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Månedsfrokosterne
Oktober 91 - Der var for første gang efter sommerferien dækket op ved det runde bord i Tivolihallen (altid kl. 12.00) og
dette bliver der ved med at være hver den første tirsdag i måneden. I oktober faldt dagen på den første dag i måneden
samtidigt med eller lidt før end HERLOVIANEREN udkom og mindede om dette fornøjelige arrangement. Af den
grund - mener jeg bestemt - var der kun fremmødt Deres undertegnede, så der var rigeligt med plads i de dejlige lokaler
og jeg havde fornøjelsen af ene mand at passe det runde bord, så jeg kunne sidde og studere den fremlagte gæsteprotokol
uden at nogen blandede sig.
Jeg må fortælle at frokostrestaurant Tivolihallen er rummelig og der er så god betjening, at man godt kan vælge en fro
kost, der ikke varer længe, ja helt ned til 10-20 minutter eller blot et glas øl, så kom nu, det er også snart jul.

November 91 -1 dag (05.11.91) var der igen frokost, og vi var ialt 4. Man var enige om at meddelelsen i HERLOVIANE
REN havde haft sin virkning og det opfattedes som nyttigt at nævne frokosterne i bladet. Næste gang - den 3. december
- bliver det julefrokost og restaurant TIVOLIHALLEN har lovet at skabe plads til et større antal. Vores formand skulle
jo ikke gerne blive skuffet denne gang! Mindst 2 deltagere er ihvertfald sikret indtil videre.
De venligste hilsener, Henning Slott Jensen (»Slott«) (’64)

951

Forstanderens første år

Af forstanderen

Herlovianerens redaktør har bedt mig skrive lidt om mine overvejelser i min første tid som forstander:
Inden sin tiltrædelse må forstanderen naturligvis først gøre sig sin stilling klar. Styringsforholdene på Herlufsholm
adskiller sig fra næsten alle andre skoler herhjemme og har sit udspring helt tilbage til skolens oprettelse ved kongelig
forordning. Forstanderens gerning er idag på visse områder under opsyn af Undervisningsministeriet, men ellers kan han
disponere næsten som en ejer. Heroverfor står, at forstanderen hæfter personligt med »alt hvad han ejer« og ikke vederlæg
ges for sit arbejde.
Efter tiltrædelsen må man så sætte sig grundigt ind i forholdene i skolen, på stiftelse og gods samt på denne baggrund
lave en plan for skolens udvikling og dens styrelse. Tidsmæssigt er disse processer blevet opdelt i halvår. Første halvår
efter tiltrædelsen blev brugt til analyser. I indeværende halvår udarbejdes planerne for skolens fremtidige udvikling og
styrelse, mens tredje halvår helliges iværksættelsen af de lagte planer.
Ovennævnte opgaver har været langt mere komplicerede end forventet, men deres løsning er en forudsætning for en
harmonisk og målbevidst udvikling af Herlufsholm. Alt arbejde, som enhver af os gør på Herlufsholm, skal med stor
nøjagtighed rettes mod det ene mål at give vore diple de bedste forudsætninger i livet efter skolen, således at hver enkelt
bedst muligt lærer at udnytte sine helt specielle evner. Det gælder på det faglige og kulturelle område. Og det gælder livs
holdning, fysisk udvikling, etik samt æstetisk og social bevidsthed. Det er en stor - og svær - opgave at udklække et helt
menneske med udspring i dette menneskes individuelle forudsætninger!
Ånden på skolen skal være i orden, men det skal materien også. Foran os står store investeringer, hyis formål er at ska
be de bedst mulige fysiske rammer for dipienes undervisning, ophold, fritid og sportsaktiviteter. Et udpluk af de mest
nødvendige opgaver, som vi står over for:
Totalrestaurering af Lassengården. Renovering af Mygningens 2. sal, biologiklassen, motionsrummet, direktionskonto
ret samt fire lærer- og medarbejderboliger. På sportsområdet skal vi have lys på tennisbanerne for at udvide disses kapaci
tet, samt have etableret flere fritids- og sportsfaciliteter, ikke mindst til vinterbrug. De samlede udgifter til disse opgaver
beløber sig til knapt 15 millioner kroner. På baggrund af de senere års store nybyggerier er skolens kasse ikke velbeslået,
så vi behøver hjælp. Jeg ville være yderst taknemmeligfor råd og inspiration af enhver slags fra interesserede gammelherlovianere. Mit telefonnummer: 53 76 76 76 eller privat 53 76 70 01!

Skolens forældre
særdeles tilfredse
- men ønsker også ændringer
Herlovianerens redaktør har bedt mig
fortælle lidt om det spørgeskema, jeg
udsendte i foråret for at få en vurdering
af, hvor høj grad skolen levede op til
forældrens ønsker. Forældrene har siden
fået en redegørelse for resultaterne af
undersøgelsen sammen med en beskri
velse af, hvilke foranstaltninger skolen
på denne baggrund har iværksat. Jeg
håber, at nedenstående vil give »Herlo
vianerens« læsere både et indtryk af
undersøgelsen og af de daglige proble
mer, som forstanderen møder på skolen.
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Resultaterne
Ialt 68% af familierne besvarede spør
geskemaet. De vigtigste resultater var
følgende:
M.h.t. disciplenes trivsel på skolen
fandt 63% af forældrene, at den var
fremragende, 35% var tilfredse, mens
kun 2% mente, at deres barn kunne tri
ves bedre. Forældrenes egen vurdering
af skolen var, at 44% fandt den frem
ragende, 54% mente tilfredsstillende,
mens kun 2% krydsede ved vurderin
gen »mindre god«.

Af familiernes besvarelser af de åbne
spørgsmål om undervisningens kvalitet
fremgik det generelt, at man anså den
ne for særdeles udmærket. En tilsvaren
de vurdering kunne iagttages i disciple
nes, egen samtidigt udførte undersøgel
se af undervisningens kvalitet.
Vi modtog også fra forældrene man
ge synspunkter og ønsker om forbedrin
ger eller ændret praksis.
Som eksempler herpå skal nævnes
ønskerne om, at skolen engagerer sig
mere i sports- og fritidslivet, strammer
kursen op overfor alkohol og tobak, in
tegrerer dagelever bedre i skolens liv,
etablerer bedre kommunikationsmulig
heder mellem familie og disciple, æn
drer på forældrekonsultationernes gen
nemførelse, giver mere dybtgående in
formationer såvel om disciplenes tilpas
ning og trivsel på skolen som om deres
faglige præstationer, indfører mere sa
lat og grøntsager i kosten og lægger stor
vægt på den internationale dimension i
tilværelsen.

Karaktererne over gennemsnittet
Nogle forældre angav, at de fandt ka
raktergivningen på Herlufsholm stren
gere end på andre skoler, eller at eksa
minerne på Herlufsholm var lavere end
på andre skoler. Dette er ikke tilfældet.
Herlufsholm ligger pænt over gennem
snittet. I 1990 var den gennemsnitlige
matematiske studentereksamenskarak
ter for Herlufsholm 8,6 mens lands
gennemsnittet lå på 8,1. For de sprog
lige lå Herlufsholm på 8,3 mens lands
gennemsnittet var 8,1. For 1991 forven
ter vi endnu bedre resultater.

Nye initiativer
Bl.a. foranlediget af familiernes ønsker
har skolen iværksat følgende foranstalt
ninger:
For bl.a. at forbedre dagelevintegrationen har vi i år for 1 g gennemført en
indslusningsuge, hvor alle ilgi den sid
ste uge af sommerferien gennemgik et
meget krævende program, hvis formål
bl.a. var at skabe fællesskab mellem
dag- og kostelever. Yderligere afholdtes
der med dagelevforældre et inspirati
onsmøde.
Sports- ogfritidstilbuddene vil blive
mere organiseret. Nogle forbedringer
iværksættes i indeværende skoleår,
mens en mere struktureret udbygning
vil være på plads næste skoleår.
M.h.t. tobak og alkohol vil reglerne
blive strammet op. Bl.a. vil hjemmene
blive orienteret allerede ved den første
overtrædelse. Anden overtrædelse
medfører bortvisning i en periode. Ved
tredje overtrædelse må eleven forlade
skolen. Samtidigt vil kontrollen blive
intensiveret.
Kommunikationsmulighederne mel
lem disciple og familie forbedres ved,
at alle sovesale forsynes med automat
telefoner. Endvidere etableres en cen
tral telefonsvarer, hvor familien kan
bede om at blive ringet op af deres
barn. Som hidtil kan familien naturlig
vis altid kontakte sovesalslæreren i en
hver situation. Skolen har endvidere
etableret fax både på Direktionskonto
ret og på Rektorkontoret.
Information til forældrene om disci
plens trivsel og tilpasning - i skole, på
sovesal og blandt kammerater - vil
fremover blive tilsendt forældrene.
Endvidere vil karaktergivningen blive
suppleret med kommentarer om disci
plens flid, opførsel i klassen og udnyt
telse af evner for faget.

