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Herlovianersamfundets 
ordinære generalforsamling blev 
afholdt onsdag den 18. marts 1992
Generalforsamlingen fandt sted, hvor 
den plejer, i Unibanks (tidl. SDS) mø
delokale på 4. sal i Niels Hemmingsens 
Gade 9. Da det akademiske kvarter og 
lidt til - var gået, bød formanden, Tho
mas Jermiin (’59) velkommen til de ca. 
45 fremmødte og Niels Pontoppidan 
(’49) blev som foreslået af bestyrelsen 
valgt til dirigent.

Formanden indledte sin beretning 
med at bede forsamlingen stående min
des de gammelherlovianere, som var 
døde i årets løb og konstaterde derefter, 
at Herlovianeren blev distribueret til 
1308 adresser, hvilket derfor ca. måtte 
svare til antallet af medlemmer af 
Samfundet. Han måtte med beklagelse 
indrømme fortsat mindre unøjagtighed 
i medlemskartoteket, men lovede bed
ring i dette forhold.

Bestyrelsen havde i alt afholdt 5 be
styrelsesmøder, hvoraf ét som Forstan
derparrets gæster på skolen. Endvidere 
havde bestyrelsen været ansvarlig for 
Rusfest Mortens aften og Trollefest den 
11. januar i år. Forløbet af begge fester 
er blevet behørigt refereret i tidligere 
nr. af Herlovianeren.

Formanden berettede om det gode 
forhold til skolen, dens ledelse og lærere 
og glædede sig over, at alle gammel
herlovianere (næsten) altid var velkom
ne dernede. Han pointerede, at man 
som tidligere elev naturligvis skulle re
spektere skolens beslutninger, når det 
drejede sig om ny afvikling af dens bal
ler og fester for nuværende elever (flyt
tet fra Helenhallen til Festsalen), selv
om det da var en skam, at specielt 4. og 
5. g.’ere ikke længere måtte deltage. 
Årsagen var ganske simpelt pladspro
blemer i Festsalen.

Til gengæld har Forstanderen tilbudt 
Skolens faciliteter, herunder forstander
lejligheden, til afholdelse af et gammel- 
herlovianerbal, ligesom Forstanderen 
har tilbudt, at skolen medvirker til Her
lovianersamfundets synliggørelse over 
for diple, dapie og piple på et tidligere

Formanden

tidspunkt end ved dimissionen. For
manden har på Samfundets vegne sagt 
ja og tak for begge tilbud og kunne med 
stor fornøjelse fortælle, at Skolen -må
ske allerede i indeværende år- ville til
byde at føre det problematiske med
lemskartotek.

Formanden meddelte, at ca. halvde
len af Samfundets Gøyeslips, med den 
ifølge afdøde Sven Tito Åchen (’40) 
heraldisk korrekte blå farve, havde fun
det købere og ønskede i anledning af 
netop farven at understrege, at købet 
ikke kan gå tilbage. (Købt er købt, sag
de han.)

Der blev rettet tak til Andreas Hens, 
Herlovianerens hovedillustrator gen
nem det sidste år og sagt velkommen til 
Jens Hage (’67), der havde overtaget 
hvervet fra dette år med en flot debut. 
N. E. A. Møller (’41) blev rost og tak
ket meget for den store indsats, det er 
at få fire flotte, læseværdige numre på 

gaden til aftalt tid. Endvidere blev 
Bahn-Petersen (’72), takket for Perso- 
nalia-spalterne. Det blev oplyst, at 
NEA midlertidigt havde lovet at påta
ge sig også dette krævende hverv, men 
det forudsætter, at så mange som mu
ligt klipper og sender avisernes person
oplysninger til ham.

Formanden afsluttede sin beretning 
med at takke bestyrelse, suppleant og 
nye revisor for stor og loyal indsats for 
Skolen og Samfundet i det forgangne 
år.

Næstformanden Aase Randstoft 
(’74) berettede derefter, at der havde 
været det tredobbelte antal ansøgere til 
legater, 45. Så retfærdigt, det havde 
været muligt, var uddelt kr. 76.000 å kr. 
2.000 og 2.500. Via kontingentindbeta
lingerne havde legatudvalget modtaget 
kr. 13.000 i frivillige indbetalinger.

