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68. ÅRGANG NUMMER 71 OKTOBER 1990

G ods forval terbol igen 
Paul Brams (’39)



Rusfest - Mortens Aften
Lørdag den 10. november 1990 

kl. 18.30
Som udråbt af Formanden under Dimissionsmiddagen den 20. juni afholder 

Herlovianersamfundet Rusfest lørdag den 10. november.

Mødested og drinks:
Restaurant Herluf Trolle, Herluf Trollesgade 9, 

bag Det kgl. Teater i København, kl. 18.30

Mortens-Aftens-Middagen 
med rigeligt at spise og drikke nydes et andet centralt sted i byen

Mød op, dag- som kostrusser. Prisen er for hele arrangementet kun 90 kr. 
Andre medlemmer af Herlovianersamfundet og ledsagere er naturligvis også 

mere end velkomne - pris 180 kr. pro persona.

Kun skriftlig tilmelding - og kun mod forudbetaling i check til: 
Herlovianersamfundets formand Thomas Jermiin 

Inter-Media A/s, Postboks 2089, 1013 København K

Tilmeldingen vil blive bekræftet.

Seneste tilmelding: fredag den 12. oktober 1990

Herlovianer
samfundet

BESTYRELSE:

Formand:
Direktør Thomas E. Jermiin (’59)
Bernstorffsvej 176 
2920 Charlottenlund 
31 63 66 67
Kontor: 33 15 71 20

Næstformand:
Chefsekretær Aase Randstoft (’74)
Duevej 24,6
2000 Frederiksberg
31 19 12 29
Kontor: 31 26 66 40

Kasserer:
Advokat Jan Trier (’58)
Parcelvej 122A
2830 Virum
42 85 25 99
Kontor: 42 88 86 00

Medlemmer:
Vicedirektør George Yelken (’63)
Direktør Kaj Vang-Lauridsen (’74)
EDB-konsulent Carsten Lemche (’87)
Sergentelev Michael Willumsen (’89)

Suppleanter;
Advokat Jesper Rothe (’75)
Stud. jur. Mikkel Rohde (’88)

Revisor:
Merconom, HA Philip la Cour (’75)

Bestyrelsen arbejder på et nyt hoved til HERLOVIANEREN
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Forstanderen 
fratræder
Hendes Majestæt Dronningen har be
vilget, at forstanderen for Herlufsholm 
Skole og Gods, kammerherre, hofjæ
germester, cand. jur. Aage Wolff-Snee- 
dorff, R, fratræder sin stilling fra ud
gangen af 1990. Aage Wolff-Sneedorff 
fylder tre dage senere 70 år, hvilket er 
den nu fastsatte aldersgrænse for stiftel
sens forstandere.

Aage Wolff-Sneedorff tiltrådte em
bedet i 1979 og har således virket for 
stiftelsen i 11 år. I denne relativt korte 
periode har skolen gennemgået en 
eventyrlig udvikling, hvorom man kun
ne læse i HERLOVIANEREN nr. 70.

Herlovianersamfundets formand, di
rektør Thomas E. Jermiin, vil i næste 
nummer, som bliver det sidste i forstan
derens embedsperiode, fremkomme 
med en udtalelse i denne anledning.

HERLOVIANEREN begrænser sig 
følgelig her til at udtale sin varme tak 
til forstanderen for hans ofte udtalte in
teresse for bladet og for hans aktive 
medvirken til, at det kan opfylde sine 
formål: At styrke forbindelsen mellem 
gamle herlovianere indbyrdes samt 
mellem dem og skolen.

HERLOVIANEREN ønsker det af
gående forstanderpar, Aage og Bente 
Wolff-Sneedorff, fortsat mange gode år 
på Engelholm.

Red.

Herlovianeren
Redaktion:
Oberst N.E.A. Møller
Slotsgade 80 
5953 Tranekær 
62 59 17 00
NB! Ny adresse

Personaliaredaktør: 
Fuldmægtig, cand.polit. 
Henrik Bahn-Petersen 
Solvej 8, l.tv.
3400 Hillerød
42 26 92 46
Kontor: 33 92 24 32

Indleveringsterminer:
1. febuar til marts nr.
1. maj til juni nr.
1. september til okt. nr.
1. november til december nr.

A dresseforandringer: 
Se næstsidste side

Tryk:
Dagbladets Trykservice
4100 Ringsted

ISSN: 0901-7712

TROLLEFESTEN: Lørdag, 12. januar 1991
Nærmere i decembernummeret.
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Nyforstander
Hendes Majestæt Dronningen har ud
nævnt Bernt Johan Collet (’60) til for
stander for Herlufsholm Skole og Gods 
fra 1. januar 1991 at regne.

Vor nye forstander er ejer af Lund- 
bygaard Gods og er hofjægermester. 
Efter at være blevet student fra Her
lufsholm i 1960 aftjente han værneplig
ten ved Den kongelige Livgarde, blev 
premierløjtnant af reserven i 1964. 
Han gennemgik en praktisk og teore
tisk landbrugsuddannelse, før han blev 
civiløkonom i 1968. Derpå et tre års 
ophold i USA. I 1981 indvalgtes Collet 
i Folketinget (Vordingborgkredsen, 
konservativ), og han var i 1987-88 for
svarsminister. Han er fortsat folke
tingsmedlem og har f.t. formandspo
sten i landbrugs- og fiskeriudvalget. 
Før ministerperioden var han medlem 
af finansudvalget, markedsudvalget, 
det politisk-økonomiske udvalg og er
hvervsudvalget.

Bernt Johan Collet er Kommandør 
af Dannebrogordenen.

Herlovianeren har besøgt vor nye 
forstander på Lundbygaard og kan her 
introducere ham for medlemmerne 
samt viderebringe nogle få udtalelser, 
som den forestående betydningsfulde 
opgave på nuværende tidspunkt giver 
ham anledning til.

Man kan hæfte sig ved udtrykket vor 
forstander og vil sikkert tilslutte sig 
den opfattelse af embedet, som ligger 
heri. Lad det i denne forbindelse også 
være sagt, at gamle herlovianere vil 
sætte meget stor pris på, at vor kom
mende forstander, som den nuværende, 
er gift. At stiftelsen stadigt forestås og 
tegnes af et par.

Bernt Johan Collet gik på Herlufs
holm i syv år og blev nysproglig stu
dent. Af skoletidens persongalleri næv
ner han forstanderne grev Ernst Molt
ke og baron Axel Reedtz-Thott, endvi
dere rektor O. Friis-Hansen, lektorerne 
V. Borelli-Møller, S. Juel Møller, V. 
Steffensen, G. Ilium, samt ikke mindst 
de daværende adjunkter Carsten Le- 
vinsen, Mogens Jensen, Bjarne Nor
mann Jørgensen, samt selvfølgelig or
ganist Andreas Larsen.

I gymnasiet undervistes hans hold af 
rektor O. Friis-Hansen, som i udstrakt 
grad benyttede engelsktimernes kon
versationsafsnit til drøftelse af sam

fundsforhold. Dette føltes meget be
tydningsfuldt, og man må her huske, at 
på det tidspunkt var faget samfundsori
entering endnu ikke optaget i undervis
ningsplanerne. Også lektor Ilium, lærer 
i latin, drøftede meget gerne sådanne 
emner, og da disse to pædagoger ofte 
havde indbyrdes divergerende sam
fundssyn, opnåedes en god alsidighed.

B.J. Collet kom til Herlufsholm sam
tidigt med adjunkt C. Levinsen og var 
således på dennes første Vue-hold. Her
om kan iøvrigt henvises til Herloviane
ren, december 1987 og til lektor Levin- 
sens igangværende erindringsserie. 
Collet udtaler om sidstnævnte, at disse 

artikler bestemt må glæde alle Pings 
gamle Vue-drenge lige så meget, som 
de glæder ham selv.

Vor kommende nye forstander omta
ler sin forgængers indsats for stiftelsen 
med største beundring, og han frem
hæver Aage Wolff-Sneedorffs helt ene
stående arbejdsindsats i det højt be
troede, men ulønnede hverv. Det være 
sig Wolff-Sneedorffs bestræbelser for 
at lære hørere, andre ansatte samt ele
ver at kende personligt, eller hans ar
bejde med skolens udvikling. Det har 
været et forstandervirke, som har nød
vendiggjort, at der har skullet tilveje
bringes meget betragtelige midler.
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Fremhæves må også fru Bente Wolff- 
Sneedorffs engagement og dybe inter
esse for skolen og dens udvikling. Hen
des medvirken har været af stor betyd
ning.