Forældrekonsultationerne vil blive
gennemført på en ny måde.
Kosten er suppleret med mere salat,
frugt og grønt samt en daglig vitamin
pille.
På Sygehuset gennemføres forebyg
gende helbredsundersøgelser af alle
disciple, samtidigt med at der årligt
udfærdiges en helbredsrapport, som til
stilles forældrene, første gang ved udløb
af dette skoleår. Sygeplejersken ind
fører daglig telefontid for påprørende
til drøftelse af særlige problemer.
Uniformsreglementet revurderes for
tiden under medvirken af disciplene
med det formål at forbedre og evt. mo
dernisere designet, samtidigt med at
anskaffelsespriserne for uniformseffek
terne søges sænket.
Biblioteket holdes fremover åbent
alle hverdage. Endvidere er der indført
håndbiblioteker på hver sovesal med
fremmedsproget underholdningslitte
ratur. Der er indrettet en ekstra læse
stue, hvor der bl.a. på engelsk, tysk og
fransk findes daglige aviser, magasiner,
tidsskrifter og ugeblade. Endelig abon
nerer hver sovesal på to daglige aviser,
hver på sin side af den politiske midte.
International orientering
Forældrene ønsker Den internationale
dimension på skolen styrket. Denne er
dog allerede nu meget dominerende.
Men vi styrker den yderligere. Selv
følgelig først og fremmest i undervis
ningen, men også som ovenfor nævnt
ved at stille interessant og spændende
udenlandsk læsestof til rådighed.
Ved arrangementer på skolen inddra
ges internationale aspekter f.eks. ved at
engagere udenlandsk teater og fore
dragsholdere. Også studierejserne til
udlandet vil focusere på internationali
sering.
Endvidere vil skolen anbefale famili
erne, at disciplene tilbringer sommerfe
rierne på spændende og udfordrende,
udenlandske sommer- og lejrskoler,
hvor man både kan få oplevelser, sprog
lige færdigheder og internationale kon
takter for livet. Endvidere vil et eetårs
orlovsophold på en fremragende kost
skole i udlandet efter 9. klasse kunne
anbefales. Skolen vil senere på året ori
entere familierne om, såvel hvilke kost
skoler som sommer- og lejrskoler vi kan
foreslå, og redegøre nærmere for pro
grammernes indhold samt oplyse om
kontaktadresser og -personer.

Æstetiske værdier
Vi ønsker at påvirke disciplene til æste
tisk bevidsthed. Skolens bygninger og
landskaber må derfor fremtræde
smukt. I den anledning har arkitekter
ne Steiner, Lange og Maegaard for os
udarbejdet en plan for Herlufsholms
arkitektoniske udvikling; dette arki
tektfirma har i lighed med arkitekterne
Jørn Utzon og Henning Larsen fået lan
dets fornemste arkitekturudmærkelse,
Nykredits arkitekturpris. En plan for
den landskabelige og havearkiiektoniske udvikling er lagt i hænderne på pro
fessor Svend Ingvar Andersson, Det
kongelige danske Kunstakademi, mens
indendørsarkitekt Anne Nexøe-Larsen
(grandniece af H. C. Sonne) rådgiver
om interieurer.
I samarbejde med bl.a. ovennævnte
arkitekter har vi allerede iværksat en
del byggearbejder. Vi har restaureret
facaderne på skolebygningen, observa
toriet, direktionskontoret (»Skiderens«
bolig) samt istandsat interieurer i for
standerlejligheden, som i øget omfang
skal anvendes ved ballerne.
Forældreundersøgelsen har givet
værdifuld inspiration til at gøre skolen
bedre, og det er planen at gentage den
med regelmæssige mellemrum.

Herlufsholm d. 15. oktober 1991
Bernt Johan Collet

Tegning: C. Levinsen
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Derfor sender forældrene børn på kostskole og specielt på Herlufsholm
Af forstanderen
I den spørgeskemaundersøgelse, som er
omtalt andetsteds i bladet, ønskede vi
også at få et svar på, hvilke faktorer der
var bestemmende for forældrenes be-

SPØRGSMÅL:
Hvorfor kom Deres barn på
kostskole og ikke dagskole? (sæt
eet eller flere krydser)

SVAR:
11% Familietradition
24% Kostskolelivet god forbe
redelse til det virkelige liv
13% Familien bosiddende
i udlandet
24% Stærkt ønske fra Deres
barn
12% Kammeratskab (netværk)
12% Hensigtsmæssigt p.gr.a.
familiesituation
4% Anden grund
100%

slutning om dels at sende deres børn på
kostskole og dels i givet fald at vælge
Herlufsholm. Nedenfor ses vore spørgs
mål og forældrenes svar.

SPØRGSMÅL:
Hvorfor kom Deres barn på Her
lufsholm og ikke en anden kost
skole? (sæt eet eller flere kryd
ser)

SVAR:
24% God uddannelse
7% Familietradition
16% Barnets egen idé
16% Deres idé
10% Anbefaling fra tidligere
elev
1% Anbefaling fra arbejds
giver
17% Anbefaling fra slægt,
venner eller bekendte
3% Omtale i medierne.
Husker De hvilke?
6% Andre grunde
100%

Det ses af forældrenes svar, at den altaf
gørende faktor for valget af Herlufs
holm er person-til-person og barn-tilbarn påvirkningen. Kommunikationen
udadtil om skolens kvalitet finder na
turligt sted fra dipel til potentiel dipel,
fra dipelforældre til potentielle dipelforældre og fra skolens ansatte til deres
berøringsflader. Ansattes, diples og dipelforældres vurdering af skolen videre
gives direkte eller gennem mellemled
til potentielle diple og dipelforældre og
bestemmer derved disses beslutninger
om at søge optagelse.
Den klart afgørende faktor for val
get af Herlufsholm er altså mund til
mund budskaber om skolens kvalitet i
øjeblikket - ikke familietraditioner el
ler annoncering eller omtale i medier
ne.
Konkurrencen mellem skolerne om
de stadig færre børn er for tiden meget
hård. Ovennævnte undersøgelses resul
tater understreger, hvad man måske
kunne sige sig selv på forhånd, nemlig
at vi i skolens ledelse ikke kan ligge på
den lade side, men må udvikle skolen
løbende til at præstere det ypperste.
□

Kære Rus - det var dig, vi festede for!!
Af næstformanden,
Aase Randstoft (’74)
Mortens-aften bød som sædvanlig på
en fantastisk lækker middag sammen
med hyggelige mennesker i en rar
stemning.
Det var ment som en rus-introduktions-aften til Herlovianersamfundet og det skal dertil siges, at den 1/10 af
russerne, der var mødt op, også gjorde
deres til, at vores komsammen blev
meget hyggelig.
Efter at så godt som alle tilmeldte
var ankommet, og vi havde trykket hin
andens vinterkolde hænder og ønsket
velkommen, bød formanden Thomas
Jermiin til bords. Alle russerne fandt
deres pladser lidt spredt mellem »gam
le« medlemmer.
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Forretten blev serveret, og snakken
begyndte. Herefter rejste formanden
sig og fortalte lidt om Mortens-aften og
dens oprindelse og traditioner (han hav
de smuglyttet til Danmarks Radios
program »Spørg Olivia«), Herudover
lagde vi øre til en lille del af de mindre
pæne herlovianske gloser, som efter
hånden er gået i glemmebogen (læs
»Ordbog over det Herlovianske
Sprog«) - såsom f.eks. betydningen af
»vuse« og »puse« samt en lille forklaring
på ordet »korten« (oversat i al sin kort
hed til »køkkenlorten«) - et ord, som
heldigvis ikke anvendes på Skolen
mere!
Herefter gik spisningen videre - sta
dig med snakken fra alle sider - og vi
gik i lag med anden, som høstede me
gen ros til kokken - og man bar stadig

mere vin (ikke øl) ind. Hvorefter vi tra
ditionen tro sang »Hører I skovene
suse«, hvilket faktisk lød rigtig pænt.
Så kom turen til talen til russerne som Formanden ligeledes tog sig af.
Hans ord til russerne var naturligvis en
stor velkomst til Herlovianersamfun
det, stiftet 14. januar 1850. Og videre
sagde han, at Skolens ledelse har arvet
ansvaret fra Herluf og Birgitte - og
Herlovianersamfundet har en forplig
telse til at »kigge over skulderen« og
overvåge, at de dygtige ledere også for
valter arven på ret måde. Og som han
bramfrit sagde: »Herlovianersamfundets medlemmer nyder at komme som
gæster på skolen, og vi begynder først
at blande os, hvis det går ad H.... til der
nede! Herefter kom han ind på den
hjælp - direkte som indirekte - som

blev kaffen serveret - og herefter »slog
sekretæren til Søren« (og det uden at
spørge kassereren) og foreslog en om
gang øl på Samfundets regning hvilket
efter en ultrakort bestyrelseskonferen
ce på ca. Pi sekund blev vedtaget med
stort og absolut flertal!
Men hvor blev I andre russer igrunden
af??
1. Også i år havde Formanden udsendt
personlige breve til hver af jer på forældreadressen (hvortil også Herlovianeren blev sendt) - og kun 3 breve var
kommet retur - så har I simpelt hen
ikke modtaget post fra jeres forældre??
2. Mortens-aften faldt i år på en søndag
- var det derfor??

Formanden taler.

