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72. ÅRGANG NUMMER 85 MARTS 1994

Tegningen her er 
fremstillet frit efter 
hukommelsen og 
forestiller Gnisten 
under utrættelig 
udøvelse af Te Deum. 
Min præfekt, Ove 
Jespersen (bas), 
følger minutiøst 
Gnistens dirigerende 
venstrehand og 
skaber grinekaos 
blandt sopranerne.
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Herlovianersamfundets 
ordinære 

GENERALFORSAMLING
finder sted torsdag den 17. marts 1994 kl. 19.00 

i Studenterforeningen, Nørregade 7B, København

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

decisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Om de enkelte punkter på dagsordenen:
1. Som dirigent foreslår bestyrelsen 

Axel Kierkegaard (’57).

4. Bestyrelsen foreslår kontingentet 
uændret, kr. 250r.
(For de 8 yngste årgange kr. 125?).

5. Formanden, samt Aase Randstoft (74), 
Carsten Lemche (’87) og Michael 
Willumsen (’89) er på valg.
Bestyrelsen foreslår genvalg.

6. Bestyrelsen foreslår genvalg af 
revisor Henrik Lerche (’59) 
revisorsuppleant Peter Varming (’59) 
decisor Mogens Andreassen (’29) og 
decisorsuppleant Ebbe Christensen (’43).

Der vil være mulighed for at købe 
sandwiches og drikkevarer efter 
generalforsamlingen.

Al 
a
1:
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Trolletale 14.januarl994
Vi er samlet her til morgen på et sted 
præget af sine historiske rødder. Her ek
sisterede Skovklostret i 1100-tallet. Kir
ken fra år 1200. Skolen blev grundlagt i 
1565. Siden har forstander fulgt forstan
der, rektor fulgt rektor og diple fulgt dip
le. Altid på den samme jord, ved den 
samme å og med en lang række af de 
samme traditioner.

Vort samfund i dag er karakteriseret 
ved hyppige forandringer. Og mange 
mener at forandringerne fremover vil 
komme med mindre og mindre interval
ler. Medvirkende hertil er informations
teknologien, der vil kendetegne dette år
hundrede. Lad mig nævne nogle eks
empler på den praktiske betydning af 
denne teknologi.

Under Golfkrigen så vi i samme TV 
udsendelse direkte klip fra Bagdad, Kai
ro, Tel Aviv, Washington og Riyadh. 
Muliggjort ved satellitter opsendt og for
bundet ved hjælp af informationstekno
logi.

Vi rejser overalt i verden og bruger det 
samme kreditkort, der checkes og valide
res mod centralt placerede databaser.

Vi ændrer vores flybillet fra et fly
selskab til et andet, fra et tidspunkt til et 
andet uden at spekulere på afregningen.

Vi ringer til Lusaka midt i Afrika og 
bliver forbundet lige så hurtigt som ved 
en opringning til Næstved.

Ingeniøren, der har gjort en opfindel
se, checker originaliteten ved hjælp af 
patent-databaser.

Medicineren bruger tilsvarende data
baser til at se om hans undersøgelser tid
ligere har været beskrevet.

Krydsermissilet på vej mod Bagdad 
har på forhånd lagret al geografisk infor
mation om det overfløjne terræn.

Amerikanske spekulanters angreb på 
europæiske valutaer baserer sig på tu
sinde transaktioner, der foretages så godt 
som samtidigt.

Japanske computerspil udgør en stadig 
større del af den tid, børn anvender til 
fritidssysler.

Med andre ord, informationsteknolo
gien er en integreret del af vores hverdag, 
på godt og ondt, og den har gjort verden 
meget mindre.

En verden, der efter Berlinmurens fald 
i 1989 ikke er blevet mindre urolig. Hvor 
vi har borgerkrig i Europa og oplever en 

europæisk flygtningestrøm, vi ikke troe
de at skulle se gentaget efter 2. verdens
krigs afslutning. Men den europæiske 
flygtningestrøm og andre flygtninge
strømme vil fortsætte dels på grund af 
fortsat uro i mange hjørner af verden dels 
på grund af de uendelig store økonomi
ske og sociale forskelle.

De rige industrilande og demokratier 
i Nord- og Vest Europa har en levestan
dard og en frihed, der er markant bedre 
end den, der eksisterer i de meget store 
tidligere kommunistiske stater og sov
jettiske republikker og i de tidligere euro
pæiske kolonier i Afrika og Asien.