Sin egen forstandertid ser B. J. Collet 
frem til med glad forventning. Som 
gammel dipel og som tredobbelt pi- 
pel/dipelfader har han et grundigt ind
blik i skolens forhold, men fremtidigt 
vil han skulle betragte disse fra en helt 
anden synsvinkel end hidtil.

Naturligvis er den kommende for
stander ikke ukritisk fuldt indforstået 
med alle aktuelt anvendte principper 
og fremgangsmåder. På den anden side 
ønsker han at tage sig tid til at anskue 
skole og gods fra sit nye stade, før han 
vil tage mere markante initiativer.

Men Bernt Johan Collet siger dog: 
»Efter at skolen under den nuværende 
forstander er blevet forbedret og mo
derniseret for over 50 mio. kr. er Her
lufsholm i en sjældent fortrinlig stand. 
Min opgave vil derfor være at medvirke 
til at bygge videre på dette gode grund
lag. Dette skal ske dels ved en kraftig 
styrkelse af skolens internationale berø
ringsflader og dels ved at søge frem
skaffet ekstra finansiering, der tillader 
Heis yderligere at styrke lærerrekrutte
ringen, undervisning og fritidsaktivite
ter«.

B.J. Collet vil gøre meget for fritids
aktiviteterne på skolen. Han mener, at 
elevernes individuelle evner og interes
ser skal styrkes, og at dette er væsent
ligt, fordi skolen er en kostskole. Javist, 
den har også dagelever, men det er

kosteleverne, for hvem skolen skal er
statte et hjem, og derfor skal deres be
hov ofres særlig opmærksomhed.

De unge skal ikke have uhæmmet 
frihed i deres fremtræden og udfoldel
ser. For eksempel må deres forhold til 
nydelsesmidler observeres og reguleres. 
Grænser må fastlægges, og overskridel
ser må der reageres imod med konse
kvens.

»Herlufsholmfonden har været et 
stort aktiv, og store beløb er flydt her
fra til skolen. Gamle diple under ledel
se af højesteretsdommer Niels Pontop
pidan (’49) gør her en stor indsats. Fon
den har f.eks. i de senere år medvirket 
til finansiering af Birgitte Gøye Går
den, og den har doneret tre tennisbaner 
af meget høj kvalitet«.

Herlovianersamfundet glæder vor 
kommende forstander sig ligeledes til 
at kunne leve i god forståelse med. 
»Herlovianersamfundet er utroligt vig
tigt«, siger han, og at dette ikke er en 
vurdering for tilfældet, fremgår af hans 
hidtidige opbakning, f.eks. da sam
fundet besøgte Folketinget og blev vist 
rundt af ham, eller da han beredvilligt 
talte ved Trollefesten. »Det er en styrke 
for Herlufsholm, at dens gamle elever 
interesserer sig så stærkt for skolens 
trivsel, som deres tilslutning til Herlo
vianersamfundet og deres fremmøde 
på skolen er udtryk for«.

Collet afslutter: »Nævnes skal be
stemt også »Herlovianeren« som et helt 
uvurderligt bindeled, ikke alene mel
lem skolen og gammelherlovianerne, 
men også mellem de gamle diple ind
byrdes«.

Formanden, direktør Thomas E. Jer- 
miin vil i næste nummer bringe sin og 
Herlovianersamfundets hilsen til Bernt 
Johan Collet. Og Herlovianeren brin
ger her sin lykønskning, sit tilsagn om 
redeligt forhold til skolens ledelse, samt 
sin velkomst. Til det kommende for
standerpar.

Red.

De kunne -
M. Winge (’26) sender os dette billede 
af skoleholdet ved finalesejren 
over Birkerød, 3. maj 1925.

Stående: M. Winge, L. Mourier,
J. Drachmann, D. Clausen, L. Hansen, 
Billeskov Jansen.
Knælende: K. Paludan, H. Branth, 
H. Brocks, J. Jermiin, Egg. Boserup.

NB! I 1926 gik finalen mod Birkerød 
også til Herlufholm!
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Sub Marmore
Af Niels Aarsø (70)

Stifternes gravmæle lider under den 
absurde skæbne, at de som oftest be
tragtes i situationer hvor både øjne og 
tanker let ledes på afveje på grund af 
omstændighederne, tilbage bliver der 
kun en række vage forestillinger om 
nogle alabastfigurer og en masse latin. 
Billederne på disse sider, forsøger at 
henlede opmærksomheden på de pragt
fulde detaljer; eller har fundet syns
vinkler der ikke let lader sig opnå, og 
håber derved, skønt i fotografiets util
fredsstillende mellemledsform, at for
midle en kontakt, en større fortrolighed 
med det »kendte« værk, at pege på den 
rigdom af æstetisk udbytte der bliver 
den til del som tager sig tid til at se.

Det altdominerende indtryk af værdighed 
skyldes ikke mindst formningen af Trolles 
ansigtstræk. Et fysiognomi som i virkelig
heden er en kunstnerisk stil i lige så høj grad 
som det er en menneskelig type. Hvad efterti
den opfatter som eksponent for periodens type 
lader sig dog i høj grad forklare ved henvis
ning til frisure, skægtype og andre af moden 
bestemte forhold, men er også et resultat af 
afspejlingen af bestemte karaktertræk, af ti
dens interesse for bestemte temperamenter; 
det vanskeligt håndterbare fænomen vi kal
der en ideal type.

Værket anskueliggør bedre end mange andre mere 
berømte billedhuggerarbejder, hvor snæver en 
sammenhæng der indenfor denne kunstneriske dis
ciplin er mellem materiale og kunstnerisk indhold. 
Alabasten som er kendetegnet ved en sløret, mæt
tet gennemskinnelighed synes at forlene figurerne 
med en skrøbelighed som hørte de til en anden ver
den. Eller betragt den stiliserede rytme i de flette
de hynder, hovedpudernes broderier og kvaster. Og 
bemærk hænderne som er så udtryksfulde i kraft 
af den præcise form; og vielsesringene i kæden om 
hendes hals.

Selve hugningen synes også gennemført med rent 
beundringsværdig sikkerhed. Se fx. på kanten af 
Birgittes hovedlin som omkranser det idealiserede 
på en gang ungpigeagtige og dog myndige, alvors
fulde ansigt.

Mange forskere har i gisantfigurerne villet se 
mesterens egenhændige arbejde, men også evange
listerne påkalder sig interesse. De er alle, i overens
stemmelse med kunstnerisk tradition, fremstillede 
med deres attributter, men på uortodoks og ufor
glemmelig måde. Markus' løve, som han sidder 
på, er humoristisk i sin heraldiske frygtindgyden- 
hed. Derimod er Lukas’ okse uendeligt naturali
stisk i sin drøvtyggende tyngde. Hans egne træk 
synes i deres digtende eftertænksomhed at afspejle 
de brede, tillidvækkende træk, den moralske soli
ditet vi kender fra sengotisk, tysk træskulptur.

Også indskrifttavlens rammeværk er kendeteg
net ved en mangfoldighed af interessante detaljer. 
Først og fremmest Medusahovedet som tydeligt vi
ser den indflydelse italienske renæssancearbejder 
øvede på Floris, men bemærk også karyatiderne 
med deres allegoriske fremstilling af krigene og de 
satyriske tritoner som synes at snappe efter guld
fisk med deres kamæleonagtige tunger.





Note: Stifternes gravmæle har forholdsvis ofte været gjort til 
genstand for kunsthistorisk behandling. I 1989 udgav forla
get Museum Tusculanum Hanne Honnens de Lichtenbergs 
Tro - håb og forfængelighed. Kunstneriske udtryksformer i 
1500-tallet Danmark. (Se anmeld, i Herlov.).

Den fortsat eneste egentlige monografiske behandling af 
kunstneren er Robert Hedickes Cornelis Floris und die Flo
risdekoration. Udgivet i Berlin 1913. Et forhold der dog ikke 
skal forlede nogen til at tro at der ikke forskes på området. 
Mange aspekter af hans værk har været behandlet i artikler 
i videnskabelige tidsskrifter, her skal kun nævnes én, nemlig 
Antoinette Huysmans’ De Grafmonumenten van Cornelis 
Floris i Revue beige d’archeologie et d’historie de l’art nr. 56 
1987.



