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Rusfest - Mortens Aften
Søndag den 10. november 1991 

kl. 18.30
Som udråbt af Formanden under Dimissionsmiddagen på Skolen den 19. juni 

afholder Herlovianersamfundet Rusfest søndag den 10. november.

Mødested og Mortensaften-Middag:
Restaurant Kanalen, Wilders Plads på Christianshavn i København vil servere velkomstdrink 
og en dejlig middag med rigeligt at spise og drikke.
Mød op, dag- som kostrusser. Prisen er for hele arrangementet kun 91 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 vi blive bekræftet.

Seneste tilmelding: fredag den 11. oktober 1991.

Måneds
frokosterne

Der er liv! Se selv!
Kære redaktør, oberst N.E.A. Møller, 
d.d. (07.05.91) var der månedsfrokost i 
Restaurant Tivolihallen, nr. 411. Der 
var 3 deltagere, nemlig Jesper Friis 
(’82), Kim Madsen (’81) og Henning 
Slott Jensen (’64). Vi havde et par hyg
gelige timer og måtte alle indrømme 
med beskæmmelse, at det var første 

gang vi deltog. Undskyldningen var 
måske restaurantens specialitet - klip
fisk -, men vi var dog enige om, at det 
var ikke tilfældet: Skolens elever bry
der sig meget lidt om retten, ihvertfald 
ved Fugleskydningen, mens de gamle 
elever synes at sætte pris på den ved 
den lejlighed!

Vi var enige om, at Restaurant Tivo
lihallens lokaler mindede os meget om 
skolens, ihvertfald de ældre. Vi studere
de den fremlagte protokol meget grun
digt og navnet Aabling-Thomsen sås 
ofte. Til lykke med det.

Ud fra denne enkeltstående oplevel
se måtte vi absolut skrive og anbefale 

arrangementet. Vi havde meget at tale 
om viste det sig.

Som konklusion kan man sige, at del
tagerantallet først var een, dernæst øge
des det kort efter med 100 % og til sidst 
med endnu 50 %. Med større fremmø
de var %’erne naturligvis blevet mindre 
og mindre gående mod 0 %, hvis alle 
kommer!!

Jeg synes, medlemmer burde skrive 
lidt til bladet om dette tit nok.

Venlig hilsen 
Henning Slott Jensen 

(»Slott«) (’64)

HVORNÅR?
1. tirsdag 

i hver måned 
klokken 12.00

HVOR?
Tivolihallen 

Vester Voldgade 91 
Telefon 33 11 01 60

HVAD?
Månedfrokost 
med kendte 
og ukendte 

gamle herlovianere
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Ønsk, at de fagreste blomster igen 
må blomstre i næste skærsommer
Niels Poul Tulstrups tale ved hold 1941’s jubilæumsmiddag

Da jeg i går aftes ville forberede mig på 
mit indlæg her i aften og bl.a. fundere
de lidt over, hvad der er substansen i 
mine erindringer om den fjerne skoletid 
på Herlufsholm, mindedes jeg pludse
lig, og uden at jeg umiddelbart var klar 
klar over hvorfor, en sætning, som jeg i 
sommerens løb var blevet præsenteret 
for, og som I formentlig kender. Det er 
en kort og fyndig sætning skrevet for 
omtrent halvandet hundrede år siden 
af Søren Kierkegaard, og den lyder: 
»Øjeblikket er tidens fylde«. Jeg måtte, 
da jeg hørte denne gammeldags klin
gende sætning, vende den et par gange, 
før jeg fangede dens mening; men har 
man først indset dens i og for sig enkle 
udsagn, kan reaktionen herpå være for
skellig alt efter, hvilken aldersgruppe 
man tilhører, og hvilken mennesketype 
man er. Er man ung, dynamisk, am
bitiøs, moderigtig, kan reaktionen 
være: javel, formuleringen er gammel
dags, men S.K. har jo ret, øjeblikket er 
nutidens fylde, det gælder med andre 
ord om at fylde noget i hvert af livets 
øjeblikke, at få det noteret i sin time
manager, at leve livet aktivt og ikke 
blot fordrive tiden. Det sidste kan vi vel 
alle være enige om.

Er man 5O-års studenterjubilar, ja, 
så er det da ingenlunde udelukket, at 
man, om jeg så må sige, på et rimeligt 
og »miljøvenligt« plan fremdeles kan og 
vil være dynamisk, også selvom man er 
gammel herlovianer, men man har »lis
som« større trang til nu og da, - stun
dom, som Blicher i sin tid sagde, - at 
skue tilbage, og man kan henfalde til at 
filosofere, in casu over begrebet »øje
blikket«.

Man vil da finde, at der må skelnes 
mellem - lad os kalde dem - livets store 
øjeblikke og så de små, skal vi sige dag
ligdagens øjeblikke. Livets store, glæ
delige øjeblikke (der findes naturligvis 
også sørgelige, men dem ser vi bort fra 
i aften) er unægtelig at betragte som en 
slags livets blomster, men de er jo ifølge 
sagens natur de færreste sammenlignet 

med dagligdagens, de små øjeblikke, 
og det lader sig ej heller benægte, at de 
store øjeblikke næres af de mange små. 
Det er for mig, og jeg vil tro det gælder 
generelt for os jubilarer, nok så meget 
disse små dagligdagens øjeblikke, der 
frem for de enkelstående store udgør 
ballasten, er det stemnings- og me
ningsdannende i vor erindring om åre
ne på Herlufsholm.

Men i aften jubilerer vi for et af de 
store øjeblikke i vort herlovianske livs
afsnit, om end det var slutningen på 
dette vigtige livsafsnit, nemlig vor di
mission fra skolen i juni 1941. Detaljer
ne i denne begivenhed erindrer jeg ikke 
så nøje, men for min erindring står det 
hovedindtryk, at skolen gav os en smuk 
og - selvom det skete i skyggen af den 
tyske besættelse af vort land - en festlig 
dimission. Om sentimentale følelser 
hos os i erkendelse af, at en vigtig epoke 
i vort liv nu var afsluttet, var der, så 
vidt jeg husker, næppe tale, bortset fra 
den stund, i hvilken man sang den 
smukke afskedssang: Hører I skovene 
suse .... sluttende med omkvædet »nej 
aldrig, nej aldrig var her så skønt som i 
år«. Hurtigt efter at vi med rette kunne 
placere studenterhuen på vore hoveder, 
aflagde vi skoleuniformen og steg i de 
nyanskaffede, kostelige, syntes vi, civi
le klæder, hvortil jo hørte en smoking 
med nellike i knaphullet, som man kan 
se det på dimissionsfotografiet taget af 
vort hold på trappen ved hvælvingebro- 
en.
Jeg må tilstå, nu hvor genbrug er »in«, 
at det af flere gode, praktiske grunde 
ikke er den samme smoking, jeg har på 
i aften. Vore tanker var naturligvis for
ventningsfuldt fremadrettede - i årevis, 
for næsten en trediedel af vort hold i 
fulde syv år, havde vi levet i et meget 
lille, isoleret og traditionsbundet sam
fund i ly af skovene, et liv, som jeg for 
min part i det store og hele med glæde 
og taknemmelighed mindes, selvom jeg 
i bakspejlet nok også erkender visse 
mangler derved. Vi glædede os alle til 

at prøve vore kræfter i studenterlivet, i 
det åbne virkelige samfund, hvor der jo 
bl.a. fandtes piger, hver dag, og ikke 
alene ved fire skoleballer. Men det er jo 
en kendsgerning, at hovedparten af vor 
studietid forløb i skyggen af den tyske 
besættelse og verdenskrigen, hvilket 
bl.a. indebar, at vi ikke havde senere 
studenterårganges dengang helt uaneli- 
ge store muligheder for internationalt 
samkvem. Herved gik vor generation 
uomtvisteligt glip af noget vigtigt i vor 
ungdom; om det til syvende og sidst har 
været til væsentlig skade for vort senere 
livsforløb, er vel ikke utænkeligt, men 
efter hvad jeg ser og hører i vor kreds 
her i aften, er det jo i grunden gået rig
tig godt endda. Til gengæld blev det os 
beskåret at opleve befrielsen, fredens 
udbrud og den euforiske, næppe senere 
kendte samhør: ghedsfølelse i det dan
ske folk, der herskede i en begrænset 
periode efter den femte maj 1945.

