderspris på 

25.000 kroner for sin indsats i Den Tred
je Verden.

Muk var gift med min søster Edith, der 
er seminarielektor og parret har tre voks
ne børn.

Ved bisættelsen i Hjørring Kirke blev 
sunget Sv. Juel Møllers og Andreas Lar
sens »Gud dannede os af ler som kar«

På hans gravsten vil der findes et ord 
fra Esajas, som Muk tog bogstaveligt: 
»Bring vand ud til de tørstende, gå flygt
ningene i møde med brød«.
Æret være hans minde!

Jens Høgel (’52)

må derfor erkende at være i skarp kon
kurrence med de internationale skoler.

Skolen har - for at nå en sådan bredere 
kreds - derfor iværksat en lidt større an
noncering i danske aviser end normalt 
under devisen »Dansk uddannelse - for
nem tradition«, men har især vendt inter
essen mod danskere i udlandet. Jeg hat- 
således været i Spanien for for en kreds 
af danskere at holde orienteringsmøde 
om kostskolen - tilsvarende møder vil 
blive afholdt i Bruxelles og London.

Herudover har bestyrelsen givet til
sagn til, at skolen iværksætter produktio
nen af en præsentationsvideo om Her
lufsholm, som primært tænkes anvendt i 
forbindelse med orienteringsarbejdet af 
danskere bosat i udlandet. Ideen er, at 
skolen vil fremsende et videobånd til in

teresserede, således at man i lyd og bille
de og i fred og ro kan danne sig et ind
tryk af skolen. Videoen vil have en læng
de på ml. 10-12 minutter.

Videoen skal tidsmæssigt ramme 
bredt over hele året - og selv om det na
turligvis er dagligdagen, der focuseres 
på, så vil de tradionsrige højdepunkter 
året igennem også komme til at præge 
videoen (Koncertbal, Dimission, Fugle
skydning, Komediebal og Trollemorgen, 
etc). I forhold til andre skoler vil uni
form, lovsang i kirken, sovesalene, præ
fekterne, mm komme til at give videoen 
noget helt særligt. Det er således inten
tionen, at videoen skal signalere (for
nem) tradition. Den skal også signalere 
en skole, hvor der er et fast regelsæt (i 
øvrigt nu samlet i en Student’s guide/ 

håndbog), som eleverne skal respektere, 
fordi det er en nødvendighed på en kost
skole. Og endelig er det vigtigt, at den 
signalerer, at Herlufsholm - på trods af 
sin historie og tradition - er en moderne, 
dynamisk skole, der er værd at tage med 
i overvejelserne, når der skal vælges sko
le.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestå
ende af overlærer Poul Bentzen, lektor 
Jens Krogh-Madsen, lektor Mads Niel
sen og undertegnede.

De første optagelser til videoen blev 
taget til koncertballet i april måned og 
det er filmselskabet HAVISION, der står 
for arbejdet.

Det endelige produkt ventes færdig i 
februar 1995.

□
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Nogle 
gamle 
diple

Fortsat fra forrige nummer

Af Jens Henriksen (’26)

I de følgende år oversatte Jacobi forskel
lige komedier for teatret, og med den teo
retiske indsigt han havde i den dramati
ske digtning, faldt det vel naturligt, han 
også selv forsøgte sig som forfatter, hvad 
der resulterede i en toaktskomedie »Ku
ren«. Stykket blev opført anonymt i april 
1783, men var uden kunstnerisk værdi, 
hvorfor det, trods rollebesætningen var 
den bedst tænkelige, kun opnåede nogle 
få opførelser. Den uheldige debut afholdt 
Jacobi fra senere at bejle til Thalia, men 
han blev i al fald den første af teatrets 
direktører, der fik et originalt stykke op
ført.

1 1784 blev overtilsynskommissionen 
ophævet, og Jacobi trak sig tilbage fra 
teaterledelsen.

Da der blev foretaget en reparation af 
prosceniet i 1799, fik de daværende to 
direktionsmedlemmer Thomas Thaarup 
og Jens Baggesen Jacobis motto fjernet. 
De har åbenbart fundet, det ikke rumme
de LYST nok og formuleret på dansk 
ikke var tilstrækkelig akademisk, hvorfor 
de som erstatning fik anbragt en almin
delig anvendt indskrift over komediehu
se, blandt andet over Opera Comique i 
Paris, og som skal stamme fra et ændret 
vers hos Horatss:

Castigat ridendo mores
Den renser sæderne gennem latter

eller mere ud ad landevejen: Sæderne 
lutres ved latteren. - Men hvor træffende 

sentensen end var for fader Holbergs sce
ne, så var Jacobis originale motto, begri
beligt for enhver, udskiftet med et uorigi
nalt og for menigmand uforståeligt. - 
Den nye devise skulle da også forblive 
fremmed for publikum, der ikke glemte 
Jacobis velklingende sentens, hvorfor der 
igen og igen blev rejst krav om dens til
bagevenden til prosceniet. Og efter i at
ten år at have været sat i skammekrogen, 
kom mottoet i sæsonen 1818-19 igen til 
ære og værdighed, men det oplevede den 
gamle dipel ikke. For »Absalons Lovta
ler, den af de skjønne Videnskabers Stu
dium saa høilig fortjente Conferensraad 
Christian Frederik Jacobi - hvis Talenter 
allerede i Skolen røbede, hvad Videnska
berne i Tiden kunde vente sig af ham« 
var nemlig død, den 11. november 1810, 
71 år gammel.

Som den store stilist han var, og med 
det fine øre han havde for sproget, har 
professor Vilhelm Andersen betegnet Ja
cobi som en »Ordelsker« og »Ordvra
ger«, idet han i sine sidste år, da Køben
havns bombardement havde berøvet ham 
forstanden, blev stødt over en mislyd i 
et forelæst digterværk.

Efter at Harsdorffs skueplads i årenes 
løb havde gennemgået adskillige ombyg
ninger og dertil var tæret af tidens tand, 
fik den et sekel efter indvielsen en værdig 
afløser i det nuværende prægtige teater, 
der under stor højtidelighed åbnedes den 
15. oktober 1874.

Og da det festklædte publikum trådte 
ind i det smukke rum, kunne det nikke 
genkendende til højesteretsassessorens 
motto, der med gylden skrift luede over 
sceneåbningen. - Ouverturen til »Elver
høj« hilste majestæterne velkommen, og 
i kantaten, forfattet af Carl Ploug, hed det 
blandt andet:

»Vi hilser eder, som »ej blot til Lyst« 
vil flokke jer bag disse Vægge, 
som bringe med en Sangbund i jert Bryst 
for hele Kunstens Tonerække!«

Den kundskabsrige Jacobi, der i den tid, 
han var knyttet til teatret, på det omhyg
geligste arbejdede for dets fremgang og 
anseelse, og som med sin kultur og smag 
øvede den gavnligste indflydelse på tea
trets styre, skulle sætte sig et varigt min
de i den sentens, der smykker Thalias 
tempel, og hvori han klogt og med få ord 
gav udtryk for sit syn på den kunstan
stalt, hvis litterære leder han var i en år
række.

Den 31. august 1812 fødtes
Georg Johan Bernhardt Carstensen

som ældste søn af den danske konsu
latssekretær i Algier. - Med sin første 
eksotiske barndom i Nordafrika blev 
overgangen derfor stor, da han som otte
årigt diplomatbarn blev sendt til Køben
havn og sat i Efterslægtens skole.- Herfra 
kom han i 1830 på Herlufsholm, som han 
dog allerede året efter forlod som »gam
mel dipel«. Alligevel nåede han på den 
korte tid at gøre sig mere end almindelig 
bemærket.

Med en festsang skrevet i anledning 
af Herluf Trolles fødselsdag, den 14. ja
nuar 1831, fik det kvikke hoved lejlighed 
til at demonstrere sine digteriske evner1), 
ligesom han måneden efter formåede at 
skabe en formelig revolution ved at få 
gennemtrumfet, man opførte »Recensen
ten og Dyret«, hvad der betød, Heiberg 
fortrængte Holberg, der hidtil havde væ
ret herskende ved den herlovianske sko
lekomedie.

Dette brud på traditionen skulle da 
også medføre, Carstensen blev taget al
vorligt i skole, idet Vilhelm Crone, der 
var dimitteret året før, rettede et skarpt 
angreb på ham i form af et »Riimbrev til 
alle Herlovianere i Almindelighed og de 
syv Gamle i Særdeleshed«2). Forfatteren 
spørger heri, om skolen er blevet en 
»Daarekiste«, der prostituerer sig ved at 
lade sig dirigere af en »Nar, en Blære«.

Når Crone, der senere skulle blive 
Københavns politidirektør, så voldsomt 
greb Carstensen i kraven, var forklarin
gen blandt andet den, at så længe man 
kunne huske, havde den højt elskede og 
for skolen så betydningsfulde hører, pro
fessor Melchior, været retningsbestem
mende, når der skulle ageres komedie. 
Og da han næppe med fornøjelse havde 
læst andre digtere end Holberg, blev det 
dennes værker, hvis opdragende værd for 
ham lå i »Castigat ridendo mores«, man 
valgte.