Levinsen
fortsætter
En gang om måneden fik jeg en opring
ning fra frisørmester Kristiansen i Næs
tved. »Nu har jeg klippet skolens rektor. 
Vil det passe Dem, hvis jeg i morgen 
begynder med Deres drenge?«. Så gik 
den efter tur med en klippebledel til et 
af baderummene bagved den gamle 
»Gal«. Drengene, der skulle følge i sko
lelederens fodspor (klippespor), kom se
nere - mere eller mindre begejstrede til
bage til »Vuen« - klippet efter »gryde
modellen« (som vistnok er »in« i visse 
kredse i dagens Danmark). Tæt, utrolig 
tæt ved ører og tindinger - så skarp 
grænse rundt om kraniet til den øverste 
hårpragt. Men hverken »hundeklippe
ren«, som drengene kaldte den venlige, 
ældre hårkunstner eller uniformen iøv- 
rigt kunne få ram på drengenes person
lighed. - I hår-hudfarve, stemmekraft, 
muskelknoglebygning, sind, talenter og 
adfærd var der en herlig mangfoldig
hed, som ikke lod sig kue og som gjorde 
bekendtskabet morsomt og livede 
»Vuen« op. Sådan var det hvert år: En 
ydre uniformering, der ikke kunne 
tæmme denne spontane aldersgruppe. - 
Jeg har ofte tænkt, at det for mig var et 
stort held, at jeg blev indpasset i denne 
»zoologiske have« (blev »småhører« 
som de ældre etablerede diple kaldte 
det,bl.a. »Snup« (’54)). Og ikke anbragt 
på en sovesal for de ældre. Det her på 
»Vuen«, det var sjovt og spændende!

Husregler. Ja, en kort orientering er 
nok nødvendig. - Når så mange og så 
forskellige i alder, adfærd og udseende 
skal færdes dagligt i lokaler, der er 
gamle og upraktiske, må der være en 
»færdselslov«, som medvirker til at op
holdet bliver tåleligt for alle - eller de 
fleste. Det blev som tidligere omtalt 
præfekternes og min opgave at forme 
dem. - Ikke noget med at larme og 
smække med døre på gangen uden for 
præfekthumrene, på sovesalen eller 
»Duen«. - Ikke noget med pøllekamp (i 
utide) eller snak på sovesalene efter at 
»sengningen« var afsluttet og »dørene 
smækket«. Ikke noget med at snyde sig 
fra udetime eller komme for sent til sko
le, bord eller »lal« o.m.a. - Vi var rime
ligt ubøjelige (mente vi selv) inden for 
disse felter, og når vi syntes, at nu var 

det for galt, og vejledning og råd ikke 
nyttede en pind, - ja, så faldt hamme
ren, og så måtte vi i gang med at straf
fe. Dette odiøse ord kender alle herlo- 
vianere. Det antyder et og andet om 
mørke og middelalder, og sådan inde
bar det også muligheder, men i »vor 
dagligdag« betød det, at nu var »græn
sen nået«. Nu skulle drengene ikke sty
re os og vælte klosteret, men »opdra
ges« til, at hverdagen blev god nok for 
os alle. På afstand - i dag - kan man nok 
synes, at straffene undertiden var ked
sommelige og rigoristiske - måske også 
for kontante. Sådan kan man som bar
nefader også føle det i forbindelse med 
opdragelsen af sine egne børn. - Men en 
dag syntes jeg, at nu var det ved at blive 
for trivielt og udvikle sig til rutine, og så 
udvalgte jeg en herlig frisk dreng, Gus
tav, til »sovesalslærer« (Gustav Wedell- 
Wedellsborg fra drengeholdet 1958-59, 
mens Peter Varming, Carl Castell- 
Castell og Henrik Nyegaard var præ
fekter). Citat fra dette holds »Vue-pro- 
tokol«: »Gustav var kæphøj aftenen før 
ved sengningen, hvorpå jeg sagde, at 
han næste dag skulle være »sovesalslæ
rer«. Klarede han jobbet godt, skulle 
han få lov til at gå i seng, når han havde 
lyst. - Han gik med dertil. I løbet af 
næste dag kom han Here gange og 
spurgte, om det var alvor. Det var det! - 
Præfekterne og jeg overværede så, 
hvordan han iført »jakke-slips« overtog 
hele sengningen. Uddelte glemte sager, 
kom med råd og formaninger, læste højt 
og tilsidst bad fadervor. Der var aim. til
fredshed og morskab hos kammerater
ne. Så lå de i sengene, mens Gustav 
»gik i byen« og bl.a. overværede seng
ningen af 2.-3. ml. på skolebygningen 
kl. 21.30. Han måtte jo gå i seng, når 
han havde lyst. Kl. 23 så jeg efter ham. 
Han sov da sødeligt. - Fornøjelig dreng.

De andre har senere været ivrige for 
at prøve samme gerning. Dog, det var 
kun en spøg. I det lange løb er det nok 
bedst, at vi selv tager os af den slags. 
Jeg mener, at man kunne nå langt ved 
at lade drengene prøve flere af vore 
jobs«.

Væsentligt var det fremfor alt at ska
be tryghed for drengene i forhold til os 
og omgivelserne, men vi ville ikke blot 
være »barnepiger«. Derfor kom »hus
reglerne« efterhånden til at indeholde 
følgende embeder, som gik på skift mel
lem drengene. »Laldirektøren«, der 
hver aften ved sengningen annoncere

de, hvem der havde »laloprydning« (fej
ning af gulve, fjernelse af de værste tyg
gegummiklatter, stole op på bordene af 
hensyn til morgendagens rengøring, 
indsamling af glemte sager), hvem der 
havde »duetur« (skønsom placering af 
stole, borde og finplacering af Anders 
And« og det skønlitterære) og hvem der 
skulle være »skærsildsmand«. Selv ud
nævnte jeg en »gonger«, der hver aften 
et kvarter før sengningen med sit bral- 
derslag på gon-gongen varskoede om, 
at nu var det på høje tid at samle sig og 
sit sammen og søge mod »Val« og sove
sal, og en »postmester«, som bragte kur
ven med breve og bledler ned til mig for 
at få frimærker og underskrifter, så 
»postkøreren«, Eskildsen, kunne videre
befordre kurven til posthuset og de au
toriserede forretninger i Næstved. 
»Klokkeren«, der havde det fine hverv 
at mobilisere den lille klokke på syd
fløjens tag kl. fem minutter over halvot- 
te med håndkraft og dermed varskoede 
Herlufsholm og omegn om, at nu var i 
hvert fald »Vuen« i stormløb mod en ny 
dag. - Den omtalte »Skærsildsmand« 
skal have et ekstra notat, især fordi han 
nidkært arbejdede i hygiejnens tjene
ste. Som detektiv synede han ved døren 
mellem »Val« og sovesal ved sengnin
gen tæer, fødder, knæ, hals, ører, hæn
der og tænder, - og var han ikke tilfreds 
(selv med den nære kammerat, som 
prøvede at smiske sig let igennem), så 
lød det ofte: »Om igen!« eller »ånd kraf
tigere, så jeg kan lugte dit tandcrems- 
mærke«! Fortrinlig medarbejder, samti
dig også af gode grunde ret så frygtet, - 
Jeg har tidligere omtalt, at der var mas
ser af koldt vand i hanerne!

Fra min sovesalstid har jeg endnu tre 
påtrængende lugte i næsen: Fra skræp
pesaft, fra »dope« (cellulose) og fra mu
selig. Jeg vil undgå at gå i detailler med 
musene, der i høsttiden valfartede til 
klosterbygningens mange panellabyrin
ter, - men det var et trist kapitel, som vi 
alle følte os stærkt ramt af og vi havde 
ingen jordisk mulighed for at give de 
stakkels smuselig en anstændig begra
velse. Uha! - Derimod skal skræppesaf
ten og dens ramme duft kommenteres.

