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68. ÅRGANG NUMMER 69 MARTS 1990

Rektorboligen 
Paul Brams (’39)

□ANMÄRKS
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Herlovianersamfundets ordinære 
GENERALFORSAMLING

finder sted onsdag den 21. marts 1990 kl. 19.30

Stedet er som tidligere: Niels Hemmingsens Gade 9, 4. sal, i København

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab og budget 

til generalforsamlingens godkendelse.
4. Valg af formand.
5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen, revisor, 

revisorsuppleant, decisor og decisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen er der fællesaften med madder, øl og en dram for 50 kr.
Hofmarskal, kammerherre Søren Haslund-Christensen (’51) er aftenens gæstetaler.

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

Niels Pontoppidan (’49).
4. Formanden, Thomas E. Jermiin (’59) er på valg. 

Bestyrelsen foreslår genvalg.
5. Næstformanden, Aase Randstoft (’74) er på 

valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Niels Heegaard (’78) er ikke på valg, men ønsker 
at udtræde p.g.a. job i udlandet.
Kassereren, Jan Trier (’58) er på valg. 
Bestyrelsen foreslår genvalg til Niels Heegaards 
resterende valgperiode (1 år).

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Carsten Lemche 
(’87); endvidere af Michael Willumsen (’89) som 
juniormedlem til afløsning for Poul Erik Oster
gaard (’86), Michael Rohde (’88) er ligeledes 
kandidat til denne post.

6. Jesper Rothe (’75) foreslås nyvalgt som supple
ant til bestyrelsen.
Følgende foreslås genvalgt: Revisor, Jørn 
Thomsen (’31), suppleant for revisor, Philip la 
Cour (’75), Decisor, Mogens Andreassen (’29) 
og suppleant for decisor, Ebbe Christensen 
(’43).

Herlovianer- Næstformand: Medlemmer:

samfundet Chefsekretær Aase Randstoft 
Duevej 24, 6.

Vicedirektør George Yelken 
Læge Niels Heegaard

BESTYRELSE: 2000 Frederiksberg
31 19 1229

Direktør
Kaj Vang-Lauridsen

Formand: Kontor: 31 26 66 40 Sekondløjtnant
Direktør Thomas E. Jermiin
Bernstorffsvej 176
2920 Charlottenlund
31 63 66 67
Kontor: 33 15 71 20

Kasserer:
Advokat Jan Trier 
Parcelvej 122 A 
2830 Virum 
42 85 25 99
Kontor: 42 88 86 00

Poul Henrik Østergaard
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HERLUFSHOLM 425 ÅR
ONSDAG 23. MAJ 1990

FORELØBIGT PROGRAM:

Kl. 16.00: Busafgang fra Københavns Hovedbanegård (for dem, der vil).
Kl. 17.30: Modtagelsei Klostergården.
Kl. 18.00: Middag i spisesalen.
Kl. 21.00: Dans i festsalen.
Kl. 01.00: Slut og bus retur til København.

Anslået pris pr. person for velkomstdrink, middag, vine og kaffe er 250 kr. Bar for egen regning.
Anslået pris for bustransport til og fra Herlufsholm er 100 kr.
Sommertøj.
Max. antal deltagere er 160. Tilmelding/reservation på nedenstående kupon. Først-til-mølle-reglen vil være 
gældende.

Navn: Årgang:

Ad resse:____________________________________________________________

Tlf. dag: Tlf. aften

Ledsagers navn:______________________________________________________

Bindende tilmelding □ Eller reservation med mulighed for at der bliver udsolgt □

Sendes til:
Thomas Jermiin, Inter-Media A/S, Postboks 2089,1013 København K.

(Tag fotokopi eller skriv kuponen af, hvis du vil undgå at klippe i blade)

Herlovianeren
Redaktion: I nd I eve ri ngsterm i ner: NB! På grund af425 års
Oberst N.E.A. Møller 1. feb. til marts nr. jubilæet 23. maj d.å.
Holsteinborgvej 100 1. maj til juni nr. vil juni-nummeret først
4243 Rude 1. sept. til okt. nr. udkomme 15. juni.
53 75 92 01 1. nov. til dec. nr.
Personal iaredaktør: Adresseforandringer:
Fuldmægtig, cand.polit. Se næstsidste side
Henrik Bahn-Petersen 
Solvej 8, l.tv.
3400 Hillerød
42 26XL2 46

Tryk:
Dagbladets Trykservice 
4100 Ringsted

Kontor: 31 29 21 00 ISSN: 0901-7712
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Trollemorgen 14. januar 1990
Sven Bjørnholm (’46)
Trolletaler i Herlufsholm Kirke vari år docent, dr. phil. Sven Bjørnholm. Tjente 
som værnepligtig og reserveofficer ved Gardehusarregimentet, hvor han blev 
kaptajn (major) 1961. løvrigt en videnskabelig karriere. Cand. polyt. (kemi) 
1953, dr. phil. 1965, docent 1968.

Knyttet til Niels Bohr Instituttet fra 1955 ti! i dag. Studie- og forskningsop
hold ved kernefysiske Universitetsfakulteter, læreanstalter og institutter i Paris, 
Californien, Dubna (USSR), Darmstadt og Rio de Janeiro.

Medlem af bl. a. Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, Energirådet, 
Videnskabernes Selskab, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Akademiet 

for Fremtidsforskning samt beslægtede, især EF organer.

Kære Diple og Dapie, Piger og Dren
ge, Store og Små.
Nu er vi så ved punkt to i programmet 
for denne mindemorgen for stifteren af 
jeres skole. Nogle af jer har lige lagt 
stemmer til de ord, som han selv skrev 
for mere end 400 år siden. Andre diple 
sang dem i min tid, og nye vil gøre det 
efter jer, år efter år. Selvom det er 
mere end 400 år siden Herluf Trolle 
døde, fejrer vi ham med stor højtide
lighed hvert eneste år. Det er meget få 
der opnår det. Andre store mænd og 
kvinder fra vores historie, ja selv kon
gerne, bliver ikke mindet på samme 
eftertrykkelige måde.

Hvis man er et opvakt ungt menne
ske vil man måske føle trang til at spør
ge om det nu er rimeligt. Var Herluf 
Trolle virkelig så enestående? Hjælper 
det hvis vi tager Birgitte Gøye med i 
regnskabet? Er det hele ikke lidt over
drevet? Det er i hvert fald spørgsmål 
jeg har stillet mig selv til denne lejlig
hed. Og jeg vil gerne dele med jer hvad 
jeg er kommet frem til, - så godt det 
lader sig gøre i de 10-15 minutter af 
morgendæmringen, som vi har til rå
dighed.

Man kan nok ikke sige, at Herluf 
Trolle var så enestående at han over
stråler alle andre. Det kan man ikke. 
Men det er også forkert at sige, at han 
bare var en rig mand, der ingen børn 
havde, og derfor fandt på at oprette en 
skole, som kunne føre hans navn vide
re. Herluf Trolle var et stort og spæn
dende menneske. Og den tid han leve
de i var en spændende tid med store 
omvæltninger.

Amerika var blevet opdaget kun 
tyve år før Herluf Trolle blev født. Der
med var der sat en proces igang som 
skulle føre til dybtgående ændringer af 
det internationale handelsmønster. 
Østersøhandelens betydning dalede og 

! førte til store spændinger mellem de 
nordtyske handelsbyer, forenet i Han- 
saforbundet, og de danske handelsin
teresser.

Samtidig skærpedes behovet for na
vigationsmidler der kunne bruges på 
de åbne have. Det førte til et opsving i 
interessen for stjernernes og især pla
neternes bevægelser på himlen. Og det 
endte med den rystende erkendelse, at 
Skaberen havde anbragt solen og ikke 
jorden i centrum af sit univers.

Martin Luther startede sit oprør 
mod Paven i Rom året efter Herluf 
Trolles fødsel. Det oprør indeholdt re
volutionerende tanker om forholdet 
mellem det enkelte menneske og Gud, 
og om kirkens rolle som formidler her
af. Men det lagde også op til en revolu
tion af samfundsordenen. Det Euro
pæiske Fællesskab, organiseret af den 
katolske enhedskirke, skulle ophæves. 
Kirke og stat skulle ikke være ligestil
lede. Kirken skulle stå under fyrstens 
beskyttelse i hver sit land. Den gejst
lige stand måtte se sine privilegier og 
enorme jordbesiddelser afviklet.

Samfundets øvrige erhvervs- og in
teressegrupper - bønder, borgere og 
adelige - blev også berørt hver på sin 
måde af de nye strømninger. Det dre
jede sig om vitale interesser for hver 
gruppe. I Danmark førte det til den 
blodige og langvarige borgerkrig, Gre

vens Fejde, som udkæmpedes da Her
luf Trolle var mellem 16 og 20 år. Re
sultatet af borgerkrigen blev, at vores 
første Lutherske konge, Christian d. 
III, sammen med adelsstanden, satte 
sig tungt og solidt på magten. Det var 
altså en spændende tid - ligesom jeres 
egen tid er det. Nok til at gøre et ungt 
menneske ør i hovedet.

Hvor finder vi nu Herluf Trolle i alt 
det. Og hvad har det med Skolen at 
gøre?

En hel del, viser det sig. Inde bag 
alteret står Herluf Trolles rustning, og 
på gravmælet er han fremstillet som 
en rigtig krigsmand i panser og plade. 
Det var han også. Som 1 nok ved, døde 
han af de sår han pådrog sig i søkamp 
mod svenskerne, hvor han som øverste 
admiral anførte den danske flåde. Men 
han var mere end en kriger. Han var en 
lærd mand, der kunne sin latin. Og la
tin var jo de lærdes sprog dengang, li
gesom engelsk er det idag. Han må 
have kunnet det godt. For da han skul
le dø og trængte til at gøre status over 
sit liv og tale sin saligheds sag med sin 
ungdomsven, Niels Hemmingsen, så 
foregik det på latin. Herluf Trolle ville 
nemlig ikke så gerne have, at Fru Bir
gitte skulle blive klar over hvor alvor
lig situationen var.

Han var lærd. Man han forstod også 
at omsætte sin lærdom i handling. 
Ægteskabet med Birgitte Gøye gav 
ham som 32-årig rådighed over bety
delige midler. Ved klog og energisk 
brug af dem kom han til at fremstå 
som en af tidens fremtrædende er- 
hvervsmænd. Først og fremmest som 
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ejer af store og veldrevne godser. Men 
han var også med til at sætte gang i 
den oversøiske handel, under indtryk 
af de store opdagelser, og han deltog i 
et konsortium til oprettelse af et bjerg
værk i Skåne.