Efter beretningerne opstod en livlig,

Æresmedlem (’43} K. Dorph-Petersen
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positiv og konstruktiv debat om Her
lufsholm i dag og om Skolens fremtid 
med indlæg og kommentarer fra bl.a. 
Stig Haldan (’85), Jon Krabbe (’54), 
Lorenz Ferdinand (’40), Niels Ranmar 
(’87), Jan Trier (’58), Henrik Lerche 
(’59), Peter Varming (’59) Hermann 
Haraldsson (’85), Peter Nielsen (’87),

Uregel
mæssigheder 
vedrørende 

bladets 
forsendelse 
meldes til 

Carsten Lemche, 
se næstsidste side!

Kaj Dorph-Petersen (’43), Niels Pon
toppidan (’49) og Thomas Jermiin 
(’59), som afsluttende gentog, at man i 
samfundets bestyrelse med største al
vor og interesse fulgte skolen, og at be
styrelsen og Fondens bestyrelse, hvori 
Samfundet var repræsenteret med 
medlemmer, i den kommende tid nøje

Lorentz Ferdinand (’40)

ville følge udviklingen og drøfte, hvad 
man kunne bidrage med.

1 erkendelse af emnets interesse for 
de tilstedeværende, hele Samfundet og 
for Herlufsholm meddelte Formanden, 
at han var indstillet på at udsende gene
ralforsamlingsreferatet som ekstraordi
nært nr. af Herlovianeren, men han har 
efter aftale med såvel Samfundets som 
Herlufsholm-fondens Bestyrelse beslut
tet ikke at gøre det, da ingen fra Sko
lens ledelse var tilstede ved generalfor
samlingen.

Dernæst skred generalforsamlingen 
til valghandlingerne. Alle valg var en
stemmige genvalg, se venligst side 990 
i dette nr.

Generalforsamlingen sluttede med at 
sende Redaktøren af Herlovianeren - 
og indtil videre også af Personalia- 
N.E.A. Møller (’41) en varm tanke og 
en tak for den meget store indsats, og 
med at Jesper Rothe (’75) mindede om 
Fik-Fak mod Soranerne Kr. Himmel
fartsdag den 28. maj kl. 10 i skoven ved 
Charlottenlund station.

Efter generalforsamlingen var der 
hyggelig fælles aften, hvor »Olfert Fis- 
cher«s læge, Jes Bruun Lauritzen (’75) 
holdt lysbilledforedrag om 3 spænden
de måneder ombord under Golfkrigen. 
Referant: Formanden

□
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Nå, hvordan gik det så?
Alle husker vel denne herlige Jens Hage tegning i sidste 
nummer? Men kun én reflekterede!
Han måtte dog senere melde fra, da hans apparat 
alligevel ikke kunne gøres brugeligt. Resten har nok 
tænkt, at brugelige, men brugte apparater er der vel nok 
af, så hvorfor være hjælpsom?

ALTSÅ: Ring til
Mie Sehested, 53 72 03 45. 
hvis I har apparater at 
tilbyde til brug på SUS!

Tirsdags
frokoster
Tirsdag den 3. marts 1992.
Vi sad ved det længere, sammensatte 
bord. Man mente jo nok, at det smukke 
bageste lokale skulle bruges. Det er så 
reserveret med sikkerhed til aprilfro
kosten.

Der var interesse for at tage et foto 
ved en frokost. Der var nemlig et par 
fotografier i den fremlagte protokol. 
Man mente nok, at den ærede redaktør 
ville være interesseret, dersom et med
lem ville producere et sådant billede.

Som sædvanligt blev protokollen stu
deret og eksemplaret fra før begyndel

sen af 70’erne efterlyst. Hvad er der 
egentlig hændt?

I øvrigt så man frem til den kommen
de generalforsamling.

Og så nærmer det sig så småt den 
smukke årstid, hvor vi hører skovene 
suse, men »Tivolihallen« er altid værd 
at gæste den første tirsdag i hver må
ned.