Nostalgiske følelser med hensyn til 
vor kostskoletid gjorde sig ret hurtigt 
gældende hos hovedparten, tror jeg, af 
vort hold, efter min fornemmelse dog 
ingenlunde lige stærkt hos alle. Egent
lige hurra-herlovianere - ikke et ondt 
ord om dem - har vort hold næppe rum
met. Nostalgien kom naturligvis på vå
geblus lidt længere fremme på vor livs
bane, men fornemmelsen af et tilknyt
ningsforhold til vor gamle skole, der jo 
i en årrække, for mit vedkommende i 
syv år, i vor følsomme tidlige ungdom 
var vort hjem, har overlevet de mange 
hændelser, sågar giftermål, senere i 
vort liv og danner baggrund for vor 
festlige jubilæumssammenkomst her i 
aften og vore glade forventninger til 
besøget på skolen i morgen.

I det senest udkomne nummer af 
Herlovianeren har Gregers Møller af 
årgang 72, velkendt som free-lance 
journalist rapporterende fra begiven
hedscentre i fjerne lande, skrevet en in
teressant og læseværdig artikel - i sam
me nummer af bladet har også hans 
far, Niels Erik skrevet en smuk og god
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artikel i relation til vort 50-års jubilæ
um. I Gregers artikel citeres en gam
mel hørers anbringende om, at nogle 
gamle herlovianere hænger fast i deres 
tid på skolen, blot fordi »de har et eller 
andet uafklaret forhold til stedet«. Jeg 
har tygget på, hvad der ligger i citatets 
ord: uafklaret forhold til stedet, altså 
Herlufsholm. Uafklarede forhold til 
kvinder og disses dito til mænd er der jo 
en rig litteratur om, men til en kostsko
le? Den citerede gamle hørers mening 
hermed er endnu uafklaret for mig, 
men jeg har i citatets anledning funde
ret over, hvorfor jeg selv, når jeg en 
sjælden gang passerer det sydsjælland
ske og har lejlighed dertil, lægger vejen 
forbi Herlufsholm, pauserer en kort 
stund siddende på rækværket omkring 
Stark eller spadserende mellem de 
gamle bygninger og i klostergården. En 
ligetil forklaring - der findes, tror jeg, 
også en dybere, som jeg skal vende til
bage til om lidt, en ligetil forklaring er 
naturligvis, at jeg søger glæden ved at 
gense de kendte smukke steder og med 
støtte heri genopfriske erindringen om 
det daglige liv dér for mange år siden.

Forresten sad jeg i eftermiddags un
dervejs her til Vuset på ny en kort stund 
på rækværket omkring Stark omtrent 
ud for det sted, hvor jeg en trollemor- 
gen i den strenge vinter vistnok 1937 
overværede, at en lille deputation af 
meget gamle herlovianere, jeg vil skyde 
på så gamle som 50-års jubilarer, iført 
mørke diplomatfrakker efter morgen
gudstjenesten steg ud på isen, angive
ligt for at mindes deres drengeårs jum
beture på den isdækkede Stark. Pludse
lig og uden varsel brast isen under den 
lille, tætsluttede, tapre deputation, som 
straks derefter fandt sig stående på 
bunden af Stark i vand nogenlunde til 
maven og med enkelte stive hatte sej

lende omkring sig. Situationen var na
turligvis urkomisk for tilskuerne og 
blev heldigvis taget med godt humør af 
de nødstedte, som selv bjergede sig i 
land og indhyllet i tæpper hos rektor fik 
en varm toddy, tror jeg, mens deres tøj 
blev tørret og strøget hos oldfruen.

Jeg så i eftermiddags fra min plads 
på rækværket også over mod skolebyg
ningen og mindedes den første fugle
skydning jeg var med til for 57 år siden. 
Store fugl var dengang rejst på grus
pladsen foran skolebygningen i læ af 
den store gamle kastanie, der dengang 
voksede der, mens lille fugl var placeret 
på grønne plads ud for køkkenet. Det 
var en hyggelig placering, forekom det 
mig, men, vistnok allerede det følgende 
år, flyttedes arrangementet ud på 
spladsen, da nedfaldende pile beskadi
gede tagsten. Denne placering på den 
åbne splads ude af kontakt med skolens 
gamle bygninger var efter min mening 
ikke befordrende for stemningen om
kring den traditionsrige fugleskydning. 
Den nuværende placering i Nyhave er 
en klar forbedring. Erindringen om den 
gamle kastanie foran skolebygningen 
fik mig til at tænke på, om det ikke ville 
være en god og overkommelig gave til 
skolen at skænke et passende stort træ, 
nok bedst et egetræ, en 4-5 m hejster, til 
plantning på den nu nøgne grusplads 
foran skolebygningen, men selvfølgelig 
kun, såfremt skolens styrelse kan bifal
de det.

Nå, det var et sidespring.
Et dybereliggende motiv bag den 

umiskendelige trang til efter mange års 
forløb at gense det sted, hvor man i sine 
helt unge år færdedes, forekommer 
mig at kunne være, at det jo var der 
man nærede sine første drømme og fan
tasier om sit voksne livsforløb, og nu 
føler man mere eller mindre bevidst et 

behov for på selve åstedet at sammen
ligne disse drømme med det hidtidige 
faktiske livsforløb. En dybdepsykolog 
kunne måske endda drive det til, at der 
bag denne eventuelle behovsfølelse lig
ger en utopisk ide om at kunne leve li
vet om igen, men i så fald i eventuel 
bedre overensstemmelse med ens ung
dommelige og eventuelt højtflyvende 
drømme. Personlig har jeg intet ønske 
derom.

For nogle måneder siden sad jeg en 
aftenstund på terrassen foran mit hjem 
i det sydfranske; det ligger på en bjerg
skråning over Var-floden en snes kilo
meter nord for Nice. I skumringen 
tændtes lysene i de små byer på den 
modstående bjergskråning, og efter
hånden som mørkningen tiltog, trådte 
stjernerne blinkende frem på himme
len over mig. Stjernebilledet Karlsvog
nen blev tydeligt for mig, og derfra pej
lede jeg mig frem til den svagere lysen
de Nordstjerne. Da randt mig i sindet 
en strofe fra den smukke, danske sang 
»Kornmodsglansen ved midnatstid«. 
Efter min hukommelse lyder strofen 
nogenlunde således: »Ønsk aldrig til
bage den tid de r svandt hen og somme
rens solgyldne dage, men ønsk at de fa
greste blomster igen må blomstre i næ
ste skærsommer«.

Jeg vil slutte med at ønske for os alle 
her på denne jubilæumsaften, at det 
må være os beskåret endnu at opleve, 
skal vi sige, rim eligt mange skærsomre, 
i hvilke dagligdagens mange små øje
blikke må fremtræde som markens be
skedne,men fagre og velduftende blom
ster!

Må jeg foreslå, at vi hæver vore glas 
for dette ønske!

□

RAS
GÅR

Inden læserne når frem til side 936, vil det være passende at forberede dem: 
Ras har taget sin afsked som direktør på Herlufsholm.
Niels Rasmusen (’40) havde fortjent en fyldig omtale, et interview eller anden 
marketing her i bladet, men han frabad sig kategorisk noget af den art, da jeg 
i fjor interviewede ham om skovene. Det skal man respektere:.
Lad da blot være sagt dette: Ras, du har været en 1. klasses herlovianer, lige fra 
du indtrådte på skolen i 1933 og til dato. Vi er overordentligt mange,som siger 
dig tak for dit livslange virke dér, og som ønsker dig et godt og langt otium!