Alt det medførte også at han be
klædte en lang række offentlige hverv: 
Som lensmand forskellige steder, sene
re som admiral og i en lang periode 
som stiftslensmand på Sjælland, hvor 
han havde overopsyn med Sjællands 
kirker og skoler. Det krævede balance
kunst, hvor hans egne interesser, hans 
stands interesser og kronens eller sta
tens interesser skulle vejes mod hinan
den. Under en strid om fordelingen af 
de store indtægter fra lenene, gik han 
energisk og med held ind for adelens 
interesser. Han fik sat en stopper for 
statens forsøg på at tilrane sig en større 
del af udbyttet. Han har sikkert kun
net være barsk.

Der er mere at berette, men den 
slags forklarer jo ikke at I er stået tid
ligt op i dag og kommet herover i kir
ken i stiveste galla.

Det kræver at vi ser lidt nærmere på 
Herluf Trolles lærdomsforløb. Latinen 
lærte han herhjemme, på latinskole. 
Men så drog han udenlands. I 1536. 
Det var reformationsåret og han var 
tyve år. Hvor skulle han tage hen? Re
formationen have sit udspring i Sach
sen hvor Luther var den store åndelige 
fornyer. Men det var en anden af refor
mationens fædre Melanchton, profes
sor ved Universitetet i Wittenberg i 
Sachsen, der forbandt den åndelige el
ler ideologiske fornyelse med kravet 
om klassisk lærdom. Uden uddannel
se, baseret på solid lærdom, ville den 
nye bevægelse ikke kunne vinde fod
fæste, mente Melanchton. Herluf Trol
le blev hans elev, i året efter fulgte 
Niels Hemmingsen. Begge bevarede 
de en livslang forbindelse med deres 
store lærer. Det år Herluf Trolle som 
helt ung tilbragte i den nye bevægelses 
idemæssige centrum satte dybe spor i 
hans sind. Det kom til at præge hans 
videre uddannelse, ja hele hans liv.

Melanchton så, og med ham Herluf 
Trolle, at opløsningen af den katolske 
kirkes vældige organisation efterlod et 
stort tomrum i samfundet. Det gjaldt 
hospitalsvæsen og fattighjælp, her
bergsvæsen og ikke mindst skolevæsen 
og de højere uddannelser. Herluf Trol
le må have fornemmet at her var et 

problem, hvis konsekvenser rakte 
langt frem i tiden. I hvert fald var han 
fra starten parat til, ved siden af sine 
talrige andre gøremål, at betænke nød
lidende latinskoler med gaver når der 
var behov. Han hjalp også mange unge 
mennesker på individuel basis til en 
universitetsuddannelse.

Herfra er der dog endnu et spring til 
at stifte en kostskole, og satse hele sin 
efterladte formue på dette ene formål. 
Hvor kom den ide fra? Uden den var 
vi jo ikke her.

Her må vi igen til reformationens 
centrum, Sachsen. Sachsen havde fået 
en fyrste, Moritz hed han, som gik ind 
for at omsætte reformationsideerne til 
samfundsmæssig praksis. Et af resul
taterne var, at der i 1543 blev oprettet 
tre lærde kostskoler. I Pforta, Meissen 
og lidt senere i Grimma. Der skulle 
»adelsbørn og andre optugtes og lære, 
kirken og riget til gavn og bedste« - 
som det hed. Herluf Trolle og Birgitte 
Gøye var i Sachsen i 1548 - altså fem 
år senere. De var med i brudefølget for 
Christian d. Ill’s datter Anna, som 
skulle giftes med en bror til kurfyrst 
Moritz. Birgitte var faktisk veninde 
med Anna. Herluf og Birgitte har sik
kert hørt om de nye skoler ved den lej
lighed. Og forbindelsen blev holdt ved- 
lige. Anna, som senere blev kurfyrstin
de, skaffede flere unge danske ind på 
skolen i Meissen. Den anordning som 
Herlufsholm fik fra starten, har så 
mange lighedspunkter med de Sachsi
ske, at der ikke kan være tvivl om hvor 
skolens forbillede skal søges.

Nu ved vi så hvor ideen kom fra. 
Men beslutningen var helt og holdent 
Herluf Trolles egen, - sammen med 
Birgitte Gøye. Og dermed var det også 
hans velfortjente held. For det viste sig 
jo at ideen duede. Skolen har haft den 
betydning han ønskede og er idag så 
livskraftig som nogensinde.

Herluf Trolle og Birgitte Gøye traf 
altså en stor beslutning, da de fandt på 
at oprette en skole hernede. Det har 
jeg haft stor glæde af, og det har I vist 
også. De satte sig selv et minde, der 
har levet i mere end 400 år. Men det 
kunne de umuligt have forudset. På 
den måde var de bare heldige.

Og dog, hvis I ellers har fulgt med, 
så vil I sikkert kunne indse, at de var 
langt fra at træffe den heldige beslut
ning i blinde. De havde begge gjort en 
alvorlig indsats for at få en ordentlig 

uddannelse, de var åbne og levende 
mennesker der fulgte udviklingen i 
verden omkring sig, de var på forkant 
med hvad der skete. Og de kunne skel
ne væsentligt fra uvæsentligt når de 
skulle omsætte deres hensigter til 
praktisk gerning. Det er den baggrund 
vi skal se deres beslutning på.

Heldet tilsmiler den der har for
beredt sig på det, siger amerikanerne. 
»Luck favors the prepared mind«.

Det er Herluf Trolles og Birgitte 
Gøyes levned gode eksempler på. Og 
det var det jeg gerne ville fortælle jer.

□

Herlovianer - 
Lightere
I nr. 67 bragte HERLOVIA- 
NEREN på side 769 en annon
ce for lightere med stifternes 
slægtsvåbener indgraveret.

Annoncen fik Jørgen O.H. 
Crüger (’46) ud af busken, ikke 
blot med en bestilling, men også 
med historien om den udform
ning, som våbenerne har her og 
talrige andre steder på og i for
bindelse med Herlufsholm.

Crüger fortæller nemlig i en 
korrespondance med annoncø
rerne og med Heis, at det er 
ham, der er ophavsmanden.

I mellemskolen havde han 
kunstmaler Albert Svendsen 
som tegnelærer. Denne lagde 
engang mærke til en trolde
fremstilling, eller om man vil, 
Trollefremstilling, fra Crügers 
hånd, og da der skulle fremstil
les julekort til skolen, blev det 
betroet Crüger at lave forsiden 
med de to våbener. □
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Jens Bo Berthelsen 
c/o Fabrikant Keihn Berthelsen 
Kyst vejen 12 
Strøby Egede 
4600 Køge

Thomas Claes Bingen Christensen 
Danasvej 38. st.th.
1910 Frederiksberg C

Bjarke Bornemann Christensen
Adilsvej 8, st.th
2000 Frederiksberg 31 86 36 94

Jacob Oasen 
c/o Ole P. Clasen 
Bolbrovej 34 
4700 Næstved

Peter Jannik Colquhoun 
c/o Robin Stuart Colqhoun 
Tulstrupgård 
3230 Græsted

Kis Maibritt Damgaard
Fersken vej 73
4700 Næstved

Niels Rudolph Estrup 
c/o Proff. Hector Estrup 
Skaføgaard 
8544 Mørke

Caroline Garth-Gruner 
Sparresholm
4684 Holme-Olstrup

Heidi Susanne Normann Hansen 
c/o Finn Normann
Morelvej 11 
4700 Næstved

Christian Ulrik Hauch
Viggo Jarls Kollegium
Bredevej 129, 
vær. 1.-07
2830 Virum 42 85 41 27

Birgitte Elly Holm 
c/o Verner Holm 
Kongsnæsvej 11 
4700 Næstved

Henriette Stampe Holst 
c/o Peter Stampe Holst 
Bysøvej 3 
4720 Præstø

Bettina C. Stampe Holst 
Hans Schourupsgade 8 4.th 
8000 Århus C

Charlotte Høm 
c/o Niels Stellan Høm 
Carit Etlars Vej 2. 1. th.
1814 Frederiksberg C

Hanne Høeg Jensen
Amicisvej 8 
1852 Frederiksberg C

Charlotte Skjødt Jensen 
Rævehøj vej 36. vær 1210 
2800 Lyngby

Henrik Peter Jensen 
c/o Edel Bruhn Jensen 
Rønnevej 8 
4700 Næstved

Stud.polyt. Morten Raaschou Jensen 
Kollegiebakken 9, vær 405
2800 Lyngby 42 88 99 84

Tommy Jensen
c/o Køkkenleder Inger Jensen 
Hougårdsvej 50, 3. tv.
8220 Brabrand

Jørgen Peter Johansen 
c/o Dir. Jørgen Erik Johansen 
Bernhard Olsens Vej 18 
2820 Virum

Anders Jørgensen
Hedebygade 28. l.th 
1754 København V

Anne Sophie Kierkegaard 
c/o Adv. Axel Kierkegaard 
Kildeskovvej 45 
2820 Gentofte

Anders Kjellberg 
c/o FN Official Vagn Kjellberg 
2-1-17 Shoto
Shibuya-Ku, Tokyo 150
Japan

Studerende Kaj Helmut Kraft Kristensen 
Ålekistevej 21 
Vester Assens
7990 Øster Assens

John August Kristiansen
Kampsax Kollegiet.
Kollegiebakken 9, vær. 3012
2800 Lyngby 42 88 15 55

Brian Rene Larsen 
c/o Ib Larsen
Krogagervej 13 
4700 Næstved

Eva Karlskov Larsen
Løvegade 9 B-3
4200 Slagelse 53 53 46 07

Julie A.M. Salicath Laurance 
c/o Squadron Leader M. Laurance 
Magelvænget 6 
2920 Charlottenlund

Rasmus Aaen Madsen 
c/o Erik Impgaard Madsen 
Duelundsvej 58 
4700 Næstved

Pernille Kjær Marcussen
Vejleøgårdvej 14 
4700 Næstved

Signe Cathrine Marschall 
c/o Distriktsi. Bjørn Marschall 
P.U. Bruuns Vej 21
5600 Fåborg