Men nu skulle man altså pludselig for
lyste sig med noget nyt - en vaudeville - 
og tilmed »Recensenten og Dyret«, med 
hvilken Heiberg i 1826 havde trukket 
Dyrehavens fjællebodsløjer og lavkomi
ske gøglerier op på den danske national-

') Aftrykt i Mindeblade for Herlovianere.
K. 1850, No. 26.

2) Ibid. No. 130. 
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scene, endskønt den højt agtede profes
sor Rahbek, der virkede som censor for 
teatret, uforbeholdent havde givet udtryk 
for sin mening med: »Da jeg finder dette 
Stykke under al Kritik, haaber jeg mig 
fritaget for at sige mere derom«. -1 den
ne forbindelse bør dog nok erindres, at 
den gamle dipel på sine ældre dage blev 
tiltagende konservativ og derfor betragte
de Heibergs vaudeviller som et kunstne
risk opløsningstegn. Dette, støttet af an
dres fordømmelse, medførte, at stykket 
ved premieren om ikke vakte anstød, så 
dog heller ikke høstede større bifald, da 
man var hundeangst for at kompromitte
re sin smag ved at lade sig rive med af 
lystighederne. - Men alt til trods gjorde 
vaudevillen lykke og formåede altså også 
at trænge ind på Rahbeks gamle skole, 
hvor den 13. februar 1831, grundet Car
stensens indsats, skulle blive en mærke
dag i diplenes forlystelsesliv.

Året efter bestod Carstensen examen 
artium som privatist og tog derefter filo
sofikum; men mere end candidatus phi
losophic blev det ikke til. - Hans flagren
de rastløshed egnede sig ikke for et uni
versitetsstudium.

Men hvilke muligheder bød sig ellers 
til? - På den tid lå det ikke for den danske 
folkekarakter at tage de overraskende ini
tiativer, og København var kun en mel
lemstor by med beskedne forhold på så 
godt som alle områder, også hvor det dre
jede sig om det rent forlystelsesmæssige.

Frederik VI så gerne, undersåtterne 
fornøjede sig, men hvor, når og i hvilken 
anledning folket skulle juble, ville han 
bestemme. Fred og ro hvilede derfor med 
en næsten knugende stilhed over kongens 
by, så for Carstensen med sit sydlandske 
temperament og heftige trang til at leve, 
hvor der foregik noget, var mulighederne 
for at udfolde sig såre begrænsede. Øn
skede man at tiltrække sig opmærksom
hed, gik vejen uvægerlig over teatret eller 
journalistikken, og her valgte Carstensen 
til en start at gøre haneben til Madame 
Thalia. Men da han hurtigt opdagede, 
man end ikke med den største selvtillid 
straks kan gøre sig til den store skuespil
ler, afstod han fra at debutere. Derimod 
oversatte han nogle franske lystspil, som 
opførtes på Det kgl. Teater, men herud
over måtte han erklære sig tilfreds med 
den opsigt, han vakte, når han med 
smækker talje, stramtsiddende pantalons, 
fip, stok og glacéhandsker gik strøgtur; 
for med Carstensen var en »rara avis« 
kommet til staden.

Han var dog andet og mere end en ra
ritet, for med sin begejstring for det mili
tære, lod han sig indrullere i Kongens 
Livjægerkorps, en hær af studenter, hvor 
han i 1835 avancerede til sekondløjtnant.

Efter denne optakt rejste han over Spa
nien til Marokko, hvor faderen, konfe
rensråd Carstensen, var generalkonsul. 
Med sin eventyrlyst luftede han her et 
ønske om at træde ind i fremmedle
gionen, hvad faderen dog fik forpurret 
ved i stedet at sende ham på en dannel
sesrejse. - Denne førte til en urolig fla
gren gennem Europas hovedstæder, og 

efter en vinter i Paris tog Carstensen over 
Atlanten til Amerika.

Da han efter sin omflakken vendte til
bage til det lille Danmark, kastede han 
sig over journalistikken med udgivelsen 
af et ugeblad, som han kaldte »Portefeu- 
illen«, der dog efter et nyt Parisbesøg i 
1841 blev erstattet af bladet »Figaro«. 
Det var en journal for litteratur, kunst og 
musik, og for at skaffe abonnenter fandt 
den idérige redaktør på at arrangere store 
festiviteter i Rosenborg have og i Christi
ansborg slots ridehus, hvortil de lykkeli
ge holdere af »Figaro« havde fri adgang, 
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mens ikke-abonnenter måtte bløde med 
en klækkelig entré. Her spillede den unge 
kapelmester og komponist H. C. Lum- 
bye, der ikke mindst bidrog til den store 
succes, der med eet slag gjorde Carsten
sen til Københavns fremragende forly
stelsesråd.

Og når han, den gennemførte parisiske 
boulevardtype, promenerede i Rosen
borg have oplyst af talløse, kulørte olie
lamper og nu og da standsede op ved en 
buffet, hvor han lod en flaske champagne 
springe for kun at drikke et enkelt glas, 
havde et undrende publikum set en virke
lig levemand.

Men Carstensen var hverken levemand 
eller dagdriver; han var tværtimod usæd
vanlig vågen og initiativrig, for med »Fi
garo«, der var et godt stykke forud for sin 
tid, fik han indføl! som noget nyt den 
teaterreportage, som Heiberg modarbej
dede, og som fik hans selvfølende og 
sårbare frue, Johanne Luise Heiberg, til 
i sine erindringer at lange voldsomt ud 
efter Carstensen og hans journaler; for 
da Heiberg udsendte sine »Intelligens
blade«, blev det ellers lidet polemiske 
»Figaro« ledsaget af et følgeblad - kaldet 
»Nye Intelligensblade« - hvori den frem
satte kritik blev imødegået med skarpe 
og kyndige indlæg. Heiberg reagerede 
ved at karakterisere Carstensen som »en 
Nullitet som æsthetisk Dommer«, men 
ville i øvrigt ikke tage til genmæle, for 
»hvad den Nar mener, kan være det sam
me«. Et lidet gennemtænkt angreb i be
tragtning af, »Narren« var byens feterede 
forlystelsesråd, der havde publikum på 
sin side. At forholdet parterne imellem 
herefter blev yderst spændt er selvklart.

Med det held, der fulgte Carstensen 
med hans festarrangementer, lå den tanke 
nær, at grunde et permanent etablisse
ment, hvor københavnerne efter dagens 
slid og slæb kunne forlyste sig for en bil
lig penge, og hvor han selv kunne frugt
bargøre sit indgående kendskab til uden
landsk forlystelsesliv. - Og den 23. okto
ber 1841 ansøgte candidatus philosop
hic, sekondlieutnant Georg Carstensen 
allerunderdanigst kongen om allernaa- 
digst at give ham privilegium til at an
lægge et etablissement i København eller 
nærmeste omegn under navnet »Kjøben
havns TIVOLI og VAUXHALL« med 
Consertpalæ, Tivoli-Theater, Kosmora- 
ma, Fyrværkeriestrade, Gynger, Glideba
ner, Caffehuse, Divaner og Condittorie- 
pavilloner.

Hvad der skal forstås ved VAUX

HALL er usikkert, men sandsynligst hid
rører navnet fra en engelsk vintapperenke 
Jane Vaux, der 1660 i London åbnede et 
offentligt forlystelsessted - en illumineret 
have, hvor alle uden hensyn til rang og 
stand kunne lade sig underholde med 
dans, musik og festfyrværkeri.

Den enevældige Christian VIII og 
hans velvise regering så straks det nyttige 
i Carstensens idé. De liberale tendenser 
var på generende vis begyndt at titte frem 
og måtte derfor for enhver pris holdes 
nede. - Hvis især de jævne samfundslag 
i Carstensens TIVOLI kunne få de ledige 
stunder udfyldte med uskyldig, offentlig 
morskab, hvormed det hidtil havde været 
skralt, ville det formentlig mindske faren 
for umodne og utidige påhit - en tanke, 
der i øvrigt var ældgammel, for allerede 
de romerske kejsere havde, som skildret 
i Juvenals 10. satire, holdt folket nede 
med »Panem et circenses«, der hindrede 
folket i at fange politiske griller. - Car
stensens ansøgning var derfor vel værd 
at agte på, hvorfor den ubesværet slap 
igennem, og ved forårstid 1843 var ansø
geren den glade indehaver af det ønskede 
privilegium.

Spørgsmålet var blot: Hvor skulle eta
blissementet ligge? - Det måtte være på 
en ubebygget, landskabelig tiltalende 
plet, og en sådan var vanskelig at finde 
inden for voldene. Carstensen fik da det 
dristige indfald, at søge tanken realiseret 
på en del af byens fæstningsterræn, 
Dronningens Enghave, lige uden for Ve
sterport; et idyllisk 11 tdr. land stort are
al, der ikke tog sig spor krigerisk ud, og 
hvor nogle københavnere havde lejet 
græsning til deres køer formedelst en år
lig afgift på 1000 Rdl. Men hvad ville 
Københavns guvernør sige til, at fæst
ningsområdet skulle overlades ikke blot 
til civilt brug, men til en forlystelses
park?