Redaktøren
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Et 25 års jubilæum (1966)

Af Torkel Florian Hagemann

Kære redaktør!
Som jeg vist skrev til dig, fejrede min 
årgang, (’66), 25-års studenterjubilæ
um på skolen den 25. maj 1991. Arran
gementet var overmåde vellykket, ud 
af 25 studenter mødte 21 op og havde 
en dejlig dag på skolen! Efter en vel
komstdrink hos Heis og Mia samt mid
dag ved skolens bord for såvel holdet 
som de ledsagende damer blev vi be
værtet med kaffe i Festsalen. Loftet var 
ved at blive renoveret i Standerlejlig
heden, der i den anledning var tildæk
ket med plastic, så der kunne vi ikke 
være! Derefter konstaterede vi ved 
rundgang på skolen, at den stadig be
stod i bedste velgående, og var blevet 
udvidet ca. tre gange siden vor tid!

Der blev taget et fællesfoto, som jeg 
vedlægger, eventuelt til brug for offent
liggørelse i bladet.

Personerne er fra venstre: Øverste 
række: Assurancemedarbejder Steen 
Sæmundsen, Charlottenlund, ingeniør
studerende Erik Lassen, Vedbæk, 
skibsingeniør Kjell Mikal Harr, Mesin
ge, dommer Torkel Florian Hagemann, 
Svendborg, amtsbiolog Peter Blanner, 
Ålborg, restauratør Otto Vilhelm Kaa- 
lund, Bogense, filmchef Jan Lehmann, 
Charlottenlund, godsejer Fritz baron 
Rosenörn-Lehn, Rössjöholm, Ängel
holm, læge Sten Muus, Borup.

Mellemste række: Overlærer Per 
Markvardsen, Svendborg, administra
tor Klaus Eggert Hansen, Svendborg, 
regnskabschef Frederik Crone, Svend
borg, adjunkt Lars Ilsøe, Ribe, lektor 
Rasmus Møller, Borup, børnepsykolog 

Leif Lindskov Pedersen, København, 
cand. jur. Anders Jensen, Hellerup, lek
tor Helge Kastrup, Waterloo, Belgien.

Nederste række: Lektor Søren Hove, 
Struer, godsejer Frederik lensbaron Ro- 
senørn-Lehn, Berritzgaard, Sakskø
bing, direktør Harald (Bamse) Collet, 
London, læge Ole Gaardsting, Virum.

Om aftenen var Frederik lensbaron 
Rosenørn-Lehn vært ved en storslået 
festmiddag på Berritzgaard, hvor hol
det havde inviteret lektor Mogens Jen
sen og hustru, organist Andreas Lar
sen, lektor Levinsen og hustru, lektor 
Mads Nielsen og hustru samt lektor 
Wohlfahrt Andersen og hustru med.

Peter Blanner holdt festtalen for år
gangen, og nævnte bl.a. i sin tale, at år
gang ’66 i virkeligheden var den sidste 
rigtige herlovianerårgang! Det hænger 
sammen med, at vi var det sidste hold, 
der før 1. mellem var til optagelsesprø
ve på skolen. Efter optagelsesprøven, 
der strakte sig over så vidt jeg husker to 
eller tre dage, hvor vore forældre boede 
på hotel i Næstved eller på anden måde 
var indlogeret i nærheden af skolen, 
blev resultatet råbt op af rektor Friis- 
Hansen fra vyletrappen, hvor de jub
lende henholdsvis sørgende vordende 
diple med samt deres forældre så kunne 
få at vide, at ud af de ca. 50 drenge, der 
var blevet udvalgt til selve optagelses
prøven (ud af vistnok flere hundrede 
ansøgere), havde 21 diple fundet vej 
gennem nåleøjet, og resten måtte så 
tage hjem med uforrettet sag!! Denne 
lidt martialske fremgangsmåde blev så 
forladt året efter, og man kan jo så i sit 
stille sind spørge sig selv, om det alene 
var resultat af optagelsesprøven, der 
talte, eller om rektor ikke også havde 
taget andre forhold i betragtning ved 
udvælgelsen! Men vi troede i det mind
ste selv fuldt og fast på, at vi havde væ
ret de bedst kvalificerede!

Herudover kan jeg måske tilføje for 
egen regning, at vi også var det sidste 
studenterhold, inden pigerne holdt de
res indtog på skolen, hvilket nemlig ske
te fra og med skoleåret 1966-67!

Den følgende formiddag beså holdet 
Frederik Rosenørn-Lehns vidtstrakte 
godsbesiddelser nord for Sakskøbing 
(Oreby og Berritzgaard godser) og spi
ste en afskedsmadpakke med en til
hørende kølig bajer ude i en idyllisk 
jagthygge på godset! Alt i alt et herligt 
jubilæumsarrangement!

□
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Herlo vianeren har interviewet den nye adn
Herlufsholm Skole og Gods, den 41-årig(
Hvad er den erfarings- og uddannelses
mæssige baggrund for din nye stilling?

Jeg har en ret bred baggrund, både 
med hensyn til teoretisk uddannelse 
og praktisk erfaring. Det er nok min 
styrke i forhold til stillingen som di
rektør på Herlufsholm, der er en me
get alsidig virksomhed.

Jeg har oprindelig gennemgået en 
landbrugsuddannelse, som senere er 
suppleret med videregående teore
tiske studier. Jeg er således uddannet 
som agronom fra Landbohøjskolen og 
civiløkonom (HD-O) fra Handelshøj
skolen. I øvrigt har jeg også en merko
nomeksamen i markedsføring.

Jeg har haft lejlighed til at anvende 

mine uddannelser i forskellig er
hvervsmæssig sammenhæng. Efter 
min agronomeksamen blev jeg ansat 
som salgskonsulent i byggefirmaet 
Tectum A/s, som leverede bygninger og 
færdige produktionsanlæg til land
bruget samt industrihaller og lignen
de. Senere blev jeg samme sted ud
nævnt til udviklings- og marketing
chef. Derfor fik jeg behov for at lære 
noget om markedsføring og gennem
førte den nævnte merkonomuddan
nelse.

I 1981 blev jeg ansat i landbrugets 
konsulentvirksomhed på det faglige 
landscenter i Århus. Det vil sige som 
en slags konsulent for de lokale land

brugskonsulenter. Jeg var landskonsu
lent på det driftsøkonomiske område, 
hvor jeg havde forskellige ansvarsom
råder blandt andet vedrørende udvik
ling af projekter inden for økonomi
styring, uddannelse og organisation.

1 1984 blev jeg så ansat som chef 
for sekretariatet i Tolvmandsfor- 
eningerne, hvor jeg har været indtil 
min ansættelse på Herlufsholm.

Hvad er Tolvmandsforeningerne?
Tolvmandsforeningerne er en er
hvervsorganisation for de større jord
brugsbedrifter. Organisationen har en 
omfattende politisk virksomhed - lob
byvirksomhed, om man vil. Stillingen 
har medført kontakt og forhandlinger 
med politikere og centraladministra
tionens embedsmænd. Foreningen 
har desuden faglige aktiviteter og en 
ret stor informationsvirksomnhed. 
Jeg var således også ansvarshavende 
redaktør for foreningens bladvirksom
hed.

Det centrale formål for Herlufsholm 
Stiftelse er naturligvis skolen. Du har 
selv undervisningserfaring?

Ja, på flere måder. Dels har jeg som 
økonomikonsulent udviklet kursus
programmer og selv undervist en del 
på efteruddannelseskurser, dels har 
jeg i en årrække undervist på Niels 
Brock, merkonomafdelingen, i Kø
benhavn. Meget naturligt har jeg un
dervist i faget virksomhedsorganisati
on. Mens jeg endnu arbejdede i byg
gebranchen var jeg i øvrigt af Under
visningsministeriet beskikket som 
censor ved den såkaldte LD-uddan- 
nelse for landbrugsteknikere.

Min personlige erfaring med under
visning vedrører således alene voksen
uddannelser.

Du er ikke selv student 
fra Herlufsholm?
Nej. Jeg er matematisk-fysisk student
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direktør for 
Jle M. Jung
•a Århus Akademi. Det vil sige fra et 
r-årigt studenterkursus. Efter afslut- 
jt realeksamen arbejdede jeg et år 
ed praktisk landbrug, hvorefter jeg 
jrtsatte på studenterkursus.