2-3 dage efter anbringelsen på 
»Vuen« blev 1. ml. (6. kl.) udfordret til 
»Skræppekamp« af de årsstegne 2. ml. 
’mer efter aftensbordet. - Topbladene 
blev skåret af planterne og stænglerne 
var fortrinlige til kast eller nærkamp. 
Flere af drengene var nok lidt skræmte
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Studenter 
1990

over det ukendte ny, men det var allige
vel en fornøjelig drengeleg, som fandt 
sted i terrænet ved åen og »Baven«. 
Præfekterne og deres jævnaldrende 
kammerater deltog, delte sig mellem 
de kæmpende og forstod at neddæmpe 
de hidsigste gemytter. - Ved den senere 
renselse på »Valen« var luften tyk af 
skræppedunst, der var trængt ind i po
loskjorterne og cowboybukserne. Bag
efter var det næsten umuligt at finde 
sengero. Der havde været for mange 
indtryk og oplevelser. - Skræppekam
pen og den senere »røver-soldaterleg«, 

som 7. kl. (III g.) arrangerede i skov
området for hele skolen efter aftens
bordet, og som altid afsluttedes med et 
kraftigt sammenstød på »gamle bane« 
var egentlig med til at skabe et sam
menhold mellem drengene og var på en 
måde en håndsrækning til alle nyan
komne, så de kunne få ængstelige tan
ker og hjemve lidt på afstand.

Senere i august tog så hele skolen på 
skovtur - oftest i sydsjællandske farvan
de, og alle skulle med, lærerkoner, syge
plejerske og oldfrue. Rutebilerne var 
tynget af forventninger og køkkenets 

udsøgte madpakker. Alt dette skete før 
fugleskydningen, og når så forældrene 
på denne dag kom og spurgte, hvordan 
det »gik i skolen«, - ja, så var det på det
te tidspunkt overordentlig svært at for
tælle om den »faglige fremrykning«; 
derimod kunne man berette meget om 
drengenes optræden og trivsel på stedet 
og blandt kammeraterne. Måske var 
det trods alt også det, der interesserede 
forældrene i første omgang.

Når jeg omtaler »dope« og cellulose
lugt har det forbindelse med vore svæ
veflyverstævner. (Husk nu på, at vi den-
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QUOD FELIX FAUSTUMQUE SIT
Herlovianersamfundet byder sine nye medlemmer velkommen! - Om Rusfesten, se side 846.

gang ikke på sovesalen havde radio, 
båndoptager eller TV, og at en biograf
billet kostede 0,75 kr. Men ugepenge
beløbet var 0,50 kr., så vi foretrak selv 
at sørge for underholdningen ude og 
inde. - Vi var ikke endnu - og heldigvis 
- druknet i velfærdskapløbet!). - På det 
såkaldte »hobbyrum«, hvor vi arbejde
de med egne primitive midler, byggede 
vi svæveflyvere i den helt store stil 
(»baby og boymodeller« hed de fore
trukne maskiner). Der var travlhed, for 
at skrog og vinger kunne passe sammen 
til konkurrencerne på skråningen øst 

for klosteret eller på de høje bakker ude 
ved Fladså. Jeg vedlægger fotos, så 
man kan genoplive den spændende leg. 
- Mange hold var opfindsomme til selv 
at udnytte stedets muligheder i friti
den, andre havde lidt sværere med at 
komme igang, derfor gik jeg i gang med 
at arrangere terrænløb i den blidere stil 
- også »natteløb« med lommelygter. 
Bagefter var man utrolig optaget af 
sine bedrifter.

Selv var jeg overbevist om, at denne 
rørelse i skoven og på idrætsbanen i 
sport var langt at foretrække fremfor 

den »passive underholdning«. Det var 
tydeligt, at drengene havde det godt, 
når de var trætte af motion og oplevel
ser. Så sov de godt, og så var der harmo
ni på klosteret. - Hvis N.E.A. tillader 
det, og læserne ikke er faldet i søvn, vil 
jeg endnu en gang forsøge mig som 
skribent med omtale af »hulerne« 
på sovesalen, festerne, tæppeteateret 
o.m.a. ■

Billeder, to næste sider.
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Postmester E. Ceplitis har travlt. 
(Drengeholdet 1958-59).

Laloprydning. Ole Mørdrup og Lennart Haffner har 
tur. (Drengeholdet 1957-58).

Renselse på »Valen«. Til venstre ved fodkumme. U. Krenchel, L 
Hemmeth, N. Krüger i færd med tæerne. Bagerst er S. Heineke,, 
Grew i gang med tænderne. (Drengeholdet 1958-59).

Heising er skærsildsmand. N. Krüger er i ilden. U. Krenchel og S 
Heineke afventende. (Drengeholdet 1958-59).
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dogens Rasmussen (Scala) og Erik Svarre har 
verstået strabadserne. (Drengeholdet 1957-58).

Svæveflyverstævnet i Nyhave. Forrest med trompet Erik Svarre, 
Claudi og Collet (P. F.) med høje hatte, imellem dem Ole Mørdup. 
Så kommer P. Sommerfelt, Mogens Rasmussen (Scala), % Ping. 
Lærerbørn og diple.

VUEMINDER
Det kan da ikke passe, at det 
kun er lektor Levinsen selv, 
der har fotos fra hans mange 
år på Vuen.
Gamle drenge fra Vuen i lek
tor Levinsens tid:
Find billeder frem fra skuffer 
og skabe - NU!
Men de skal være tydelige og 
tekstede.

Red.
Fra venstre: Lennart Haffner, Finn Gundesen, Ivar Hoick, Sommer
felt, Svarre, Claudi, Collet (PF), Troels Ravnholt.
Forrest Lærerbørn: Claus Levinsen, Tom og Nils Winther Hansen, 
Anders Jensen - derpå Scala med megafon. (Drengeholdet 1957-58).

Ursten Levinsen i dameklassen, Claus Levinsen, Per Riis- 
'erg, Per Sjøquist. (Drengeholdet 1965-66).

Bakkerne ved Fladså. Sv.-Ebbe Thaysen-Müller (3.r). N. 
Hyldvang. Den høje Nils Mehl, Claus Levinsen, Eske Wohl
fahrt, Dan Jepsen, Erik Hove. (Drengeholdet 1965-66).
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Skolestart
Lektor Mads Nielsen, ansvarshavende redaktør af 
KONTAKT, har meget venligt lovet os at holde 
HERLOVIANERENs læsere ajour med aktuelle begiven
heder på skolen. Her fortæller han om skolestart 1990. 
Han - og hans medhjælpere - vil fremtidigt bringe 
tilsvarende indlæg. Velkommen!

Aktivister med 
sommerfugle i maven
Mandag d. 13. august, skoleårets første 
og travleste dag: efter aftensbordet er 
der kø ved telefonen i Hylen. En ver
denserobrer fra 8. klasse meddeler be
gejstret i røret: - Hej mor! Jeg er kom
met godt herned, det er alle tiders! Der 
er bare skønt hernede. Vi er kommet 
allesammen - de andre venter nede ved 
åen, så ... jaja, det skal jeg nok huske. 
Så kommer I til Fugleskydningen, ik?

Midtvejs gennem skoleårets første 
hektiske døgn ser livet nok ikke helt så 
rosenrødt ud for alle. Mange er knap 
nok nået tilbage fra sommerferien, 
mentalt i hvert fald: Udlandseventyr, 
interrail, sejlerskole, hjemmeferie med 
job eller dasen, you name it. Og ikke så 
få er nybegyndere med en flok nervøse 
sommerfugle i maven.

Snart er mor og rejst hjem, men lektor Bardrams datter bliver.

Programmet startede uformelt i af
tes, hvor præfekterne kom for at køre 
kanonerne i stilling og nyde en hyggelig 
instruktionsmiddag med sovesalslærer
ne. Og fra morgenstunden har det gået 
slag i slag: 8.00 nye dagelever vises 
rundt. 10.00 lærermøde hvor Rektor 
kan byde velkommen til bl.a. tre nye 
hørere (men stadig savner en kemilæ
rer!), her iblandt den første kvindelige 
kostlærer Susanne Geisler, som er ryk
ket ind i den nybyggede Pernille-Gøye- 
Gård. Helene Turner og Mogens Mel- 
chiorsen skal erstatte Pram Gad og Jyt
te Bech, og kollegiet tæller hermed 37 
mand (m/k). De sidste rokeringer er 
indtruffet i feriens løb og har skabt ek
stra skemabesvær for Normann Jørgen
sen som inspektor.