Samfundet kunne yde dets medlem
mer, enten som et kontant studie-legat
eller som et stadigt voksende personligt
netværk verden over.
»I har pligt til at få et rart liv - og
pligt til at »betale af« til Skolen, jeres
forældre og til Herlovianersamfundet«,
sagde formanden - og dermed mente
han ikke med ren mammon - men i ste
det at være nærværende, når Skolen,
Samfundet og kammeraterne kalder.
Med disse ord - og naturligvis mange
andre guldkorn sammen med et seksfoldigt gjaldende hurraråb - blev rusår
gang ’91 budt velkommen til Dan
marks ældste skoleforening. Og heref
ter blev kaloriebomben - Restaurant
Kanalens desserttallerken - båret ind.
Og snakken bølgede stadig højere.
Nu var turen kommet til den tradi
tionelle tale fra russerne. I år var det
Pernille, med et citat fra vores allesam
mens kendte klassiker, Peter Plys. Hun
sammenlignede trygheden i skoletiden
med den tryghed, det giver Peter Plys
at holde Grislingen i hånden - og »på
lagde« hermed Herlovianersamfundet
at agere »hånd«, efter at Skolen nu har
sluppet sit tag i eleverne.
- og det gør vi gerne i Herlovianersam
fundet.
Efter endnu et rungende hurraråb

Ovennævnte 2 spørgsmål blev livligt
drøftet, inden vi gik til bords - herefter
gik vi over til andre emner - men jeg lo
vede igennem Herlovianeren at under
søge sagen, da bestyrelsen meget gerne
hører fra helst samtlige russer om hvor
for, hvordan og hvorledes?
Skriv gerne til os - og kom med for
slag til nye, skøre, sjove, anderledes rus
festformer (som vel at mærke er prak-

I
Pernille, russernes talsmand.

tisk mulige at gennemføre) -1 er meget
velkomne, hvis I ønsker forandringer.
□

Tv. George Yelken og frue. Th. formandens og dermed Herlovianersamfundets
daglige sekretær, fr. Jette Lauritsen.
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Den første Skoledag - et Jammersminde
Af Kai Dorph-Pedersen (’43)
Vi skal 55 år tilbage i Herlufsholms hi
storie - til en vakker solskinsdag i mid
ten af august 1936. Og en så grufuld til
dragelse, som jeg nu vil berette om, kan
naturligvis ikke ske i dag - håber jeg da!
11 år gammel skulle jeg starte i 1.
klasse - det, der svarer til sjette skoleår.
Min far var død, og min mor, som nu
sad alene tilbage med min et par år æl
dre søster og mig, havde fået det meget
indtrængende råd at sende mig til Her
lufsholm. Man har fortalt mig, at ældre
familiemedlemmer skønnede, at min
adfærd var en kende for lystig og selv
stændig til, at en enlig kvinde burde
påtage sig opdragerrollen. Optagelses
prøven - en sådan fandtes i de tider
havde jeg klaret, og hele sommerferien
havde jeg tilbragt i et højstemt lune: nu
skulle jeg alene ned til en dejlig skole,
hvor moderen ikke bestemte og bedøm
te ens forskellige skridt i den ene og den
anden retning.
Jeg blev tilbudt følgeskab til Næs
tved af min mor, men jeg sagde afgjort

nej. Det her var mit nye liv, og det ville
jeg betræde alene. Så jeg futtede af
sted med toget fra København med to
kufferter og tog videre med bybussen
til Herlufsholm. Den standsede ud for
Gnistens hus, og derfra tog jeg så mine
første trin på det herlovianske domæne.
Her blev fejl nummer eet opdaget:
jeg havde misforstået det dengang gæl
dende beklædningsreglement og taget
de hvide sko på, som kun var bestemt
til idrætsudøvelse. De sorte, som var
gangbare, lå i den ene kuffert.
Det var pinligt, men trods alt til at
bære en kort overgang at stå ene hvidfodet dreng blandt knap 150 sortføddede. Og det blev ikke glemt lige med det
samme.
Trods fodfejlen blev jeg gennet op på
Vuen - »vuggestuen«, hvor yngste klasse
skulle have til huse - og herfra til Spise
salen (efter et hastigt skoskift), hvor vi
skulle nyde det første måltid sammen
med alle de andre. Og med en helt ny
hører som inspektionshavende.
Det var Viggo John Røst Schjelde
rup Skovbye, der her fik sin debut på

Den stakkels gymnastiklærer Skovbye, der blev totalt til grin allerede sin første
dag på Herlufsholm. Han kaldte Stark for svanedammen.
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en udpræget uriaspost. Han skulle uden
nogen tilsyneladende hjælp og assistan
ce fortælle diplene om planerne for re
sten af dagen.
Og han kom til at omtale Stark som
»svanedammen«, hvilket udløste et brøl
af latter fra alle, der havde gået på sko
len før sommerferien. Vi små undrede
os - men fornemmede klart, hvor frygte
ligt, hvor ydmygende det ville være,
hvis man tog fejl af den hævdvundne
terminologi.
Efter middagen havde vi nogle frie
timer, som en lille gruppe benyttede til
at sondere terrænet. Blandt andet gik
vi op på øverste etage i Skolebygnin
gen, hvor der af en eller anden grund lå
nogle rådne æbler i en vindueskarm lige
midt for - og dermed lige over et par
bænke, der var opstillet ved siden af
trappen op til Vylen.
På bænken sad et par ungersvende tre, fire stykker, som med lad ynde fej
rede deres start som tilhørende skolens
ældste og dengang meget privilegerede
klasse. Deres attitude var for indby
dende for en bette selvstændig gut som
mig, så jeg fik verfet et par af de mørtbrune frugter ud over karmen og ned i
hovedet på syvendeklasserne.
Det skulle jeg næppe have gjort - og
endnu mindre skulle jeg have lænet mig
ud forat nyde synet af de værdige her
rers ansigter med gulbrunt æblemos i
håret.
De fo’r op og spurtede ind i Skole
bygningen, hvor de var betydelig mere
lokalkendt end jeg. Ud kom jeg dog,
men de var på sporet, så jeg så ingen
anden udvej end at løbe drømmemilen
hen til Vus, den gamle bygning, der lå
midt på den nuværende røde plads for
an Helenhallen. Vus betød »vandhus«,
og stedet rummede en halv snes toilet
ter.
Nu var jeg fra mit nydelige barn
domshjem vant til, at toiletrummet
kunne aflåses indefra, og instinktivt
ventede jeg samme service på min nye
skole. Men nej. De små celler kunne
ikke låses - man var vant til, at man
udefra skulle sparke på døren, og var
rummet så optaget, skulle den benyt
tende råbe »ØV« - og dette blev nor
malt respekteret.
Men i dette tilfælde blev der hverken
sparket eller råbt. Døren blev flået op„

og bette mig blev hevet ud af de efter
hånden særdeles syrlige syvendeklassere.
Her fik jeg for første gang i mit liv en
regulær røvfuld, endda serveret med en
lokumsbørste - og den var særdeles
streng og lang, både børsten og behand
lingen!
Vrælende og særdeles nedtrykt løb
jeg op til mit hjemsted på Vuen for at
bringe både de ramte flader og mit el
lers så fine nye uniformstøj i orden men episoden havde vakt min tvivl, om
Herlufsholm vitterlig var friere om
givelser end min kære mors bolig i ho
vedstaden.
Resten af dagen var vi heldigvis
travlt beskæftiget med forskellige re
gelbundne sysler, indtil vi ved 20-tiden
blev sendt i seng på den i mine øjne en
orme sovesal øverst i Klosterbygnin
gen, hvor der nu er diverse musiske øve
rum.
Indtil denne nat i mit liv havde jeg
været vant til at sove alene - men nu lå
jeg pludselig her midt iblandt en større
gruppe jævnaldrende og i mine øjne op
lagte samtalepartnere. Sovesalen var
imidlertid ikke bestemt for aftenlig

konversation, meddelte høreren os
strengt, men det gjorde ikke noget dy
bere indtryk på mig.
Jeg fortsatte med at skvadre, indtil
døren igen blev flået op for en ny og
voldsommere opfordring til ubetinget
ro og tavshed.
Blot et par dages mere rutine i herloviansk liv ville have advaret mig, men
på mit totale begynderstadium regnede
jeg ikke sovesalshørerens ord og påbud
mere tungtvejende end min tidligere
tilsynsførendes, min mors. Så jeg fort
satte snakken, glad og ubekymret sid
dende op i sengen og med store arm
bevægelser.
Ny, grøn og uøvet som jeg var, havde
jeg ikke hæftet mig ved, at min seng
stod ret ud for døren, og at døren var
forsynet med en rude. Den slags træske
indretninger havde jeg aldrig før ople
vet.
Jeg var desuden alt for optaget af
min egen talestrøm til at bemærke sove
salshørerens runde hoved bag ruden- så
det kom som et chock, da døren igen
røg op og den lille, men stålsatte mand
stod ved mit fodgærde.
»Ud« råbte han og understregede

sine ord ved at rive tæppet af mig. Det
var jo ikke nogen valgsituation, så jeg
måtte stikke i mine sutsko og følge efter
den vrede mand op til det lokale, der
var udpeget som læsesal for os små.
Her efterlod han mig, mutters ene.
De første par timer fik jeg så nogen
lunde til at gå med at kikke mig om
kring og bladre i den forhåndenværen
de litteratur - så vidt jeg husker mest
eksemplarer af et gammelt tidsskrift,
der hed Frem. Men selv om Frem var
rimeligt spændende, var det ikke nok til
flere timer i tiltagende tusmørke for en
lille knægt på 11 år.
Så jeg henfaldt snart til dystre over
vejelser, og mit barndomshjem i Helle
rup stod mere og mere lysende klart for
mit indre, grådduggede blik i et hen
rivende rosenrødt skær. Hvorfor havde
min elskede mor dog sendt mig af sted
til denne menneskefjendske anstalt hvorfor hadede alle mennesker mig så
intenst, så jeg stadig havde blå mærker
på numsen- og hvorfor i alverden kom
den sure sovesalshører ikke og hentede
mig?
Atter et par timer forløb, og mit ego
var efterhånden skrumpet ind til det
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Vi, der startede i 1936, er her fotograferet et år efter. Øverste række fra venstre:
Jørgen E. Bruun, Bent Svendsen, Peter John Henry Schou, Ib Schmidt.
Næste række: Svend-Jørgen Fabricius, Steffen V. Gjørup, Carl C. Clemmensen,
Kaj Dorph-Petersen, og Carl Christian Burmeister.
Forreste række: Hans Hemming Moltke, Jørgen Kruse, Arne Nordsted Jørgensen,
Mogens S. Caspersen og Ib Høst.