Jimmy Stryhn Meyer 
c/o Hans Meyer Hansen
Gustav Wieds Vej 9 
4700 Næstved

Virginia Christina Mortensen 
Nordgården 4, 2.tv
4600 Køge 53 66 16 09

Gitte Mølschow 
c/o Holst
Kodrivervej 19 
4700 Næstved

Peter Nellemann
Peter Vedels Gade 6, 3. sat
2300 København S 31 57 96 85

Lars Nielsen 
c/o Mads Nielsen 
Herluf Trolles Vej 13 
4700 Næstved

Karsten Nielsen 
c/o Henning Nielsen 
Maglegårdsvej 26 
4700 Næstved

Jesper Nielsen 
c/o Svend Nielsen 
Irisvej 32 
4700 Næstved

Hanne Deckers Nielsen 
c/o Svend Nielsen 
Ved Skolen 10 
4700 Næstved

Karina Pitzner 
c/o Marianne Pitzner 
William Bendix Vej 14 
3360 Liseleje

Carl Christian Randow 
c/o Sekr. Medeleine Ennerfelt 
Baldrianvej 6 
2900 Hellerup

Merete Ancher Rasmussen 
c/o Carl Ancher Rasmussen
Adalsvej 5 
4720 Præstø

Claus Jacob Rasmussen 
c/o Teddy Rasmussen 
Brorsonsvænge 6 
4700 Næstved

Mikkel Rohde
Sindshvilevej 5 A. l.th
2000 Frederiksberg 31 87 88 13

Barbro Wivi Saul 
c/o Erik Saul 
Brøderup Ungdomskole 
4733 Tappernøje

Signe Merete Skjoldager 
Hostrups Have 21.4.
1954 Frederiksberg C

Kristina Riegels Thomsen 
Torbenfeldtvej 25. 2.tv 
2700 Brønshøj

Pernille Uldall Urne
Tovværkgade 5 A. 2.sal, lejl. 8 
2300 København S

Jannik Vaa 
c/o Production Manager Sv. Vaa 
Bernstorffsvej 33 A 
2900 Hellerup

Jens Vang-Lauridsen 
c/o J. Vang-Lauridsen 
Købmagergade 43 
1150 København K

Johannes Viereck
c/o Bedriftssundspi. G. Viereck 
Cort Adelers Gade 12, 1. tv.
1053 København K
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Betina Vinther 
c/o Insp. B.E. Vinther 
Ewaldsvænge 1 A 
4700 Næstved

Iwan Waltenburg 
Højeloft Vænge 81 
3500 Værløse

Peter Ward 
Jagtvej 55, 2. tv. 
2200 København N 31 83 67 72

Malerlærling Kristine Marie Foss 
Dronningens Tværgade 57, 2.tv.
1302 København K 33 14 86 56

Alice Catharina Eliza Wassard 
c/o Mogens Mathias Wassard 
Marienlyst 3
4760 Vordingborg

Lesley Robert Franck 
c/o Flemming Franck
Lyngbakken 12
4700 Næstved

Kristian Haagen
c/o Bierlich & Hinnum & Partners
12 Fulton News
Porchester Terrace
W2 3Y London
ENGLAND

Per Epling Johansen 
c/o Ib Johansen 
Skovbrynet 44, si. 
4700 Næstved

Alette J. Lieberkind Jørgensen 
c/o Aase Jørgensen 
Hvedevænget 33 
4700 Næstved

Lisbeth Knudsen 
c/o Hans Henrik Knudsen
Odensevej 161 
4700 Næstved

1989
Sidsel Marie Blegvad Andersen 
c/o Kaj Blegvad Andersen 
Ambass. i Dhaka 
Udenrigsministeriet, Postafs. 
Asiatisk Plads 2 
1448 København K

Ulla Peiter Andersen 
c/o Poul Erik Andersen 
Ærtebjergvej 7 
4700 Næstved

Tom Anneberg 
Skodsborg Strandvej 59 
2942 Skodsborg

Annemette Birch 
c/o Claus Birch 
Alfehøjen 5 
4700 Næstved

Rikke Bronee 
c/o Finn Bronee 
Ewaldsvænge 2 
4700 Næstved

Christina Lock Carlsson 
c/o Mogens Carlsson 
Kastanjevej 6 
2960 Rungsted Kyst

Sune Sebber Christensen 
c/o Ole Christensen 
Vandstedgaard
Kirkevej 20. Barmer 
9240 Nibe

Morten Engel 
c/o Søren Engel 
Dragerupgaard 
4300 Holbæk

Thalia Marie Estrup 
c/o Christian Estrup 
Rådved-Kjærsgaard 
8700 Horsens

42 80 48 55

42 86 40 36

98 35 52 24

53 43 46 22

75 65 64 33

Ida Louise Halberg 
c/o Per Halberg 
Älgvägen 8 N 
S-302 70 Halmstad 
Sverige

Lars Korgh-Madsen 
c/o Jens Krogh-Madsen 
Herlufs Holm Alle 2 
4700 Næstved

035 30 619

Lykke Remond Bolvig Hansen
Niels W. Gadesvej 125
4700 Næstved

Thomas Høgholm Hansen 
c/o Jørgen Høgholm Hansen 
Rødtjørnevej 5 
4700 Næstved

Jakob Holm Hansen 
c/o Aase Holm
Christian Winthers vej 17
1860 Frederiksberg C

Peter Bo Hemmingsen 
c/o Kirsten Hemmingsen 
Ternehaven 75
4000 Roskilde

Peter Lisager Holst 
c/o Aksel Holst 
V-L/Salazar LDA 
Av. De Olivenca 95 
-8000 Faro 
Portugal

Robert William Holst 
c/o Susan Holst 
101 Av. Mozart 
F-75016 Paris 
France

31 21 84 71

42 36 38 57

53 45 55 62

041 099 700

Christian Frederik Høyer 
c/o Bent Høyer Villa Les Iles 
F-06210 Mandelieu
France 009 33 93 49 80 14

Jan Poul Kortland 
c/o Jan Kortland 
P.O. Box 30181 
Nairobi 
Kenya Nair. 749996

Mogens Alexander Krasilnikoff
c/o Alexander Krasilnikoff
Herthalund 36
4200 Slagelse 53 52 70 64

Lone Kristensen 
c/o Knud Kristensen 
Gustav Wieds Vej 43 
4700 Næstved

Jakob Benedikt Kristensen 
c/o Ejleif Kristensen 
Herlufsholm Alle 86
4700 Næstved

Michael Holm Larsen
c/o Jette Schrøder Hansen
Rødkælkevej 20
4300 Holbæk 53 43 89 00

Mette Schjødt Laursen
c/o Hans Schjødt Laursen
Tidseltoft 4
7100 Vejle 75 82 17 19

Karin Nicoline Mullertz
c/o Thorkild Bjerglund Andersen
Snærildgård
Snærildvej 178
8300 Odder 86 54 13 15

Mette Fischer 
c/o Erik Fischer
St i vej 11
Appenæs 
4700 Næstved

Jane Fode 
c/o Mr. & Mrs. Fode 
Hampton Wafre House 
Docklow. Leominster 
Herefordshire 
England

Line Ilium 
Ringstedgade 
4700 Næstved

Thomas Bruus Jensen 
c/o Ole Bruus Jensen 
Minervavej 67 
6960 Hvide Sande

Janaki Lund Jensen 
c/o Poul H. Jensen 
Erantisvej 1
4171 Glumsø

Michael Werner Jepsen 
c/o Helge Peter Jepsen 
Dcthleffsenweg 2 A 
D-2392 Glucksburg
Vesttyskland

97 31 29 09

009 49 46 31 87 73

Charlotte Monterossi Munch
IHTTI
Himmelrichsstrasse 6
CH-6003 Luzem
Schweiz (041) 230 666

Frederik Wisborg Møller
c/o Karen Wisborg
Enelukket 19
2900 Hellerup 3162 97 94

Sergent Steen Hommel Nielsen
Chefboligen. Kasernen
Louisevej 2 C
6100 Haderslev 74 53 25 66

Jens Malte Nielsen
c/o Jens Malte Nielsen
Fuglslewej 2
Tirstrup
8400 Ebeltoft 86 36 35 01
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Stud.jur. Tina Birgitte Nielsen 
Drejøgade 26 E, 4.
2100 København 0 31 20 12 30

Rikke Mosevang Vinten Nielsen 
c/o Jeppe V. Nielsen 
Heksehøjen 1
4700 Næstved

Jesper Strange Nielsen 
c/o Birgitte B. Nielsen 
Præstø Landevej 27
Mogenstrup
4700 Næstved

Jasper M Vinten Nielsen 
c/o Jeppe V Nielsen 
Heksehøjen 1 
4700 Næstved

Berit E. Skidal Nielsen 
c/o Freder Skidal Nielsen 
Åvænget 7
Mogenstrup 
4700 Næstved

Line Dalby Olsen 
c/o Bent Olsen 
Slagelsevej 61 
4700 Næstved

Jan Bover Olsen 
c/o Carlo B. Olsen 
Ringstedgade 262 
4700 Næstved

Jesper Pedersen 
c/o Karin Pedersen 
Fællesejevej 23 
4700 Næstved

Mikkel Pødenphant 
c/o Knud Jørgen Christoffersen 
Udsigtsbakken 35
4700 Næstved

Mads Bjørn Rasmussen 
c/o Palle Bjørn Rasmussen 
Adelvej 12
8240 Risskov 86 58 96 77

Charlotte Reventlow-Mourier 
c/o Birgitte Collet 
Katholm
8500 Grenå 86 33 17 40

Jeremy Erik Rouse 
c/o David Rouse 
Grønningen 15, 3 
1270 København K 33 15 02 25

Mie Schjøtt 
c/o L. Schjøtt 
Allegade 3 
7323 Give 75 73 12 53

Mikael Stokkebro 
c/o Otto Stokkebro
Herman Bangs Vej 52, 4700 Næstved

Rasmus Ulrik Storm
c/o Anne Birgitte Storm
Av. Armand Huysmans 92
B-1050 Bruxelles
Belgien 009 32 26 47 29 68

Katja Troy
c/o Birte Ammitzbøll Troy 
H C Andersens Vej 29, 2. th. 
4700 Næstved

Jesper Truelsen 
Figenvej 42 B, 1.
4700 Næstved

Inge Vergmann 
c/o Tommy Vergmann 
Solagervej 8
4700 Næstved

Morten Ejby Will 
c/o Peter Will 
Faksingegaard 
Næstvedvej 18
4720 Præstø 42 13 82 17