Vi har svært ved at forestille os den 
nød, der er. At man i Rusland ikke blot 
er ekstremt fattig, men i mange tilfælde 
sulter. Det er svært for os i et af verdens 
få rige lande at begribe, hvor priviligere
de vi er.

Men de der tænker på at flygte ved 
det, bl.a. fordi der er så let adgang til in
formation. Så vi vil se flygtningestrøm
mene fra øst og syd fortsætte, med min
dre vi er villige til at yde den hjælp, der 
er nødvendig.

Vi står her overfor et stort problem
kompleks, der bliver meget svært at løse, 
men vi har tidligere haft store folkevan
dringer, og problemet er derfor i det 
mindste historisk kendt.

Det gælder derimod ikke to andre af 
tidens store problemer: Befolkningseks
plosionen og ændringerne i miljøet.

Man skønner, at der for 10000 år siden 
- dengang vi hovedsagligt levede som 
jægere og samlere - var omkring 5 mil
lioner mennesker på jorden. Med over
gangen til landbrug kunne man brødføde 
flere, og ved Kristi fødsel var jordens 
befolkning 100 millioner. Omkring år 
1900 var tallet 1,6 milliarder, og det for
ventes at vokse til 6 milliarder i år 2000 
og 10 milliarder i 2050.

Biologisk set er det dødeligheden, der 
er unormalt lav. Det er den sænkede 
spædbømsdødelighed, fraværet af de 
store epidemier og den industrialiserede 
landbrugsproduktion, der er forudsæt
ningen for det 20. århundredes voldsom
me forøgelse af jordens folketal.

Ifølge den amerikanske økolog Peter 
Brussard skærpes de fleste samfundspro
blemer, når befolkningspresset øges. Le
vestandarden vil blive lavere for alle, ef

terhånden som jordens befolkning vok
ser videre. Ødelæggelsen af miljøet vil 
blive forværret.

Og miljøet er allerede truet. Hvert år 
fældes tropisk regnskov svarende til hele 
Storbritanniens areal. Latinamerika har 
mistet 37% af sin oprindelige tropiske 
regnskov, og Afrika mere end halvdelen. 
Disse forhold skyldes, at tropisk tømmer 
er en af den tredie verdens førende eks
portartikler.

Et andet miljøproblem er CFC gasser
ne, der kom på markedet som en ny su
perbekvemmelighed. I 1973 begyndte 
kemikeren Sherwood Rowland at speku
lere på, hvor gasserne fra spraydåseme 
egentlig forsvinder hen. I dag ved vi, at 
CFC gasserne ikke når at blive nedbrudt, 
førend de når op i stratosfæren, hvor 
ozonlaget findes, og som de æder sig ind 
på. I dag har 80 lande og en række inter
nationale virksomheder forpligtet sig til 
at afvikle brugen af CFC gasser inden år 
2000.

Men der er mange andre miljøproble
mer: Forurening som følge af produktion 
og brug af andre kemikalier, reduktion 
af dyre- og plantearter, affald og dump
ning etc., etc.

Så verden står overfor nogle store pro
blemer: Sociale skævheder og etnisk uro, 
der medfører flygtningestrømme; en 
uhørt befolkningseksplosion og ødelæg
gelse af miljøet. Disse problemer må de 
næste generationer nødvendigvis be
skæftige sig med, og det kan kun ske på 
global basis. Der er en del teknologiske 
værktøjer til rådighed, men løsningerne 
vil kræve megen vilje, diplomati, menne
skelig forståelse og indsigt.

Ligesom mange andre unge europæe
re, er I, der i dag går på Herlufsholm, 
blandt de priviligerede, og mange af jer 
har endvidere i en ung alder set store 
dele af verdenen. I er efter min mening 
veludrustede til at medvirke til løsningen 
af de problemer, jeg har skitseret. Det vil 
kræve omfattende videreuddannelse, her 
og i udlandet, energi og flid, men det vil 
give stor tilfredsstillelse - større er jeg 
overbevist om - end det har givet at med
virke til de sidste 25 års teknologiske 
fremskridt.

Enhver tid har sine udfordringer. Når 
vi om lidt defilerer forbi Herluf Trolles 
og Birgitte Gøyes mindesmærke, kan vi 
hver især skænke det en ydmyg tanke, 
om vi vil være i stand til at yde blot til
nærmelsesvis, hvad de gjorde i deres tid.

Henrik Nyegaard (’59)
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Af forstanderen, 
Langelinie 15. januar 1994.

For alle gl. herlovianere står trollemor- 
gen i et ganske særligt lys. Man tænker 
tilbage på de indtryk, man fik, da man 
selv i sin tid som dipel var med til at fej
re Herluf Trolles fødselsdag.