Mødets vigtigste punkt: elevstatus! 
Der går nu 232 elever i gymnasiet, op
lyser Rektor (mod 233 sidste år), og 83 
i grundskolen (100 i 89/90). Begynder

holdet i 6. klasse er kun på fem, men 
Rektor fremhæver at denne klasse som 
tilbud til udlandsdanskere er en gam
mel forpligtelse. Aftalen med amtet om 
at betale for 25 dapie til 1 .g er udløbet. 
Derimod har lidt flere villet betale selv, 
så det samlede antal dagelever er nu 74 
(mod 95). Tilgangen af piger er øget, så 
der nu går 100 kostpiger på skolen, her
af 18 i hovedskolen, hvor der nu er åb
net for piger fra og med 8. klasse. Med 
til regnestykket hører, at tre er »på 
græs« og vender tilbage fra skolegang i 
USA og Skotland til næste år. Til gen
gæld har vi atter i år Rotarystipendia- 
ter, nemlig to canadiere.

Da lærermødet hæves, står nye foræl
dre allerede i kø ved rektorkontoret, og 
snart er årets travleste dag i fuld gang 
på alle sovesale. På Vuen bakser bel- 
merne med sengeredningens mysterier 
(med mor som instruktør), og nye piger 
til l.g-holdet på Pernillegården bestor
mer nye Susanne Geisler med spørgs
mål: - Er der kun fire bøjler?! Kan man 
få et ekstra skab? Men som dagen går, 
må Evas døtre erkende at Herlufsholm 
stadig har mindelser om Skovkloster. 
Og mens mødre pakker uniformkasser 
fra Hågensen ud, pukler fædre som 
flyttemænd - to dipelveteraner jagter 
rundt efter deres sovesalslærer for at få 
lov at bytte hummer, men må afbryde 
for at guide et par forældre til godskon
toret, hvor de sidste tvivlsspørgsmål om 
forsikringer og skolepenge osv. afklares. 
Det koster i år max 46.800 kr. for en 
kostelev - en dagelev slipper med 
10.000. Søskende får rabat, og desuden 
kan der yderligere søges både offent
lige midler (bl.a. S.U. som lån eller sti
pendium) og private. Men den samlede 
udgift til skoledrift og kostafdeling ud
gør pr. hoved godt 100.000 kr. Heraf 
dækker offentlige tilskud til f.eks. læ
rerlønninger ca. 44 % for grundskolen 
og ca. 56 % for en gymnasieelev. For 
hver elev må Stiftelsen dække et under
skud. Iflg. regnskabet for 1988 beløb 
dette sig til 2.010 kr. i gymnasiet og 
12.475 kr. pr. elev i grundskolen. Takket 
være Herluf Trolle alligevel en slags pri
vatisering.

Tirsdag d. 14. er 1 .skoledag. To ting 
skal på plads: personen (i kirken til lov
sang, i klassen og i spisesalene) - og ar
bejdet, som lægges i skemaer; skoleske
ma, døgnskema, uge- og årsskema så 
langt øjet rækker. Lidt håndfast di
plomati bag pulte og i kirkestole (det 
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luner at sidde tæt) bringer tropperne på 
plads, og snart halser koret af karsken 
bælg:
Sankt Benedikt
lærte dem fromhed og pligt 
flid både ude og inde.

Skemaet dikteres på klassen og af
spejler den nye gymnasiereform så dra
stisk at al tale om bare »justeringer« ly
der falsk. Tre dage om ugen er der sko
legang til kl. 17.00 - 9 lektioner! Ikke for 
alle, bevares, men særligt udvalgte må 
studere fransk, samfundsfag og andre 
minoritetsspecialiteter i 8.-9. time. Om 
det kan opvejes af frie studiemulig
heder i adskillige mellemtimer i ugens 
løb, vil vise sig. Skemalægger Normann 
kan give gode forklaringer (men indvik
lede), og den vigtigste er vist den, at de 
tilvalgshold, som har mindst tilslut

ning, placeres sidst på dagen. Studie
vejlederne vil i det kommende år kunne 
vejlede om fremtidens valg med disse 
konsekvenser in mente. Faglærere vil 
naturligvis argumentere for den bedste 
pædagogiske placering af netop deres 
fag, men de gode gamle kompakte ske
maers tid er forbi.

Andre facts aflæses af skemaet: 8. 
klasse skal have en dobbelttime i religi
on - grundskoleforløbets eneste (men 
konfirmerede bliver de, lover pastor Ei
lif Kristensen). Til gengæld vil de for 
første gang i Herlufsholms historie få 
frikadellesløjd. Klassen deles, og mens 
hold 1 går til høvle-og drejebænke, skal 
hold 2 til kødgryderne.

Og hvad skemaet slet ikke viser: friti
dens aktiviteter skyder frem som pad
dehatte. Små arbejds- og planlægnings

grupper (lærere og/eller elever) sidder 
allerede med udspil til alle aktivister: 
frisporten varetages fast af fire lærere, 
som har mange stævner og turneringer 
i kikkerten. Der tilbydes specialtræning 
i tennis, danseskolen boner gulvene i 
festsalen. Instruktion i fægtning, navi
gation, jagt og bridge er med i viften. 
Og sidste sæsons hit,backgammon vil 
sikkert bide sig fast på programmet.

Planlægningskalenderne fyldes af 
stikord til en uendelig føljeton (som »de 
gamle« vil få serveret i uddrag) ryste
sammen-udflugt for l.g’s og for hoved
skolen, åbent-hus for l.g forældre, ind
skolingshjælp til ulandsdanske med 
handicap i dansk og tysk - og sidst men 
ikke mindst, 3.g’s ansvarsfulde opgave, 
Fugleskydningen, som nok kan give ve
teranerne sommerfugle i maven. ■

35’ernes 55 år

Af Paul Nørreslet (’35)

Diplene fra venstre: Tyge Bech, Valdemar Kähler, Georg Bruun, Paul Nørreslet, Niels Faar- 
toft, Bent Ovesen, Niels Ulrich Brams. (NB 4- Sehested). - Pigerne fra venstre: Lise Kähler, 
Birte Brams, Veronica Sehested, Hennie Nørreslet, Lone Faartoft, Karen Ovesen, Else Bruun.

Så var vi samlet igen, denne gang i 55-året 
d.29.-30. maj 1990 hos Brams og Birte i Ål
borg. En lille flok 73-74-årige, som sædvan
lig med damer (stadig de samme og stadig 
skønne). Vi var oprindelig 12, nu kun 9, idet 
H.H. Rømeling, A.M.A. Jacobsen og Jes 
Skovgaard-Petersen er døde inden for det 
sidste tiår - naturligvis et vemodigt memen

to. De nulevende diples navne kan ses i Her- 
lovianersamfundets sidste medlemsforteg
nelse, de tilsvarende piger er Annelise, Bir
te, Else, Lone, Kirsten, Lise, Hennie, Karen 
og Veronica. Fraværende ved dette træf var 
lyges Annelise, der er syg, og den travle 
Krup (og hans Kirsten), den eneste endnu 
fulltime-arbejdende af os.

Det var afdøde Jes, der midtvejs i forlø
bet regulerede vore sammenkomster til fem
årstræf i hans og Lottes Allerød-hjem - et 
tidligere landbrugssted, hvor vi endnu med 
rimelig troværdighed kunne lege unge på 
mark og eng og i den store lade, hvor kæm
pegavlvæggen var tapetseret med lutter øl
kasser (købt tomme, sagdes det). Det blev 
til tre gange dér.

Forud herfor havde det været Skovrider
kroen (10 år), Maribo (hos Krup), Otterup 
(hos Faartoft og Lone) og (i 25-året) sko
len/Vinhuset, der var mødesteder - og efter 
et par messefald efter Jes’ død blev det i 
50-året skolen/et sydsjællandsk sommerhus 
(undertegnedes og Hennies); det var ved 
dette midsommeraftenstræf, at Faartoft 
overgik sig selv ved i tusmørke på en stor 
græsplæne endnu engang at dirigere os halv- 
frelste gennem lanciers’ens fem ture,mens 
ghettoblasteren blandede sig med de Chr. 
Wintherske nattergale, de gammelkendte 
piger blev til elverpiger, og de snart 70-årige 
diple glemte deres alder. I en roman ville 
dette vel have været afslutningen, men i vir
kelighedens verden kom der mindst én gang 
til.