mindst mulige. Men i min umodne al
der var jeg lige så stædig som den sene
re Ritt Bjerregaard, så jeg ville ikke
bede om nåde,koste hvad det ville.
Nu kæmpede jeg ikke for en otte væ
relsers lejlighed, men kun for at få lov
til at komme i seng, så ved midnatstide
smuldrede stædigheden - og jeg banke
de på døren til sovesalshørerens privat
bolig.
Der gik syv lange og syv brede - og så
tonede et syn frem i døren, der nogen
lunde opvejede alle mine forsmædelser.
Her stod nemlig en søvndrukken udga
ve af den før så ildsprudende hører - i
lang natskjorte og stikkelsbærben!
»Nå,« vrissede han. »Er du her endnu jeg havde helt glemt dig!«
En kende forbavset, men også småfnisende gik jeg tilbage til min seng - og
overvandt en voldsom trang til at væk
ke min sidemand for at fortælle ham om
tildragelserne. En spirende tilpasning
til skolelivet på Herlufsholm må allere
de have indfundet sig. Resten af mine
syv år på skolen forløb såmænd meget
roligt og rimeligt.
□

Lektor Mogens Jensen 70 år
Det skete 21. oktober, og det gik ikke
stille af, hvilket vil fremgå af efter
følgende bidrag, skrevet af Herlo
vianerens utrættelige korrespondent
på skolen, lektor Mads Nielsen.
Lektor Mogens Jensen er, som
også fru Kirsten, kendt som en om
sorgsfuld sovesalshører i 15 år, og
kendt som højt skattet hører. En
mand, hvis menneskelige egenska
ber på enestående vis lod sig ind
passe i Herlufsholms miljø.
Men Mogens Jensen vender som
en anden Mr. Chips tilbage, endda
uden pause: Han fortsætter som ti
melærer dette skoleår ud.
Herlovianeren glæder sig over, at
lektoren har lovet at skrive sine erin
dringer til bladet, begyndende efter
den endelige afsked til efteråret.
Men inden da håber vi at kunne
bringe mere stof om vor lektor. Mo
zart hele året bliver i 1992 afløst af
Mugge hele Året.
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FORSIDETEGNERE
Andreas Hens
Som meddelt på side 886, marts 1991,
er dette års tegner Andreas Hens
(’64).
Samme sted kan man læse om hans
baggrund og virke, samt se hans egen
forestilling om udseendet. Hosstående
en fotografisk tolkning.
Med nærværende nummer er årgang
1991 slut, og redaktionen takker på det
hjerteligste for de fire forsider, men
også for mange illustrationer til num
rene iøvrigt.

Jens Hage
har venligst påtaget sig den opgave at tage
tråden op ved at tegne forsiden til årgang
70,1992. Ja, han har endog stillet redakti
onen i udsigt, at han også vil levere illu
strationer derudover. Hage (’67), søn af
afd. Chr. Hage (’36), ses tv.
Blå bog:
Nysproglig student fra Herlufsholm Kostskole 1967.
Tegnestudier på Glyptotekets dagkurser 1969.
Den grafiske Højskoles specialstudie i grafisk formgivning
1970-72. Ansættelse ved Berlingske Forlag 1972, senere re
klamechef i Pladeringen A/S.
Vandt førstepræmien i Berlingske tegnekonkurrence i 1979.
Efterhånden et stigende antal tegninger i avisen.
Fast freelance tilknytning til huset.
De første streger i Blæksprutten i 1980.
Frä 1985 selvstændig tegner med opgaver for såvel de nævnte
publikationer som en række tidsskrifter, forlag og reklamebu
reauer.

Velkommen til marts!
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Attaché ved Olympiaden 1952
Af Holger Nyvang Knudsen (’40)

Redaktøren har bedt mig overveje, om
jeg kunne skrive lidt om mine oplevel
ser gennem et langt liv i udenrigstjene
sten. Jeg vil begrænse mig til en enkelt
oplevelse, der ligger uden for, hvad
man normalt kommer ud for i uden
rigstjenesten, men som jeg tror vil kun
ne interessere Herlovianerens læsere.
En dag i sommeren 1951, da jeg sad
på mit kontor på gesandtskabet i Hel
singfors, kom en mig ubekendt herre
ind til mig og sagde: »Ja, De ved slet
ikke, hvad jeg vil tale med Dem om«.
Det var forlængst afdøde direktør Poul
Ingholt, Den danske Landmandsbank,
der i sin egenskab af formand for Dan
marks Olympiske Komité spurgte, om
jeg kunne hjælpe ham i de dage, han
var i Helsingfors for at træffe aftaler
om Danmarks deltagelse i Olympiaden
i 1952. Det endte med, at direktør Ing
holt spurgte, om jeg ville påtage mig
hvervet som olympiade-attaché for
Danmark i sommeren 1952.
Direktør Ingholt fortalte nærmere, at
det i reglerne for De olympiske Lege
var fastsat, at der for hvert deltagende
land skulle udnævnes en attaché med
bopæl i værtslandet. Attachéerne hav
de visse nærmere bestemte opgaver i
forbindelse med kontakterne mellem

Olympiadestadion, Helsingfors.
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arrangørerne og hvert af de deltagende
lande. Jeg var straks klar over, at dette
var en enestående chance, som jeg kun
ville få én gang i livet, og jeg erklærede
mig derfor straks rede til at påtage mig
hvervet, naturligvis under forudsæt
ning af, at Udenrigsministeriet var ind
forstået dermed. Jobbet som attaché
medførte bl.a. deltagelse i nogle møder
vinteren igennem, men det var først
under selve olympiaden i sommeren
1952, at jeg blev fritaget for mit sæd
vanlige arbejde på gesandtskabet og
helt stod til rådighed for Danmarks
Olympiske Komité.
Jeg havde boet i Finland siden 1949
og havde ikke kunnet undgå at mærke,
hvordan alle så hen til olympiaden i
1952. Som ved et under havde Finland
undgået at dele skæbne med de tre bal
tiske republikker eller de øst- og cen
traleuropæiske stater, der var blevet
folkedemokratier. Selv om det ikke kan
nægtes, at Finlands stilling var meget
vanskelig efter den tabte krig og den
tunge fred, var man dog i udlandet til
bøjelig til at tro, at Finland var domine
ret af Sovjetunionen i langt højere
grad, end tilfældet faktisk var. Det pin
te de frihedselskende og ærekære fin
ner en hel del. Mens jeg var i Finland,
blev jeg således adskillige gange
spurgt, om man i Danmark troede, at
Finland »var bag jerntæppet«. Finland

greb derfor olympiaden i 1952 som en
enestående chance til at vise hele den
frie verden, at Finland levede og ar
bejdede som en fri og selvstændig nati
on.
Lad mig nævne enkelte højdepunk
ter, der er blevet stående i erindringen.
Ved legenes begyndelse blev der holdt
et højtideligt møde i universitetets fest
sal med deltagelse bl.a. af den interna
tionale olympiske komité og de natio
nale olympiske komiteer. I sin tale til
alle disse repræsentanter - i vidt om
fang fra den frie verden - sagde præsi
denten for den finske organisationsko
mité, stadsdirektør Erik von Frenckel
bl.a., at han håbede, at deltagerne ville
rejse hjem med det indtryk, at der her
langt mod nord boede et lille folk, som
levede og arbejdede for sin frihed og
selvstændighed. Det var tydeligt, at von
Frenckel ønskede at benytte denne lej
lighed til så eftertrykkeligt som muligt
at sige til hele den frie verden, at Fin
land ikke var bag jerntæppet og heller
ikke ønskede at komme det.
Selve åbningshøjtideligheden med
den festlige indmarch af alle deltager
ne er ved enhver olympiade et af højde
punkterne. For første gang siden revo
lutionen i 1917 deltog Sovjetunionen i
en olympiade med et meget talstærkt
hold. Det var klædt i helt hvide dragter,
antagelig for at symbolisere, at sovjet
russerne var uskyldsrene fredsengle.
Efter de olympiske regler kommer
ved indmarchen det græske hold først
og til sidst deltagerne fra værtslandet.
Indmarchen er et festligt skue, hvor
alle deltagerne kommer i særlige, til lej
ligheden fremstillede dragter, de dan
ske deltagere således naturligvis i rødt
og hvidt. Norge havde stået som arran
gør af vinter-olympiaden nogle måne
der i forvejen og øjensynlig vundet me
gen sympati herved, for det norske hold
blev meget kraftigt hyldet. Også det
danske og det svenske hold blev varmt
hyldet, men ved olympiaden kunne vi
alligevel ikke måle os med nordmændene i popularitet. Sovjetrusserne blev
også kraftigt hyldet, måske lidt overra
skende. Men man må ikke glemme, at
efter den tabte krig var kommunismen
forfærdelig stærk i Finland, og det kom-