Det bedste bevis for, hvor begejstrede 
autoriteterne var for det carstensenske 
projekt, fik man, da myndighederne for 
den minimale årlige afgift pa 472 Rdl. 
og 4 Mark tilstod ham hele fæstningster
rænet som tumleplads for hans TIVOLI. 
Bedre vilkår var ikke tænkelige, og sand
synligvis har kongen, der så venligt lagde 
øre til Carstensens planer, sagt god for 
opfyldelsen af hans ønske. I al fald be
kræftedes lejemålet ved en kongelig re
solution af 29. maj 1843; dog skulle leje
ren affinde sig med de græssende køer 
og forpligte sig til at nedrive de opførte 
bygninger på forlangende.

Herefter fik Carstensen for alvor travlt 
og brug for sit store organisatoriske ta
lent, ved hjælp af hvilket det ikke tog 
ham to uger at stable aktieselskabet 
»Kjøbenhavns Sommer-Tivoli« på bene
ne. Aktierne blev udbudte til 25 Rdl. pr. 
stk„ og han selv skulle som administre
rende direktør lønnes med procenter af 
overskuddet.

Og med eet kom der røre i stadsgra
vens andemad, for sammen med vennen, 
arkitekt H. C. Stilling - senere stadsbyg
mester i København - fik han anlagt et 
vejnet, hvorefter den ene bygning efter 
den anden rejstes. Bygninger var dog nok 
meget sagt, da det snarere drejede sig om 
en art kulisser; alt var nemlig opført af 
planker med vægge af sækkelærred og 
tage af sejldug. Alligevel var det helt 
utroligt, hvad der blev skabt, for med 
Carstensens evne til på det venligste at 
få enhver til at tage fat, lykkedes det efter 
et par måneders næsten overmenneskeli
ge anstrengelser at få alt til at stå klappet 
og klart for en indvielse. Og den 15. au
gust 1843 kunne den gamle dipel slå por
tene op til Kjøbenhavns TIVOLI og VA
UXHALL - eventyrhaven, hvor entreen 
var billigere om dagen end om aftenen, 
og hvor børn under 10 år kom ind for 
halv pris.

Hans idé skulle ud over al forventning 
slå an. Henved 4.000 mennesker holdt 
den nyfødte over dåben; den følgende 
søndag var antallet af solgte billetter ste
get til 10.000, og da den første uge var 
forløbet, havde 30.000 sjæle, eller præcis 
en fjerdedel af byens samlede befolkning 
beseglet den eklatante succes. - Georg 
Carstensen var dagens mand, hans navn 
var på alles læber, og med rette følte han 
sig både lykkelig og stolt. Han var nu i 
sandhed hovedstadens maitre de plaisir, 
og snart vidste alle, hvorledes denne for
lystelsesverdenens troldmand så ud gen
nem Wilhelm Marstrands portræt af den 
elegante og smukke direktør med den 
store krølle frem foran tindingen og bril
lerne med de ottekantede glas.

TIVOLI havde indfriet alle de løfter, 
Carstensen havde givet, og var i princip
pet af samme udseende som i dag, da 
beliggenheden af de væsentlige attrak
tioner er bevaret. Ideerne til de forskelli
ge etablissementer var vel ikke originale, 
men i deres udførelse var de stifterens 
værk.

Fortsættes i næste nummer
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Fik-Fak 1994
Kristi himmelfartsdag afholdtes som tid
ligere meddelt Fik-Fak i Charlottenlund 
skov. Set fra Herloviansk side var der tale 
om en skuffende forestilling.

Vejret var pragtfuldt, solen skinnede 
og skoven var smuk og grøn. Arrange
mentet var glimrende, men antallet af 
fremmødende Herlovianere var, på trods 
af forhåndsomtalen, ikke større end det 
plejer. Hvor var resten af bestyrelsen? 
De faste deltagere undrer sig alle meget 
over det ringe Herlovianske fremmøde. 
Der er tale om et af de mest fornøjelige 
og hyggelige arrangementer i gammel- 
herlovianerregi. Vi har fredeligt sam
kvem med Soranere, der forekommer 
sympatiske, og enkelte kunne næsten for
veksles med Herlovianere - så civilisere
de er de.

Det eneste udstyr, man behøver at 
medbringe, er frokosten, idet drikkevarer 
sælges meget billigt, og fæppene stilles 
gratis til rådighed. Forhåndskendskab til 
spillet er aldeles unødvendigt, ingen af 
de deltagende Herlovianere har spillet 
Fik-Fak, før de meldte sig under trækro
nerne.

Enkelte nye deltagere var mødt op og 
kunne udfylde de ledige pladser, idet end 
ikke alle tidligere faste Fik-Fakspillere 
gav møde. Blandt de nye var Jens Hage 
’67, og hans indtryk kan beskues ovenfor.

Antallet af Soranere var fordoblet i 
forhold til de to foregående år, og Sora
nerne havde fundet et par Batøkspillere 
frem, som balancerede på kanten af pro
fessionalisme.

Selvom de Herlovianske deltagere i 

finalen - Tom Steding-Jessen ’74, Micha
el Bjerglund ’75 og Ulrich Nobel ’78 - 
kæmpede godt, kunne de ikke besejre 
Batøkspillerne fra den anden skole.

En velfortjent sejr tilkommer Sorane
ren Mogens Skovgaard. der spillede 
overordentligt sikkert. Det var meget bit
tert at måtte aflevere pokalen til Soraner
ne, og jeg må opfordre langt flere Herlo
vianere til at give møde i Charlottenlund 
skov Kristi himmelfartsdag 1995 kl. 
10.00 og hjælpe med at vinde pokalen 
tilbage.

Jesper Rothe '75
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Spredte erindringer fra min 
kostskoletid 1937-1944
Samlet i forbindelse 
med årgang ’44s 50 års 
studenterjubilæum 
af Allan Andersen (’44).

I slutningen af juni 1937 foregik opta
gelsesprøven til skolen. Mange forsøgte, 
men kun få blev optaget.

Vi var 24, der startede hin augustdag 
1937- vel alle med det håb, at det 7 år 
senere skulle lykkes at opnå den efter
tragtede studenterhue.

Nok var vi 25, der fik huen i 1944, 
men det var knap halvdelen, der var med 
fra starten.

Det var en stor omvæltning for os »un
ger« at skulle indordne os under helt an
dre forhold, end vi var vant til fra vore 
hjem.

Adjunkt H. Beck, Vuens sovesalshører.

Rektor O. Friis-Hansen.

Alt var lagt i faste rammer, hvad også 
var nødvendigt, når man skulle holde styr 
på en stor flok drenge.

Hurtigt vænnede vi os til tingene, og 
vi begyndte så småt at lære gloser og 
udtryk fra det herlovianske sprog.

Vi havde ikke det store besvær med 
at overholde spise- og sengetider, lige
som vi hurtigt faldt ind i rytmen med de 
7 daglige lektioner å 40 minutter, der dog 
senere blev lavet om til 6 lektioner å 50 
minutter.

Fugleskydningen fandt sted et par 
uger efter skoleårets start, og altid en lør
dag. Det var en spændende begivenhed, 
som afsluttedes med bal om aftenen. Vi 
skulle naturligvis være i stiveste puds, 
bl.a. havde vi for første gang den ret så 
ubehagelige knækflip med tilhørende 
butterfly på.

I september måned var Herlufsholm 
vært ved det årlige idrætsstævne. Her 

mødtes en række skoler til ædel kappe
strid. Herlufsholm var næsten altid sikker 
vinder i alle 3 grupper.

En mulig årsag til skolens gode resul
tater i fri idræt kan vel ikke mindst tilskri
ves de gode idrætsfaciliteter, men måske 
i lige så høj grad den megen træning, 
således var der i sommerhalvåret en 
tvungen sportstime efter skoletid fire 
gange om ugen.

I kostskolernes fodboldturnering var 
vi knap så dygtige - det blev sjældent til 
de store sejre. Den gule trøje med den 
påbroderede røde trold havde ikke den 
afskrækkende virkning på vore modstan
dere.

Indførelsen af idrætsmærkeme Trolle- 
og Gøye-skjoldene i guld, sølv og bronze 
har sikkert også haft sin stimulerende 
virkning.

Trolledagen må selvfølgelig ikke 
glemmes. Den startede meget højtideligt 
i kirken tidligt om morgenen og sluttede 
festligt om aftenen med spisning og bal 
i festsalen.

Mørke skyer trak op omkring os, kri
gen brød ud i 1939 og den 9. april 1940 
blev landet besat.

Tydeligt i erindringen står meddelel
sen fra vor sovesalslærer, som afbrød os 
midt i tandbørstningen, at tyskerne var 
gået i land i Vordingborg.

Ved lovsang fortalte rektor ganske 
kort, at Danmark var ved at blive besat 
af tyske tropper.

De forskellige sikringsforanstaltnin
ger, som havde været forberedt i flere 
måneder, blev iværksat.