For som nævnt samledes i 55-året pensio
nisterne og deres pensionistinder i Ålborg, 
hvor Brams og Birte havde sat sig for at vise, 
at Limfjorden, set i sommeraftenskumring 
fra deres hus på Hasserishøj, godt kan ham
le op med Susåen, og at Ålborg egentlig 
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også godt kan stå mål med skoksernes by. 
Fik vi måske nogensinde en drink på Næs
tveds rådhus?

Vores vært Brams havde udviklet sig im
ponerende siden »sidst«; den blanding af 
myndighed og livsviis munterhed, hvormed 
han fx ved det festlige bord annoncerede de 
kommende retter (hvoriblandt »caille en 
sarcophage«, som i Babette), fordunklede 
fuldstændig erindringsbilledet af den bord
bønmessende og kropsduvende syvende
klasser Brams.

Ellers var det jo ikke den slags fordunklin
ger, der prægede samværet. Som ved de tid
ligere træf var snakken den sædvanlige sym
biose af elementer fra dengang, fra mellem
årene og fra nutiden, hvor fælles associa

tioner uden videre sammenkører Nærtens 
fugle med Afrikas safaridyr, Skies humane 
kulturradikalisme med benhårde meninger 
om vor tids globale folkeslagskonfrontation
er eller Suså-sejladser med surfriding ved 
Kuala Lumpur - eller der kunne opstå situa
tioner, som da den mindre vellykkede fælles 
afsyngning af en dejligt drilagtig sang om 
os alle, ved Niels og Lone, affødte Georgs 
arrige udfald mod Vommen, der dog kunne 
have lært B-sangeme at synge i stedet for at 
lade dem sidde over - som var det i går. Vom
men havde forbrudt sig. Men mel. til »Vi er 
alle i samme båd« er svær, selv for A-sange- 
re.

Måske er pigerne trods alt ikke med i alle 
associeringerne,men de kender hinanden 

godt nok til, at de sagtens ville kunne klare 
sig i en stue uden drengene - disse gammel
dags opdragede drenge (hvis mad blev ser
veret af bøv’er og sko blev pudset af gæver), 
der har forårsaget pigernes skjulte slidgigt. 
Vi er som en søskendeflok siger de - måske 
mener de søstreflok.

Om drengene dette til sidst: Som herlo- 
vianer ville man aldrig kunne få et patetisk 
ord som brødreflok over sine læber; lad mig 
så hellere kalde dem en sammenspist flok 
almindeligheder, som der normalt ikke ville 
blive skrevet om, men som undertegnede 
har været kisteglad for at være én af. I mere 
end 55 år.

Måtte der komme endnu et træf - med os 
alle. B

Hører I skovene suse ?
Af N.E.A. Møller (Ml)

Til Herlufsholms herligheder hører 
skovene. I dem gik vi vore ture skole
året rundt, på alle årstider, år efter år, 
vor skoletid igennem.

Men var det ikke mest de nære sko
ve, Friheden og Rådmandshaven, vi gik 
i? Vidste mon alle, at stiftelsens skove 
omfatter flere skovparter? Nej, vel? 
Lad os derfor her se nærmere på Her
lufsholm Skovdistrikt, og lad os især 
samle andre indtryk og oplysninger end 
dem, de fleste af os fik som diple eller 
piple.

Stiftelsens direktør og skovrider, 
Niels Rasmusen (’40), Ras, kører os en 
tur igennem distriktet, så at vi kan få 
del i hans viden.
Distriktet dækker ca. 950 ha og har føl
gende skovparter:
- Herlufsholm, herunder Rådmandsha
ven
- Kalbyris
- Stenskoven og
- Tybjerg.

Herlufsholm skovpart
I denne skovpart begrænser vor rundtur 
sig til Rådmandshaven. Dens historie 
blev bragt i oktobernummeret 1988, 
side 687 ff., hvortil henvises.

I forbindelse med stormfaldet i okt. 
1967 væltede langt over halvdelen af 
træerne i Rådmandshaven og her
iblandt altså også de fleste af de gamle 
overmodne bøge- og egetræer. Det må 
have været sande naturdramaer den

gang. Styrtende træer med en ved
masse på op til 30 m3 lysnede godt om 
sig, når de faldt og rev andre med sig og 
samtidigt sårede mange. De resterende 
få gi. kæmper får derfor lov til at blive 
stående, selv efter de er gået ud.

Den, som oftest færdes i velplejede, 
danske skove, kan gribes af det forfald, 
som Rådmandshaven i og for sig nok 
kan give indtryk af. Men bemærk også 
skønhedsværdierne, og tænk endvidere 
på den forsthistoriske og forstvidenska- 
belige værdi, som fredningen har. Og 
hør på ornitologen Lorenz Ferdinand 
(’40), når han fortæller, hvilken betyd
ning de gamle træer, levende som døde, 
har for fuglelivet. I denne skov er der en 
rigdom af insekter, larver, orme og frø.

Ras oplyser, at over 1 /3 af distriktets 
vedmasse væltede i 1967 og dette om
fattede naturligvis også Rådmandsha
ven.

I de senere år er en ny plage dukket 
op, nemlig elmesygen. Den har især 
gjort sig gældende i ådalen nord for 
Hvælvingebroen, men er mirakuløst 
nok standset der. Stierne i Rådmands
haven er brede og særdeles velholdte. 
Holdt af distriktet, vel at mærke, uden 
tilskud fra kommunen eller andre of
fentlige instanser. De er så fine, at man 
har kunnet tillade cykling på dem. Ge
nerelt er der bemærkelsesværdigt rent 
langs dem, takket være en meget glæ
delig naturdisciplin hos skovgæsterne.

Der er mange bænke, men for nogle 
år siden syntes Jørgen Ove Petersen 
(’18) bosiddende i Næstved, at der 

manglede én et bestemt sted. Lydhør 
overfor et godt tip fra en gammel herlo- 
vianer lod Ras den opsætte, og han om
taler den som »Konsul Petersens 
Bænk«, en bænk som er til stor glæde 
for handicappede og ældre mennesker.

Kalbyris
I Kalbyris finder man Gardehusarregi
mentets garageanlæg. Ras fortæller, at 
forholdet til regimentet er upåklageligt, 
og at al øvelse i skoven reguleres gen
nem aftaler, som altid overholdes. Sær
ligt kræver orienteringsløbene koordi
nation, fordi mange idrætsorganisation
er også gerne vil benytte Kalbyris. 
Skovdistriktet kan kun betegnes som 
meget liberalt, når man hører, at det til 
de mange brugere giver to tilladelser 
om ugen, vildtets yngletid fra 1. maj til 
15. juli dog undtaget.

’67 katastrofen kostede mange Kal- 
byrisbøge livet, men de blev rimeligt 
godt solgt. Som erstatningsplantning 
valgtes i noget omfang nåletræ, og disse 
skovparceller står i dag flot med voks
ne, sunde træer.

Med mekaniseringen af skovbruget 
følger et behov for, at skovvejene er bed
re befæstede og belagte end førhen. I 
Kalbyris ses nye, solide veje, hvortil 
ballasten skaffes ved, at entreprenører 
her kan komme af med deres bygnings
affald fra nedrivninger og lignende. Et 
godt vejnet sparer mange kmt. (kilome
tertimer.)

Som et kuriosum kan fortælles, at 
der for nogle år siden hyppigt forsvandt 
galvaniserede kæder fra skovens vej
spærringer. Skovfogeden mente, og sik
kert med rette, at de blev brugt til ned- 
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løb fra tagrender, en mode, som vandt 
indpas dengang.

Ras fortæller og påviser, at et eksperi
ment, som han iværksatte i sine yngre 
år, ikke faldt heldigt ud: Han fraveg 
normen for plantning af sitkagran, 1 m 
x 1 m, og lod plante 2 x 2 m. For at spa
re planter og arbejdskraft, ja, men det 
meget lys gav en uregerlig underskov 
af selvsåede løvtræer, og arbejdet med 
at skære disse ned blev nok så dyrt.