Paavo Nurmi monumentet.

munistisk dominerede folkedemokrati
ske forbund besatte op mod 50 af rigs
dagens 200 mandater. - Da det finske
hold til allersidst marcherede ind på
stadion, ville hyldesten og jubelen in
gen ende tage. Finnerne er jo et idræts
interesseret folk, og ikke mindst alle de
billige ståpladser var tæt besat af lan
dets egne indbyggere.
De finske arrangører forsømte ikke
lejligheden til at gøre opmærksom på
Finlands stolte idrætstraditioner. Den
olympiske fakkel, der havde været un
dervejs helt fra Grækenland, blev såle
des bragt ind på stadion af den navn
kundige, finske løber fra 1920’erne og
1930’erne Paavo Nurmi, der endnu
spændstig løb en æresrunde. Og den
olympiske ild, der brændte hele tiden
under legene, blev tændt af Hannes
Kolehmainen, en stor finsk løber fra
olympiaden 1912.
Selve åbningen skal i henhold til reg
lerne foretages af det arrangerende
lands statsoverhoved, i 1952 af Fin
lands gamle præsident Juho Kusti Paasikivi, der højtideligt på finsk, svensk,
engelsk og fransk erklærede De olympi
ske Lege for åbnet.
Ved åbningshøjtideligheden fore
kom et helt usædvanligt mellemspil,
som dengang vakte megen opmærk

somhed. Pludselig sprang en helt hvid
klædt, ung pige ud over tilskuerrampen
og løb, så hurtigt hun kunne, den halve
baneomgang om til talerstolen. Alle var
fuldstændig forbløffede, og opsynsmændene kunne åbenbarat slet ikke fo
restille sig, at nogen kunne finde på at
forstyrre den højtidelige åbningscere
moni, for ingen gjorde noget for at
standse hende.
Kort før olympiaden havde der været
en meget omtalt skønhedskonkurrence
mellem unge kvinder fra hele verden,
hvor en ung pige fra Finland Armi
Kuusela var blevet kåret til Miss Uni
versum. Dette var man naturligvis
umådelig stolte af i Finland. Mange
troede, at arrangørerne helt uden for
det officielle program ville lade Armi
Kuusela bringe en hilsen fra Finlands
ungdom til ungdommen i hele verden.
Den unge, hvidklædte pige nåede også
op på talerstolen, da selveste organisa
tionskomiteens præsident i jaket og høj
hat måtte gå op på talerstolen og tvinge
hende ned. Først da blev tilskuerne kla
re over, at der var noget galt. Hun hav
de netop nået at sige et eneste ord i mi
krofonen »ystävät«, der på finsk bety
der venner. Jeg troede derfor, det var
et forsøg på at lave et kommunistisk
propagandanummer. Netop i de år gav
kommunisterne jo udtryk for, at de var
fredens sande venner. Dagen efter kun
ne man læse i aviserne, at den unge pige
var en lidt sindsforvirret fredsfanatiker,
der helt på eget initiativ havde villet
opfordre alle de tilstedeværende til at
gøre olympiaden til en demonstration
for verdensfreden.
De russiske ledere havde forlangt, at
deres hold blev indkvarteret i en lejr
helt for sig selv i god afstand fra »den
olympiske by«. Russerne var antagelig
bange for, at deres deltagere skulle

komme i kontakt med folk fra den frie
verden. Det sovjetrussiske hold var der
for blevet indkvarteret i de finske poly
teknikeres kollegier, der danner en helt
lille by for sig selv ca. 5 km vest for
Helsingfors. Hele området var afspær
ret med pigtråd, og ved indgangen var
der konstant posteret sovjetrussiske
vagtposter.
Russerne lagde imidlertid megen
vægt på at vise, hvor ivrige de var for
at fremme det fredelige idrætssam
kvem mellem nationerne. En aften hav
de de således inviteret 25 idrætsledere
fra de skandinaviske lande til at aflæg
ge et besøg i den russiske lejr, og da der
var en plads fri, fik jeg chancen for at
komme med. Det første, vi lagde mær
ke til, da vi kom inden for i den russiske
lejr, var et kæmpestort billede af Stalin,
og sådanne billeder så vi flere andre
steder i lejren. I øvrigt spiste vi til aften
sammen med nogle af de russiske lede
re og blev rigeligt beværtet med ægte
kaviar og vodka. De danske idrætsfolk
fornægtede ikke sig selv som danske,
for da kaviaren var slut, forlangte de
højlydt: »Vi vil ha’ kaviar, vi vil ha’
mere kaviar«. De fik da også deres øn
ske opfyldt. De fleste af de deltagende
russere var unge intellektuelle, som tal
te godt engelsk. Kun selve værten kommissæren, som de danske døbte
ham - talte kun russisk. I en tale, der
blev oversat af en ung russer til et for
færdelig dårligt svensk, opfordrede han
til et nærmere fredeligt samarbejde
mellem sovjetrussisk og skandinavisk
idræt. Men da den danske fodboldspil
ler og sportsjournalist Knud Lundberg
fremsatte et konkret forslag, ønskede
russeren ikke at drøfte sagen yderlige
re. Den måtte først overvejes i Moskva.
Isolationen af de sovjetrussiske
idrætsfolk lykkedes dog ikke fuldstæn

Fra de 1000 søers land.
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digt. En dag, da jeg gik gennem skoven
bag ved det olympiske stadion, mødte
jeg en russisk idrætsmand. Der var ikke
andre i ærheden, og hvis jeg havde
kunnet russisk, havde der ikke været
noget i vejen for, at vi havde givet os i
snak med hinanden.
Gennemførelsen af en olympiade er
et kæmpearrangement, og man gør sigi
på forhånd slet ikke begreb om alle de
problemer, der skal løses. Jeg vil blot
nævne enkelte af dem. Indkvarteringen
af de ca. 8000 aktive sportsfolk med le
dere, dommere, trænere, læger, massø
rer, journalister og repræsentanterne
for de nationale olympiske komiteer og
de forskellige sportsforbund m.v. var et
kæmpeproblem. Alle byens hoteller var
reserveret af organisationskomiteen, og
til idrætsfolkene havde man opført en
»olympisk by«, der bestod af almindeli
ge lejligheder i husblokke, der efter le
gene skulle tages i brug som almindeli
ge boliger. Den olympiske by blev først'
færdig i allersidste øjeblik. Det danske
hold kom først om eftermiddagen da
gen før åbningshøjtideligheden, men
først samme aften blev sengestel og
madrasser båret op i lejlighederne.
Et andet problem var bespisningen.
Når sportsfolk skal yde toppræstation
er, er det af betydning, at de lever un
der nogenlunde samme forhold, som de
er vant til. Det ville imidlertid være
praktisk umuligt at lade alle 71 delta
gende nationer have deres egne kokke
med og stille køkkener til rådighed for
alle. Bespisningen foregik derfor i store
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telte, der var indrettet med 5-6 forskel
lige kostplaner. Et par gange spiste jeg
sammen med nogle af de danske
idrætsfolk i den skandinaviske afdeling.
Jeg kunne ikke undgå at høre, at de
danske idrætsfolk frejdigt sad og fortal
te, at de nogle andre gange havde spist
i nogle af de mere eksotiske afdelinger.
Jeg gad vist, hvad deres ledere og træ
nere ville have sagt, hvis de havde hørt
det.
Et problem, der også kom til at volde
lidt vanskeligheder før olympiaden, var
Finlands sprogspørgsmkål, forholdet
mellem finsk og svensk. Pladsen tilla
der ikke en lang udredning, blot nogle
antydninger i meget store træk. Indtil
efter midten af forrige århundrede var
svensk eneherskende som den højere
dannelses sprog. Derefter blev finsk ef
terhånden som majoritetens sprog an
erkendt som ligeberettiget. I »rege
ringsformen« (grundloven) af 1919
blev det fastslået, at finsk og svensk er
Finlands nationalsprog. I 1920’erneog
navnlig i 1930’erne opstod en kraftig
»ægtfinsk« bevægelse, der ville gøre
finsk til det bærende kultursprog og re
ducere svensk til et lokalsprog. »Sprog
kampen« blev meget hård og forbitret.
Efter den tabte krig kom sproggrupper
ne til en forståelse, en »sprogfred« som
det hed. - Nu skulle der i anledning af
olympiaden præges nogle erindrings
medaljer, og det var blevet foreslået, at
der skulle stå »XV Olympia 1952 Hel
sinki«. Begrundelsen var, at Helsing
fors på alle hovedsprogene benævntes