Tilflugtsrum blev etableret flere for
skellige steder, ligesom de store diple 
blev fordelt som brandvagter på de for
skellige lofter. Tyske soldater så vi sjæl
dent og næsten aldrig i nærheden af sko
len.

Værst blev de diple ramt, hvis pårøren
de boede i udlandet.

Mulighederne for at få kontakt med 
hinanden var ikke store, men det lykke
des engang imellem at få breve igennem 
fra Sverige.

Som årene gik, kunne det tydeligt
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Nederste række: H. C. Christensen, Stig Jamum, Svend Jørgensen, William Bruun, Hans Smidth, Klaus Ferdinand, 
P. Dalsgaard-Hansen, Leif Vaag.

mærkes på disse diple, at de var bekym
rede og savnede deres pårørende.

I det daglige mærkede vi ikke meget 
til besættelsen.

De enkelte ansatte passede deres job, 
Niels Post kørte sin daglige tur til Næs
tved med sin hestevogn for afhentning af 
diverse fornødenheder.

Gajen - gasmester Hansen - sørgede 
for bl.a. leverance af gas til fysikum sam
tidig med udførelsen af diverse smårepa
rationer. Nattevægteren, som vi af gode 
grunde sjældent så, udførte sit ansvarsbe
vidste arbejde i nattetimerne.

Udover disse udmærkede mennesker 
var der ansat en lang række personer.

I flæng må nævnes gæverne, som fore
stod rengøring, sengeredning m.v. Glem
mes må ikke bøverne, anført af lange 
Carl, der forestod servering ved skolens 
bord - skopudsning, brændebæring hørte 
også til deres arbejde.

Tydeligt i ens gode minder står Øhnen Adjunkt, senere rektor P Kierkegaard.

frk. Henningsen, dette hjertensgode 
menneske, som for mange diple optrådte 
som en reservemor.

Mange gange var vi på visit hos hende 
om eftermiddagen, hvor vi indtog span
devis af the og spiste os mætte i dejlige 
kager.

På Sus regerede frk. Andreassen, vor 
søde sejerske, som heller ikke var bange 
for at åbne sine stuer for os. Hun blev 
gift med adjunkt Poul Kierkegaard, som 
på et senere tidspunkt blev skolens rektor.

Den daglige undervisning forestodes 
af en stribe hørere, meget forskellige i 
deres undervisningsform.

Det er lidt svært at fremhæve den ene 
hører for den anden, men fælles for dem 
alle må det nok siges, at forseelser ofte 
blev straffet med hård hånd.

Til de milde straffe, udover at blive 
sendt tidligt i seng, hørte turen til Ladby, 
en gåtur på 6-7 km.

En hører, som stod højt i vor agtelse
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Øverst til venstre: 
Lektor Ferdinand.

Øverst til højre: 
Lektor Steffensen.

Nederst til venstre.
Adjunkt Fred.

var lektor Johs. Ferdinand, også kaldet 
Nærten.

Han var en meget dygtig og flittig 
mand, som udover at undervise i naturfag 
opbyggede det store museum.

Til stor hjælp for ham var de mange 
gaver, der blev sendt fra fjerne og eksoti
ske steder på kloden, ofte af gamle elever 
eller af forældre til diple.

Hans valgsprog var »små gaver mod
tages med taknemmelighed - store med 
begærlighed.«

Vor skoletid nærmede sig sin afslut
ning. Som traditionen bød, afsang vi den 
sidste skoledag »gaudeamus igitur«, lige
som der den dag, vi fik den hvide hue, 
blev sunget »Sjung om studentens lykli- 
ge dag.«.

Meget er sket på skolen, siden vi di
mitterede i 1944.

Optagelse af piger i gymnasiet og ad
gang for dagelever er nye islæt.

Disse tiltag har medført omfattende 
byggerier igennem årene, ligesom mange 
bygninger er revet ned.

Vi ønsker skolens nye ledelse held og 
lykke med fremtiden.

□
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Og årgang 1968 jubilerede i 1993
Christian de Jonguiéres har sendt hosstå
ende billede, taget ved Fugleskydningen. 
Opstillingen er den samme som ved di
missionen.
Stående øverst fra venstre: Finn Helmer- 
Petersen (havearkitekt), Stig Hansen 
(proprietær, konsulent), Ole Gøtzsche 
(læge), Philippe Granjean (profesor, dr. 
med), Finn Koefoed (tandlæge), Christi
an Kønigsfeldt (fuldmægtig i Udenrigs
ministeriet), Maxwell Sehested (overlæ
ge, dr. med).
Siddende nederst fra venstre: Tom Eg
gert Hansen (overlæge), Michail Grun
net (systemanalytikere),Niels Christian 
Gjellerup (chefkonsulent), Christian de 
Jonquiéres (advokat), Peter Anker- 
Petersen (stats.aut. revisor).
Jeg kan oplyse, at vi havde en fortrinlig 
dag, startende med vin hos Gert og Bente 
Olsen. Derefter deltog vi i spisningen på 
foranledning af Jørgen Hvidtfelt, for om 
eftermiddagen at blive modtaget sam
men med 50 års jubilarerne af det den
gang nye forstanderpar i forstanderlejlig
heden. Aftenen tilbragte vi på en velvalgt 
restaurant i København, hvor også vore 
respektive livsledsagersker deltog.

Set indefra
Af lektor Mads Nielsen

Mens fuglene pipper om endnu et for
sømt forår, og diplene i bogstaveligste 
forstand skrivende stund overvejer stile
temaet »Frygten for det ukendte«, så står 
eksamen og (skole)-livets alvor for døren 
- regnskabet skal gøres op. Det nye styre 
på Herlufsholm har i et travlt år markeret 
sig med to ting: information og demokra
tisering.

Information
Den intensiverede information gælder i 
høj grad inden for skolens rammer: Det- 
Sker-Blade og Månedsfolder samt op

slag ad hoc fortæller om ting, der skal 
foregå, drøftelser der har fundet sted, og 
beslutninger der nu skal føres ud i livet. 
Da der samtidig har været travlhed i råd 
og udvalg og - som sædvanligt - mange 
gæster og mange ekskursioner, har det 
været særdeles nyttigt. Arbejdet i besty
relsen følges nu efter opfordring af Pæ
dagogisk Råds formand, Nils Aarsø, li
gesom elevrådet har observatør ved pæd. 
råd’s møder. Endelig skal nævnes en 
række samarbejdsorganer for lærere og 
elever (som bordholdere, prækter osv.) 
samt det egentlige samarbejdsudvalg for 
skolens ansatte og forældrenes Klassere
præsentantskab. Det kan lyde helt selv

følgeligt og uinteressant og bliver da 
også først betydningsfuldt, når man be
vidst sætter medindflydelse på dagsorde
nen i alle disse sammenhænge og holder 
sig den fælles målsætning for øje, lang
sigtet eller for dagen og vejen.

Undervisningen
En måde at opfatte vores arbejde på her 
på Herlufsholm kunne kaldes Trefoldig
heden: skole, hjem og opdragelse. Eller 
undervisning, kostafdeling - og holdnin
gerne bagved. Uden at forsøge at afgøre 
hvor i det ovennævnte »system« ideer og 
deres vedtagelser har fundet sted (ofte er 
diskussionen og den generelle accept jo 
lige så afgørende), kan vi glæde os over 
en udvikling i de pædagogiske tilbud: fra 
det kommende skoleår oprettes der igen 
en 7. klasse. I grundskolen har vi modta
get 20 tilmeldinger af dagelever som no
get nyt. Desuden har oprettelse af en al
ternativ 10. klasse, præparandklassen, 
vist sig at dække et behov. Den må dou-
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2. g i en prøvesituation.

bieres til næste år, og nu da årets arbejde 
er ved at være overstået, glæder de invol
verede præp-elever sig til at prøve kræfter 
med l.g, fulde af arbejdsglæde og bo
blende af selvtillid.

Gymnasiet opretter samme antal klas
ser (selv om en står på vippen til deling, 
så kan der ske noget endnu??) - men med 
flere valghold. Således biologi og musik 
på højniveau. Det betyder alt i alt en ræk
ke stillingsopslag for både grundskole og 
gymnasium.

De skrevne regler - og de uskrevne
Opdragelsen påvirkes naturligvis direkte 
af debatten, hvor ønsker om justeringer, 
opstramning eller »nye traditioner« (læs: 
rettigheder) formuleres løbende. En god 
mur at spille det spil op imod er »Elev
håndbogen«, rektors synliggørelse af alle 
skolens regler og forskrifter, i dette forår 
samlet og i en del tilfælde om-formulere
de. Og lagt frem så alle implicerede har 
mulighed for at påvirke næste reviderede 
udgave, som skal foreligge i begyndelsen 
af næste skoleår.

De skrevne regler har f. eks. tjent til 
at indskærpe regler om alkohol, og der 
er også sendt særdeles håndfaste signaler 
ud om »snyd« (af umodne diple opfattet 
som acceptabelt »lån« af stile og opga
ver). Ikke mindst indførelsen af større 
skriftlige opgaver har aktualiseret pro
blemet. Men kort og godt: gribes man i 
kopiering el. lignende, koster det studen
tereksamen - det gælder i den offentlige 
skole, og det gælder naturligvis også for 
Herlufsholm.