Michael Peter Willumsen 
c/o Jan Willumsen
Otbanegade 19
2100 København O 31 42 02 00

1990
Thomas Billeschou-Hansen (’88) 
Mårtens Alle 4. 1.
1828 Frederiksberg C

Peter Vedel Nielsen (’88)
Grønnegade 30 
3700 Rønne

Lars M. Svensson (’88)
Toldbodgade 37 
1253 København K

1991
Ryan Frank Hansen (’89) 
c/o Maria Nissen
Kirkevænget 63 
8310 Tranbjerg

Nicolas Reith (’89)
Tibberup Møllevej 13
3060 Espergærde

Øvrige
Brdr. Andersen
Murer & Entreprenører 
Ringstedgade 25
4700 Næstved

Kammerherreinde G. Jermiin 
Lendemosevej 4 A 
2850 Nærum

Gerda Borelli-Møller
Radmand Steins Alle 24 A. 710
2000 Frederiksberg

Centralbiblioteket 
4700 Næstved

Audrey Fenne Frederiksen
»High Marley«
Marley Heights 
Haslemere
Surrey. GU27 3LU
England

Inger-Marie Friis-Hansen
Frobjerg
Omebjerg
4760 Vordingborg

Lars Jacobsen
Ellebjergvej 15
4450 Jyderup 53 47 70 11

Lektor Mogens Jensen 
Herlufsholm
4700 Næstved

A/S Chr. Jessien
Torvestræde 6
4700 Næstved

TV-inspektør Henrik Jørgensen
Christian Winthers Vej 7
2800 Lyngby

Fritze Jørgensen
Skovgården
Egens Kvarter 
4900 Nakskov

Lektor Carsten Levinsen
Røde Hus
Ringstedgade 169
4700 Næstved

Direktør Bent Møller
Lindsnakkevej 15 
6200 Aabenraa

Ketty Mørch
Kildeparken 11 
6740 Bramminge

Sparekassen for Næstved & Omegn
Hjultorvet 18 
4700 Næstved

Odense Universitetsbibliotek
Tidsskriftsafdelingen
Campusvej 55
5230 Odense M
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Sarkofagen
Af N. E. A. Møller (’41)

På Museum Tusculanums Forlag har Han
ne Honnens de Lichtenberg udgivet bogen 
»Tro - håb & forfængelighed« med undertit
len »Kunstneriske udtryksformer i 1500-tal- 
lets Danmark«.

Forstanderen har henledt min opmærk
somhed på bogen, fordi Herlufsholms stifte
re og deres slægter tilbagevendende figure
rer deri. Forstanderen har opfordret mig til 
at gøre gamle herlovianere bekendt med 
bogens fremkomst og specielt foreslået mig 
at nævne de oplysninger, den bringer om 
sarkofagen i Herlufsholms Kirkes kor.

Dette gør jeg hermed, idet jeg pointerer, 
at bogen indeholder betragteligt mere af in
teresse for herlovianere, foruden at den ge
nerelt set er særdeles læseværdig.

Cornelis Floris er mester for sarkofagen 
samt for den lille epitafielignende altertavle, 
som siden 1811 har befundet sig i koret efter 
tidligere at have haft sin plads på alteret. 
Og endelig har han udført den mindetavle, 
som er opsat på korets nordvæg ved siden af 
sarkofagen. Alle tre arbejder er bekostet af 
Birgitte Gøye. De blev opsat samtidigt i 
1568.

Bogen bringer tillige en omtale af den 
»Legattavle«, som Birgitte Gøye lod opsæt
te i Helsingør Set. Olai Kirke, også et Cor
nelis Floris-arbejde og også opsat i 1568. 
Tavlen minder om, at Herluf Trolle og Bir
gitte Gøye stiftede et legat til gavn for Hel
singør Skole.

Foruden de her nævnte arbejder udførte 
Cornelis Floris også gravmonumenterne i 
Slesvig over Frederik I (opsat 1550-52) og i 
Roskilde over Christian III (opsat 1569-75, 
færdiggjort 1580). Dermed er Danmark det 
land, som har den største samling af denne 
kunstners værker uden for Nederlandene.

Birgitte Gøye stod enkedronning Doro
thea nær, og Hanne Honnens de Lichten
berg anser det for muligt, at de to brugte 
monumentgruppen på Herlufsholm som en 
slags pression mod Frederik II forat bevæge 
denne til at bestille et gravmæle over Chri
stian III.

Hvem var Cornelis Floris? Lad os her 
tage nogle korte data fra Fogtdals nye kunst
leksikon. Han hed egentlig Cornelis de Vri- 
endt, fødtes ca. 1514, formentligt i Antwer
pen, døde 1575. Han fik som »romanist« 
stor betydning for spredning af renæssan
cens formsprog i Nederlandene og i Dan
mark. Han udgav omkring århundredets 
midte nogle serier med ornamentstik, som 
skaffede hans stil stor udbredelse. Som arki

tekt skabte han rådhuset i Antwerpen 
(1561-65).

Floris er ikke Nederlandenes eneste re
præsentant i Danmark i 1500-tallet, tvært
imod. Thi de nederlandske kunstnere domi
nerede faktisk fuldstændigt kunsten i Dan
mark. Mange af dem opholdt sig her i lan
det i årevis, og en del af dem indvandrede 
endog, fordi forholdene i hjemlandet var 
urolige. Den italienske renæssance nåede 
Danmark gennem nederlandsk formidling.

1 danske kirker havde der gennem år
hundreder samlet sig rige mængder af 
kunstværker, ofte af høj kvalitet. En æn
dring indtraf med reformationens indførelse 
i 1536. De mange katolske sidealtre, helgen
billeder, relikvieskrin m.v. afskaffedes, og 
mange værdifulde kunstværker ødelagdes 
desværre. Nye arbejder af tilsvarende ka
rakter kom ifølge sagens natur ikke til. Hur
tigt vendte kunsten dog tilbage til kirkeud
smykningen, men nu var det gravmælerne, 
som kom til at udgøre den væsentligste del 
af tilvæksten. Værkerne til erindring om de 
afdøde blev rigere, større og prægtigere, end 
man før havde kendt.

Adelen gik i spidsen, men ikke blot som 
pengemænd, der her tilkøbte sig en kulturel 
status. Der var på den tid en frugtbar vek
selvirkning mellem en kulturelt set meget 
aktiv adel og en på alle områder særdeles 
velorienteret kunstnerverden. Det er herlo
vianere velkendt, senest fremholdt for os i 
årets Trolletale, at Herluf Trolle var en 
blandt mange fremtrædende adelige huma
nister. Også hos adelens kvinder var udsynet 
stort, og det er her nærliggende at nævne 
Birgitte Gøye. Kunstnerne var på deres side 
særdeles veluddannede på en lang række 
områder ud over det rent håndværksmæssi
ge, og der var en bemærkelsesværdig sam
hørighed mellem videnskab, religion, litte
ratur og kunst. Birgitte Gøye og Cornelis 
Floris levede i samme kulturelle univers.

Gravmonumentet på Herlufsholm blev 
det første af sin art, udført for et adeligt par 
i Danmark. Det virkede overvældende, også 
på baggrund af, at det opstilledes midt un
der Syvårs-krigen, som slugte umådelige 
summer.

Adelens og visse borgerliges gravmonu
menter nåede med gruppen i Herlufsholm 
Kirke op på et niveau, som nærmede sig det 
fyrstelige. Men efterhånden udvikledes en 
overhåndtagende stræben efter prestige. Da 
Pernille Oxe lod et stort gravmonument 
over sin mand, admiral Otto Rud, opbygge 

i Vor Frue Kirkes kor, skred Frederik 11 ind. 
Blev det sådan ved, kunne man jo snart ikke 
mere gennemføre en ordentlig kroning!

Modstræbende måtte hun fjerne det. Det 
hele endte med, at kongen ved den såkaldte 
Kalundborg’ske Reces af 21. november 
1576 forbød, at man i kirkerne indrettede 
»nogen begravelse overjorden, forhøjet med 
alabaster eller slig mærkelig bekostning«.

Beskrivelser af sarkofagen er fremkom
met i så megen herloviansk litteratur, at jeg 
vil afstå fra en gentagelse her. En ny, indgå
ende beskrivelse er nu tilgængelig i Hanne 
Honnens de Lichtenbergs bog.

Fhv. rektor i Maribo, Henrik Herlig (’33) 
vil i en senere artikel skrive om mindetavlen 
i koret.

Når vi Trollemorgen går i procession for
bi sarkofagen og mindetavlen, opfylder vi 
Birgitte Gøyes ønske om, at senere slægtled, 
og da især herlovianere besinder sig på, 
hvad hun og hendes mand skabte for ung
dommen. Den ungdom, som til enhver tid 
er Danmarks fremtid.

Vi konfronteres på samme tid med et 
stykke verdenskunst. □

Tour de Herlufsholm
Louis Michaelsen (41)
har indsendt dette billede af adjunkt
E. Dinsens søn, Palle, ca. 1940
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De 190 Herlovianer- 
biografier
I december-nummeret omtalte jeg, at 190 gamle 
herlovianere er optaget i den nyeste udgave af 
Dansk Biografisk Leksikon. Af hensyn til dem, 
der kan være interesserede i at stifte bekendtskab 
med disse levnedsløb, bringes i dette og følgende 
numre en liste over de pågældende med angivelse 
af fødsels- og dødsår og af tidspunktet for deres 
tilknytning til skolen.