Tirsdag den 7. april 1992
Tivolihallen! Her mødte vi alle ved tolv 
der omkring. Ankomsten var nok lidt 
sen, da trafikken sig hobede uheldigt: 
Brand i Odd Fellow palæet gav kaos i 
byen fra morgenstund. Alle, ja seks af 
de tapre med god appetit til menuen. 
Bænket man blev som forventet i for
nemste stue, den fine: Savnede vi dog 

klart pryden, de døtre af Herlufs Birgit
te dannet fra skolens løvkransede sale i 
susende skove!

Husk nu, at Herluf, Birgitte til søn
ner og døtre indsatte lærdom da også 
om oldgræske Zeus, med tre blænden
de døtre, nævnt Euphrosyne, Aglaia, 
Thaleia for skønhed og ynde.

Så man dog også i Tivolihallen ved 
retternes glæder: Trofaste damer som 
forud fortalt i rapporter om møder.

Husk nu det vanlige skrevne om 
samfundets tirsdag ved tolv-slag. Første 
i måned af tirsdage, klokken er tolv: det 
er frokost. Krøniken skrives med navne
træk, anført af alle, som spiste.

Henning Slott Jensen 
Slott (’64)
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Nogle bemærkninger 
til Herlovianerens redaktør 
om bladet og dets fremtid
Af Mogens Andreassen (’29), 
decisor i Heriovianersamfundet

Det sidste nummer af Herloviane- 
ren med forsiden tegnet af Jens 
Hage (’67) giver decisorembedet 
anledning til nogle bemærkninger.

Redaktøren har nu i flere år redi
geret Herlovianeren således, at de 
retmæssige abonnenter efterhånden 
ikke længere kan have bladet for sig 
selv, men må tåle ustandselige an
greb fra familie og venner, der straks 
bemægtiger sig bladet og læser det 
med stor interesse.

I de senere år har Du desuden 
skaffet bladet en række illustrati
oner, der på afgørende vis har øget 
kvaliteten. Her skal især fremhæves 
tegningerne af Paul Brams (’39) og 
af Andreas Hens (’64).

Yderligere har Du afsløret be
mærkelsesværdige kunstneriske 
egenskaber, da Du sammen med 
Herlovianeren nr. 70 udsendte bil- 
ledheftet i anledning af skolens 425- 
års jubilæum 23. maj 1990.
Heftet er udgivet af Stiftelsen, men 
de smukke og følsomme billeder og 
deres text er af N.E. A. Møller (’41), 
d.v.s. af Hr. Redaktøren selv.

Det vides, at Du fra enkelte sider 
har modtaget tak for denne indsats, 
men dog næppe i tilstrækkelig grad.

En nøje gennemgang af samtlige 
numre af Herlovianeren siden det 
nævnte jubilæum har ikke afsløret 
nogen omtale af Dit billedværk, end
sige nogen tak herfor. Dette mærke
lige forhold kan næppe forklares på 
anden måde end ved den sædvanlige 
velkendte gammel-herlovianske slø

ve generthed og destruktive tanke
virksomhed: »det er der nok andre, 
der siger tak for«.

Derfor vil Decisorembedet - bort
seende fra sin lovfæstede tilbagehol
denhed - her offentligt i Herloviane
ren give udtryk for taknemmelighed 

og beundring for dette kunstværk.
Sjældent - eller aldrig - har man 

set skolen og dens omgivelser frem
stillet i så smukke farvebilleder, og 
kædet sammen af en nænsom text - 
fra forsidens »tempus mutatio est« 
til bagsidens Nyhave med »men al-
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drig, nej aldrig var her så skønt som 
i år.«
For denne unique indsats fortjener 
du en dybtfølt tak fra alle med
lemmer I Herlovianersamfundet, li
gesom Du fortjener tak for Dit øvri
ge redaktionelle arbejde gennem 
årene.

Nu har Du skaffet en ny medar
bejder til Herlovianeren. Tegneren 
og humoristen Jens Hage kendes i 
dag af hele Danmark som en af Ber- 
lingske Tidendes tegnere, der præ
senterer læseren for dagens personer, 
og næsten altid i form af en særdeles 
vellignende, humoristisk og venlig 
karikatur.