Stenskoven
Denne skovpart tog mindst skade i ’67. 
Her findes størsteparten af distriktets 
pyntegrøntparceller. Det årlige arbejde 
i disse begynder tidligt, allerede 10. ok
tober, fordi der er en stor afsætning til 
Sverige, hvor det er skik at grandække 
gravsteder i det sene efterår. Når skov
landet Sverige køber pyntegrønt i Dan
mark, skyldes det, at vækstbetingelser
ne hos os er bedst, når der er tale om 
planter til dette specielle formål.

Under vort besøg i Stenskoven kom
mer vi til at tale om ukrudtet, som tri
ves overdådigt på de åbne lysbegunsti
gede nyvækstarealer. Især ses hanekro 
og springbalsamin. Der sprøjtes yderst 
lidt, kun i de allerværste tilfælde. 
Sprøjtning ændrer biotopen så drastisk, 
at det går ud over jordstrukturen, 
blandt andet ødelægges ormenes føde.

1 Stenskoven bemærkes mange me
get smukke, ranke bøge- og egestam
mer. De holdes fri for vandris ved klip
ning.

Tybjerg
Denne skovpart fulgte med, da Ty- 
bjerggaard solgtes til Herlufsholm af 
Det Steinmannske Legat. I ’57, det før
ste år efter erhvervelsen, var der her en 
ekstraordinær aktivitet, 19 mand var 
længe beskæftigede med oparbejdning 
af træ til minerammer, som udenland
ske mineselskaber netop da var store 
aftagere af.

Fornyelse
Herlufsholm Skovdistrikt er i vidt om
fang fulgt med i udviklingen hen imod 
fornyelse af løvskoven gennem selvså
ning. Processen fremmes efter oldenår 
ved harvning, og en sådan har netop 
været gennemført, hvorfor skovbunden 
vrimler med etåringe.

Problematikken omkring fornyelse 
af løvskov er man særligt optaget af på 
et distrikt som dette, hvor 70 % er løv-

Sensommerdag i skoven.

træer, og hvor man endda gerne øger 
den andel.

I Tybjerg skovpart ligger distriktets 
planteskole. Den anvendes ikke så me
get, som før man begyndte på selvså
ning.

Men nogle steder vil naturen ikke 
selv, og så må man plante. Frø fås fra 
den statslige frøforsyning, og det drejer 
sig om normannsgran (Kaukasus), bøg 
(Nordtyskland), eg (Holland), nobilis- 
gran (Danmark) og sitkagran (Dan
mark, Ry Nørreskov).

Arbejdskraft og maskinel
Tidligere var der en skovfoged pr. skov
part, men i dag nøjes man med kun en, 
bosiddende i Kalbyris. Han disponerer 
sædvanligvis over op til fire fast tilknyt
tede skovarbejdere, en arbejdsstyrke, 
som suppleres efter behov, især i peri
oden, hvori der klippes pyntegrønt.

Skovarbejderne møder, som gammel 
skik er, selv med værktøj. En enkelt 
møder tillige med sin traktor. Derud
over har distriktet selv en traktor og div. 
specialredskaber samt en treefarmer. 
På transportområdet samarbejdes med 
andet privat skovdistrikt. Det siger sig 
selv, at en rationel udnyttelse af ar
bejdskraften og maskinerne vanske

liggøres af, at skovparterne ligger langt 
fra hinanden.

Produktion
Skovdistriktets pyntegrøntproduktion 
er allerede omtalt. Juletræsdyrkning er 
normalt en givtig, men noget risikobe
tonet forretning. Således ødelagdes for 
100-tusinder kr. af juletræer i en usæd
vanlig hård frostperiode i februar 1985. 
Store nåletræer sælges som tømmer, 
der opskæres i Sorø.

Distriktet skulle i teorien betinge en 
årlig hugst på ca. 10.000 m3, men 
stormfaldene i 1967 reducerede ved
massen (produktionsapparatet) så me
get, at hugsten idag kun andrager det 
halve. Skovrideren udviser personligt. 
Hovedaftageren af løvtræ i dag er 
Junckers i Køge.

Vildt
Vildtbestanden øgedes ganske betrag
teligt efter stormene i ’67, og den er sta
dig rigelig. Så rigelig, at der til udlej
ningen flere steder er knyttet klausuler 
om minimumsbeskydning.

Jagtudlejningerne omfatter ikke 
Herlufsholm skovpart, men kun Kal
byris, Stenskoven og Tybjerg. ■
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In Memoriam
Ole Lund (’38) døde den 13. april i år. 
Han blev syg kort før jul og blev indlagt 
den 2. januar. Han fyldte 69 år den 23. 
februar.

Efter studentereksamen studerede 
Ole til cand, polit, og blev efter endt 
eksamen i 1945 ansat i »Nordisk Liv og 
Ulykke«. Da Hafnia overtog selskabet, 
fulte han med over og avancerede støt 
og roligt inden for Hafnia-koncernen, 
hvor han endte som afdelingsdirektør 
med ansvar for økonomi og regnskab. 
Da han gik på pension den 1. juli 1989, 
fortsatte han med at løse specielle op
gaver for Hafnia, indtil helbredet svig
tede.

Ole Lund var gift to gange og efterla
der sig en datter af første ægteskab 
samt en datter og 2 sønner af andet æg
teskab.

Ole kom ind på Herlufsholm i 5’te 
klasse (1. gymnasieklasse) som sprog
lig. Han fik på grund af sin behændig
hed navnet Smut, og han faldt hurtigt 
til i klassen. Som så almindeligt blandt 

kostskoleelever, der hurtigt erfarer, at 
man kun alt for let kan blive offer for 
kammeraternes ironi og sarkasme, 
skjulte Smut sit egentlige »Jeg« bag en 
noget barsk maske, og han lærte hurtigt 
at give råt for usødet. Hans tillagte sær
præg blev respekteret af klassen, og 
han var så absolut vellidt, da vi efter 3 
år sammen i gymnasiet hver for sig gik 
i gang med at skabe os en fremtid.

Ole satte stor pris på Herlufsholm. 
Ikke blot deltog han trofast i vore - alt 
for få - klassesammenkomster, men han 
har også interesseret sig for bl. a. Her- 
lufsholms historie, et emne, han havde 
tænkt sig at gøre mere ud af i sit otium, 
som desværre blev alt for kort.

Vi kammerater fra 1938-klassen vil 
huske Smut - ikke som den, han ville 
have os til at tro, han var, men som den 
varme og følsomme person, han var 
over for venner og familie.

Preben Kühl

Personalia
1914
Fhv. dommer Helge Friis Jesper
sen fyldte 95 år den 13. juni 1990, 
og Berlingske Tidende bragte da
gen forinden et portræt af den me
get aktive pensionist.

1921
Nils H. Lou (^1921), som er bosat 
i Hollandale, Florida, fyldte 85 år 
den 23. juli 1990. Efteruddannelse 
hos Burmeister & Wain udvandre
de han som 24-årig til USA, hvor 
han i årenes løb indtog stadig højere 
poster i værktøjsbranchen og i fly
vemaskine- og metalindustrierne.

1923
Frantz Wendt fik ved et møde i For
eningerne Nordens fælles præsidi
um den 6. juni 1990 overrakt den 
finske forening Pohjola-Norden’s 
guldmedalje for sin indsats som di
rektør for den danske Foreningen 
Norden 1943-54 og som generalse
kretær i Nordisk Råd for Danmark 
1953-.75.

1926
F. J. Billeskov Jansen har foruden 
udgivelsen af og kommentarerne til 
mindetalerne over Flerluf Trolle 
skrevet introduktion om Søren

Kierkegaards liv og forfatterskab til 
en bog på russisk med bl. a. uddrag 
af hans værker. I juni 1990 var han 
en af de officielle opponenter ved en 
doktordisputats på Sorbonne uni
versitet i Paris om Kaj Munks dra
matik. Til Sorø Akademis bibliotek 
har han afstået sin omfattende Hol
berg bogsamling, for at den kan for
blive samlet. Foruden Holbergs 
egne skrifter omfatter den eksem
plarer af næsten alle de l>øger, som 
fandtes i Holbergs egen samling af 
litterære og videnskabelige værker, 
og som han har kommenteret eller 
omtalt i sine publikationer. Hol
bergs egen bogsamling gik til grun
de ved branden på Sorø Akademi i 
juni 1813.