Bind 1
Alanus, Hans Jensen (1563-1631) (1582) 
de Albertin, Peter (1710-79) (1729) 
Andreassen, Mogens (1911-) (1929) 
Aquilonius, Bertel Knudsen (1588-1650) 
(senest 1606)
Arenfeldt, Jørgen (1644-1717) (1655-58) 
Aurilesius, Niels Pedersen 
(1601-34) (1614-20)
Bang, F.L. (1747-1820) (1761)
Bang, Jens (1786-1862) (1805)
Barner, Konrad (1836-1903) (1856) 
Barteis, Eyvind (1916-87) (1934) 
Bartholin, Albert (1620-63) (1640) 
Bartholin, Rasmus (1625-98) (1642) 
Becker, Tyge (1812-69) (1830)
Beckman, Henrik (1761-1830) (1778) 
Bencard, Mogens (1930-) (1948) 
Benzon, Niels (1646-1708) (1658-60)

Bind 2
Billeskov Jansen, E J. (1907-) (1926) 
Bindslev, Bjørn (1923-) (1941) 
Bircherod, Jacob (1624-88) (1642) 
Bircherod, Jens Jensen (1623-86) (1635-40) 
Bjørn, Jacob (1561-96) (c. 1571)
Bluhme, C. A. (1794-1866) (1811) 
Boserup, Mogens (1910-78) (1928) 
Brochmand, Hans R. (1594-1638 (1604-11) 
Brochmand, Hans E. (1621-64) (1638) 
Brochmand, Jesper R.
(1585-1652) (1598-1601)
Brochmand, Rasmus E. (1619-62) (1637) 
Brun, Constantin (1860-1945) (1878) 
Bruun, Fr. (1816-91) (1837)
Bruun, Palle (1873-1910) (1891)
Bruun, T. C. (1750-1834) (1767)

Bind 3
Brøndsted, Holger (1889-1969) (1905) 
Bærentsen, Chr. (1862-1944) (1880) 
Carstensen, Georg (1812-57) (1830-31) 
Clan, Julius (1866-1932) (1886) 
Clausen, Sven (1893-1961) (1911) 
Clausen, N. Hjeltc (1866-1955) (1883) 
Crone, V. (1813-87) (1830) 
Dam, Atli (1932-) (1952)
Diderichsen, Børge (1906-89) (1924) 
Diderichsen, Paul (1905-64) (1923)

Af Frantz Wendt (’23)

Bind 4
Dreyer, Erik (1892-1975) (1910) 
Eilersen, Jørgen (1616-86) (1635) 
Fabricius, Hartvig (1887-1972) (1905) 
Falkenstjerne, E E (1854-96) (1872) 
Fasting, Ludvig (1789-1863) (1808) 
Fenger, Christian (1840-1902) (1859) 
Ferdinand, Klaus (1926-) (1944) 
Ferdinand, Lorenz (1921 -) (1940) 
Finsen, Helge (1897-1976) (1915) 
Finsen, Niels R. (1860-1904) (1874-77) 
Forchhammer, Eiler (1890-1980) (1909) 
Forchhammer, Ejnar (1868-1928) (1887) 
Forchhammer, Georg (1861-1938) (1879) 
Forchhammer, Olaf (1881-1964) (1899) 
Forchhammer, Viggo (1878-1967) (1895) 
Frandsen, John (1918-) (1930-34) 
Frandsen, P. M. (1880-1974) (1898) 
Friis, Henning (1911-) (1930) 
Friis, M. P. (1857-1944) (1875)
Friis, Mogens (1623-75) (1634-41) 
Frijs, Mogens (1849-1923) (1862-65)

Bind 5
Gartner, Herman (1785-1827) (1803) 
Gjellerup, S. M. (1838-1910) (1857) 
Grove, E. R. (1756-1847) (1772) 
Hansen, A. L. (1856-1909) (1877)

ad LATIN I 
20’erne
Frantz Wendt (’23) indsendte til sidste 
nummer en karakteristik af adjunkt Aksel 
Volten, i sin tid skrevet af Paul Diderichsen 
(’23) og P.C. Florian-Larsen (’23). Artiklen 
er blevet nærlæst af Sv.E. Smith (’25) og 
O.B. Gylding (’25). De oplyser herefter, at 
de sidste gammelsproglige studenter 
(»klassikere«) ikke dimitterede i 1923, men 
i 1925. Beslutningen om nedlæggelsen af 
linien blev truffet i 1923, men de igang
værende skulle jo gøres færdige, hvilket de 
altså blev i 1925. De vedlægger et foto fra 
maj 1925, visende Volten, som flankeres af 
de gammelsproglige J. Neerup (tv) og H. 
Bernth (th).
Det oplyses endvidere, at også pastor eme
ritus Alfred Andersen dengang var hører i 
græsk og latin. Han var selv herlovianer 
(1869), ligesom også hans søn, stiftsprovst 
K. Hee Andersen (’04) samt dennes søn 
igen, sognepræst i Vordingborg Th. Hee 
Andersen (’46). De vedlægger et foto af 
Alfred Andersen.

Neerup, Volten, Bernth.

Alfred Andersen.

Og så er der -

Donatoren Knud Lindberg, som tidligere er 
blevet omtalt som Kaj Lindberg.
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Da Lorentz Ferdinand blev student for 50 år siden, fik han et kamera og gik straks igang med fotograferingen. I dette og følgende numre 
bringes nogle af resultaterne. Denne gang: 0. tv rektor O. Friis-Hansen, ø. th. lektor Borelli-Møller, n. tv. timelærer V. Skovby og n. th. 
adjunkt E. Frejl.
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Jorden set fra Himlen
Af Peter Stig-Nielsen (’40)

På DC-10 i Thailand, 1980

På opfordring af redaktøren i anledning af 
vort 50 års jubilæum skal jeg forsøge i det 
følgende at give en beskrivelse af mit lev
nedsløb, som det kom til at forme sig efter 
min eksamen i maj 1940 ... en måned før 
resten af holdet fik huerne på.

Det må have været en aften omkring 7. 
maj og efter den skriftlige eksamen, at jeg 
blev ringet op af min bedstefar, der kort for
talte mig, at jeg skulle rejse til Amerika om 
2 uger, og at mine forældre, som boede der
ovre, havde ordnet alle formaliteter i for
bindelse med udrejsetilladelse fra tyskerne. 
Desuden havde man fra skolens side arran
geret mundtlig eksamen for mig inden afrej
se. Jeg blev årets første student 18. maj og 
rejste efter 2 hektiske uger sammen med 
min søster til Tyskland. Vi fløj til Berlin, - 
min første flyvetyr, som jo ikke blev den sid
ste - og ankom til en by, der næppe bar præg 
af at være i krig - normal belysning både i 
vinduer og på gader. Næste dag kørte vi 
med tog via München til Genova, hvorfra 
vi skulle sejle til New ''fork.

Rejsen gennem Tyskland foregik stille og 
roligt, og man havde stadigvæk ikke indtryk 
af, at landet var i krig. Italien var endnu et 
land i fred med sine omgivelser, men der var 
uro i luften, og inden afrejsen med skib måt
te vi stå 12 timer i kø med folk, som alle hav
de travlt med at komme ud af landet. - Det 

viste sig senere, at det var det sidste skib, 
der afgik inden krigserklæringen, som kom 
samme dag, som vi ankom til USA.

Mit ophold i »God’s own country« strakte 
sig over 4 år, hvor jeg gik på Massachusetts 
Institute of Technology (M.I.T.)og blev fær
dig som bygningsingeniør februar 1944. 
Her vil mine studenterkammerater sikkert 
undre sig over, hvorledes dette kunne lade 
sig gøre, da min matematiske kunnen ved 
studentereksamen begrænsede sig til en vag 
forestilling om, hvad cosinus og sinus egent
lig var for noget. Universitetet ligger i Bos
ton, og jeg blev optaget på et såkaldt »Fra
ternity« - og blev dermed en slags »legebro
der«.

Optagelsen af 10 aspiranter i dette fælles
skab var noget af en oplevelse og strakte sig 
over 4 dage og 3 nætter, i hvilken periode vi 
ikke fik nogen form for hvile, idet vi om da
gen blev holdt i ånde af »brødrene« og om 
natten blev sendt på specialopgavaer som 
f.cks. at hjembringe primadonnaens kysk- 
hedsbælte efter det lokale pornoshow, hvor 
hun optrådte ved sidste forestilling kl. 
02.00. En anden interessant opgave bestod i 
midt om natten at bryde ind i Zoologisk 
Have og derfra hjembringe ekskrementer 
fra 10 forskellige dyr. Ved hjemkomsten blev 
resultatet anbragt i papbægre, og vi blev 
bedt om med bind for øjnene at identificere

»producenten«.
At slukke en ildebrand, som »brødrene« 

havde antændt i kælderen, når det skal gø
res med vand i munden springende fra 3. sal 
og fra trappeafsats til afsats, er heller ikke 
nogen let opgave. Det skal i øvrigt bemær
kes, at vi alle 10 i dagene før optagelsen hav
de skåret vore individuelle numre i spejl
skrift i et fladt brædt med håndtag - dette 
blev af »brødrene« flittigt benyttet til smæk 
på vore numser, hvis vi ikke adlød deres 
mindste befaling eller løste de opgaver, de 
stillede os, tilfredsstillende (f.eks. at identi
ficere de føromtalte tyvekoster fra Zoolo2 
gisk Have). Hver aften blev der stillet op til 
»numse-parade«, hvor særligt ømme punk
ter eller blå mærker blev noteret af hensyn 
til fremtidige smæk i bagen. I øvrigt skal det 
bemærkes, at straffen for at grine i løbet af 
disse dage var indsmøring med skosværte i 
ansigtet.

Jeg var heldigvis sort i hovedet det meste 
af tiden og slap nådigt fra smækkene, me
dens nogle af mine kolleger opnåede at få 
knækket et par brædder over enden grundet 
manglende humoristisk sans. Den sidste nat 
blev vi med bind for øjnene kørt ud og efter
ladt dybt inde i en skov 70 kilometer nord 
for Boston og skulle så være hjemme igen 
næste morgen. Vi gik 30 km i sne og is (dette 
var midt i februar), inden vi fandt et par 
taxaer, som kunne køre os hjem. Om afte
nen blev vi så optaget i broderskabet og kun
ne glæde os til det følgende år, hvor det var 
vores tur til at plage næste generation. Det 
blev til 4 gode år på M.I.T., hvor jeg lærte 
amerikanerne at kende som et utroligt ven
ligt, hjælpsomt og gæstfrit folkefærd. I de
cember 1941 gik USA selv ind i krigen, og 
fra nu af blev næsten alle indkaldt til ingeni
ørtropperne efter afsluttende eksamen. Selv 
ville jeg uden tvivl have delt samme skæbne 
med mine holdkammerater, hvis ikke jeg 
ved et tilfælde havde mødt en dansk pilot, 
som gjorde tjeneste i RAF. Jeg meldte mig 
næste dag, men blev først indkaldt 5 måne
der senere.