Ivilke forventninger har du 
il dit nye job?
)et er vanskeligt at udtrykke præcist, 
eg glæder mig meget til arbejdet på 
lerlufsholm, der som nævnt er en al- 
idig virksomhed. Den omfatter jord
rug, kirke og kirkegård og de vidt- 
pændende funktioner, der er karakte
istiske for netop en kostskole. For 
amle herlovianere vil det naturligvis 
ære velkendt.
Jeg ser frem til et spændende ar- 

ejdc og lægger op til et godt samar
bejde med de dygtige medarbejdere, 
om heldigvis karakteriserer Herlufs- 
olm. Herlufsholm har et godt ry, som 
eg skal medvirke til at befæste og ud- 
ikle.
Jeg anser det for vigtigt at skabe et 

ydelsessystem, som giver et solidt 
ygstød og inspiration for medarbej- 
lerne. Navnlig for et sted som Her- 
ufsholm er fortsat udvikling af de 
menneskelige ressourcer et centralt 
edelsesansvar.

I øvrigt vil jeg ikke lancere store 
irogramerklæringer for mit fremtidi- 
;e virke - men ønsker at bidrage til 
benhed udadtil og personligt enga- 
;ement indadtil.

Jvad siger din familie til at flytte 
il Herlufsholm?
7amilien er naturligvis taget med på 
åd og indforstået. Min søn på 11 år, 
ra tidligere ægteskab, synes det bli- 
er spændende. Forhåbentlig en kom
mende herlovianer! Min hustru er 
neget positiv over for Herlufsholm og 
Jæder sig til at flytte herned.

Både min familie og jeg ser derfor 
ned forventning frem til vor nye til- 
'ærelse på Herlufsholm.
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Herlufsholms studenter 19*
Aabel, Christine. Andersen, Lene Nedergaard. Asvall, Peter Mads Stæhr Johansen. Brockenhuus-Schack, 
Kim Vincens. Carlsen, Morten. Caryesford, Christopher L. Christiansen, Catinka Sari. Flamand, Caroline 
Elisabeth. Gensmann, Kathrine Eg. Gudiksen, Svend Andre. Hage, Merete Birgitte. Jensen, Esben Lon
don. Jensen, Søren Hornbak. Jensen, Tania Lillelund. Johnsen, Charlotte Margrethe. Jørgensen, Helle Fjel- 
lerad. Jørgensen, Joachim von Westen. Jørgensen, Kristina Buk. Jørgensen, Thomas Walther Fleron. Kalle- 
søe, Mikkel Franklin. Kierkegaard, Poul. Kjærgaard, Andreas Horner. Kjærgaard, Jesper Ditlev. Krabbe, 
Øjvind Eric. Larsen, lonee Skovgaard. Madsen, Mads Peter Junget. Malsen-Ponickau, Marie von. Møller, 
Claus Christian Bendixen. Nagy, Henrik Peter. Nielsen, Anders Villum. Ogstrup-Pedersen, Julie Benedikte 
Kann. Olrik, Niels Tyge. Petersen, Tim. Philipsen, Annelotte. Raabymagle, Kim. Rantzau, Anne Therese. 
Saabye, Christian Egede. Slifsgaard, Dorte Junge. Sonne, Henrik. Steenstrup, Nete Resen. Sveinbjørnsson,

Benedikte. Them 
stine. Østergaard 
Wang. Follmann, 
Hansen, Mariam 
Høyer, Bertil Raj 
bech. Jensen, Tin 
stina Rejnhold. J 
Philip Tranberg. 1 
sen, Pernille Ster 
Pødenphant, Suz;
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Rikke. Truelsen, Christoffer. Unsgaard, Iver Alex Tesdorpf. Willumsen, Merete Chri- 
•en. Andersen, Lene Ulrich Bjørnsholm. Christensen, Maya Grøn. Clasen, Birgitte 
ik. Hansen, Janni Margit. Hansen, Jens Remond Bolvig. Hansen, Malene Christel, 
ina. Hansen, Susanne Kuld. Holmehøj, Kristine Mette. Hvidbæk-Andersen, Line. 
. Jacobsen, Pia Elisabeth. Jels, Annette. Jensen, Jeanette Dupont. Jensen, Per Ler- 
uskeit. Johansen, Mette Rosenkrands. Jørgensen, Camilla Rejnhold. Jørgensen, Chri- 
nsen, Rikke. Kofod, Cecilia Karina. Krogh-Madsen, Rikke. Larsen, Lennart. Moe, 
en, Camilla Bekker. Nielsen, Flemming Lyhne. Nielsen, Jeanette Rung Kørner. Niel
sen, Eva Marie Lundtorp. Olsen Mette Christina. Pedersen, Trine. Petersen, Helle. 
Loddick, Glenn. Schnack-Petersen, Sanne. Urne, Frederikke Uldall.

10. klasse 1991
Følgende har bestået afgangseksamen 
fra 10. klasse:
Charlotte Maersk Mc-Kinney Arne
sen, Ana Dorte Zaballos Lund og Mi
chaela Claudia Kruse Madsen, som 
alle fortsætter i gymnasiet.

Endvidere Steven Bogs, Flemming 
Niss Hansen, Peter Trygve Liisberg, 
Katja Nørgaard og Peter Christian 
Præstrud, som alle forlader Herlufs
holm.
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Mere om Hesselager
I sidste nummer, på side 918, 
bragtes under overskriften »Fra 
de gamle gemmer« et foto af ad
junkt, senere overlærer (d.v.s. 
lektor) Andreas Hesselager.

Billedet var dukket op i et 
dødsbo og blev indsendt af J. 
Fink-Jensen (’76). Det blev fyl
digt kommenteret af æresmed
lem Flemming Tolstrup (’24).

Den redaktionelle introdukti
on sluttede med et »Jamen, hvad 
bliver dog det næste?« Der kom 
faktisk et »næste«, idet Helge 
Friis Jespersen (’14) sendte ne
denstående billede og brev. Uvil
kårligt må redaktionen atter 
udbryde: Jamen, hvad bliver 
dog det næste? Der må da være 
mere i de gamle gemmer, som 
kan bringe erindringer om fjerne 
og nære tiders personer og begi
venheder.

Kære redaktør!
I anledning af fotografiet af Hesselager 
(via »Hesselpeter« til »Heter«) i Herlo- 
vianeren nr. 74 sender jeg Dig disse bla
de af mit ældgamle album bl.a. med et 
foto af »Heter« som gammel og af udse
ende som af Grum Schwendsen beskre
vet: det kan være af interesse at se det i 
Herlovianeren, selv om vi nu ikke er 
mange, der husker ham.

Billedet er vistnok taget af min æld
ste broder Svend Friis Jespersen (dim. 
’10). Jeg husker »Heter« fra biblioteket 
på 2’ sal i Klosterbygningens østfløj, 
hvorfra billedet stammer, og fra sam
vær med ham ovre hos godsforvalter 
Linds, hvor han ofte kom som gæst.

Han var musikalsk, og et par kam
merater af klassen og jeg var engang - 
uvist af hvilken grund - inviteret til kaf
fe hos ham, da han endnu boede på 
Museumsbygningen. Han spillede da 
for os på sit klaver og sang med sin 
dybe, men meget klangfulde røst vemo
dige sange, af hvilke han med forkær-

Overlærer Hasselager som bibliotikar på det gamle bibliotek øverst i Kloster
bygningens østfløj. Han var i en menneskealder sovesalslærer på Musæumsbyg- 
ningen. Klassisk filolog.

lighed foredrog den svenske sørgelige 
sang om en jungfru og en ung sjömand. 
Han sørgede vist stadig over sin kones 
død.

Han blev ikke blidt behandlet af 6’ 
og 7’ klasserne gennem årene, og når 
han f.eks. skulle have sin halvdel af 
æblerne i 7’klasses have, blev han spist 
af med, at hans halvdel desværre ikke 
var kommet.

Billedsiderne kan beholdes: jeg har 
set tilstrækkeligt på dem gennem åre
ne, der for mit vedkommende nærmer 

sig afslutningen. Dog er jeg rask og har 
det aldeles udmærket, og da jeg frem
deles er medlem af Herlovianersam- 
fundet og er dim. 1914, kunde Lemche 
godt have taget mig med i medlems
fortegnelsen. Nå, det blev længere, end 
jeg havde tænkt, men lad mig samtidig 
takke Dig for de meget læseværdige 
numre af vort medlemsblad.