med byens finske navn Helsinki. Fra
finlandssvensk side rejste der sig vold
somme protester. For at forstå dem må
man erindre, at Helsingfors ligger i et
område, som har været rent svenskspro
get, og hvor en betydelig del af befolk
ningen stadig er finlandssvensk. Endnu
i begyndelsen af dette århundrede var
Helsingfors en overvejende svenskta
lende by. I overensstemmelse med at
byen officielt er tosproget, krævede
man nu fra finlandssvensk side, at disse
erindringsmedaljer også skulle bære
byens svenske navn. Bølgerne gik højt,
navnlig i den finlandssvenske presse.
Erindringsmedaljerne kom faktisk til
at bære indskriften »XV Olympia 1952
Helsinki-Helsingfors«. Så på dette
punkt bøjede arrangørerne sig for
sprogfredens skyld for det finlands
svenske ønske.
Naturligvis overværede jeg alle de
sportskonkurrencer, som tiden tillod.
Toppræstationer i idræt overgås hurtigt
af andre, men jeg vil dog nævne enkelte
højdepunkter. F.eks. den czekiske lø
ber Zatopek, der vandt både 5 km -, 10
km - og marathonløbet. Så vidt jeg for
stod, var det første gang, samme løber
havde vundet alle disse tre distancer
ved samme olympiade. Jeg var også på
svømmestadion for at se vore danske
svømmepiger, som vi var så stolte af.
De måtte dog se sig slået af de ungar
ske, og det var et fantastisk syn at se
disse ungarske piger skyde gennem
vandet med overkroppen delvis over
vandoverfladen.
Ved enhver olympiade er der et vist
islæt af national kappestrid, således
også i Helsingfors. Som ventet blev
USA efter vundne medaljer bedste na
tion fulgt af Sovjetunionen. Nr. 3 blev
Ungarn, og det var ikke så få gange, der
stod en ungarer på sejrsskamlen til to
nerne af Ungarns smukke nationalme
lodi.
Som naturligt var, gjorde den finske
presse efter olympiaden status over,
hvordan arrangementet var lykkedes.
Lad mig slutte med at citere, hvad en
finsk avis skrev, da det i virkeligheden
kunne stå som overskrift over hele
olympiaden 1952, her citeret efter hu
kommelsen: Der vil sikkert blive holdt
mange olympiader, der vil overgå
olympiaden i 1952 på mange punkter. I
én henseende vil vi dog aldrig blive
overgået: Med hensyn til viljen til at
gøre vort bedste.
□

Forældrereaktioner på
spørgeskemaerne m.v.
Af Gregers Møller (’72)
Berlingske Tidendes korrespondent

BANGKOK: Udlandsdanskere med
børn på Herlufsholm udtrykker til
fredshed med det spørgeskema, som
forstander Bernt Johan Collet i foråret
udsendte. Tilfredsheden steg, da foræl
drene i september fik brev fra Stande
ren om, hvad der nu ville blive ændret.
Han lover bl.a. øget integration af
dageleverne, bedre styr på fritidstil
buddene, skrappere regler for tobak og
alkohol, bedre information til foræl
drene, telefonautomater, automatisk te
lefonsvarer og fax til forældrenes kom
munikation med deres børn, en årlig
helbredsrapport, generelt øget interna
tionalisering, - og en pænere og billigere
uniform. Det er forbedringer, ikke
mindst mange forældre i udlandet læn
ge har ønsket sig.
Den pipel på Herlufsholm, der har

længst hjem, er nok Susanne Jægers
borg i 2. G. Når klokken er to om efter
middagen på Herlufsholm, er den alle
rede tolv midnat hjemme i Auckland,
New Zealand. Med den tidsforskel er
det klart, at den nye faxmaskine er en
af de forbedringer, hendes forældre,
Rita og og Niels Jægersborg (’61) sæt
ter særlig pris på. Men også flere af de
andre lovede forbedringer er de godt til
fredse med.
»Rita og jeg føler, at Standerens be
stræbelser afspejler en meget fin for
nemmelse for, hvor problemerne lig
ger,« siger Niels Jægersborg, der selv
ringede og orienterede datteren Sanne
om de forandringer, brevet lovede.
»Det siger sig selv, at vi synes om den
gamle skole som den er, ellers havde vi
ikke sendt vor pode der, men ingen organisaiton eller institution er vel så god,
at den ikke kan forbedres, - og der ser
vi mange gode initiativer,« siger Niels
Jægersborg.
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Ikke alle skolens elever er lige opta
get af de nye forbedringer. Det gælder
f.eks. Peter Westring Weber, der går i
10. klasse og kommer fra Bangkok.
»Peter vil efter 10 klasse gerne fort
sætte et andet sted i verden. Derfor be
tyder det ikke lige så meget for ham,
hvad der fremover vil ske på Herlufs
holm, som for de andre, der fortsætter
på skolen,« fortæller hans mor, Vicki
Weber, der sammen med sin mand,
Poul Westring Weber var blandt de 68
pct. af forældrene, der svarede på spør
geskemaet.
»Vi synes måske nok, skolens kontakt til
os som forældre har været lidt for sjæl
den. I den forstand var spørgeskemaet
og brevet om resultatet af undersøgel
sen en meget positiv ting,« tilføjer hun.
Vicki Weber venter, der vil ske en del
forandringer på Herlufsholm de kom
mende år, fordi skolen ikke blot har fået
Bernt Johan Collet som ny forstander
efter Aage Wolff-Sneedorff, men siden
da også Ole Jung som ny direktør efter
Niels Rasmusen.
»Det vil uden tvivl give mærkbare
forandringer, men hvad det på længere
sigt vil betyde, er det nok for tidligt at
gætte på,« siger hun.
□

Poul Ammentorp (’42)
har sendt hosstående:

Bageste række:
Borelli (Svup)
Jeppesen (Jeppe)
Freil (Pølsen)
Kierkegaard (Knaar)
Dinesen (Fisten)
Svenssen (Penslen)
Friis Hansen(Hm)
Forreste række:
Bech (Smærten)
Juul Møller (Prom)
Stæhr (Stæren)
Skovby (Pift)
Lundgren Bech (Lille Skie)
Ukendt (Ukendt)

Målmand:
Larsen (Gnisten)
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Er der ugler i mosen
eller EF i vandtårnet?
Om efterårets aktiviteter på skolen
Af Mads Nielsen
Skoleåret begyndte med indskolings
uge for nye 1 .g’ere; den har været fulgt
op af intensiv ekstrahjælp (da. ty. mat.
og eng.) især for udlandsdanske, som
skolen på den måde rækker en hjælpen
de hånd. Også økonomisk, idet under
visningen har været gratis indtil efter
årsferien.
På et danskhold har vi arbejdet med
at udvide ordforrådet og diskuterede i
den sammenhæng fuglenavne:
- Kender I nationalfuglen ?
-Ja, en svane?
Imponerende - og så remser vi lige de
almindeligste op: der foreslåes flamin
go, kanarie, stork og parrot!!
- Hm.. kender I flere? lokker læreren.
- Jae... ulve I... altså ulve der tuder i
træerne!
-.... Nåe, ugler, du mener ugler !
Sådan er der så meget, der skal på
plads. Og først senere husker den gar
vede dansklæer, at når de gamle talte
om »ugler i mosen«, så mente de vistnok
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ulve i mosen. Så der er altså stadig ug
ler i mosen, rent sprogligt.
Idag synes vandtårnet at være ved at
blive Herlufsholms nye vartegn - eller
mediegesandt: nymalet med hvid krop,
mens træværket omkring reservoiret er
blevet den natblå basis for observatori
ets gyldne kuppel. Flot! Arbejdet skred
frem bag nylonnet og stilladser, men da
de faldt, åbenbaredes pludselig en de
koration af store, hvide zinkstjerner på
det blå træværk. Pressen strømmede
til, og tårnet har bragt skolen i lokal
bladene såvel som i Berlingeren.
Gert Olsen fortæller spændende i
Næstved Tidende om elevernes gode
muligheder for at dyrke astronomien siden 1982 med den nye kikkert som
Krista og Viggo Petersens Fond finan
sierede. Dermed gik landets ældste sko
lekikkert (med 150 år på bagen) på
pension, men den kan stadig studeres i
skolens samlinger. Så stjernerne signa
lerer klart »observatorium« - selv om en
lokal Næstved-teori ville vide, at for
tolkningen måtte være: »Herlufsholm