Tilfældet har spillet en stor rolle i mit liv, 
og ved et nyt tilfælde mødte jeg på vej i to
get til Moncton i Canada, hvortil jeg var 
blevet indkaldt, et par engelske RAF-piloter, 
som var på ferie. De understregede, at det 
var særdeles vigtigt, at jeg blev optaget som 
dansk borger, selv om jeg var født i England, 
da jeg ellers ikke havde nogen chance for 
pilot-uddannelse, hvilket senere viste sig at 
være helt korrekt. Det var en broget blan
ding af alle nationaliteter, som mødtes på 
basen i Moncton. Der var belgiere, hollæn
dere, englændere, polakker, indere og folk 
fra Trinidad og Jamaica m.m. Af denne 
samling husker jeg især en inder ved navn 
Carlton Emanuel Kairuhle. Han var særde
les velnæret med en stor guldfortand og et 
evigt grin om munden. Han vakte stor op
mærksomhed både hos sine overordnede og 
os menige ved konsekvent at komme for sent 
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til morgenparaden efter en weekend-orlov. 
Her forklarede han så, at han havde været 
på besøg hos en pige, og at han i øvrigt var 
svaret på alle jomfruers bøn: En kyndig læ
remester med ansvar for deres grundlæg
gende seksual-uddannelse.

Denne frimodige oplysning gav ham dog 
ikke senere adgang til videreuddannelse til 
pilot, idet kun 3 - en belgier, en hollænder og 
jeg selv en skønne dag blev sendt til Toronto, 
hvor elementær-flyveskolen lå. Senere fore
gik den praktiske flyveuddannelse i York
ton, Saskatchevan (vinter i 30 graders kul
de) og Souris, Manitoba (sommer i 40 gra
ders varme). Holdet, vi sluttede os til, be
stod udelukkende af 55 englændere, og da 
vi afsluttede vort kursus samtidigt med, at 
krigen sluttede, var over halvdelen sorteret 
fra. Vi blev nu sendt hjem til England, og 
det var slut med al flyvning.

Jeg blev afmønstret i maj 1946 og skulle 
som ingeniør begynde at bore efter olie i Jyl
land, da tilfældet atter greb ind i mit liv. Jeg 
mødte ved en middag Erik Infeld, som hav
de gjort tjeneste i Little Norway under kri
gen. han varp.t. chef forsportsflyveklubben 
og manglede kvalificerede instruktører. Et 
tilbud om et sådant job sagde jeg ikke nej 
til, og fra den dag blev al ingeniør-uddannel
se og -viden lagt definitivt på hylden. Jeg 
Høj for sportsflyveklubben i 2 år indtil marts 
1948, hvor jeg blev ansat som instruktør i 
Marinens Flyvevæsen. Her gjorde jeg så tje
neste på Avnø og Karup og havde den glæde 
senere i SAS at flyve med mange af mine 
gamle elever fra den tid.

I juni 1949 blev jeg ansat i DDL - senere 
SAS - og fløj dertil pensionen juli 1981. Det 
var 32 dejlige år, hvor jeg begyndte som 
styrmand på den gamle DC-3. Efter blot 4 
måneder blev jeg sendt til Stockholm og 
gjorde herfra tjeneste på langruterne til 
Syd- og Nordamerika, indtil jeg i begyndel

sen af 1952 vendte tilbage til København for 
at blive udnævnt til kaptajn på DC-3. Nu 
fulgte nogle interessante år, hvor vi fløj det 
meste af den tyske indenrigsflyvning med 
ophold i Tyskland op til en uge. Min noget 
forældede grunduddannelse hos »Fisten« 
kom mig her til gode, selv om han nok ville 
have korset sig, hvis han havde hørt min 
grammatikalske formulering af det tyske 
sprog. Hamburg, München, Stuttgart og 
Frankfurt, hvor vi overnattede, var endnu 
stærkt mærket af krigen - nøden var stor, og 
meget kunne fås for en pakke cigaretter. Fra 
München fløj vi til Wien ad en meget smal 
korridor kontrolleret af Russerne, som end
nu besatte Østrig. Selv ikke dårligt vejr be
rettigede til afvigelse fra denne rute, hvorfor 
det specielt om sommeren i kraftigt torden
vejr var lidt af en oplevelse at gennemføre 
disse ture.

Fire år senere blev jeg omskolet til DC- 
6/7 og fløj derefter igen langruter, specielt 
til New York, som jeg jo kendte fra gamle 
dage, og hvor mine forældre stadigvæk boe
de. Flyene var væsentligt større, med mere 
automatik og med trykkabine, som mulig
gjorde større flyvehøjde og dermed bedre 
vejr, men det var stadigvæk en lang og sej 
omgang fra København til N.Y. via Prest
wick, Gander - det meste af tiden om natten 
- og med tidsforskel i vente, når man kom 
frem og skulle sove.

I januar 1959 begyndte jeg omskolingen 
til Caravelle. SAS blev det første selskab i 
Europa, som introducerede jetfly på ruter
ne. Jeg var med til at hente vort første fly på 
fabrikken i Toulouse og overværede, hvorle
des dåben med champagneflasken måtte 
gentages 5 gange, førend det lykkedes at 
knække den på flyets næse. Vi havde nu fået 
et fly, som fløj både hurtigere og højere, end 
vi var vant til, men det store brændstoffor
brug tillod ikke de store afvigelser fra den 
planlagte flyveplan. Ruterne fordelte sig 
mellem Europa og Mellemøsten. Da turene 
ofte var op til en uge lange med ophold i 
Athen, Istanbul, Cairo, Beirut og Rom, var 
der rig lejlighed til at genopfriske historie og 
oldtidskundskab på nært hold. I 1966 blev 
det min tur til at få en udstationering, dvs. 
fast bolig i udlandet med familien. Familien 
- kone, 4 børn og hund - rejste en kold janu
ar-morgen til Beirut med et forventet op
hold på 18 måneder. Jeg var på dette tids
punkt flyvechef i SAS, men havde ikke 
svært ved at rive mig løs fra kontorstolen og 
gå i gang med min nye opgave. Den var fak
tisk utrolig nem, idet jeg hver lørdag aften 
fløj til Abadan og efter 5 timer vendte til
bage til Beirut. Dette gentog sig om tirs
dagen blot med den forskel, at turen gik til 
Cairo via Damaskus - i virkeligheden en 
lang ferie.

Det blev en dejlig tid, hvor vi kørte utro
ligt meget rundt i det smukke land både i 
dale og bjerge på de dårligst tænkelige veje

- og i en noget særpræget trafikkultur. Med 
Allah ved deres side kørte libaneserne frygt
løst med fuld fart gennem skjulte bjergsving 
eller overhalede, hvor dette var forbundet 
med direkte livsfare. Vi slap nådigt, idet vor 
bil kun fik én påkørsel, da den stod parkeret 
neden for vor bolig - den ansvarlige taxa
chauffør undskyldte sig med, at han var fal
det i søvn.

Den lokale indstilling til retfærdighed 
kunne nok til tider virke noget fremmedar
tet, som f.eks. da vi på en hovedvej passere
de en sæk, som indeholdt en kvindekrop 
uden hoved. Forklaringen var, at hendes 
broder for at redde familiens ære - hun var 
gift, men havde indledt et forhold til en an
den mand - havde skåret hendes hovede af 
og afleveret det i familiens skød. Vi fik også 
at vide, at vi ved påkørsel af et menneske 
skulle forlade gerningsstedet hurtigtst mu
ligt og melde os til politiet i Beirut - ellers 
var chancen for lynchning stor. Da Allah 
ifølge Islam har forudbestemt hvert menne
skes skæbne, forstår man, hvorledes vor hus
hjælp affærdigede alle livets besværligheder 
med de to ord »never mind« - hos os hed hun 
aldrig andet. Den korte krig i j uni 1967 satte 
en stopper for vort ophold i Libanon, hvorfra 
vi blev evakueret til Athen og hjem til Dan
mark.

Jeg havde egentlig kun én ubehagelig op
levelse i løbet af min tjenstgøringstid på 
Caravellen, og det var, da jeg en sen aften i 
februar 1960 blev sendt til Ankara som 
medlem af en havarikommission, som skulle 
opklare årsagen til flystyrtet med et af vore 
caravelle-fly. Maskinen var totalt knust og 
lå i et øde, bjerrigt område. Uheldigvis be
gyndte det at sne kort tid efter ulykken, hvil
ket vanskeliggjorde eftersøgningen af samt
lige vragdele, som er absolut nødvendige for 
at fastslå ulykkesårsagen. At den lokale be
folkning var ivrige souvenirjægere gjorde 
ikke sagen lettere, og vi måtte faktisk rundt 
i den nærmeste landsby og tilbagekøbe de 
stjålne vragdele. En sådan oplevelse gør al
tid et ubehageligt indtryk på én - jeg havde 
selv fløjet med den forulykkede styrmand 
kun 2 uger inden havariet. □

Fortsættes i juni-nr.
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Biblioteksvirksomheden 
på Herlufsholm
Af N. E. A. Møller (’41)

Kim Jensen, 8. kl.

klart, at skolebiblioteket ikke længere kunne 
rummes i lokalerne i Klosterbygningen. 
Samlingen var vokset så meget, at man tviv
lede på, at etageadskillelsen kunne blive ved 
med at bære vægten. Desuden var man op
mærksom på den store risiko for uopretteli
ge tab i tilfælde af brand.

Følgelig opførtes biblioteksbygningen 
ved Nyvej, over for Sus. Den var brandsik
ker og rummelig. Arkitekt Gotfred Tvede 
indrettede den med én stor hal, hvori reoler
ne med de nu ca. 40.000 bind opstilledes i 
to etager. I en lille udbygning indrettedes 
kontor, avissamling m.v. Bygningen, som 
blev indviet ved 1915-jubilæet, er kendt af 
alle nulevende herlovianere. De ældre har 
der lånt de bøger, som de ikke kunne finde i 
håndbogssamlingerne eller i de samlinger 
med morskabsbøger, som fandtes på sovesa
lene eller på Sus.

Foruden biblioteket fik også arkivalier fra 
skole og gods plads i bygningen.

I 1968-69 udskiltes en meget betragtelig 
del af skolebiblioteket, som nu var kommet 
op på ca. 50.000 bind.

Initiativet hertil kom fra den daværende 
bibliotekar, gymnasieoverlærer, cand.jur. 
John Riis (’40), og afgørelsen blev truffet af 
forstanderen, Axel baron Reedtz-Thott 
(’39). Situationen bedømtes at være, at stør
steparten af de gamle bøger aldrig blev ud
lånt, at en betryggende pleje ikke fandt sted, 
og at en bedre anvendelse af bygningen 
skønnedes mulig. Det aftaltes derfor, at 
Odense Universitet skulle overtage henved 
40.000 af de gamle bind og opbevare disse 
samlet som »Herlufsholms Bibliotek«. Sko
lens hørere og elever skulle have særlig låne
ret.