Du har gjort en stor indsats ved at 
få ham knyttet til Herlovianeren. 
Du anfører, at han skal være forside
tegner m.v. i det kommende år. Det 
vil være en betydelig gevinst, hvis 
han også bringer karikaturer af per
soner, tilknyttet skolen.

Herlovianeren har ikke altid væ
ret liberal med karikaturer.

Decisorembedet har i sit arkiv 2 
tegninger, som en ung student i be
gyndelsen af 30’erne søgte at få op
taget, da man talte meget om bla
dets underholdningsmæssige kvali
tet.

Men daværende redaktør Robert 
Fraser afviste dem, under henvis
ning til deres kvalitetsmæssige ring
hed. Den ene tegning forestiller Heis 
i 1929 (Johan Krarup). Den anden 
viser skolens bedste cricket-spiller 
gennem mange år: Jens Just Jer- 
miin, senere forstander og far til nu
værende formand Thomas Jermiin.

Når det går så godt for Herlovia
nersamfundet i disse år, skyldes det 
formanden og bestyrelsen - og i lige 
så høj grad kvaliteten af Herloviane
ren, det nødvendige samlingsorgan 
for medlemmerne. Det har redaktø
ren anvaret for. Det er hans skyld, at 
det har nået sin høje standard, som 
næppe forringes, efter at en af vore 
fineste tegnere leverer stof.

Det er også Redaktørens skyld, at 
Decisorembedets bekymringer for 
Herlovianersamfundet er meget 
små i disse år. Tak for det. □

Replik
Min hjerteligste tak! Dette giver lyst til at 

fortsætte lidt endnu.
Med den givne anledning: det går lidt trægt 
med at få gamle tegninger ogfotos til låns.

Se dog det gode eksempel på side 1001.
Redaktøren
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Om det internationale
Af Helge Kastrup (’66) 
Europaskolen, Bruxelles

Internationale herlovianere
I maj 91 var årgang ’66 til 25 års jubi
læum på skolen. Blandt deltagerne var 
vi tre, der kom fra udlandet. Yderligere 
to havde væsentlige dele af deres virk
somhed udenlands. Endnu et par styk
ker havde i kortere eller længere perio
der haft job i Sverige, Bruxelles, Gene
ve, på Grønland, og hvor ved jeg. 
30-40% af klassen var eller er beskæfti
get internationalt. Det er mit indtryk, 
at årgang ’66 ikke er forskellig fra typi
ske herlovianerårgange, men nok fra de 
fleste andre skolers årgang 1966. Det 
er ikke underligt, at det forholder sig 
sådan. Mange diple har forældre bosat 
i udlandet, er måske selv opvokset der. 
Og alle bor væk fra deres hjem. At prø
ve sine kræfter internationalt er natur
ligt, det er noget, vi alle på Herlufs
holm har set eksempler på, og hvor vi 
alle kender forbilleder, vi kan efterlig
ne, lige fra Heis (USA, Israel og Grøn
land) til vore egne klassekammerater.

Sprogforbrød ring - sprogforbistring?
Til daglig er jeg gymnasielærer med fa
gene matematik og fysik på Europasko
len i Uccle, en forstad til Bruxelles. På 
skolen er der en dansk, en tysk, en irsk, 
en nederlandsk (hollændere og belgie
re), en engelsk, en fransktalende 
(franskmænd, luxembourgere og bel
giere), en italiensk, en spansk og en 
græsk sektion. Alle elever undervises 
på deres modersmål, på et obligatorisk 
fremmedsprog (engelsk, fransk eller 
tysk) og efter eget valg på et eller to 
andre sprog blandt EF-sprogene. Den 
typiske lærer på skolen taler tre eller 
flere sprog godt, men med hjemlandets 
medbragte umiskendelige accent. Hyp
pigt springer man frem og tilbage fra 
det ene sprog til det andet alt efter, hvor 
det mest rammende udtryk findes, og 
tit uden at tænke over det. Den typiske 
elev i de ældre klasser taler også tre el
ler flere sprog. Det sker til gengæld 
med en intonation og accent, som er 
svær at placere. De har nærmest 2-3 
modersmål.