går ind for EF«. Stjerner eller ej, så skif
ter vandtårnet ikke så let navn til obser
vatoriet. Men endelig er dette private
vandtårn, som sikrer os Sydsjællands
bedste thevand, da også en herlighed i
sig selv.
Det lokale udviklingsarbejde på den
pædagogiske front sigter bl.a. på reno
vering af biologilokalerne, hvilket fag
lærerne arbejder med - og mod udveks
lingsprojekter med udenlandske skoler,
som har Krogh-Madsen som primus
motor. Blandt Standerens mange initia
tiver skal også nævnes et udspil til læ
rerkollegiet: udkast til nyformuleret
formålsparagraf for Herlufsholm. Det
gælder med et moderne udtryk om »at
sætte ord på« det vi gør - og det vi gerne
vil gøre. Det er med Standerens formu
lering vigtigt at skabe koncensus blandt
alle medarbejdere omkring indsatsen,
og lærerne vil nu med Hamlet fordybe
sig i formuleringerne før der svares.
Men at ikke alt vil blive ved »Words,
Words« - det vidner et allerede igangsat
arbejde med revision af fritids- og
idrætsaktiviteter om: ord skal være ud
tryk for tanker, der bliver til handling.
Efteråret er i øvrigt sæson for masser
af handling: idræts- og sportsarrange
menter falder slag i slag. Gregers Hee
ring, 2g. tog sit kamera med til et af
stævnerne på Tokai ved Præstø. Den ja
panske kostskole har her på kort tid ud
viklet sig til et fint skolemiljø, som vo
res elever besøger med glæde - dels for
at dyste i fodbold, baseball, svømning
m.m. - dels for kammeratskabet.
En af efterårets tilbagevendende
Herlufsholm-specialiteter er klapjag
ten. Altså 8.-klassernes chance for en
tur i skoven (læs fridag !) som klappere
for Forstanderens jagtselskab. Andreas
Hesse, 3.g tog billeder af sine yngre
kammerater - mon ikke de vækker min
der hos adskillige af bladets læsere? Og
nu ligger fasanerne så på køl til en læk
ker vildtaften.
Ellers har specielt 2.g været i ilden
med årets skolekomedie. På grund af
den nye gymnasieordnings hårde pres
på 2.g har vi i år flyttet komedien frem
til 9. november, så Hans Hansen måtte
som instruktør og inspirator sætte dam
pen op hos aktørerne. Valget af stykke
blev en spændende udfordring: urop
førelse af det politisk-satiriske under
grundsstykke fra enevældens tid: Gre
vens og Friherrens Komedie - altså klas
sisk præget teater i Danmark adskillige

Vildtparade, Stranderens klapjagt.

år før Holberg. Stykket gav muligheder
for mange medvirkende i flotte dragter,
som Anna Sofie Hansen kreerede til en
række smukke tableauer.
Så selv om stykket ikke er et drama
tisk hit i egentlig forstand, har det abso
lut muligheder som skolekomedie, og
2.g-erne fik meget ud af det - og ikke
mindst af arbejdet med forberedelser
ne. En god optakt til årets komediebal
var sikret, og soupé og bal i gamle fest
sal og i den nyrestaurerede forstander
lejlighed blev en fest med stil. Når loka
lerne i Klosterbygningen nu igen kan
danne ramme om alle årets fester, skyl
des det naturligvis færre elever samt at
antallet af drenge og piger i skolen idag
stemmer, og fester dermed kan styrke
sammenholdet blandt eleverne ind
byrdes. Forhåbentlig vil gamle elever
forstå dette overordnede mål og forstå
at det er grunden til at 4. og 5.g-ere ikke
kan være med som gæster. Rammerne
skal nemlig også rumme en klasses for
ældre hver gang, på den måde bliver
komedieballet en fest for 2.g-forældre,
til Trolleballet inviteres 3.g-forældre,
mens l.g-forældre er gæster ved kon
certballet. Tilsvarende for grundskolen,
hvis forældre inviteres til Ble- og Gøyebal.
En tilsvarende indsats for at styrke
samarbejdet med forældrene fandt sted
ved et møde i september hvor skolens

ledelse havde indbudt dagelevforældrene for at få klarlagt hvilke ønsker og for
ventninger specielt denne (nu betalen
de) gruppe har. Det blev i praksis til en
diskussion om emnet: hvordan kan man
sikre, at dageleverne udover undervis
ningen får del i kostskolemiljøets tradi
tioner, fritidstilbud og aktiviteter?

Hvor langt kan man nå med »integrati
on«, og hvordan sikrer vi os at skolens
»ånd« bliver en oplevelse af fællesska
bets værdier ? Der vil fremover blive
arbejdet med forslag af praktisk karak
ter - f. eks. var der almindelig tilslut
ning til ønsket om obligatorisk uniform.
Det afgørende var dog den klare tilken
degivelse af at forældrene ønskede det
te skoletilbud også fremover, og at net
op »skolens ånd« og holdning til dagele
ver er det der hele tiden må arbejdes
med for at sikre at disse får det optima
le udbytte, og Herlufsholm ikke falder
tilbage i tidligere tiders selvtilstrækkeli
ge isolation fra det omgivende sam
fund.
En lille solstråle i det tiltagende vin
termørke: selv om Mugge, lektor Mo
gens Jensen har passeret de halvfjerds
og selv om den forhenværende lektor nu
er »timelærer«, så er han still going
strong i sin inspirerende undervisning.
Og det til trods for strabadserne om
kring en festlig fødselsdag, som både
kolleger, venner og familie samt mange
gamle elever var med til at fejre man
dag i efterårsferien. Men dels plejes
han til forkælelse af sin bedre halvdel
Kirsten (som ligeså mange af dette
blads læsere vil kende) og dels gør
Mugge en ihærdig indsats for den gode
fysiske form flere gange ugentlig i gym
nastiksalen !
□

Grevens og Friherrens komedie. 1991.
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HER BØJE VI OS STILLE NED

Teksten stammer som bekendt fra Thaarups Kantate til Jubelfesten den 23. Maj 1816, men er i den nu«
værende Form omdigtet af Godtfred Rode — til Lovsangen 1861 benyttet første Gang. Om Melodien, som
Organist Andr. Larsen har været saa elskværdig at harmonisere og udskrive til os, kan kun oplyses, hvad
A. W. Brorson og C. J. Hornemann meddeler i: Forhandlinger ved Jubelfesten paa Herlufsholm 23de Maji
1816. ... S. 54: Denne Choral, der som hele [Thaarups] Cantatet, blev udført efter Schulz’s Musik til nogle
Numere i Storms, Thaarups og Baggesens Hymner, af Skolens Disciple, blev afsjunget bag Alteret inde ved
Sarkophagen; det øvrige af Cantatet foran i Choret.

Med tanke på den forestående Trolledag (der i år igen falder på 14. januar!) gengives her side / af 18. årgang, 1940.

LEGATERNE
Herlovianersamfundets legater
søges inden 1. februar hos
chefsekretær
Aase Randtoft (’74)
Duevej 24,6.
2000 Frederiksberg
966

Personalia
1919

Carl M. T. baron Haxthausen fyld
te 25.09.91 90 år. Han var frugtav
ler og landmand. Kendt som en
fremragende jagtforfatter og natur
skildrer. Hans seneste bog med jagt
erindringer udkom i 1990. Stort in
terview i Dansk Jagt.
1920

Fhv. kontorchef i Handelsministeri
et Kai Stage er død. Efter juridisk
embedseksamen i 1927 var Stage i

et par år dommerfuldmægtig i Hol
bæk, inden han i 1933 begyndte sin
lange tjeneste i ministeriet. Skæn
kede i 1986 en stor boggave til Her
lufsholm.
Læge Otto Kirstein fyldte 27.09.9I
90 år. Efter nogle år på julemærke
sanatoriet ved Kolding slog han sig
i 1934 ned i Horsens som praktise
rende læge og som jernbanelæge.
Modtog i 1959 Carlsbergfondets
mindelegat for praktiserende læger.

Fhv. direktør Henrik Rosenvinge
fyldte 23.10.91 90 år. I 1929 over
tog Rosenvinge det af hans far stif
tede Grenaa Dampvæveri. 1 1960
solgte han dele af virsomheden og
fratrådte som direktør, men fortsat
te som bestyrelsesformand indtil
1966.
1922

Landsretssagfører Karl Ole Hansen
har deponeret sin bestalling som
advokat. Kandidat 1927, landsrets
sagfører 1932, møderet for Højeste
ret. Han var en årrække godsforval
ter for Espe, Bonderup, Gerdrup og
Lyngbygaard. Blandt Karl Ole
Hansens utallige tillidshverv skal
særligt fremhæves hans store ind
sats for udviklingen af Skælskør
Bank.
1924

Herlovianersamfundets æresmed
lem, professor, dr. jur. Flemming
Tolstrup fyldte 15.02.91 85 år. Ef
ter embedsekssamen i 1930 fik
Tolstrup ansættelse i Landbrugsmi
nisteriet, hvor han steg gennem gra
derne til administrationschef i 1947.
Professor i landboret ved Land
bohøjskolen 1955-73. Dr. jur. h.c.
ved Københavns Universitet 1973.
Tolstrup har gennem mange år væ
ret meget aktiv i Herlovianersam
fundet, hvis formand han var i 10 år,
hvorefter han i 1972 blev dets æres
medlem. En fortjeneste af ganske
særlig karakter, set i herloviansk
perspektiv, er forfatterskabet til tre
binds værket om Herlufsholm 1560
- 1936.
1930

Cand, polit. Henning K. Friis fyldte
11.10.91 80 år. Efter embedseksa
men 1938 fik Friis ansættelse i Soci
alministeriet, og i 1958 blev han di
rektør for Socialforskningsinstitut
tet. I løbet af årene har Friis delta
get i en overordentlig lang række
socialpolitiske forskningsarbejder
og engagementer i Danmark og ud
landet. En omfattende skribentvirk
somhed, senest som leder af Eg
mont
Fondens
fremtidsstudie
1982-85 og af samme fonds frem
tidsstudie
vedrørende
ældre
1985-90. Formand for Socialpoli
tisk Forenings forretningsudvalg
1949-61 og for bestyrelsen for Soci
al Revy 1982-85.