1 nulevende herlovianeres tid har biblio
teksvirksomheden på skolen gennemgået 
mange forandringer. En redegørelse synes 
berettiget. Hvad er en skole eller en højere 
læreanstalt uden et bibliotek, og hvilken 
herlovianer har ikke haft glæde og nytte af 
skolens biblioteksvirksomhed?

For nu ikke at gå alt for langt tilbage i ti
den, tager jeg udgangspunkt i, at der i 1882 
udkom et »Katalog over Herlufsholms Sko
les Bogsamling«, ført frem til 1879.

Samlingen talte da ca. 22.900 bind. Et 
tillæg, udarbejdet af adjunkt A. K. Hassel
ager, blev færdiggjort i 1897. Biblioteket var 
nu vokset til ca. 28.300 bind.

I 1910-11 forsynedes hele bogsamlingen 
med et ekslibris, tegnet af professor Hans 
Tegner.

Kort efter, i 1911-12, blev stifternes 55 
bind store bogsamling underkastet en re
staurering, som udførtes af ingen ringere 
end Anker Kyster.

Den her omtalte samling, benævnt skole
biblioteket, angives i 1914 at være nået op 

på ca. 33.000 bind. Samlingen befandt sig 
da i 5 biblioteksværelser på øverste etage af 
Klosterbygningens østfløj. Mindre dele var 
opstillet på lærerværelset, på læsestuerne, i 
den fysiske samling og i den naturhistoriske 
samling.

Rektor var overbibliotekar og traf sam
men med den af hørerne, som var bibliote
kar, bestemmelser om indkøb, ligesom han 
førte bibliotekets regnskab.

Bibliotekaren sendte bøgerne til indbin
ding, udlånte dem, holdt kataloget ajour og 
udarbejdede tilvækstfortegnelser til års
skrifterne (indbydelsesskrifterne).

Foruden skolebiblioteket fandtes discipel
biblioteket, grundlagt 1847 og opretholdt 
gennem bidrag fra disciple, hørere og stif
telsens embedsmænd. Endvidere gennem 
tilskud fra stiftelsen. Dette bibliotek besty
redes uden vederlag af en yngre hører, i hvis 
lejlighed det fandtes, indtil det ved Muse
umsbygningens opførelse placeredes i den 
såkaldte legestue der.

Op mod 350 års jubilæet i 1915 stod det

Den resterende samling på ca. 10.000 
bind forblev på skolen. Det drejede sig om 
de bøger, som havde tilhørt stifterne, samt 
om værker med særlig tilknytning til skole 
og gods. Også håndskriftsamlingen, hånd
bogssamlingerne og arkiverne blev på Her
lufsholm. Et vederlag på 1,6 mill. kr. aftal
tes.

Det er klart, at en sådan disposition ikke 
forblev upåagtet, eller sagt lige ud skuffede 
mange på skolen og i Herlovianersamfun- 
det. Endnu den dag i dag høres beklagende 
udtalelser. I HERLOVIANEREN, novem
ber 1969, ses et stenografisk referat af en 
høring, afholdt 29. april s.å. i Herlovianer- 
samfundets regi. Her gjorde forstander, rek
tor og økonomiimspektør rede for bl.a. den
ne sag, og de besvarede mange spørgsmål 
desangående. Det bør her nævnes, at for
standeren citerede nuværende rektor, davæ
rende adjunkt Gert Olsen for en påpegning 
af, at biblioteket var »med til at give Her
lufsholm en prestige, som Herlufsholm måt
te miste den dag, den ikke mere har biblio
teket«. Netop dette synspunkt havde med
virket til en begrænsning af den samling, 
som var gået til Odense.
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Med opførelsen af de mange nye bygnin
ger syd for Skolebygningen er dagliglivets 
aktiviteter i vid udstrækning blevet henlagt 
hertil. Også biblioteksvirksomheden er ble
vet flyttet, og den drives nu i et stort lokale 
over administrationsbygningens lærerværel
se. Den ikke benyttede del af skolebibliote
ket er forblevet i den gamle biblioteksbyg
ning, og opbevares der sammen med ældre 
dele af gods- og skolearkiverne, Herlovia- 
nersamfundets arkiv m.m. i de altid op
varmede og tørre lokaler.

Det nye udlånssted har overtaget beteg
nelsen Dek. Bibliotekar har siden 1980 væ
ret lektor Lars Bardram, som i øvrigt også 
er sovesalshører på Vuen.

I grundskolen gennemfører dansklærerne 
bibliotekstimer, og i 7. klasse informerer lek
tor Bardram om bibliotekets brug. Lektor 
Bardram finder, at der oså burde gives gym
nasiasterne timer i bibliotekskundskab.

I henhold til den nye gymnasieordning 
skal gymnasiasterne udarbejde specialer, 
enkeltvis eller i grupper. I I .g. skrives speci
ale i dansk, i 2.g. i historie og i 3.g. er der 
valgfrihed. Denne nyskabelse har medført 
en øget anvendelse af Dek samt af special

bibliotekerne for fagene dansk, fysik, natur
historie og historie.

Dek med fagbibliotekerne omfatter til
sammen ca. 21.500 bind, og der udlånes ca. 
3.000 bind pr. år.

Når bøger mister deres aktualitet eller 
deres udlånsfrekvens daler markant, overfø
res de til bygningen på Nyvej. Tidsskrifter 
er fremlagt på Luen.

Dek, såvel som den gamle samling på 
Nyvej, øges og fornyes gennem skolens ind
køb, men også gennem donationer. Lektor 
Bardram gør opmærksom på, at gamle her- 
lovianere kunne og burde give boggaver til 
Herlufsholm i langt videre omfang, end de 
gør i dag. Bl.a. burde de skænke skolen ek
semplarer af egne arbejder. Bøger indkøbes 
naturligvis også. Det sker i overensstemmel
se med en vis automatik (forfattere, emner). 
Endvidere anskaffes voksenlitteratur på 
grundlag af anmeldelser. Ønsker fra hørere 
og elever søges efterkommet.

Tirsdage og torsdage er Dek åbent i I'/? 
time efter skoletid. Besøget og udlånet svin
ger. På dage, hvor stile- og specialeudar
bejdelser forestår, er aktiviteten stor. Om
vendt er den yderst ringe på dage, hvor der 

er udbetalt lommepenge, og hvor disse i vid 
udstrækning spenderes så hurtigt som mu
ligt i Næstved.

Dagligdagens brugere er normalt kost
eleverne. Dageleverne kan også låne, men 
gør det ikke meget, bortset fra lån i forbin
delse med specialearbejde. Generelt er den 
faste kerne af lånere folkeskoleeleverne og 
visse af lærerne. Gymnasiasterne kommer 
der kun, »når der er ild i de små huse«.

Pigerne låner mere end drengene.

Favoritterne i dag er:
- Sherlock Holmes,
- Dennis Jürgensen,
- Bjarne Reuter
- Serien »Sværd og Trolddom«, og - be

mærk dette:
- Flemming Tolstrup.

Kilder:
- A. K. Hasselager, fortsættelse af H. B.

Melchiors og Albert Leths »Historiske 
Efterretninger om Herlufsholms Stiftel
se«, 2. oplag 1931.

- FlemmingTolstrup, »I smult Vande«, 1988. 
- HERLOV1ANER.EN, marts 1969 og no

vember s.å. □
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Herlovianersamfundets årsregnskab for 1989
INDTÆGTER Udgifter Indtægter

Budget
1989

(Regnskab)
1988

Kontingenter:

Indg. kontingent 
1989 ........ 124.110,00
+ éngangskontingent
1989 ........... 2.465,00 126.575,00 (130.000) 131.512,00

Renteindtægter:

Obligationer 12.777,25
Pantebrev . . 11.578,08 
Handelsbanken 218,19 
Sparekassen . . 433,45 
Girokonto........... 85,37
Salgaf
obligationer . . 308,33 25.400,67 ( 30.000) 31.465,92

Øvrige indtægter:
Annonce
indtægter . . . 3.600,00
Kursgevinst, 
udi.checks ... 114,64
Abonn. på
Herloviancren . 550,00
Salg af
sweat-shirts . 8.130,00 12.394,64

( 0) 4.250,00

(160.000) 167.227,92

UDGIFTER:
Herloviancren..........
Fester og 
sammenkomster ....
Gaver og blomster . . .

69.592.55

56.566,59
2.542,30

( 60.000)

( 60.000)
( 2.000)

76.687,26

46.400.73
1.129,00

Administration: (25.000)

Kontorhold . 10.457,72
Porto ........... 2.093,86
Kontorartikler 
m.v. ............... 274,52
Møder........ 2.081,00 14.907,10 ( 5.000) 39.387,59
Afskrivning af kontingentrestancer 6.885,00

STATUS PR. 31.12. 1989
AKTIVER PASSIVER

Giro6 07 94 90 ....................................
Handelsbanken 491156 .......................
Handelsbanken 525352 .......................
SDS 801-00-44821 .............................
S DS 801-04-06682 .............................