Og indtrykkene var nok lige så for
skellige, som vi selv var. Og den forma
nende eller belærende trolletale huskes 
nok lige så forskelligt. Hvis den huskes?

Jeg husker en tale fra krigsårene, der 
fik kære og kendte fra skolen, der var 
dræbt, til at være til stede iblandt os.

Jeg husker en senere tale, hvor jeg 
ubevidst vendte mig om for at se, om 
nogen iklædt en knirkende og raslende 
rustning virkelig ville komme gående op 
ad kirkegangen som Herluf Trolle. Og i 
går morges sad dagens diple i kirken og 
hørte om informationsalderens mulighe
der og problemer, og om en fremtid med 
arbejdsløshed, overbefolkning, flygtnin- 
gestrømmme m.v., som vil give mange 
ændringer i Danmark og Europa. Store 
udfordringer, som de skal dygtiggøre sig 
til at tage op.

Man skal stå tidligt op for at nå at få 
plads i kirken trollemorgen, men jeg er 
glad for, at så mange gi. herlovianere sta
dig tager turen til Herlufsholm den 14. 
januar for at vise deres interesse for den 
gamle skole og for skolens fremtid.

Ellers har vi gi. herlovianere nok lette
re ved at komme, når tidspunktet er mere 
behageligt, og mødet kombineret med 
middag og fest som i aften, eller når vi 
vil af med vore meninger om f.eks. sko
len.

Siden trollefesten i januar 1993 er der 
jo sket meget på og om Herlufsholm, 
hvoraf noget blev antydet af sidste års 
taler. Han forudså en udvikling, hvor det 
400 årige system med en forstander som 
skolens øverste leder ville blive afløst af 
en bestyrelse, og forklarede i øvrigt på 
udmærket måde og med flere eksempler 
en bestyrelses opgaver, ansvar og ansvar
lighed.

Forudsigelsen gik i opfyldelse, og for
holdene heromkring blev jo i øvrigt be

skrevet og debatteret i denne kreds, i 
Herlovianeren og i den ganske presse.

I juni 1993 trådte det nye fundatstillæg 
i kraft. Undervisningsministeriet har si
den påtaget sig tilsynsmyndigheden for 
skolen, og skolen har bevaret sin skatte
frihed. Jeg fik efter henvendelser fra Un
dervisningsministeren opgaven som for
stander og formand for den nye bestyrel
se på 7 personer, som repræsenterer Her- 
lovianersamfundet, erhvervslivet og dip- 
lenes forældre, hvoraf de sidste blev valgt 
i august 1993.

I det halve år der er gået, har den nye 
bestyrelse fået udvalgt og ansat som rek
tor på Herlufsholm fra 1. november 
1993, Klaus Eusebius Jakobsen, 46 år og 
indtil da rektor på Bagsværd Kostskole 
og Gymnasium.

Den nye rektor er blevet særdeles godt 
modtaget på skolen og i Næstved, og 
samarbejdet med bestyrelse, lærere, ele
ver og forældre tegner meget fint.

Da både den tidligere forstander, Aage 
Wolff-Sneedorff og den tidligere rektor, 
Gert Olsen er tilstede i aften, er det vel 
rimeligt her at markere og anerkende, at 
de begge har tilsagt deres fulde støtte til 
den nye rektor og til skolens arbejde 
fremover.

Den daglige ledelse på skolen består 
således nu af rektor K.E. Jakobsen og 
direktør Ole Jung, i så snævert samarbej
de med forstanderen, som tid og afstand 
muliggør.

Bestyrelsen, der normalt vil mødes 4 
gange om året, har fastlagt forretningsor
den for sit virke og er godt i gang med 
at løse sine opgaver. Man har startet en 
proces, hvor man i samarbejde med lære
re, elever og forældre vil muliggøre en 
udvikling, som kan styrke skolen, afklare 
dens forhold og betingelser, og sikre at 
den også ind i det næste århundrede vil 
være flagskibet blandt danske kostskoler. 
En skole, som på et dansk grundlag skal 
kunne konkurrere på et internationalt 
plan med tilsvarende skoler i andre lande, 
hvortil danske forældre kunne overveje 
at sende deres børn.