Venligste hilsener 
din hengivne 

H. Friis Jespersen
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Et eksempel til efterfølgelse
Af Frantz Wendt (’23)

Om livet på Sorø Akademi er der ud
kommet en bog, som vil interessere 
mange herlovianere. Jeg blev selv op
mærksom på den, da justitsminister 
Hans Engeli, student fra Sorø i 1967, 
anmeldte den i »Politiken« den 20. ok
tober i fjor. Det er en antologi, ved Per 
Salling, selv gammel soraner. »Fra 
Tugtens Tid«, hedder den, med under
titlen »Erindringer fra Sorø Akademis 
Skole 1822-1962«.

1822 er det år skolen og akademiet 
blev genåbnet efter den store brand i 
1813, som bl.a. ødelagde Holbergs ef
terladte bibliotek.

Udgiveren har haft stof nok at vælge 
imellem. Over 100 gamle elever fra de 
140 år har skrevet erindringer, digte og 
dagbøger om livet på skolen. De fylder 
mere end 6 gange så meget som denne 
bogs 52 bidrag på tilsammen 447 sider. 
Det har derfor tit været svært for udgi
veren at beskære eller helt udelade tek
ster.

Enkelte af disse er skrevet af lærere, 
men de aller fleste stammer fra gamle 
elever. De handler da også først og 
fremmest om tilværelsen på skolen, om 
elevernes indbyrdes samkvem, og om 
forholdet mellem dem og lærerne. Der
imod ganske lidt om undervisningens 
indhold eller administrationen.

Det er en broget flok af gamle elever, 
der beskriver deres indtryk af livet på 
skolen. Der er forfattere blandt dem, 
således som Sophus Schandorph, Her
man Bang og Hans Kirk. Af politikere 
K.K. Steincke og Hartvig Frisch. Sidst
nævnte var dog ikke elev, men vikarie
rede i latin som stud, mag i skoleåret 
1914-15.

Blandt bidragyderne til bogen er 
også to herlovianere. Den ene er bog
trykkeren, dr. phil. Frederik Knudtzon, 
student fra 1862, som i bogform har 
udgivet sine erindringer fra Herlufs
holm. Om foråret i det sidste skoleår 
gjorde han og nogle kammerater en 
skovtur til Sorø, hvor de, uden at det på 
nogen måde var blevet forberedt, fik en 
varm modtagelse af en gruppe soraner
elever.

Samværet var så vellykket, at man 
besluttede at mødes nogle uger senere, 
St. Hans Aften, ved Tadse Mølle midt

vejs mellem Sorø og Herlufsholm. Mø
det var så vellykket, at nogle senere 
klasser gentog det endnu et par år.

Også i min tid på Herlufsholm mød
tes soranere og herlovianere ved Tadse 
Mølle, men nu i skikkelse af de to sko
lers soldaterkorps. Jeg har selv deltaget 
et par gange.

Den anden herlovianer, som citeres, 
var den senere overretssagfører Carl 
Branner, der kun gik på Herlufsholm 
fra 1850 til 1852 og derpå blev optaget 
på Sorø. I sit erindringsbidrag henviser 
han til, at hans ophold på Herlufsholm 
»faldt under en alvorlig krise, under en 
rektor, hvis kræfter ikke strakte til at 
beherske de alvorlige og urolige for
hold«.

I min tid på Herlufsholm var en af 
lærerne, Aksel Volten, gammel sora
ner, mens Akademiet i sin stab havde 
de to gamle herlovianere dr. phil. Poul 
Helms (’02) og Luja Balslev (’19). Aka
demiets rektor fra 1911 til 1941, H. 
Raaschou-Nielsen, havde været ad
junkt på Herlufsholm siden 1896.

* * *

Med disse linjer vil jeg på det aller var
meste anbefale »Fra Tugtens Tid« (464 
sider, Borgens Forlag. 250 kr.).

Men samtidig spørger jeg: Hvorfor 
ikke overveje at skabe et lignende værk 
om livet på Herlufsholm? Lad os i alt 
fald tilvejebringe et overblik over, hvad 
der findes af stof?

□

Legaterne
Ved kontingentopkrævningen i år opfordre
de formanden til at støtte Herlovianersam- 
fundets legatvirksomhed. En orientering om 
denne vil forhåbentlig styrke interessen og 
offervilligheden.

Herlovianersamfundetharfor 1990/91 haft 
følgende legatmidler til uddeling:
Herbert Rouenville og Hustrus legat kr. 45.000
Egne midler ca. kr, 25.000
I alt ca. kr. 70.000

Uddelingskriteriet som hovedregel:
1. gangs ansøgere tildeles kr. 1.500
2. gangs ansøgere tildeles kr. 3.000
3. gangs ansøgere tildeles kr. 4.000
4. gangs ansøgere og derudover tildeles kr. 5.000

En ansøger skal have været elev på Herlufs
holm Skole. Såfremt ansøger ikke er med
lem af Herlovianersamfundet, men i øvrigt 
skønnes berettiget til legat, fratrækkes kon
tingentet det tildelte beløb, og ansøger til- 
meldes samtidig.

Set i lyset af, at flere og flere vælger at 
supplere/færdiggøre uddannelse i udlan
det, samt at en del uddannelser slet ikke ek
sisterer i Danmark, tildeles i år beløb uaf
hængig af landet, der studeres i.

Dog vil uddelingspolitikken blive taget op 
til re-vurdering i bestyrelsen, idet ansøgnin
gerne bliver flere og flere, mens summen af 
midlerne foreløbigt ikke ændres nævnevær
digt.

Legatudvalget har inden ansøgningsfri
sten den 15. februar 1991 modtaget 31 an
søgninger, hvilket er det hidtil største antal 
ansøgere.

20 har søgt som 1. gangs ansøgere. Heraf 
har 19 fået tildelt legat. En opfyldte ikke 
kriteriet om at have været elev på Herlufs
holm.

5 har søgt som 2. gangs ansøgere, hvoraf 
alle fik tildelt legat.

2 har søgt som 3. gangs ansøgere, hvoraf 
begge fik tildelt legat.

1 har søgt som 4. gangs ansøger og fik til
delt legat.

1 har søgt som 5. gangs ansøger og fik til
delt halvt legat, idet uddannelsen blev af
sluttet i det ansøgte legatår.

1 har søgt som 6. gangs ansøger og fik til
delt halvt legat, idet det var en efteruddan
nelse knyttet direkte til afsluttet hovedud
dannelse og færdiggjort i det ansøgte lega
tår.
1 har søgt som 8. gangs ansøger og fik tildelt 
legat.

Der er således i alt uddelt kr. 66.500 for 
legatåret 1991. Restbeløbet overføres til 
næste år.

Ansøgninger for legatåret 1992 skal ind
sendes til næstformanden inden udgangen 
af februar 1992. □
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Indskolingsuge for 1. G. kæde af aktiviteter: grammatik, avis
hold, biblioteksorientering, kor, lanci
ers og ... staveord!

Af Mads Nielsen

Hvad diplene skrev
....»det at være hjemmefra er ikke så 
let som man umiddelbart vil tro, det 
kan volde store problemer for folk, der 
ikke er indstillet på at man selv skal 
tage ansvaret for sine egne handlin
ger«.

...»jeg har altid boet i udlandet og 
har aldrig været på dansk skole, så når 
jeg kom på Herlufsholm i mandags, 
var det et chok for migat tage lige med 
det samme en dansk examen og at tage 
diktat«.

... »nu endte min familie op i Paris, 
hvor jeg fulgte dem indtil sidste år når 
jeg »flyttede hjemmefra«, d.v.s. et år 
på engelsk kostskole, man kan jo gæt
te sig til at det var en pige kostskole 
(!!)■■■«

... »det er både hårdt og vanskeligt 
at komme her en uge før det hele star
ter, og det første man ser er en »dansk 
opgave«, tvivler man lidt på det alt
sammen... men på den anden side 
hjælper det mig utrolig meget«.