1928
Geert Drachmann, fhv. direktør for 
Arbejdstilsynet, fyldte 80 år den 
29. maj 1990.

1930
Cand, polit. Henning Friis, fhv. di
rektør for Socialforskningsinstitut
tet, præsenterede den 27. juni 1990 
som leder af Ældre Fondens frem
tidsstudier dens slutrapport »Nye 
tider - nye aldre«, der resumerer se
riens 10 bøger. I en kronik i Politi
ken den 28. juni gjorde Henning

Friis nærmere rede for slutrappor
ten.

1938
Oberstløjtnant Preben de Fine 
Kühl fyldte 70 år den 1. august 
1990, og Berlingske Tidende bragte 
dagen forinden et portræt af fødse
laren.

Fhv. borgmester i Præstø, lands
retssagfører Jørgen T. Nørreslet, 
fylte 70 år den 2. juli 1990, og Ber
lingske Tidende, Næstved Tidende 
m. fl. bragte portrætter af fødsela
ren.

Ambassadør Janus A. W. Paludan 
fyldte den 20. august 1990 70 år. 
Paludan, der bl.a. portrætteredes i 
Berlingske Tidende, har i dag sit 
hjem i Cumbria, England.

1939
Efter Undervisningsministeriets 
indstilling har Hendes Majestæt 
Dronningen meddelt kammerherre, 
hofjægermester Aage Wolff-Snee- 
dorff afsked på grund af alder fra 
hvervet som forstander for Herlufs
holm skole og gods fra den 31. de
cember 1990 at regne.

1942
Civilingeniør Christian Arnstedt, 
der ved generalforsamlingen i FLS 
Industries A/s i maj måned 1990 blev 
valgt til formand for bestyrelsen, 
kunne den 19. juni 1990 fejre 40 års 
jubilæum i FLS koncernen.

1944
Professor Eilif Gregersen og fg. 
overlæge Niels Vesti Nielsen - beg
ge fra Rigshospitalets afdeling E - 
gav for et par år siden en 86-årig 
grossererenke det syn tilbage, som 
hun var ved at miste. I taknemme
lighed over den vellykkede operati
on testamenterede hun 4 millioner 
kr. til Landsforeningen til Bekæm
pelse af Øjensygdomme. Arven er 
nu udbetalt, og 300.000 kr. kan år
ligt anvendes til forskning i øjensyg
domme.

1945
Auditør, cand. jur. Hans Jørgen 
Agger er den 23. august 1990 af
gået ved døden. Efter ansættelse i 
Socialministeriet og ved Folketin
gets ombudsmand havde Agger fra 
1965-81 sit virke ved politiet. I 1981 
blev han auditør i Forsvarets Audi
tørkorps og udnævntes i 1989 til 
stedfortræder for generalauditøren.

1949
Arkitekt Ulrik Piesner, der er bo
siddende i Jerusalem, Israel, fyldte 
60 år den 13. juli 1990. Fødselaren 
blev portrætteret i bl. a. Berlingske 
Tidende og Morgenavisen Jyl- 
lands-Posten.

Direktør, baron Frederik Raben- 
Levetzau, fyldte 60 år den 12. juni 
1990, og Morgenavisen Jyllands- 
Posten bragte dagen forinden et 
portræt af fødselaren.

Overlæge Jørgen Worm-Petersen 
fyldte 60 år den 10. august 1990, og 
blev portrætteret i bl. a. Berlingske
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Tidende og Morgenavisen Jyl
lands-Posten dagen forinden.

1951
Hofmarskal Søren Haslund-Chri- 
stensen var i august måned 1990 le
der af en film-ekspedition til Mon
goliet.

1954
Kommunernes Lønningsnævn har 
med virkning fra 10. august 1990 
udnævnt kontorchef, cand. jur. 
Lennart Konow til ny sekretariats
chef.

1955
Kammerherre, lensgreve Preben 
Ahlefeldt-Laurvig til Tranekær 
blev interviewet den 15. juli 1990 i 
Berlingske Tidende, og udtalte i 
den forbindelse om sin skoletid på 

Herlufsholm. »Det var rædsels
fuldt, skal jeg hilse og sige. Der var 
et forfærdeligt ungetyranni...«

Generalmajor (hæren) Claus Chri
stian Ahnfeldt-Mollerup, takkede 
ved audiens den 27. august 1990 
Hendes Majestæt Dronningen for 
udnævnelse til ridder af 1. grad af 
Dannebrogordenen.

1957
Højesteretssagfører Axel Kierke
gaard (HT952) fyldte 50 år den 4. 
juli 1990, og blev portrætteret i Po
litiken dagen forinden.

1960
Efter undervisningsministeriets 
indstilling har Hendes Majestæt 
Dronningen den 25. juli 1990 ud
nævnt fhv. minister, hofjægerme
ster Bernt Johan Collet, Lundby- 

gård, til forstander for Herlufsholm 
skole og gods fra den I .januar 1991 
at regne.

N. C. Nielsen Holding, der ejes af 
adm. direktør Lars Foghsgaard, er 
pr. 1. august 1990 blevet dobbelt så 
stort, idet selskabet, der leverer 
hjælpemidler til handicappede, har 
købt Mölnlycke Mobility. »Børsen« 
interviewede den 14. august 1990 
Lars Foghsgaard om begivenheden.

1962
Joen Bille havde i maj 1990 hoved
rollen i monologen »En tid i helve
det« af Arthur Rimbaud og iscene
sat af Henrik Sartou som dennes 
afskedsforestilling på Statens Tea
terskole.

1973
Weekendavisen bragte den 29. juni 
1990 en artikel af Marie Tetzlaff.

Under overskriften »Kvindedrøm
me« omhandlede artiklen mænd i 
Sovjetunionen.

1977
Skovrider Søren Boas, Knuthcn- 
borg og Halsted Kloster, er ansat 
som skovrider ved Vallø Stift fra 
den I. oktober 1990.

Øvrige
Fhv. rektor Asger Ussing-Jepsen ér 
i begyndelsen af juni måned 1990 
afgået ved døden, 78 år. Han blev i 
1938 cand mag. i fransk og latin, og 
var ansat som adjunkt ved Herlufs
holm skole fra 1939-45, hvorefter 
han kom til Viborg Katedralskole. 
Fra 1960 til 1979 var han rektor ved 
Vesthimmerlands Gymnasium i 
Års.

Til venstre: Sejr Petersen, som har væ
ret med i Fugleskydningsmusikken si
den 1942, og som har været dens leder 
gennem mange år. Blandt sine musike
re tæller han bl.a. medlemmer fra Ra
diosymfoniorkesteret og Det kongelige 
Kapel.

Til højre: Paul Brams (’39), som har 
stillet sine tegninger fra 1939 til rådig
hed som forsider i 1990 og i juni 1989. 
Hvem vil pryde forsidene i 1991?

Til herr EDB-konsulent Carsten Lemche, 
Hultmannsvej 3, 2900 Hellerup

- Undertegnede ønsker at melde sig ind i HERLOVIANERSAMFUNDET
- Undertegnede medlem af HERLOVIANERSAMFUNDET melder adresseforandring således:

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

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

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

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

Telefonisk melding undtagelsesvis: Kontor 33 33 90 40

863



Reserveret postvæsenet: /i?

Du kan endnu nå at sikre dig 
en lækker, mørkeblå sweat shirt 

med stort Gøyeskjold trykt i 
hvidt.

Send en check på kr. 200.- til: 
Thomas E. Jermiin, 

Inter-Media, Postboks 2089, 
1013 København K.

Så kommer den med posten .

NB! Vi ekspederer ordrerne i 
den rækkefølge, de indkommer.

På 3.g’s initiativ er der fortsat mulighed for at købe 
Zippo lightere med skolens emblemer indgraveret. 
Lighteren kan købes i
CHROME PLATED (250,-) 
eller
SOLID BRASS (250,-) 
Hvis 
gammelherlovianere er 
interesseret i at købe 
denne, bedes de 
kontakte os skriftligt 
eller pr. telefon på 
følgende adresse: 
Mads Junget Madsen / 
Søren Østergaard 
Skygningen Øst 
Herlufsholm Kostskole 
4700 Næstved 
Tlf.53 73 53 87 
(mellem kl. 16.15 og 
17.45)
På nummeret vil der følge nærmere oplysning om 
betaling m.m.

Alti
Herlovianerudstyr 
hos
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