Min og bestyrelsens holdning er-efter 
fastlæggelse af de overordnede princip

per og retningslinier - at lade den daglige 
ledelse på skolen, rektor og direktør, va
retage de lovbestemte eller pålagte opga
ver, der hører ind under deres områder, 
uden at blande sig unødigt i detaljer og 
»her og nu"- problemer. For at bedre 
samarbejdet med forældrene, hvoraf 
nogle jo har været meget artikulerede, er 
der nu valgt forældrerepræsentanter i 
hver klasse, som gennem et forældrere
præsentantskab kan få skolens ledelse, 
normalt rektor, i tale.

Væsentligt for fremtiden er det, at 
samarbejdet udstrækkes til alle berørte 
grupper og personer.

Ved fastlæggelsen af mål og standard 
for undervisning, opførsel, disciplin, på
klædning m.v. er det nødvendigt at kom
munikere med og tage alle parter alvor
ligt. Det gælder lærerne og det øvrige 
personale på skolen, det gælder de foræl
dre, der sender deres børn til Herlufs
holm og forventer at få noget for penge
ne, og det gælder ikke mindst eleverne 
selv.

Nar mål m.v. er fastlagt, gælder det 
om at forklare dem, og motivere alle for 
at nå frem eller op til dem og overholde 
dem - og så på let forståelig og mærkbar 
vis klarlægge, når det ikke sker.

Det er her nødvendigt at holde sig for 
øje, at Herlufsholm ikke er en skole, der 
kan leve sit liv fornuftigt uden forbindel
se til og indflydelse fra resten af verden, 
og mere konkret fra udviklingen i Dan
mark i øvrigt, især f.s.v.a. uddannelses
området og vedr. ungdommen i alminde
lighed.

Når man drøfter forholdene på Her
lufsholm, er det forbløffende så mange, 
som tilsyneladende glemmer at se på, 
hvad der er sket på Herlufsholm og andre 
skoler, siden de selv var elever.

Det kan også undre, at så mange har 
let ved at fortrænge eller glemme, hvor
dan de eller deres kammerater i grunden 
var og opførte sig, da de selv gik i skole.

Det er mit indtryk, at alle parter nu 
med iver, energi og en meget positiv 
holdning og rimelig realistisk sans er 
gået ind i arbejdet vedr. skolens fremtid.

Den nye ledelse har overtaget Herlufs
holm som en skole i god udvikling, med 
en sund økonomi, og med bygninger og 
faciliteter i langt bedre stand, end de fle
ste af os ældre husker det.

Og det tegner til, at tilgangen af nye 
elever til skolen vil blive bedre end i 
mange år.

Nogle af ansøgerne vil blive disciple, 
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I det gamle fotoalbum har Uffe Biering-Sørensen 
(’41) fundet disse billeder fra 1936 frem.
Foroven adjunkterne H. Beck og Falk Jensen, der trækker tov. - 
Nedenunder organist Gade med en dipel i matrostøj (de tre yng
ste klassers uniform).

Husk fik-fak 
Kristi 
Himmelfartsdag 
kl. 10.00
Som læserne vil huske blev FIK-FAK i 1992 
vundet af Peter Michael Bjerglund (’75). 
Bjerglund var den første Herlovianer i nyere tid, 
der har formået at besejre Soraneren. FIK-FAK 
i 1993 var det flotteste arrangement, der er set i 
Charlottenlund Skov i mange år. På en dejlig 
solskinsdag gennemførte Bjerglund et 
fremragende arrangement, alene bistået af Deres 
ærbødige referent.

Tilslutningen var pæn, omend ikke 
overvældende. Kvaliteten var på alle måder i top. 
Vejret var fremragende, dysten god, stemningen 
høj og arrangementet som nævnt glimrende.

Herlovianeme dominerede denne gang kampen 
mere, end det tidligere er set, og ud af finalens 
8 deltagere var der 4 herlovianere, nemlig Knud 
Sehested (’35), Michael Krogh Steffensen (’75), 
Michael Nobel (’76) og Deres ærbødige referent 
(’75). Soranerne var repræsenteret af 3 deltagere, 
medens den sidste var en tilløbende 
soranervenlig australsk kricketspiller.

Finalen var en triumf for Herlovianersamfundet, 
idet de herlovianske deltagere besatte de 4 første 
pladser. På en delt tredjeplads kom Knud 
Sehested og Michael Krogh Steffensen, på 
andenpladsen Michael Nobel og årest vinder var 
i al beskedenhed Herlovianersamfundets 
kasserer, Deres ærbødige Jesper Rothe (’75).