Respekten for skolen som arbejds

plads har også været til debat. Den un
dergraves let af familiernes rejseplaner 
o.l. hvor forældre tror de gør deres børn 
en tjeneste ved at tage dem væk fra un
dervisningen, bede dem fri! Det slår hul
ler i arbejdet for den enkelte og tit også 
for en klasses fællesprojekter. Men mest 
af alt underminerer det diplenes respekt 
for mødepligten i almindelighed. Under
visningen er nemlig ikke et å la carte til
bud, endsige et ta’ selv bord.

Kostskoleliv - fritid
Fornyelsen her har først været prækt-kur- 
sus, som man nok skal arbejde videre 
med. Desuden har der været forsøg med 
at humanisere søndags-morgen-møde- 

9. på besøg på »Nord-Energi« i april 1994. (Rederiet Nordens skibsadoptionskontakt 
til Herlufsholm).

pligt: et niere flexibelt brunch arrange
ment hvor man inden for en længere tids
ramme kan stille sin breakfast-lunch sult 
- der er mulighed for senere mødetid, 
men stadig mødepligt.

Fællesarrangementerne i dette halvår 
har drejet sig om Narko, Alkohol, AIDS 
- og efter elevforslag: indtryk af tjeneste 
i Eks-Jugoslavien. Og desuden har diple- 
ne udfoldet en hyperaktiv rejselyst, idet 
både 2. og 3. g har foretaget rejser (efter 
aflysninger i sidste skoleår). Foruden de 
klassiske destinationer har der været hold 
i Portugal og Israel, og de har gjort fine 
erfaringer, som i høj grad giver lyst til at 
forny recepten på disse vor tids »dannel
sesrejser«. Det er foreløbig planen at 
gennemføre de mere radikale ændringer 
fra 1995-96 - og der vil i hvert fald ikke 
blive sat focus på discotekskulturen i 
fremtiden. Særlig spændende har det 
været, at en mindre gruppe på besøg i 
Sopot, Polen fik kontakter til polske fa
milier. Det samme gjalt to hovedskoleele
ver, som skolen udvalgte til at deltage i 
et Europakursus i England - og tilsvaren
de havde vi på Herlufsholm besøg af fire 
meget kvikke israelske gymnasieelever, 
som kom for den direkte kontakt med 
vores unge.

Til slut fortjener to kreative initiativer 
at fremhæves: hovedskolens vellykkede 
komedie og den traditionelle forårskon
cert. Begge arrangementer, hvor forældre 
deltog - og koncerten et meget lovende 
signal for den fremtidige musikudfoldel
se på højt niveau, hvad både diple og 
voksne højlydt anerkendte.
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Golfmesterskabet 1994 
for gammel-herlovianere

Hermed erindres om, at årets golfturnering afvikles fredag den 26. august på 
Skjoldenæsholm Golfbane. - Alle, der tidligere har tilkendegivet interesse for 
at deltage, vil modtage en direkte invitation på et senere tidspunkt. De, der kan 
tænke sig at deltage, men endnu aldrig har kontaktet Hans Ole Knudsen herom, 
kan gøre dette på nedenstående adresse.

Hans Ole Knudsen, Højbro Plads 17, 3., 1200 København K.
Telefon: 33 93 38 20 - Telefon kontor: 33 i 1 30 20.

T irsdagsfrokosterne
MARTS
Den første tirsdag i marts måned faldt 
som bekendt på den første dato. Marts 
er den første forårsmåned. Vejrliget 
slukkede forhåbningerne om forår ved 
at kvittere med en snestorm, som vi hel
lere kunne have brugt til julefrokosten. 
Den halve snes deltagere havde dog 
kæmpet sig frem gennem sneen og Ti
volihallen havde også sørget for at det 
var muligt at komme helskindet ned i 
den høje kælder - eller lave stue om man 
vil!

Der var stor glæde over, at det går 
godt på Herlufsholm nu. Nu gælder det 
fremtiden.

APRIL
Det går fremad!

Frokosten faldt nogle dage efter I. 
april og efter påske, så vejret drillede ikke 
denne gang, altså ingen snestorm! Kun 
almindeligt aprilsvejr.

Men sommertid er det jo, og alle plad
ser besat. Meget forfriskende, at der også 
var deltagelse fra skolens nuværende ele
ver.

Man forespurgte fra restaurant »Tivo
lihallen«, om vi troede, der kom flere 
næste gang, men det kan man jo ikke 
vide. Men man tilbød at dække op til fle
re om nødvendigt. Så kom bare. Jeg fik 
i øvrigt langtidslånt E. Briand de Créve- 
coeurs bog om Herluf Trolle - Kongens 
Admiral og Herlufsholms Skoles stifter.

Den kunne måske give stof, hvis sko
lehistorier slipper op. Men det er vist 
ikke tænkeligt.

MAJ
Nu var det forår, endda så meget, at de 
sommerlige gadereparationer havde ny
delige opgravninger foran Tivolihallen, 
som dog ikke gemmer sit guld der, så jeg 
efter.

Denne gang var der mange deltagere, 
men stamlokalet kunne række. Snakken 
gik omkring bordet om Herlufsholm og 
erhverv, som det vel bør være.

»Frokostfonden« er støt voksende, 
dog slet ikke af astronomisk størrelse, 
men så meget dog, at deltagerne var eni
ge om, at man skulle invitere udvalgte 
personer, når det fandtes passende.

Som nævnt tidligere har Tivolihallen 
lukket i juli.

Så juli bliver den eneste måned, hvor 
tirsdagsfrokost afholdes i restaurant 
»Grøften«.
- tirsdag den 7. juni i Tivolihallen

kl. 12.00. Heis kommer med!
- tirsdag den 5. juli i Grøften kl. 12.00
- tirsdag den 2. august i Tivolihallen 

kl. 12.00
Slott (’64)

Eengangskontingent er billigere og nemmere 
Undgå de årlige opkrævninger, slip for fremtidige kontingentforhøjelser og gør arbejdet nemmere for kasseren: 

Bliv LIVSVARIGT medlem af herlovianersamfundet og betal kontingent een gang for alle.
Det er medlemmets alder, der afgør eengangskontingentets størrelse.

Find selv DIT eengangskontingent i skemaet, som er beregnet ud fra 250 kr.’s årskontingent.

Eksempel: Hvis man er 48 år, er eengangskontingentet 3.500 kr.

Alder: 10 20 30 40 50 60 70 80

0 5.830 5.000 4.170 3.330 2.500 1.670 830
1 5.750 4.920 4.080 3.250 2.420 1.580 750
2 5.670 4.830 4.000 3.170 2.330 1.500 670
3 5.580 4.750 3.920 3.080 2.250 1.420 580
4 5.500 4.670 3.830 3.000 2.170 1.330 500
5 5.420 4.580 3.750 2.920 2.080 1.250 420
6 5.330 4.500 3.670 2.830 2.000 1.170 330
7 5.250 4.420 3.580 2.750 1.920 1.080 250
8 6.000 5.170 4.330 3.500 2.670 1.830 1.000 Gratis
9 5.920 5.080 4.250 3.420 2.580 1.750 920
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Dimitterne
Hosstående ses status for indsamling af biografier, før nærværende nummer gik i trykken.
Vær venligst behjælpelig ved at besvare de for et halvt år siden udsendte skemaer snarest. Det kan jo ikke 
tage mange minutter, og det sparer mange portoudgifter til rykkere.
Har man ikke fået sit skema: Kontakt primært den anførte årgangsrepræsentant, subsistært oberst N.E.A. 
Møller, Slotsgade 80, 5356 Tranekær.
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bl) w bf) o 1972 44 0 0 Ahlefeldt-L.L.
tu 1973 39 11 28 Moltke-Huitf.