Jämtland, hos Ingeniørfirmaet
Ewart & Co. i Singapore, hos Chri
stiani og Nielsen i København, og
de sidste mange år ved Statsbaner
ne i Århus.

Professor, civilingeniør George Bru
un fyldte 75 år den 13.10.91. Han
omtaltes dagen før i Berlingske Ti
dende som »en af de største tekniske
begavelser, der har gjort sig gælden
de på Danmarks Tekniske Højskole
i de sidste tre-fire årtier.« Under kri
gen var han ansat ved Søminevæsenet og var reelt den, som bestemte,
om den danske flådes skibe var til
strækkeligt afmagnetiserede, til at
de måtte sejle. Men siden lå hans
virke inden for radio, telefon og tele
grafi, og han var involveret i de før
ste forsøg med fjernynsudsendelser.
To gange var han gæsteprofessor i
USA. 1961 blev han professor i
svagstrømselektronik ved DTH, og
endda efter sin afgang har han - i
EF-regi - været aktiv med konstruk
tionen af en elektronisk tekstlæser,
som omsætter bogstaver og senere
stavelser og hele ord til lyd, til brug
for blinde. Omtalen i Berl. Tid. slut
ter: »der var ikke det felt inden for
elektronik, hvor han ikke var med i
billedet - på faglige områder og på
offentlige poster i et utal af udvalg.
Han var forskeren og den nærmest
geniale formidler af teknisk viden,
også på nordisk og EF-plan«.
1936

1935

Tyge August Bech døde 11.9.91 ef
ter svær og smertefuld sygdom igen
nem knapt to år. Han blev cand. polyt. (bygningsingeniør) 1941, var
under krigen ansat i Vattenbyggnadsburån i Stockholm, siden ved
Faxälvens Regleringsförening i

1949

Årets taler Trollemorgen på Her
lufsholm, Frederik baron RabenLevetzau, er formand for Selskabet
for Antikvitets-interesserede. I for
eningens regi holdt han foredrag om
»Empiren i historisk Belysning« på
Statens Museum for Kunst.

Ambassadør Niels Julius Lassen
fyldte 13.05.91 60 år. Cand, polit, i'
1959 og samme år ansat i Uden
rigsministeriet. Efter en række tje
nesteperioder hjemme og ude blev
han i 1981 kontorchef. I 1983 blev
han ambassadør i Harare i Zimbab
we og en række andre afrikanske
lande. Siden 1988 generalkonsul i
Chicago, stadig med ambassadørrang.

nu på over 90 pct. af markedet. De
har leveret en jordstation til det hol
landske P&T og forhandler med fle
re lande.
Ulrich greve Holstein-Holstein
borg, formand for Dansk-Estisk Sel
skab, er aktivt gået ind i ophjælp
ning af estisk skovbrug, som dækker
mere end 40 pct. af Estland. Der sti
les foreløbigt mod at få 8-10 højt
uddannede skovfolk fra Estland
hertil. Senere søges dansk konsu
lenthjælp stillet til rådighed der
ovre.
1968

Ambassaderåd Christian Køningsfeldt var 30.09.91 i audiens for at
takke for ridderkorset.
1973

Berlingske Tidende bragte 29.08.91
et stort interview med Otto Reedtz
Thott under titlen »baronen - den
æterbårne godsejer«.
Elin Sjöquist døde 18.09.91. Hun
var gift med advokat Per Sjöquist
(’72).
1975

Gestetner har pr. 1.09.91 ansat Ulla
Wessel-Tolvig som marketingschef
med arbejdsområde både Danmark
og Sverige.

1950

Journalist Hans W. Bischoff har
modtaget Danmarks Radios Sprog
pris. Ved overrækkelsen udtalte pro
gramdirektøren, at Bischoff er en
herlig formidler, en dygtig oplæser,
en kompetent interviewer, en folkeoplyser af format. Bischoff har tid
ligere modtaget Cavlingprisen og
Mercur guldmedaljen.

Arkitekt, m.a.a. Christian Hage
døde 9.09.91. Gudsøn af Kong Chr.
X, opvokset på Oremandsgaard.
Hage deltog i modstandsbevægel
sen, hvorved hans afgang fra Aka
demiet først fandt sted i 1947. Siden
viede han sit liv til Nivaagaards
malerisamling og Den Hageske
Stiftelse som formand for begge in
stitutioner. 1 sine sidste år rekon
struerede han den gamle park ved
Nivaagaard.

Om civilingeniør Henrik Nye
gaard, som omtaltes i sidste num
mers personalia, skrev Erhvervsbla
det LI l.91 en »lederprofil«.

1937

1960

Civilingeniør Mogens Schlüter har
overdraget Statens pædagogiske
bibliotek sin samling ABC’ere,
nemlig godt 600 stk., verdens stør
ste. Foreløbigt beholder Schlüter
dog sine danske ABC’ere, herunder
Thieles fra o. 1800 med håndkolore
rede træsnit. Han beholder ligele
des en samling på 4000 børnebøger
fra hele verden. Der er bøger på 210
sprog.

Mogens Wernberg er fyldt 50 år og
omtaltes i den anledning i Kristeligt
Dagblad: Specialistanerkendelse,
anæstesiologi, i 1976, og derefter
ansat på Karolinska i Stockholm,
intil han i 1980 kom til Århus Amts
sygehus, fra 1981 som overlæge. I
dag overlæge på Skejby Sygehus.

1980

Jens Ostergaard har efter 4 års stu
dier på handelshøjskolen i St. Gal
len opnået den akademiske grad licentitus oeconomiae og er fra
LI 1.91 ansat som Asssistant Brand
Manager hos Jacobs Suchard Er
zeugnisse i Bremen.
1983

1959

Jarl Frijs-Madsen har i foråret af
sluttet sit politstudium og er
l.09.91 ansat som fuldmægtig i
Udenrigsministeriet.
Uidentificerede årgange

Tidligere landsretssagfører og be
skikket
auktionsleder
Einar
Schack, Skælskør, fyldte 8.01.91 70
år.
1940

1967

Læge, dr. scient, Lorenz Ferdinand
fyldte 26.09.91 70 år. Ferdinand,
som var søn af Nærten, vil være læ
serne bekendt fra de senere års bi
drag til HERLOVIANEREN, og

Brødrene Lars og Per Tranes satel
litkommunikationsfirma har styr
ket positionen som indehavere af I.
pladsen som leverandører af faste
og mobile satellitterminaler. Sidder

1939

Godsejer Christian baron luelBrockdorff fyldte 6.6.91 50 år.
Hortonom Lise Margaard er blevet
ansat ved Horsens kommune, hvor
hun i det næste år har det grønne
ansvar for kommunens skove og
parker.
Lars Normann Jørgensen, cand.
scient., er blevet generalsekretær
for Kampagnen Vor Fælles Fremtid.

1961

Direktør Michael S. Juul, der leder
Carlsbergs internationale virksom
hed, og som tilskrives hovedæren
for Carlsbergs stærke position på
det engelske marked, kommer til at
sidde i spidsen for Carlsbergs og
Allied-Lyons nye engelske bryggeri
gigant.

1934

Efter længere tids sygdom er kapel
mester John Frandsen atter på po
diet: 24. og 25.10.91 dirigerede
Frandsen to koncerter i Radiohuset.

fra referatet af hans foredrag ved
sidste års generalforsamling. Som
læge i Søværnet deltog Ferdinand i
Galathea-ekspeditionen og som or
nitolog i Noona Dan-ekspeditionen.
Som læge virkede han som sessions
læge og som ornitolog blev han dr.
scient. Mangeårig formand for
Dansk Ornitologisk Forening. Kul
turministeriets rådgiver i ornitologi
ske spørgsmål, medstifter af den
danske afdeling af Verdens-naturfonden og af Natur og Ungdom.

Andre

Fhv. lektor Gudmund Ilium fyldte
17.9.91 90 år. Hans embedseksa
men havde historie og latin som ho
vedfag; men det var især historien,
som han kom til at undervise i: Ly
nende intelligent og i besiddelse af
et underfundigt vid fængslede han
diplene i de mest spidsfindige dis
kussioner. Lektor Ilium var i mange
år sovesalshører på Mygningen, før
han flyttede over i Fortet over for
Organistboligen.
Tidligere sløjdlærer K. Ejnar Han
sen er død.
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LERS S PRiRKRiLLE i Di

Trolleaften, Bruxelles
GI. herlovianere i Bruxelles eller omegn: Der inviteres til Trolleaf
ten 14. januar 1992 hos Jette (søster til Peter Varming ’59) og Claus
Ahnfeldt-Mollerup (’55) på Topaas Laan 31, 3090 Overijse (telefon
02-687.9166, kontor: 02-728.5491). Ring eller skriv inden 6. januar,
hvis du og gerne din bedre halvdel kan deltage.
Nærmere instruktion vil da fremkomme.

Alti
Herlovianerudstyr
hos
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