Selvom de faste deltagere i FIK-FAK nyder den 
begrænsede deltagelse, har vi besluttet, at vi 
trods alt gerne vil dele disse dejlige stunder 
under bøgetræernes kroner, i den del af 
Charlottenlund Skov, der ligger mellem Viggo 
Rothes Vej, Jægersborg Alle og Bregnegårds vej, 
nærmest det sted, hvor de 2 sidstnævnte veje 
krydser hverandre. Jeg skal derfor opfordre flere 
herlovianere til at komme til FIK-FAK, dels for 
at nyde samværet, dels for at bistå med at besejre 
Soraneren.

Jesper Rothe (’75)
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25-års jubilæum 
Æresmedlemmet Jan Trier (’58) fejrede den 
9. december f.å. 25 års advokatjubilæum.

Trier var i studietiden stærkt engageret i 
studenterarbejde og havde bl.a. sæde i Jurist- 
forbundets bestyrelse og forretningsudvalg.

Efter aftjent værnepligt blev han fuldmæg
tig hos landsretssagfører Fisch Thomsen i 
Vejle fra 1965 til 1967.1 1967 flyttede han til 
København og blev ansat som fuldmægtig hos 
advokat Hans Ryberg Horten (’39). Dannede 
sammen med ham i 1971 Advokatfirmaet 
Horten & Trier, hvilket han forlod i juni må
ned 1985 for at slå sig ned som selvstændig 
advokat, først i Niels Hemmingsens Gade og 
siden 1988 i Lyngby, hvor han fortsat fungerer 
som advokat.

Atter tog 
på »Ladby
banen«?
Af Berlingske Tidende for 27. decem
ber 1993 fremgår, at blandt DSB’s 
overvejelser for udviklingen frem til 
2005 er en genåbning af jernbanefor
bindelsen mellem Næstved og Slagel
se.

Hvilket kan betyde, at vi en skønne 
dag atter skal se togene passere over 
Jernbanebroen og Ladbystien. Og 
dermed vil diplene som før kunne 
more sig med at lade toget køre mus- 
lingeknapper og mønter flade. Hvad 
bliver dog det næste?
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Personalia F
1926
Professor F. J. Billeskov Jansen 
skrev i en artikel »Lærdom der ly
ser« i bladet »Epistler« fra Garni- 
sionskirken om Philippe Melanch- 
ton og Herluf Trolle. Artiklen refe
rerer til F. J. Billeskov Jansens fest
skrift ved 425 års jubilæet »Huma- 
nitas Christiana«, udgivet af forla
get C. A. Reitzel. I en ny bog 
»Kierkegaard, Pseudonymitet«, 
udgivet af forlaget C. A. Reitzel, 
har F. J. Billeskov Jansen skrevet 
det indledende kapitel »Pseudony- 
miteten for Kierkegaard: Bag Ma
sker«.

1936
Fhv. landsretssagfører Finn Carøe, 
Sønderborg, fyldte den 26.01.94 75 
år. Han blev cand. jur. i 1953 og 
kom kort efter til Sønderborg som 
fuldmægtig. Ret hurtigt fik han be
stalling og blev kompagnon i fir
maet, hvor han arbejdede. Han 
gjorde sig arbejdsfri i 1987 og ka
stede sig over et studium på Oden
se Universitet, hvor han sluttede 
med en bifagseksamen. I en årræk
ke har han været formand for Den 
danske Menighedspleje i Sønder
borg.

Fhv. auditør Leif Biering-Sørensen 
fyldte den 25.01.94 75 år. Han blev 
i 1942 juridisk kandidat og fik 
samme år ansættelse i Justitsmini
steriet, der udstationerede ham i 
Nørresundby som politifuldmæg
tig. Efter befrielsen vendte han til
bage til Jusititsministeriet, hvorfra 
han i 1950 forsattes til Forsvarets 
Auditørkorps. I 1965 blev han kan
cellichef og i 1974 tillige forsvars
kommandoauditør. Han har også 
været i Politiets Efterretningstjene
ste og i Gentofte Politi, ligesom 
han har været lærer ved Forsvars
akademiet og officersskolerne. 
Han har været medarbejder ved 
Karnovs Lovsamling.

1937
Direktør, civilingeniør Claus Gus
tav Kähler fyldte den 8.12.93 75 år. 
Claus Gustav Kähler er anden ge
neration af Rockwool koncernens 
ejerskab og ledelse. Han trak sig 
tilbage fra posterne som formand 
for bestyrelsen og posten som ad
ministrerende direktør i 1986 og 
overlod disse poster til sønnen 
Tom Kähler. Claus Gustav Kähler 
fortsatte indtil 1991 som formand 
for Rockwool Fonden, der ejer 
25% af aktierne i koncernen med 
4.000 medarbejdere. Han udfører 
dog stadig visse opgaver for fon

den og er bl.a. formand for pro
gramkomitéen.