Kursets sigte
Tanken om en ekstra skoleuge for l.g 
som indskoling til gymnasiet opstod og 
modnedes i løbet af foråret 1991. Vi 
vidste at en del elever bruger for lang 
tid i 1 .g på at vænne sig til gymnasiets 
arbejdsform, til gymnasiets lærere og 
de nye kammerater i nye omgivelser. 
Vi erkendte også at vi ofte var for længe 
om at spore elever med huller og svag
heder, der måtte udbedres hvis de skul
le klare sig rimeligt i gymnasiet, især i 
fagene dansk, matematik og tysk. Som 
kostskole får Herlufsholm elever med 
meget forskelligartet baggrund (hvad 
ovenstående citatpluk også viser), men 
som kostskole har Herlufsholm også en 
enestående chance for gennem en uges 
internatskursus at forene et fagligt ba
siskursus med en spændende ryste
sammen oplevelse. Det stod også klart 
at det fagligt-pædagogiske skulle være 
»pillens« styrkende (men måske lidt bit
re) indhold, så kunne vi finde noget ap
petitvækkende kreativt at overtrække 
den med - og måske en rekreativ drink 
at skylle den ned med ville det være 
godt! Og alle skulle deltage (så f.eks. 
dageleverne kunne prøve kostskolelivet 
for en uge), og dampen skulle holdes 
oppe fra 7 morgen til 23 aften i en tæt

Pressereaktioner
Pressen viste uventet stor interesse: lo
kalradioen, og mindst 7 aviser lugtede 
nyheder, som serveredes i skarp sovs, 
der blev talt om »terpeskole« og »psyko- 
tests«. Hovedindtrykket var dog at her 
var en skole som ville noget - og gjorde 
noget ved sagen.

At projektet ikke var specielt elitært 
endsige udtryk for kritik af folkeskolen, 
var lidt svært at gøre journalisterne be
gribeligt. Eleverne på deres side med
virkede med gode svar, flink poseren - 
og velvillig interesse for de bunker af 
friske aviser, der hver dag indgik i kur
sets åndelige menu - så nu ved de i 
hvert fald lidt om pressen.

Fagligt, kreativt, socialt
Hvad indeholdt kurset da? Logisk nok 
indledte vi med faglige screeninger 
(dansk, matematik og tysk) for at dan
ne et indtryk af den enkeltes stand
punkt m.h.t. ordforråd, læsetempo, sta
vefærdighed, tegnsætning, tekstforstå
else osv. osv. Der er i dansk tale om et 
videnskabeligt afprøvet materiale, 
mens vi på en del andre områder har 
måttet udvikle tests selv (og i øvrigt ar
bejder videre på disse felter).

Den endelige vurdering af svage 
præstationer foregik i samarbejde med 
en skolepsykolog, som har rådgivet 
m.h.t. relevant hjælp i enkelttilfælde. 
Men i øvrigt gik det så løs ugen igen
nem med kursus i grammatik (sigtende 
på at samarbejde viden fra de forskelli
ge sprogfag og indlære ensartet termi
nologi), matematiske grundbegreber, 
oplæsning og forståelse, ordforråd osv. 
Ingen havde naturligvis drømt om at 
»terperesultatet« ville blive andet end 
vitaminpiller og kosttilskud. Der var en 
glidende overgang til mindre håndfast 
lærestof, hvis sigte snarest var bevidst- 
gørende og holdningsbearbejdende: 
»Hvordan man lærer at lære og fungere 
sammen« (indlæringspsykologi og soci
al integration) var overladt til gæstelæ- 
rere/psykologer. Andre »fag« som »at 
gå i gymnasiet« og »at gå på Herlufs
holm« blev dyrket som orienteringsti
mer i EDB, ordbogsbenyttelse, biblio
tekskundskab og avishold - og oriente
ring om skolemiljøet, reglementet og 
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omegnen. Vi sparede dog på klokke
ringningen og beholdt det afslappede 
ferietøj på i hele ugen, så introduktion
en af reglementet blev venligt afslap
pet.

Den kreative del af programmet 
skulle være produktiv: bortset fra en 
engelsksproget teatergruppes besøg 
med forestillingen Border Lines måtte 
eleverne selv skabe resultaterne. Og det 
blev så til projekter med korsang, lanci
ers, avisproduktion, radio- og fotohold, 
formning og drama.

At der overhovedet blev plads til 
sport, natorienteringsløb og kanotur ly
der fast utroligt, men mange elever vil 
godt skrive under på at det hele var 
mere kreativt end rekreativt.

Ugens forløb have sin egen feberkur
ve. Screeningen er omtalt allerede. Ind
kvartering på sovesale, skolens bord 
med bordbøn og speciel bordskik og 
sprog blev fulgt op af »portrætprojek- 
tet«: hver enkelt udfyldte et spørgeske
ma om sig selv - og gav det til en ny 
kammerat som så inden onsdag ud
formede et lille skriftligt portræt, som 
kom op på vægavisen sammen med et 
foto.

I løbet af ugen kom alle til at sætte 
pris på dagens slutritual: hver lang dag 
blev afsluttet med natmad i Klostergår
dens tusmørke. Her kunne man lytte til 
radiogruppens godnatudsendelse (The 
Noise!) og fordøje dagens indtryk un
der en hyggesnak i mørket. Enkelte 
med specielt overnaturlige ressourcer 
præsterede endog en pudekamp bagef

ter på sovesalen. Ellers var det midt i 
ugen at nogle begyndte at føle sig langt 
hjemmefra og meget trætte. »Nu 
mangler vi bare kanindrabet«, som én 
lidt syrligt bemærkede. Men de fleste 
holdt fanen højt og knoklede bl.a. med 
deres bidrag til lørdagen, der var sat af 
til forældrebesøg.

Forældrebesøg lørdag
Og lørdagen blev et højdepunkt. I fest
salen spillede dramagruppen sin egen 
minimusical om »Klods-Hanne«, der i 
sin Skoda skulle forsøge at vinde sig en 
rigtig Herlovianer (det skete først med 

den afgørende forførende gave: et kom
plet sæt færdiglavede danske stile!) 
Hele holdet sang korsang og lærte for
ældrene at synge »Hører I skovene 
suse«. Ved kaffebordet præsenterede 
avis- og fotoholdet (Klik!) deres pro
duktion i »Tumbernes Tidende«, og 
formningsholdet viste bagefter deres 
flotte produkter på en seperatudstil- 
ling. Og så var 1 .g’erne blevet så hjem
mevante at de kunne vise rundt på Her
lufsholm, og demonstrere en ganske 
forrygende lanciers under prismekro
nerne.

Men i øvrigt blev der snakket og for
talt; og hele lærertemet med rektor, 
oldfrue og sygeplejerske stod til rådig
hed for de mere seriøse samtaler om in
dividuelle problemer.

Da gæsterne var sendt af sted efter 
aftensbordet lørdag stod der natorien
teringsløb på programmet. Det viste sig 
at være en overkommelig opgave at ud
forske Herlufsholmskovene med lom
melygter og kort, men om søndagen 
faldt ugens eneste reelle manddoms
prøve (uden kanindrab): En seks timers 
kanotur i modvind på Susåen. Udford
ringen delte folk i absolutte kanofans 
og det modsatte: blandt de sidste må 
regnes tre piger, som allerede ved Hol- 
løse Mølle måtte forlade sig på deres 
kvindelige charme og bedårede en 
drengebåd til at bugsere sig til målet. 
Hele showet var dog ikke mere surt end 
at alle 64 i tørt tøj kunne slutte intro- 
ugen med en svingom i festsalen søn
dag aften.
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Udbyttet?
Eleverne blev spurgt gennem et detal
jeret evalueringsskema - og har kaldt 
arrangementet en rungende succes. 
Alle 64 deltagere anbefaler et tilsvaren
de kursus næste år, kun en ville ikke 
selv have deltaget (og to »måske ikke«) 
hvis de på forhånd havde vidst hvad det 
drejede sig om. Resten svarede positivt. 
Selvfølgelig er der mange gode råd til 
planlæggerne næste gang, ligesom læ
rergruppen har draget en del konklusio
ner: den høje prioritering af faglig bal
last er vigtig at fastholde. Den kreative 
form må videreudvikles - og der skal 
være tid til en slapper ind imellem. 
Korttidsvirkningen kan registreres alle
rede: disse klasser er allerede et hold, 
som kom godt igang uden at have re
sten af skolens elever som »tilskuere«. 
Og det første faglige mål er nået, nem
lig at pejle de elever, der har særligt 
behov for støtte.