2.384,23
33.732,59
85.422,49

126,52
7.273,83

SDS 801-04-00644 ............................. 1.805,92
Obligationer ........................................ 112.418,02
Pantebrev (norm. 120.465.-)................. 90.564.84
Diverse debitorer................................. 3.600,00
Varelager-sweat-shirts ....................... 4.000,00
Mellemregning diverse legater............. 30.000,00
Mellemregning Jan Trier..................... 49,95
Skyldige omkostninger ....................... 25.351,60

Engangskontingent 1989:

Saldo primo......................... 39.168,29
Renter.................................... 5.059,53

44.227,82
-r ubet. kontingent ................. 2.465,00 41.762,82

Kapitalkonto:

Saldo 1.1. 1989 ................... 248.070,81
4- kursregulering ................... 5.833,50
+ overskud............................. 1.926,76 244.164,07

341.328,44 341.328,44

Lyngby, den 31. januar 1990 
Jan Trier (kasserer)

Renteudgifter m.v.:

Handelsbanken 623,73 2.117,73
Sparekassen ... 19,11 325,53
Engangskontin- 
genter........ 5.059,53 5.702,37 4.724,42

Kurtage, gebyrer m.v. . 288,74 830,50
Kurstab, salg af udl.ch. 
Køb af

58,90 31,69

sweat-shirts . 14.457,00 
Overført
til varelager . 4.000,00 10.457,00 ( 5.000)

Årskontingent 1989
Dansk Fagpresse .... 2.200,00
Diverse ..................... 128,00 ( 3.000) 3.721,59
Overskud................... 1.926,76 ( 0) 4-15.013,12

164.370,31 164.370,31 (160.000) 167.227,92

BUDGET 1990
UDGIFTER INDTÆGTER

Kontingenter 200/100 kr.............. 145.000
Renteindtægter........................... 26.000
Øvrige indtægter......................... 4.000
Herloviancren............................. 80.000
Fester og sammenkomster.......... 60.000
Gaver og blomster....................... 3.000
Administration ........................... 15.000
Renteudgifter m.v......................... 7.000
Møder............................................ 5.000
Diverse .......................................... 5.000

175.000 175.000

Personalia
1914
Jørgen Erik Lehmann er død, 91 år 
gammel. Han udgik fra Herlufs
holm efter 4. mellem; da hans far 
var professor i Lund blev han stu
dent herfra i 1917. Hans speciale 
var biokemi, og han blev en kendt 

international skikkelse indenfor tu
berkulosebekæmpelsen. Han var 
knyttet til Lunds Universitet 
1920-37, 1937-38 professor i bioke
mi ved Århus Universitet og 
1938-63 chef for Sahlgrenska Sjuk-
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huset i Göteborg. Hans meget om
fattende forskning gjorde ham til 
æresmedlem af talrige videnskabe
lige selskaber, indbragte ham ad- 
skellige medaljer og ordener for
uden Anders Jahre-prisen, den så
kaldte »lille Nobelpris«. 1 1961 blev 
han æresdoktor ved Århus Univer
sitet og i 1980 jubeldoktor ved 
Lunds Universitetet.

1923
Orla F. Skov afgik ved døden 5. 
december.

1926
F. J. Billeskov Jansen analyserede 
i »Politikken« for 14. december og 
17. januar den nye oversættelse af 
Det gamle Testamente. Den 23. ja
nuar motiverede han tildelingen af 
Kaj Munks Mindepris til den fran
ske lektor Marc Auchet. Berlingske 
Tidendes ledende kulturmedarbej
der, Jens Kistrup, karakteriserede 
ham i sin nytårsartikel 31. decem
ber som den sidste rigtige repræsen
tant for den »rigtige« dannelse - hel
dannelsen.

1929
Ole Helweg, arkitekt, er ulønnet 
konsulent for initiativtagerne bag 
etableringen af en ny vesthavn i Gil
leleje.

1931
Det kundgjordes i Statstidende den 
6. januar 1990, at Jørn Thomsen 
med virkning fra den 2. januar 1990 
har deponeret sine beskikkelser af 
11. februar 1944 og 8. februar 1946 
som henholdsvis underretssagfører 
og landsretssagfører i Justitsmini
steriet.

1933
Rektor Henrik Herlig fyldte 6. fe
bruar 75 år. Hertig blev i 1941 
cand.mag. i tysk, latin og græsk lit
teratur. Efter i årene 1943-60 at 
have været adjunkt og lektor ved 
Set. Knuds Gymnasium i Odense 
blev han rektor for Maribo Gym
nasium i I960 og forblev der til sin 
afsked i 1984. Hertig har i tidens 
løb beklædt mange tillidsposter i 
den fynsk-lolland-falsterske muse
umsverden. Han har en lang række 
arbejder og artikler inden for sit fag 
bag sig.

1935
Sagfører Preben Krarup har i 1989 
udgivet nogle hæfter »Åf provinsen 
Lollands krønike«, der vel fremtræ
der som lokalhistoriske skrifter om 
hhv. Maribo, Sakskøbing og Ny
sted, men da »krønikeformen giver 
større frihed til at skrive Danmarks
historie set nedefra«, beskriver ud
viklingen nærmest fra et forbruger
synspunkt inden for retshistorien, 
kirkehistorien og m.h.t. latinskolen, 
toldvæsenet, postvæsenet og syge
plejen og giver et bud på sikring af 
demokratiets overlevelse. De tre 
hæfterer samlet udgivet som »Mus
se herred - mursten i Danmarks 
hus« og er i boghandelen: Maribo 
50,-. Sakskøbing 120,-. Nysted 40,-. 
Samlet 160,-.

1948
Mogens Bencard fyldte 7. januar 60 
år. I dagspressen blev der givet me
get rosende omtale af hans indsats 
ved Rosenborg, fra 1980 som over
inspektør og siden 1985 som muse
umsdirektør. Berlingske Tidende 
karaktireserede ham som den, »som 

fik vækket Rosenborg fra den spin- 
delvævsomspundne tornerosesøvn« 
og »har fået slottets skatte til at 
funkle.«

1950
Administrerende direktør i KTAS 
Per Ammitzbøll skrev i Berlingske 
Tidendes kronik 9. januar 1990, at i 
1990’erne skal de danske teleselska
ber investere ca. 20 mia kr., hvorfor 
en seriøs politisk debat er påkrævet. 
Hallo! Hører nogen efter?

1951
Søren Haslund-Christensen gene
ralmajor, kammerherre og dronnin
gens hofmarskal er blevet komman
dør af Dannebrogordenen. Fra Da
nia har han modtaget et 10.000 kr. 
stipendium til rejse til Mongoliet. 
For tiden er han optaget af at arran
gere de omfattende festligheder i 
anledning af dronningens 50-års 
fødselsdag.

1954
Jon Krabbe er afgået som formand 
for Tolvmandsforeningerne, efter at 
han i seks år har beklædt posten 
som leder af Godsejernes og de 
store bedrifters landbrugsorganisa
tion.

1956
Poul Ivan Dich (IV’1956) er den 
20. december 1989 afgået ved dø
den.

1958
Advokat Jan Trier er fra januar 
1990 af Kreditforeningen Danmark 
betroet hvervet som inkassator for 
KD i Lyngby-Taarbæk kommune.

1959
Finn Kirstein er i december 1989 
rejst til Gottingen, Vesttyskland, 
hvor han skal undervise på det der
værende universitet. Kirstein dokto- 
rede inden sin afrejse i emnet »Karl 
Birger Bolmdal« (svensk kompo
nist), og kan nu smykke sig med tit
len PhD.

Henrik Nyegaard rejste i septem
ber måned 1989 til Paris på en tre
årig udstationering som direktør i 
IBM’s europæiske hovedkontor.

1960
Bernt Johan Collet blev 3. decem
ber af Folketinget indvalgt til med
lem af dets finansudvalg, boligud
valg, landbrugs- og fiskeriudvalg 
samt miljø- og planlægningsudvalg. 
Som medlem af finansudvalget del
tog han i dettes studierejse til Tan
zania for at vurdere virkningerne af 
den danske bistand til landet. I Ber
lingske Tidende for 14. januar gav 
han en kritisk vurdering af nytten 
af den danske hjælp og i Politiken 
for 25. januar opfordrer han til poli
tisk debat herom.

1970
Læge Mikkel Fass har pr. I. januar 
1990 overtaget læge Annie Merete 
Sørensens praksis i Præstø.

1971
I sin egenskab af ulands-konsulent 
for Dansk Ungdoms Fællesråd med
virkede Lars Normann Jørgensen i 
TV2 programmet Eleva2ren den 
26. januar 1990 med indslag om 
bl.a. indsamlingsaktiviteter.

Til chef sekretær Aase Randstoft
Duevej 24, 6 - 2000 Frederiksberg

Undertegnede medlem af HERLOVIANERSAMFUNDET melder adresseforandring således:

Navn: ..................................................................... Stilling: .......................................... Årgang:

Tidligere adresse: ............................................................................................................... Telefon:

Fremtidige adresse:.................  Telefon:

Gældende fra: ........................................................................................................................................................

(Skriv venligst tydeligt, maskin- eller blokskrift)

Telefonisk melding undtagelsesvis: Privat 31 19 12 29, kontor 31 26 66 40.
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Reserveret postvæsenet:
DRiNMPRKS I SKE

L ERSS PRRKKL. L E 10j

1972
Berlingske Tidendes korrespondent 
i Sydøstasien, Gregers A. Møller 
krydsede i begyndelsen af januar 
måned 1990 illegalt grænsen mel
lem Thailand og Burma. En bådrej
se på ti dage bragte ham i kontakt 
med et udsnit af befolkningen i de 
områder, der ligger i åben krig med 
militærdiktaturet i Rangoon. Som 
hidtil eneste dansker lykkedes det 
ham at få adgang til at interviewe 
lederen af Burmas nyligt sammen
sluttede guerillastyrker, general Bo 
Mya, og Berlingske bragte inter
view samt baggrundsartikel den 26. 
januar I990.

1974
Herlovianersamfundets næstfor
mand, Aase Randstoft, blev i Her
lufsholm kirke den 28. oktober 
1989 gift med advokat Carsten 
Fentz. Sognets præst Eilif Kristen
sen, forestod vielsen.

1977
H. Richard Sandbæk er pr. 1. janu
ar 1990 udnævnt til marketingschef 
for den offentlige sektor hos IBM 
Danmark %.

1978
Klinisk assistent ved Rigshospita
lets Blodbank, cand.med. Niels 
HH. Heegaard, er fra den I. april 
1990 ansat som Visiting Fellow ved 
National Institutes of Mental He
alth, Washington D.C., USA, med 
henblik på studier af membranpro
teiner.

I en alder af 29 år har læge Dorte 
Linnemann sat en akademisk re
kord. Som den første kvinde under 
30 år blev hun den 8. september 
1989 dr.med. efter at have forsvaret 
en doktorafhandling i cellebiologi.

1983
Anthony R. Rouse er pr. I. decem
ber 1989 ansat som regnskabsassi
stent med specielt ansvar for debi
torstyring, hos Skandinavisk Data- 
co Vs, der producerer og markeds
fører lokal netværksproduktet »Sca- 
Net«.

Øvrige
Tidligere hører på Herlufsholm sko
le, Ib Fischer-Hansen, er pr. I. fe
bruar 1990 udnævnt til rektor for 
Nørre Gymnasium.
Seneste: Schaumburg ('29) er dod. 
Nekrolog side 803.

Alti 
Herlovianerudstyr 
hos
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