Forfatter Gregers Schmit (III, ’33) 
fyldte den 22.12.93 75 år. Gregers 
Schmit fik sin lærereksamen fra 
Jonstrup Seminarium i 1944, og 
han var lærer flere steder, inden 
han blev fastansat i Gedser. Efter 
et års ophold i Australien blev han 
i 1953 privatlærer med undervis
ning af ordblinde i Næstved, sup
pleret med vikararbejde. I 1961 fik 
han bevilling til at drive Fuglebjerg 
Biograf. Efter nogle år flyttede han 
med sin familie til Præstø. Gregers 
Schmit har altid haft en stor inter
esse for naturen, og han har på flere 
måder udmøntet denne igennem et 
stort arbejde for naturfredning og 
naturbevarelse. Organisatorisk hat- 
han arbejdet i Danmarks Natur
fredningsforening, hvor han har 
haft sæde i repræsentantskabet. 
Han har skrevet børnebøgerne 
»Kampen om Troldbækkene« og 
»Snehulen« samt digtsamlingen 
»Sydsjællandske Digte«. En ny 
børnebog med motiv fra Gaunø er 
på vej.

1940
Cand. jur. Holger Tillisch har efter 
mange måneders arbejde fået ud
virket, at den fredede ejendom GI. 
Øbjerggård i Køng bliver et arbej
dende museum. Projektet støttes 
bl.a. af Skov- og Naturstyrelsen.

1942
Bestyrelsesformand Christian Arn
stedt, FLS Industries, blev den 
13.12.93 interviewet i Berlingske 
Tidende om størrelsen af over
skuddet i FLS Industries. Det frem
gik af artiklen, at det forventede 
i 993 overskud ligger under de tid
ligere års resultater. Christian Arn
stedt oplyste, at resultatet var betin
get af de dårlige konjunkturer og 
store udsving i valutakurser. FLS 
Industries har dog i foråret 1993 
taget de nødvendige tilpasninger, 
og forventningerne til 1994 er posi
tive. I januar 1994 kunne det læses 
i dagbladet Børsen, at FLS Indu
stries har hjemtaget en række store 
ordrer i Østen og Mellemøsten, og 
at dette afsmittede på kurslisten, 
hvor FLS Industries har haft kurs
stigninger på 40% siden december 
1993.

Forpagter, cand. polyt. Iver Reedtz- 
Thott beskrev i et debatindlæg i 
dagbladet Børsen Volvo-koncer- 

nens problemer i forbindelse med 
fusioneringsplanerne med Renault- 
koncemen. Han advarer mod troen 
på fordelene i sammenlægningen, 
da der i Sverige ikke er taget stil
ling til et eventuelt medlemsskab 
af E.U. Samtidig påpeger han de 
ulemper, der opstår for virksomhe
der, når beslutningstagere lader de
res politiske ambitioner overskyg
ge firmaets interesser. Som det se
nere viste sig, kunne fusionen ikke 
gennemføres, da bestyrelsen ikke 
havde aktionærernes støtte i gen
nemførelsen af bestyrelsens inter- 
esser/planer.

1948
Museumsdirektør, Slotsforvalter 
ved Rosenborg slot Mag. art Mo
gens Bencard har sammen med 
Tage Kaarsted redigeret »Fra 
Korsridder til Ridderkors«. Bogen 
omhandler hele ordensvæsnets hi
storie og er udgivet på Odense 
Universitetsforlag.

Museumsinspektør, mag. art. Geor
ge Nellemann har skrevet en bog i 
anledning af, at det i 1993 er 100 
år siden, at de første landarbejdere 
(roepolakkeme) kom til Danmark. 
1 samme anledning medvirkede 
George Nellemann den 13.12.93 i 
en udsendelse i Regionalen, Dan
marks Radio i Næstved.

1949
Professor 1ms Matthiessen, Oden
se Universitet, har i en kronik i 
Politiken den 07.01.94 på en for
nem måde belyst, hvad den nye 
skattereform indebærer for os. Re
sultatet af gennemgangen er, at det 
ikke er blevet nemmere at være 
skatteyder eller rettere sagt over
skue, hvad det betyder at være en 
skatteyder. Lars Matthiessen gen
nemgår de forskellige dele af refor
men, og han belyser, hvilken effekt 
den har for forskellige typer skatte
ydere. Konklusionen af gennem
gangen er, at skattereformen for
mentlig bliver lavet om i løbet af 
de 4 overgangsår, den har, da den 
ikke dækker den udvikling, den 
selv sætter i gang. Samtidig inde
holder reformen ikke den tilnær
melse til det internationale sam
fund, der omgiver os, så at forskel
len i skattetryk mellem vores nabo
lande og Danmark udlignes og 
skattetænkningen undgåes i forbin
delse med virksomhedsdrift m.v..