Om der vil være en langtidseffekt af 
»tværfaglig« grammatik, læsetræning, 
biblioteksorientering og matematik er 
det for tidligt at vurdere - og meget må 
givetvis overlades til et skøn.
Mange af forældrene har givet udtryk 
for at introduktionsugen ses som en ud
strakt hånd fra skolen - et håndslag på 
positivt samarbejde. Og det forpligter 
naturligvis - bl.a. til at vedligeholde 
kontakten i form af orientering om ele
vernes tilpasning i miljøet, i form af 
vyrd og faglig evaluering.

□
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Personaliaredaktøren afgår
Denne triste överskrift skyldes, at 
fuldmægtig i Forsvarsministeriet, 
cand, polit. Henrik Bahn Petersen 
pr. 1. oktober d.å. er forsat til tjene
ste i Bruxelles, jfr. den korte medde
lelse herom i dette nummers perso- 
naliarubrik. For ham selv er det nu 
ikke så trist, al den stund han er glad 
for ændringen og ser frem til et inter
essant arbejde i det, der mere og 
mere bliver et internationalt cen
trum af første klasse.

Bahn har som personaliaredaktør 
medvirket til at give Herlovianeren 
liv i mere end 50 numre, en betrag
telig bedrift. Han startede, da 
Svend Tito Achen var redaktør, og 
fortsatte, da Gregers Alling Møller, 
derpå Astrid Fischer Hansen og se
nest undertegnede varetog redaktio
nen.

At være personaliaredaktør er 
stundom en utaknemmelig opgave. 
Fra tid til anden må indehaveren af 
posten modtage bebrejdelser, fordi 
denne eller hin ikke er blevet omtalt.

Det er uretfærdigt, fordi hans op
gave kun kan løses, hvis de pågæl
dende selv eller deres venner indsen
der oplysninger om de begivenheder, 
som rubrikken har til formål at for
tælle om. Selv pløjer personaliare
daktøren selvfølgelig aviser og andre 
kilder igennem, men væsentlig 
hjælp får han fra venlige klipydere 
(klyder?), samt fra en række mere 
spredt forekommende indsendelser 
fra de omtaltes holdkammerater, 
etatsfæller etc. Lad det så blive slået 
fast endnu en gang: manglende om
tale kan henføres til manglende ind
sendelse.

På vegne af de mange, mange fle
re, som fra tid til anden har udtalt 
deres anerkendelse af personaliaru- 
brikken takker jeg Bahn for hans 
vedholdende og samvittighedsfulde 
indsats. Dertil føjer jeg min egen 
store anerkendelse og tak. Alle øn
sker vi Bahn nogle gode år i det 
fremmede.

Indtil videre vil jeg varetage funk
tionen, hvorfor bidrag bedes tilsendt 
mig. Imidlertid arbejder jeg på at 
finde en ny personaliaredaktør, og 
når et resultat forhåbentligt forelig
ger, vil det blive publiceret.

Redaktøren

Personalia
1920
Vagn Erik Brammer døde 7. maj 
d.å. Han blev landsretssagfører i 
1931 og højesteretssagfører i 1956. 
Han nød den største agtelse i faglige 
kredse og var bl.a. næstformand i 
Foreningen af Beskikkede Sagføre
re og formand for Sagførerforenin
gen af 1924. I sin studentertid var 
han aktiv i både Studenterforenin
gen og Akademisk Skyttekorps.

1927
Landsretssagfører Jørgen Kirstein 
døde 4. juni. Han blev landsretssag
fører i 1938 og fik møderet for høje
steret. Han førte især familieretssa
ger, men sad også i bestyrelsen for 
en række aktieselskaber.
I anledning af sit 40 års jubilæum 
2. april 1991 har Bispebjerg Hospi
tals Blodbank udsendt en lille avis. 
Heri omtales overlæge Karl Henrik 
Køster, som i sin tid forestod blod

bankens oprettelse. Køsters erfarin
ger stammede bl.a. fra hans tid som 
kirurg i engelsk tjeneste under 2. 
verdenskrig.

1929
Professor Mogens Andreassen fyld
te 11. juli 80 år og karakteriseredes 
i pressen som »et af de store navne 
inden for dansk kirurgi og inden for 
dansk sundhedsvæsen generelt«. 
Han tog lægeeksamen 1937, blev dr. 
med. 1943, var overkirurg ved Rigs
hospitalet samt professor 1963-81. 
Han gjorde bl.a. en banebrydende 
indsats inden for behandlingen af 
mave- og tarmsygdomme og lever- 
og galdesygdomme. Han var tillige 
en fremragende administrator og en 
dygtig underviser. Han har været en 
aktiv formand for Dansk kirurgisk 
Selskab og 1974-81 for Kræftfore
ningen. Han var også blandt de før
ste, som så behovet for et nærmere 

studium af trafikulykker og han bi
drog derved til indførelsen af sikker
hedsseler i biler. Af hans produktion 
kan nævnes erindringsbogen 
»Blandt kirurger« fra 1987 med 
hans egne tegnede illustrationer. 
Han er decisor i Herlovianersam- 
fundet.

1931
Landsretssagfører Jørn Thomsen 
døde 3. juni d.å. Han tog embedsek
samen i 1937 og var nogle år sekre
tær i Banktilsynet og Indenrigsmi
nisteriet. 1944-45 var han i Sverige, 
blev i 1946 landsretssagfører og fik 
i 1956 møderet for Højesteret. Jørn 
Thomsen var i en årrække forret
ningsfører for »Den gamle Overlæ
rers Legat«, og han var i en lang år
række revisor i Herlovianersam- 
fundet.

1933
Rektor Henrik Hertig er i Kiel ble
vet udnævnt til Paul Harris Fellow 
som en anerkendelse af hans indsats 
for mellemfolkelig fred og fordrage
lighed. Den udnævnende klub for
anstaltede en indbetaling i Hertigs 

navn på 1.000 dollars til Rotary In
ternationals Hjælpefond.

1934
Forhenværende ankechef Erling 
Frode Arntzen døde 19. maj d.å. 
Som født i New York af danske for
ældre sendtes han til Herlufsholm. 
Juridisk embedseksamen i 1941. 
Hele hans karriere faldt i Socialmi
nisteriet, hvor han blev kontorchef i 
1960. Senere var han ankechef.

Danmarks Radios Symfoniorke
sters Fond har hædret kapelmester 
John Frandsen med en pris på 
20.000 kr. »for en bemærkelsesvær
dig indsats for orkestret«.

1936
Svend Aage Clausen er død. Han 
studerede teologi, blev derefter ta
lepædagog.

1937
Arkivar ved Holmegaards Glas
værk Mogens Schlüter har modta
get Susaaprisen ved dennes første 
uddeling.
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1940
Luftkaptajn Per Stig Nielsen fik i 
anledning af sin 70 års fødselsdag 
en fyldig omtale i Berlingske Tiden
de.

Direktør Niels Chr. Holts 70 års 
fødselsdag fik omtale samme sted.

1944
Overlæge Stig Jarnum fik 31. au
gust på Fyrskib 71 i Nyhavn over
rakt et hæderslegat på 50.000 kr. af 
Stomiforeningen COPA.

1946
Overarkivar i Udenrigsministeiet 
Klaus Kjølsen har modtaget den fi
losofiske doktorgrad ved Odense 
Universitet for afhandlingen »Det 
diplomatiske fag. Den danske uden
rigstjenestes forvaltning 1700- 
1770«. Han føjer derved et nyt bi
drag til sine skildringer - også på 
engelsk, tysk og fransk - af den dan
ske udenrigstjeneste. Af Dronning 
Margrethes og prins Henriks Fond 
har han i 1990-91 modtaget 25.000 
kr. til udgivelse af bogen »Frederik 
IX og Musikken« og 10.000 kr. til 
udgivelse af ovennævnte afhand
ling.