Færdige 827 827 100 NA 1974 52 12 23 Randstoft
1923 12 0 0 Wendt 1975 79 4 5 Steffensen
1943 19 1 5 Dorph-Petersen 1976 63 17 27 Nobel
1947 22 0 0 Richter 1977 82 0 0 Schultz
1949 23 0 0 Raben-Levetzau 1978 70 2 3 Heegaard
1950 26 22 85 Melchior 1979 80 27 34 Rønholt
1952 28 16 57 Kapel 1980 76 0 0 Hartung
1953 21 10 48 Nørballe 1981 90 0 0 Madsen
1954 33 0 0 Krabbe 1982 109 21 19 Bober
1955 27 9 33 Haugsted 1983 96 0 0 Levin
1956 25 14 56 Blichert-Toft 1984 96 13 14 Raft plus Red.
1957 28 12 43 Linde 1985 100 10 10 Ahlefeldt-L.
1958 33 20 61 Knudsen 1986 83 21 25 Bæk
1961 30 0 0 Linde 1987 91 0 0 Ranmar
1962 27 0 0 Asmussen 1988 92 5 5 Rhode
1963 21 15 71 Red. 1989 63 24 38 Hommel Nielsen
1964 26 7 27 Slott Jensen 1990 67 34 51 Riegels
1965 27 9 33 Muusfeldt 1991 81 32 40 Sten Nielsen
1966 25 0 0 Hagemann 1992 63 39 62 Ahlefeldt-Mollerup
1967 29 19 66 Vedde 1993 70 23 33 Foghsgaard
1968 22 11 50 Jonquéres 31391294 41

En 
reminder
Halfdan Gjedde Jørgensen, den 
utrættelige indpisker af 
levnedsbeskrivelser for årgang 
1945, udsendte følgende til 
årgangens efternølere. Senere var 
årgangens beskrivelser fuldtallige:

DU er en af de få, der endnu ikke har indsendt dit 
curriculum vitae... DET er Vita og jeg meget, meget kede 
af! Som et lille forsøg på at animere og anspore dig i din 
uhyggelige dovenskab ses her et eksempel på, hvad jeg 
KAN skrive, hvis du persisterer i din ladhed:
»X blev efter sin tvivlsomme uddannelse næppe til noget 
som helst. Hans ægtefæle og samlevere forlod ham snarest 
for at finde bedre partnere, hvad dejo ikke kunne undgå 
at lykkes med. Med sin sjuskede livsførelse forsumpede 
han snart og sank hen i dyb apati, mens skørlevned og 
lediggang slørede hans oprindelige - fremragende 
åndsevner. Trods sin usle skæbne menes han dog at være i 
live ved redaktionens slutning, selvom han ikke rør på sig«. 
Tænk!, hvis dine efterkommere (tip-tip-tip oldebarn eller - 
nevø) skulle læse sligt!
Så skriv snarest noget pænt ELLER sandt om dig selv....
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Herlovianersamfundets ÅRSREGNSKAB for 1993
INDTÆGTER: Udgifter Indtægter Budget
Kontingenter:
Indgået kontingent 1993........................ . 178.643,61
+ éngangskontingent 1993 .................... 3.600,00
+ indgåede kontingentrestancer............ 400,00 182.643,61 175.000

Renteindtægter:
Obligationer............................................. 9.673,00
Pantebrev................................................. 9.795,64
Banker, giro............................................. 943,28 20.411,12 25.000

Øvrige indtægter:
Engangskontingent 1993....................... 6.000,00
Annonceindtægter.................................. 3.600,00
Salg af slips.............................................. 3.315.00
Ekstraordinært tilskud............................ 9.305,08 22.220,08 10.000,00

UDGIFTER:
Herlovianeren.......................................... 112.059,25 110.000
Fester og sammenkomster...................... 59.174,00 60.000
Gaver og blomster.................................. 2.951,70 2.000
Udgivelse af bog..................................... 4.449,05

Administration:
Kontorhold.............................................. 14.469,16
Porto......................................................... 14.706.79
Møder...................................................... 6.700,00 35.875,95 27.000

Renteudgifter:
Engangskontingenter.............................. 3.948,40 6.000
Kurtage, gebyrer m.v.............................. 194,19
Hensættelse, ekstraordinære tilskud..... 9.305,08
Hensat éngangskontingent.................... 6.000,00
Resultat..................................................... 8.682,01
(Diverse).................................................. 5.000

233.957,62 233.957,62 (210.000)

STATUS PR. 31.12. 1993 Aktiver Passiver
Giro 6 07 94 90.................................................. 24.217,82
Den Danske Bank 4115 491156...................... 51.181,34
Bikuben 276-04-74110..................................... 76.863,54
Obligationer, kursværdi................................... 135.432,65
Pantebrev (nom. 94.501.00)............................. 71.581,99
Diverse debitorer................................................ 7.475,00
Mellemregning diverse legater........................ 8.191,25
Hensættelse, ekstraordinære tilskud................  9.305,08
Skyldige omkostninger..................................... 41.852,50
Forudbetalte kontingenter................................. 500,00

Engangskontingent 1993:
Saldo primo.................................. 66.774,42
Tilgang.......................................... 6.000,00
Renter............................................ 3.948,40

76.722,82
4- ubet. kontingent........................ 3.600.00 73.122,82

Kapitalkonto:
Saldo 1.1. 1993............................. 224.675,64
Hensat resultat 1992 ...................... 8.585,11
+ kursregulering).......................... 25.584,45
Resultat.......................................... (8.682.01) 250.163,19

374.943,59 374.943.59

BUDGET 1994 Udgifter Indtægter
Kontingent......................................................... 175.000
Renteindtægter.................................................. 25.000
Øvrige udgifter.................................................. 10.000
Herlovianeren.................................................... 110.000
Fester og sammenkomster............................... 60.000
Gaver og blomster............................................. 2.000
Administration og porto................................... 22.000
Renteudgifter..................................................... 6.000
Møder................................................................. 5.000
Diverse................................................................ 5.000

210.000 210.000
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København, den 9. marts 1994 
Jesper Rothe (kasserer)

Udgifterne er afholdt tned 
bestyrelsens samtykke: 
Thomas E. Jermiin (formand)

Imod foranstående regnskab 
vides intet at erindre. 
Beholdningerne er tilstede.

Henrik Lerche 
(revisor).

Godkendt på samfundets 
ordinære generalforsamling 
den 17. marts 1994.

Dirigent:
Axel Kierkegaard



Gøyeslips 
Kan fås ved indsendelse af 

kr. 275,- til

Herlovianersamfundet 
v/ direktør Th. E. Jermiin 

Bemstorffsvej 176 
2920 Charlottenlund

■ Ih T • EndeligPersonalia
1926
Professor, dr. phil. F.J. Billeskov 
Jansen beskrev i en kronik i Århus 
Stiftstidende og Morgenposten, 
Fyns Stiftstidende samt Aalborg 
Stiftstidende debatten, der foregik 
i slutningen af forrige århundrede 
og begyndelsen af dette århund
rede omkring »selvet« og dets løf
telse mod noget højere. F. J. Bille
skov Jansen beskriver sammen
hængen i den udvikling, der fore
gik omkring forskningen og forstå
elsen af ubevidsthedens og under
bevidsthedens psykologi. Kronik
ken er skrevet i forbindelse med, 
at emnet igen behandles som aktu
elt tema i vores dagligdag.

Professor, dr. phiL F.J. Billeskov 
Jansen har for Udenrigsministeri
ets Kultur- og Pressesekretariat 
skrevet en pjece om Søren Kierke
gaards liv og arbejde. Pjecen er 
udkommet i forbindelse med ud
sendelsen af Søren Kierkegaar d fil
men og er udkommet på engelsk, 
tysk, fransk, spansk og russisk.

1933
Fhv. rektor Henrik Hertig udsender 
sit 3. bind af Resens atlas - denne 
gang Sjælland i almindelighed 
samt landdistrikterne, samt køb
stæderne Køge, Frederiksborg og 
Slangerup. Det udkommer på 
Odense Universitetsforlag i maj 
1994.

1942
Ambassadør Peter M. Michaelsen 
var i audiens hos HMD den 14. fe

bruar 1994. Peter Michaelsen op
hører i Udenrigsministeriet i løbet 
af 1994.

1943
Hofjægermester, godsejer Niels 
luel, ejer af Meilgaard slot, var tæt 
på at blive husvært for den første 
elite-fodboldskole i Danmark. 
Brøndby IF, Grenaa IF, Nørre 
Djursland Kommune og Grenaa 
Tekniske Skole forsøgte at rejse 
det nødvendige grundlag for eta
bleringen af denne type uddannel
sescenter. Den endelige løsning 
blev dog ikke dette projekt.

Chefredaktør, cand, theol. Kaj 
Dorph-Petersen fyldte den 19. 
marts 1994 70 år. Har udover at 
være nævnt i denne spalte i årevis 
siden 1958 haft »sine« egne blade 
i forbindelse med hans er
hvervskarriere som ansvarshaven
de chefredaktør for Alt for Damer
ne og Hjemmet. Kaj Dorph-Peter
sen var medstifter af Magasinpres
sens Redaktørforening og har væ
ret dens formand i alle 18 år. Lige
ledes var han også i 18 år vort sam
funds formand og er i øjeblikket 
formand for Herlufsholmfondens 
bestyrelse. Æresmedlem af Herlo
vianersamfundet.

1944
Professor, dr. med. Eilif Gregersen 
har ved kongelig resolution af 23. 
marts 1994 efter ansøgning fået sin 
afsked med pension på grund af 
alder fra den 30. april 1994.

1946
Håndbibliotekar Klaus Wdhjelm 
Hammer Kjølsen har modtaget 
Dannebrogordenens hæderstegn.

1948
Museumsdirektør Mogens Ben- 
card, direktør for De danske Kon
gers Kronologiske Samling på Ro
senborg og Amalienborg, havde en 
travl periode op til Dronningens 
fødselsdag. På denne dag åbnede 
museet i Christian den 8. Palæ på 
Amalienborg slot. I maj åbner des
uden en stor Rosenborg-udstilling 
i Firenze med Frederik den 4.s lan
ge rejser i Italien som emne. Oven 
i det hele forelæste Mogens Ben- 
card i Florence Guild Hall i New 
York om den kongelige danske 
samling på el internationalt sympo
sium »Courts and Collectors« 
arangeret af Cooper-Hewitt Muse
et i New York.