1951
Forstander, hofmarskal, general
major lan Søren Haslund-Chri- 
stensen blev interviewet af bladet 
Arbejdsgiveren i december 1993 
og oplyste, at han kunne sammen
ligne sin funktion ved hoffet med 
jobbet som administrerende direk

tør. lan Søren Haslund-Christensen 
anser det for sin arbejdsopgave at 
sætte målene for, hvordan det skal 
gå på længere sigt, hvad der skal 
satses på, og de ting/begivenheder, 
hvor hoffet skal markere sig. Ar
bejdet tilrettelægges og koordine
res således, at det er muligt at give 
cheferne så frie rammer som mu
ligt.

1952
Statsautoriseret ejendomsmægler 
Henning Marcussen Schack. 
Rungsted, fyldte den 22.11.93 60 
år. Henning Marcussen Schack 
kom til firmaet Ejendomsmægler 
Aage Grysgaard i 1963 og blev 
medejer af samme firma i 1981. I 
dag driver han firmaet sammen 
med sin kompagnon, statsautorise
ret ejendomsmægler Ulf Bech. 
Henning Schacks store lokalkend
skab og indsigt har medvirket til at 
firmaet i udstrakt grad anvendes af 
pengeinstitutter og skifteretten.

1954
Major Axel Bjørn Aller, der er ud
sendt som direktør for Dansk Cam
bodia Consortium, et samarbejde 
mellem Caritas, Folkekirkens Nød
hjælp og Dansk Flygtningehjælp, 
udfører det koordinerende arbejde 
med at bygge veje, broer og andre 
infrastrukturarbejder i det ødelagte 
Cambodia for at gøre det muligt at 
genbosætte og forsyne de 350.000 
flygtninge fra lejrene i Thailand.

1955
Generalmajor Claus Christian 
Ahnfeldt-Mollerup tiltrådte 
01.12.93 som midlertidig chef for 
Østre Landsdelskommando. Stil
lingen indebærer, at han i NATO 
bliver såkaldt Commander Land 
Forces Zealand. Claus Christian 
Ahnfeldt-Mollerup kom fra en stil
ling som Assistent Director Opera
tions ved Den Internationale Mili
tære Stab under Militærkommiteen 
ved NATO-hovedkvarteret i Brux
elles.

1957
Advokat Axel Kierkegaard og advo
kat Kristian Mogensen har påtaget 
sig opgaven at forsvare tidligere 
justitsminister Erik Ninn-Hansen i 
Rigsretten. I den indledende rets
handling har advokaterne stillet sig 
stærkt tvivlende om, hvorvidt en 
rigsret kan dømme i sagen, da de 
politisk udnævnte medlemmer af 
retten repræsenterer personer, der 
allerede har taget stilling til skylds
spørgsmålet uden retslig begrun
delse. Sagen forventes at vare i fle
re år.

Advokat Axel Kierkegaard fortsæt
ter i bestyrelsen af Spies Koncer- 
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nen efter, at koncernstrukturen blev 
ændret i December 1993. Koncern- 
ændringen blev foretaget i forbin
delse med en konsolidering af akti
viteterne, der blev samlet i ét sel
skab.

1958
Sognepræst Mogens Munk, søn af 
digterpræsten Kaj Munk, medvir
kede ved mindegudstjenesten i 
Maribo Domkirke den 08.01.94. 
Han blev cand, theol, fra Køben
havns Universitet i 1972. Derefter 
blev han timelærer ved Hellerup 
Seminarium og Frederiksberg Se
minarium. Samtidig virkede han 
som hjælpepræst ved Solvang Kir
ke i København, indtil han blev 
sognepræst ved Lindevang Kirke 
på Frederiksberg. Mogens Munk 
tager geme ud og holder foredrag 
om sin far. I et interview fomylig 
sagde han: »Jeg begyndte at læse 
teologi for at forstå min far. Det var 
jo kristendommen, der tog ham fra 
mig. Og jeg forstod«.

1959
Godsejer Peter Collet har solgt 
Rønnebæksholms jorder incl. Fru
ens Plantage til Næstved kommu
ne. Salget er foretaget for at lægge 
den samlede godsdrift til Jylland, 
hvor han har købt jord i Gram. 
Næstved kommune gik ind i han
delen for at kontrollere den fremti
dige egnsplanlægning.