1948
Museumsdirektør på Rosenborg 
Mogens Bencard advarer i et ind
læg i Politiken for 7. maj mod de føl
ger, nedskæringerne af de store 
statslige kulturinstitutioners bud
getter vil få for vor nationale identi
tet.

1949
Arkitekt Ulrik Piesner er medfor
fatter til en illustreret artikel i Poli
tiken for 7. juli, hvor han advarer 
mod at ødelægge Københavns ka
rakter og personlighed ved hensyns
løst byggeri. Han påviser tillige, 
hvordan man kan redde og udvikle 
byens skønheder.

Professor Niels Thomsen har ud
sendt værket »Industri, Stat og 
Samfund 1870-1939«. Det karakte
riseres som »et sagligt, velskrevet og 
gennemdokumenteret arbejde«. 
Han er formand for Selskabet for 
Historie og Samfundsøkonomi, som 
bl.a. udgiver tidsskriftet »Økonomi 
og Politik«.

1950
Direktør Per Ammitzbøll fyldte 4. 
maj 60 år og blev omtalt i bl.a. Jyl
lands-Posten. Efter at have været li
nieofficer en række år forlod han 
hæren som major for at gøre civil 
karriere. Vicedirektør i ISS, direk
tør i De forenede Vagtselskaber, di
rektør i Securitas og til sidst, 1981 
direktør i KTAS. Han er præsident 
for De Samvirkende Forsvarsbro
derselskaber.

Neurokirurgen Jens Buhl, hidtil 
administrerende overlæge på Aar
hus Kommunehospitals neurokirur
giske afdeling, er fra 1. september 
d.å. ansat som overlæge på The 
Mermaid Clinic.

1951
Civilingeniør Gustav Wad døde 20. 
august d.å.

1952
HM Dronningen modtog 26. au
gust d.å. den nyudnævnte ambassa
dør i Tokyo Flemming Hedegaard i 
audiens.

1953
I Weekendavisen, 26. oktober 1990 
har Ulrik Høy anmeldt Ancher 
Nørballes bog »Allieret med Fjen
den, en dansk Families Tilværelse i 
Thailand under Anden Verdens
krig«. Bogen, som får en aldeles 
overvældende god anmeldelse, 
skildrer forfatterens families tilvæ
relse i Thailand under japansk be
sættelse. Den er ikke for sarte sjæle, 
idet den blotlægger et på det nær
meste Strindbergsk familieliv, skild
rer den hvide overklasses dekaden
ce og de navnløse rædsler, som japa
nerne udsatte den for.

1954
I et indlæg i Berlingske Tidende, ul
timo maj d.å., fremholder Jon 
Krabbe, at dansk landbrug snarest 
muligt burde tage ved lære af, hvor
dan man i Holland med succes ar
bejder med en klar målsætning og 
med højværdiprodukter.

Kredsjurist ved Arbejdstilsynet i 
Storstrøms Amt Gregers luel er 
med udgangen af maj d.å. gået på 
førtidspension.

1956
Overlæge Mogens Blichert-Toft er 
fra I. februar d.å. ansat som overlæ
ge ved Rigshospitalets kirurgiske 
afdeling D. Audiens 9. september.

1957
Cand. mere. Svend Aage Linde er 
fra 1. oktober d.å. ansat som afde
lingschef i Danske Dagblades For
ening.

1959
Civilingeniør Henrik Elliot Nye
gaard, som fra 1966 har været ansat 
i IBM, har indtil udgangen af juni 
d.å. været European Direktor ved 
firmaets hovedkontor i Paris, men 
er fra 1. juni ansat som administre
rende direktør for IBM Danmark 
A/S.

1960
Grosserer Ove Andersen, som i sid
ste nr. blev omtalt under »Ukendt 
årgang«, er fra årgang ’60.

Cand, pharm., HD Lars Foghs- 
gaard omtales meget fyldigt i Bør
sen for 26. august d.å. Det berettes, 
at han satser hårdt på en ledende 
position på markedet for kørestole 
og hospitalssenge. Endvidere, at et 
andet vækstområde er komponen
ter til høreapparatindustrien.

1963
Christian Oldenburg er blevet an
sat som Ambassadør i Damaskus.

1968
Professor Philippe Grandjean er 
blevet udpeget til medlem af en ar
bejdsgruppe, som skal definere be
grebet »videnskabelig uhæderlig
hed« og indkredse de former, hvor 
under den forekommer, samt udar-

Til Herr EDB-konsulent Carsten Lemche,
H. C. Ørstedvej 22 A, 1879 Frederiksberg C
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Reserveret postvæsenet:

bejde forslag til, hvordan den kan 
bekæmpes. I »Ugeskrift for Læger« 
skriver han 1. april d.å. om blyforu
reningens omkostninger. Bl.a. for
tæller han, at der årligt benyttes op 
mod 50 tons bly til hætter på vin
flasker, vilket forårsager forurening 
af flaskernes indhold. Sikkert et 
problem, som berører mange herlo
vianere!

1972
Fuldmægtig i Forsvarsministeriet, 
cand, polit. Henrik Bahn Petersen 
er beordret til tjeneste ved den dan
ske repræsentation ved Det Nordat
lantiske Råd fra I. oktober d.å.

1973
Steen Skovgaard Larsen oprettede 
for et år siden eget firma, Project 
Assessment Service i Nairobi, et 
økonomisk rådgivningsfirma. Fir

maet skal medvirke til at udvikle 
u-landenes, specielt de østafrikan
skes komercielle forudsætninger, så 
at de undgår afhængighed af bi
stand i uoverskuelig tid. Umiddel
bart skal firmaet medvirke til at 
maksimere udnyttelsen af den støt
te, disse lande for nærværende mod
tager.

Marie Tetzlaff har med sine artik
ler i Weekendavisen i længere tid 
været en værdifuld kilde til oplys
ninger om forholdene i Sovjetunio
nen. Dagen efter gammelkommuni
sternes kupforsøg var hun da også 
tilbage i Moskva og sendte en ana
lyse af situationen. I de sidste måne
der har hendes artikler til ugeavisen 
ellers især drejer sig om personlige 
samtaler med danske mænd og 
kvinder om »deres forhold til samle
ver, venner, børn, kærester, søsken
de, forældre - eller hvem, der ellers 
udgør deres bagland«. »Bagland« er 

en fælles overskrift for artiklerne. I 
juli bidrog hun med en indholdsrig 
artikel, »Holbergs Verden« til avi
sens »Litterære Landkort«. Hun be
søgte Tersløsegaard og Sorø. Under 
omtalen af Akademiet nævner hun, 
at hun selv er herlovianer. Hun kun
ne have tilføjet, at Holbergs bog
samling, som i sin tid brændte sam
men med Akademiet, for nyligt er
stattedes af herlovianeren F.J. Bille
skov Jansens (’26) tilsvarende.

1974
Eric Fullerton er administrerende 
direktør i Nokia Consumer Electro
nics i Danmark. Nokia er Europas 
3. største producent af Farve-tv. Ful
lerton udtaler i en stort opsat artikel 
i Berlingske Tidende for 25. juni 
d.å. at magtforholdet mellem indu
stri og detailhandel i de kommende 
år generelt vil komme i en bedret 
balance.

1984
Peter Krabbe omkom den 23. no
vember f.å. ved et flystyrt. 15 klas
sekammerater fra årgangen var til 
stede med mindegudstjenesten.

1985
Cand. mere. Hermann V. Harald- 
son er pr. 1. april d.å. ansat som 
salgs- og marketingkonsulent i At
tract Media and Marketing. Op
gaverne omfatter konsulentvirk
somhed i forbindelse med danske 
virksomheders annoncering i de fø
rende europæiske bussinessaviser 
samt i det anerkendte amerikanske 
tidsskrift Fortune.

Stud. mere. Stig Haldan er pr. 1. 
januar d.å. udnævnt til kaptajn af 
reserven ved Luftværnsgruppen. 
Ved siden af sit studie er han ansat 
som portefolie management trainee 
i Investeringsforeningen Bankin
vest.

Alti
Herlovianerudstyr 
hos
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