1949
Ambassadør Niels Julius Lassen er 
I. april 1994 tiltrådt som Dan
marks første ambassadør i Viet
nam. der i efteråret 1993 blev ud
peget til dansk programsamar- 
bejdsland. Niels Julius Lassen 
kommer fra en stilling som gene
ralkonsul i Chicago. Han har tidli
gere været ambassadør i Zimbab
we, kontorchef med ansvar for det 
meste af den danske ulandsbistand 
til Afrika, samt ambassaderåd i 
Tanzania.
1950
Docent Ole Immanuel Franksen, 
DTHs Stærkstrømsafdeling støtter 
kraftigt, at de studerende får en 
tværfaglig indsigt i helhedssynet på 
det totale fagområde. Den indsigt 
havde 1800-tallets store fysikere 
og ingniører - men nu er det hele 
gået tabt i den hastige udvikling af 
specialerne. I forbindelse med to 
elevers projekt, hvor de EDB-base- 
ret simulerede en Häelin-Krypto- 
graf M209, blev det demonstreret, 
at matematik og talteori kunne for
enes med den specialiserede udvik
ling inden for programmering. Ved 
et kursus i forbindelse hermed 
holdt Ole Immanuel Franksen et 
foredrag om kryptografiens histo
rie, herunder også historien om 
konstruktionen af verdens første 
datamat, der blev brugt til at knæk
ke de kodesprog, som ægteskabs
brydere brugte til indgåelse af 
frække aftaler i det ellers så an
stændige »Times«.
1951
Diplomingeniør Valdemar Richard 
Bim fyldte den 15. december 1993 
60 år. Han er fjerde generation i 
chefstolen i Bim-koncemen, som i 
1896 stod bag stiftelsen af Bims 
Jernstøberi i Holstebro. Han har 
påtaget sig vigtige tillidsposter. 

dels som bestyrelsesmedlem og 
dels som formand i Danske Støbe
riers Brancheforening. Han er ud
dannet i støberiteknik, og da han 
ikke kunne lære mere herhjemme, 
rejste han til Tyskland for at ud
danne sig til diplomingeniør. For 
ca. 20 år siden byggede han et stø
beri i England, hvor han i dag har 
fast bopæl.

1952
Tidl. direktør, candjur. Jens Bruun 
Andersen er en af dem. der ikke 
kunne undgå at blive berørt af de 
nedskæringer, der ramte bl.a. fi
nanssektoren. Som direktør for 
Kreditforeningen Danmark i Oden
se blev han ramt af sparekniven og 
måtte se sig uden arbejde den I. 
januar 1991. Efter at have læst en
gelsk ved universitetet i Odense i 
et år tog Jens Bruun Andersen den 
modige og beundringsværdige be
slutning at gøre det. som han altid 
godt havde kunnet tænke sig, og 
blev gartnerelev ved gartnerskolen 
Søhus ved Odense. Jens Bruun 
Andersen fornemmede i starten, at 
omgivelserne med hensyn til for
ventninger følte sig svigtet, men 
dette ændrede sig hurtigt og han 
beundres - måske endda misundes 
lidt - i dag.

1953
Byrådsmedlem, fhv. rektor Gert Ei
nar Olsen blev som følge af sit 
gode valg til byrådet i Næstved for
mand i kulturelt udvalg. Fordelin
gen af posterne i Næstved blev fo
retaget i samarbejde mellem samt
lige valgte byrådsmedlemmer, som 
alle støttede en konstitueringsaftale 
bag borgmesteren.

Byrådsmedlem, fliv. rektor Gert Ei
nar Olsen er opstillet som partiet 
Venstres folketingskandidat i Nak
skov. Gert Einar Olsen har vist at 
kunne markere sig over for en stor 
del af vælgerne i Storstrøms Amt, 
som det viste sig ved det nyligt af
holdte kommunevalg, hvor han fik 
et meget stort antal personlige 
stemmer. Gert Einar Olsen har 
igennem mange år personligt støt
tet samfundsudviklingen i området, 
så opstillingen kommer nærmest 
som en bekræftelse på hans store 
virke i amtet.

Akitekt Theo Bjerg vandt ved Real
kredit Danmarks konkurrence i 
1992 2. præmie for sit forslag om. 
hvordan man på en begavet måde 
kunne forbedre typehusenes man
gel på energirigtighed. Et karakte
ristisk træk ved typehusbyggeriet 
er de lette konstruktioner. Jo min
dre et hus vejer, jo dårligere akku
mulerer det varmen, forklarer Theo 
Bjerg til bladet »Dagens Dan
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mark«. Et typehus får derved et 
»barakklima« med store udsving 
mellem dag- og nattemperaturen. 
Løsningen på typehusproblemet er 
derfor at forøge vægten på huset. 
Theo Bjergs løsning er at sætte iso
leringen direkte på muren udven
digt i en konstruktion som et espa
lier. Fordelen ved denne konstruk
tion er, at den optager energien i 
dagens løb og afgiver den i løbet 
af natten til glæde for beboerne. 
Løsningen er samtidigt en af de 
fordelagtigste på markedet, og til 
juli kan vi i Høje Tåstrup se et ud
stillingshus, der er ombygget af 
Theo Bjerg.

1954
Sekretariatschef, advokat Lennart 
Konow beskrev i et indlæg i Fyns 
Stiftstidende problemerne, der 
fulgte med i kølvandet på omlæg
ningen af Postgiro. Som følge af 
lovgivningen i 1991, der omlagde 
Postgiro til GiroBank, har Giro- 
Bank pr. 1. marts 1994 dels forrin
get virksomhedens service og dels 
gjort den resterende service dyrere. 
Dette har bl.a. medført, at der. ud
over et fast gebyr for overhovedet 
at være kunde, også er kommet 
gebyrer på transaktioner. Specielt 
rammes foreninger, som via med
lemmernes indbetalinger pålægges 
gebyrer for disse transaktioner. 
Dette rammer således også vores 
samfund (red.). Lennart Konow 
påpeger, at formålet med oprettel
sen af Postgiro oprindeligt var be
talingsformidling og ikke bank
drift, og at GiroBank burde holde 
sig til at være Postgiro. Som Len
nart Konow skriver »Skomageren 
burde fortsat være blevet ved sin 
læst«.

1955
Generalmajor (Hæren) Claus Chri
stian Ahnfeldt-Mollerup er beor
dret til varig tjeneste som Den 
Øverstkommanderende for de fæl
les Forsvarsstyrker i Europas re
præsentant til NATOs militærko
mité (SACEUREP) fra den I. no
vember 1994.

Generalmajor (Hæren) Claus Chri
stian Ahnfeldt-Mollerup stod i 
spidsen for en række medsammen- 
svorne artsfæller som vores garant 
for en fredelig og rolig nattesøvn i 
perioden 25.02.94 til i 5.03.94. 1 
perioden var forsvaret af Sjælland 
placeret i hænderne på herloviane- 
re i nævnte rækkefølge: Chef for 
Østre Landkommando siden 
01.02.93 generalmajor C.C. Ahn
feldt-Mollerup. chef for I. Sjæl
landske Brigade fra 25.02.94 
oberst C.L.L. de Scheel (4/56) og 
chef for 2. Sjællandske Brigade 
indtil 15.03.94 oberst J. Greve 
(‘59).

1957
Hofjægermester Ulrik Benedicht 
greve Ahlefeldt-Lauvig til Norden
brogård og Brolykke er den 16. 
april 1994 udnævnt til kammerher
re.

Niels Krabbe lensbaron luel- 
Brockdorffti\ Valdemar Slot er den 
16. april 1994 udnævnt til hofjæ
germester.

1962
Skuespiller og instruktør Joen Bille 
fyldte den 11. april 1994 50 år. 
Joen Bille udgik fra Statens Teater
skole i 1969, hvortil han i 1985 
vendte tilbage som leder af instruk
tionslinien. Han har været ansat på 
Det Kongelige Teater 1973-1981 
og været tilknyttet Radioteatret. 
Joen Bille er bestyrelsesmedlem i 
»Skuespillerforeningen af 1879« 
samt »Holbergsamfundet« og har 
været medlem af Grønnegårdstea
trets dramaturgiat siden 1989.

1967
Tegneren Jens Hage blev den I I. 
marts 1994 interviewet i DR om sit 
arbejde på Berlingske Tidende. 
Jens Hage er også vores kunstneri
ske streg i dette blad.