1960
Adm. dir., cancLmerc. Henrik Suhr 
fejrede 03.02.94 sit 25 års jubilæ
um i firmaet A/S Einer Willumsen. 
Suhr uddannedes i ØK, på Han
delshøjskolen og i Dansk Esso, før 
han blev ansat i sit nuværende fir
ma, i 1972 som underdirektør og i 
1997 som adm. dir. Han er for
mand for Dansk Flavour Organisa
tion.
Godsejer Iver Tesdorpf blev ved 
kommunevalget valgt som konser
vativt byrådsmedlem og borgme
ster i Odder. Iver Tesdorpf, der 
oprindelig stammer fra Stevns, 
dyrker et landbrug på 1220 hektar 
med ti ansatte. Den nye borgmester 
har været aktiv i kommunalpolitik
ken i Odder i to omgange. Han sad 
i kommunalbestyrelsen 1978 til 
1982, hvor han trak sig af arbejds
mæssige årsager. Han kom med 
igen ved valget i 1989 og har i den 
forløbne periode været 2. viceborg
mester.

1963
Ambassadør, cand. scient, pol 
Christian Oldenburg fyldte den 
26.12.93 50 år. Christian Olden
burg fik sin første ambassadørud
nævnelse i 1991. Det var i Damas
kus, siden udvidet med Amman, 
Beirut og Nicosia. Hans første 
udenlandske post var som ambas
sadesekretær i Tokyo og derefter 
blev han ambassaderåd i Athen. I 

december 1993 gennemførte han 
et større fremstød for dansk indu
stri, hvor også ministeren for Er
hverv og Samordning Mimi Jakob
sen deltog. Deltagere fra turen hu
sker ham jvf Berlingske Tidende 
som en hyggelig bamsefar med et 
stort krøllet lyst hår, klædelig top
mave, fredsommeligt væsen og 
humoristisk sans. Ud over dette 
indtryk har han imponeret deltager
ne med sin særdeles effektive op
træden og evne til at skabe kontakt 
med og indblik i de lokale industri
er.

1964
Læge Henning Slott Jensen skrev 
18.12.93 en kronik i Det Fri Aktu
elt om sclerose: »Gruppeliv«.
1967
Godsejer Ulrich greve Holstein- 
Holsteinborg, der er formand for 
komiteen til sikring af fredede og 
bevaringsværdige bygninger, oply
ste til Berlingske Tidende, at den 
store håndbog vedrørende sikker
hedsforanstaltninger mod brand, 
tyveri og hærværk af fredede og 
bevaringsværdige bygninger ud
sendes til efteråret 1994. Ejerne af 
Danmarks 9.000 fredede og 
300.000 bevaringsværdige bygnin
ger kan derigennem blive vejledt 
om, hvordan bygningerne kan sik
res, og hvorledes beredskabsplaner 
kan opbygges som sekundær be
skyttelse af dem.

Godsejer Ulrik greve Holstein-Hol
steinborg deltog i en TV serie om 
bevarelsen af Danmarks privat
ejede slotte og godser. Som det 
fremgik af udsendelsen, er hoved
problemerne for driften af sunde 
godser den groteske arveafgift, der 
pålægges godserne. Samtidigt un
derkendes det store private arbejde, 
ejerne lægger i bevarelsen af slotte
ne, der er en del af Danmarks arv 
og historie.

Tegner Jens Hage har modtaget 
»Den gyldne tegnestift« - Carls- 
bergs Mindelegats årlige hæders
bevisning til danske bladtegnere. 
Prisen blev givet til 4 tegnere, 
hvoraf Jens Hage var den ene. Jens 
Hage fik prisen for sine fremragen
de politisk- satiriske tegninger. 
»Han kan tegne, så man genkender 
personen. Og når man ser personen 
i virkeligheden, så tænker men på 
tegningen. Hver gang jeg ser Arne 
Melchior, kommer jeg til at tænke 
på Hages herlige tegning af Mel
chior med Mickey Mouse-ører« 
sagde kunsthistorikeren Ejner Jo
hansson.

1969
Godsejer John Raben-Levetzau, 
Aalholm Slot, deltog i TV serien 
om bevarelsen af Danmarks privat
ejede slotte og godser.

Til Herr EDB-konsulent Carsten Lemche, 
H. C. Ørstedvej 22 A mezz.th., 1879 Frederiksberg C
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