1968
Professor, dr. med., prodekan for 
Det sundhedsvidenskabelige Fakul- 
tet Philippe Grandjean, Odense 
Universitet, blev flittigt brugt i for
bindelse med drikkevandsskanda- 
len(erne) i først Vejle Amt og sene
re i stort set hele Danmark. Plante- 
giften »Atrazin«, der er registreret 
som særdeles giftig, blev pludselig 
kendt i forbindelse med offentlig
gørelsen af et stort antal dødsfald 
for 8 år siden. Siden denne offent
liggørelse har Philippe Grandjean 
været deltager i flere fjernsynsind
slag, hvor omfanget af grund
vandsforureningen blev diskuteret. 
Farligheden af stoffet er godtgjort, 
men hvor farligt Atrazin er, vil for
mentlig blive defineret senere, da 
et EU-direktiv ændrer grænsevær
dierne, så det vil være ufarligt for 
os. Senere i det første kvartal af 
dette år måtte Grandjean igen i 
fjernsynet i programmet Vores 
Verden, da spørgsmålet om, hvor
for det er vanskeligt for europæere 
og amerikanere at få børn, skulle 
besvares. Det viste sig, at der i for
bindelse med produktionen af bl.a. 
plast bruges kunstige østrogener 
som vores kroppe optager. Kon
klusionen på dette var, at mænd vil 
blive en uddøende race og dermed 
også kvinder. Hvad der vil blive 
gjort ved problemet, er i sidste 
ende et politisk problem.

1969
Dr. jur. Frederik Harhoff, med 
speciale i Folkeret og EU-ret ved 
Københavns Universitet, fik titlen 
Krigsforbryderekspert, da han i 
forbindelse med genkendelsen af 
en krigsforbryder fra Kroatien an
befalede, at manden hurtigst mulig 
skulle stilles for den nyligt stiftede 
internationale krigsforbryderdom
sto] i Haag. Frederik Harhoff er 
meget bevidst om, hvordan man 
behandler andre mennesker, lige
som etik, retfærdighed og moral 
ligger ham meget på sinde. Han 
elsker at undervise, og er derfor 
glad for jobbet som lektor på Kø
benhavns Universitet, hvor han er 
med til at forme fremtidens jurister. 
De store sammenhænge er uhyre 
vigtige for ham. og han mener, at 
juraen først og fremmest skal ses 
som et spejl af samfundet.

1970
læktor Anders Kloppenberg, Sten
hus Gymnasium og Kostskole, bli
ver ny rektor for Holte Gymnasium 
i Søllerød. Anders Kloppenberg er 
42 år og cand. mag. i samfundsfag 
og idræt.

1971
Generalsekretær Lars Normann 
Jørgensen, Amnesty Internationals 
danske afdeling, har i flere kronik
ker påpeget en række uheldige ef
fekter afledt af den indførte visum
tvang for flygtninge i almindelig
hed og flygtninge fra Bosnien i 
særdeleshed. Han belyser specielt 
forholdet med visumlovens indfø
relse den 25. juni 1993 og den for
sinkede åbning af visumkontoret i 
Kroatien den 6. september 1993. 
Samtidigt belyser han de problem
er, der er med hensyn til kontrol af 
hjemsendte flygtninges skæbner.

1973
Baron Otto Reedtz-Thott er med i 
et større projekt med vindmøller på 
Basnæs ved Gavnø. Der er projek
teret 3 møller af mærket Nordtank 
500KW og projektets samlede pris 
er beregnet til 9 millioner kroner. 
Møllerne skal sælges på anparter 
og vil blive bygget i takt med sal
get af anparteme.

1974
Landbrugskonsulent, forpagter Pe
ter greve Bernstorff belyste i et kro
nikindlæg i Berlingske Tidende 
den 7. februar 1994 landbrugets 
fremtidige konkurrencemulighe
der. Landbrugets fremtid er pri
mært afhængig af den lovgivning, 
der ligger til grund for erhvervet. 
Hermed menes, at landbruget bør 
have en lovramme, der muliggør 
en produktionsmæssig rentabilitet, 
således at konkurrenceforholdende 

over for udenlandske »lavpris«- 
producenter er erhvervmæssigt ac
ceptable. Polske producenter er, 
efter Peter Bernstorffs mening, 
ikke en trussel mod danske land
brugsproducenter, da de ikke har 
forudsætningerne for at konkurrere 
mod en moderne driftsform. Peter 
Bernstorff slår til lyd for, at land
bruget selv skal sætte rammerne 
for bedrifternes størrelser i lighed 
med vilkårende for al anden indu
stri.

1983
Konsulent i Dansk Skovforening 
Asger Lundtorp Olsen oplyste til 
Børsen, at de danske juletræspro
ducenter er godt i gang med at øde
lægge mulighederne for eksport i 
fremtiden. Der er modtaget adskil
lige klager over kvaliteten af de 
eksporterede træer i 1993. Dette 
skyldes, at producenterne eksporte
rede syge træer for at kunne dække 
efterspørgslen. Eksporten af syge 
træer skyldes en for lille beplant
ning af juletræer i perioden 1983- 
1985. Der forventes derfor en ned
gang i eksporten af juletræer i 
1994, dels fordi der mangler træer 
og dels fordi man »snød« de tyske 
indkøbere i 1993.

Konsulent i Dansk skovforening 
Asger Lundtorp Olsen opfordrer 
medlemmerne i foreningen til at 
undlade at bruge »Atrazin« i deres 
plantager. Atrazin har været for
budt til ukrudtsbekæmpelse i nogle 
år, men kan begrænset benyttes på 
majsmarker. Der er dog store 
mængder hos brugerne og det er 
dette »lager«, han opfordrer til ikke 
at benytte.

Andet og andre
(Uden for Verona)

Fhv. rektor Eigd Freil og hustru 
Gunna Freil fejrede krondiamant- 
bryllup (65 år) den 28. marts 1994. 
Eigil Freil var adjunkt på Herlufs
holm i perioden 1934-1944.

Hvem, Hvad, Hvor 1994 har i an
ledningen af fundatsændringen for 
Herlufsholm Skole og Gods en 2 
sider lang beskrivelse af forholden
de omkring skolen og den histori
ske baggrund for skolens stiftelse.

Rektor Per Jensen, er blevet rektor 
på Høng Gymnasium, HF kursus 
og efterskole. Per Jensen var i en 5 
årig periode kostinspektør (sove
salslærer) i begyndelse af 70éme 
og blev senere rektor på Ingrid Jes
persens Skole og Holte Gymnasi
um.
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Døde Her bøje 
vi os 
stille ned

1932 (3.)
Frederik Danneskjold-Samsøe 
(3.8.1916 - 24.2.1994) var dipel i 
1. til 3. klasse 1929-1932. Samsøe 
mindedes altid sine tre år på Her
lufsholm med stor glæde. Han var 
en trofast gæst ved de Lol land-Fal
sterske herlovianeres Trolle-afte- 
ner og sammen med sin hustru 
Lykke også en herlig vært.

1934 (R)
Postmester Ib Steenberg Nikolai
sen, K af D., født I. april 1916, 

døde den 2l. januar 1994. Efter 
Realeksamen 1934 kom han i post
etaten og gjorde tjeneste mange 
steder rundt i landet, indtil han end
te som postmester i Roslev, hvor 
han var i gennem perioden 1957- 
1985. Han var virksom i mange 
lokale aktiviteter, var yderst re
spekteret på egnen og en meget af
holdt chef. Han efterlader sig sin 
hustru og to voksne børn.

1954
Projektleder, major Axel Bjørn Al
ler blev den 22. marts 1994 myrdet 
i Tanzania. Se nekrolog.

Fhv. skovrider og godsforvalter Nis 
Lorenzen afgik ved døden i marts 
1994. Han nåede at blive 90 år, 
som vi nævnte i sidste nummer af 
Herlovianeren og var i perioden 

1934 til 1968 Herlufsholm en tro
fast støtte gennem en menneskeal
der.

Fru Fritze Jørgensen afgik den 12. 
marts 1994 ved døden, 93 år gam
mel. Fritze Jørgensen blev født på 
Herlufsholm som datter af Herlufs- 
holms forpagter 1970-1900 Frede
rik (Fritz) Hertz. Hun blev gift med 
ejeren af Færgelandsgaarden ved 
Nakskov, proprietær Christian Carl 
Jørgensen (’18) og boede på går
den i knapt 70 år, inden hun flytte
de til hjemmet Skovcenter ved 
Nakskov. Hendes datter Marie 
Louise blev gift med nu afdøde 
pastor Thomas Hee Andersen 
(‘46), søn af stiftprovst Knud P.A. 
Hee Andersen (‘04), sognepræst til 
Herlufsholm 1920-1947, og sønne
søn af pastor Alfred Hannibal An
dersen (' 1869). En dame med rød
der dybt i herloviansk fortid over 

de sidste 125 år, til det sidste med 
levende interesse for Herlufholm, 
er gået bort.

Inger Marie Ellinor Friis-Hansen, 
enke efter fhv. rektor Olaf Friis- 
Hansen (Heis 1935-1960), døde 
den 31.januar 1994.

Rettelse:
1923 Overlæge, dr. med. Georg C. 
Brun’s kone overlæge dr. med. 
Gudrun Brun er afgået ved døden 
i december 1993. Hun varen inter
national kendt børnepsykiater og 
var tilknyttet Bispebjerg Hospital i 
perioden 1954-74, samt konsulent 
i skilsmissesager i 25 år ved Kø
benhavns Overpræsidium. Hun 
skrev flere bøger og artikler igen
nem tiden om emnet bømepsykia- 
tri og skilsmisseproblemer hos 
børn.

Alti
Herlovianerudstyr 
hos
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