Jeg vil gerne illustrere et par af poin
terne i det følgende med to anekdoter:

1) Vi fik efter sommerferien en ny 
græsk lærer, som jeg vil kalde NN- 
assos. Til vort første matematikmøde 
bad en anden græsk kollega, som ikke 
selv deltog, mig om at oversætte fra 
fransk til engelsk for hr. NN-assos, som 
ikke talte fransk. Det lovede jeg. Efter 
to minutter lænede jeg mig over mod 
ham og resumerede »We are discussing 
which part of the program we have to 
finish before Christmas.« Han strakte 
sin hånd frem, greb min, og præsentere
de sig for mig: »NN-assos«. Han troede 
åbenbart, at jeg hed »We are discus
sing. . .«. Manden var udvalgt af sit 
lands undervisningsministerium til at 
undervise på en meget international 
skole til trods for, at han kun og udeluk
kende taler græsk. Hans engelske ord
forråd er omkring 100 ord. Det er svært 
for ham i pædagogiske og faglige situa
tioner at vinde gehør for græske syns
punkter.

2) En engelsk lærer, som underviser i 
engelsk som fremmedsprog i de mindre 
klasser på skolen, sagde en dag til mig: 
De danske elever er de mest nationali
stiske af alle. De er ikke i stand til at 
lave en tegning, uden at der optræder 
mindst ét danneborg derpå. De har alle 
sammen danske flag på deres bogbind, 
fødselsdagsinvitationer, skoletasker o. 
s.v. Det ser man ikke hos nogen af sko
lens mange andre nationaliteter. Bagef
ter kom jeg til at tænke på, at jeg vist 
var den eneste dansker, jeg kendte, som 
hverken havde et DK-skilt eller et dan
nebrogs-flag påklistret min belgisk ind
registrerede bil.

Danske dyder
Danskere klarer sig godt i internationa
le sammenhænge. Det kan jeg se i alt 
fald fire gode grunde til. Og det er 
grunde, hvor en herlovianer også bør 
kunne hævde sig:

Danskere er gode til sprog. Når man 
ude i den store verden kan klare sig på 
engelsk, tysk og fransk, kommer man 
langt. Man kommer langt med danske 
synspunkter, men man bliver også en 
del klogere selv. Jeg forventede, inden 

jeg kom til Bruxelles, at finde et klart 
skel mellem sydeuropæiske og nordeu
ropæiske opfattelser. Til min overra
skelse opdagede jeg hurtigt, at tradi
tionerne fra kampen mod Franco-styret 
i Spanien og mod Oberstjuntaen i 
Athen ofte gav mig uventede alliancer 
hos spaniere og grækere.

Danskere er gode til demokrati. De
mokrati er ikke kun en styreform. Det 
er også en livsstil. Når danske elever 
kommer til Europaskolen i Bruxelles, 
forventer og forlanger de indflydelse, 
og det samme gør deres forældre. Når 
danske embedsmænd får topstillinger i 
EF-administrationen og lignende, gør 
de sig typisk hurtigt bemærket ved f. 
eks. at kende navnene på dem, de er 
chefer for. De spørger dem uopfordret 
om råd. Det er en ledelses- og persona
lepolitik, som ikke kun er moderne, 
men også er effektiv. Men det er også 
en politik/tradition, som kan virke næ
sten overrumplende på mere sydland
ske embedsmænd.

Danskere er veluddannede. Men det 
er de veluddannede fra andre lande 
også. Jeg er ikke så sikker på, at »dan
skernes eneste råstof, uddannelse« er 
bedre end andre landes, hvad man nu 
og da hører. Vor styrke er nok, at så stor 
en procentdel får en god uddannelse. 
Det gør på den anden side konkurren
cen så meget sværere for den enkelte 
dansker. Hvis vi har et fortrin, tror jeg, 
det er i kreativitet. Den typiske danske 
uddannelse indeholder mange selv- 
stændighedskrævende elementer i form 
af afløsningsopgaver, rapporter og spe
cialer. Det er meget dansk/skandi- 
navisk. Et helt privat hjertesuk: Jeg for
venter i midten af 90-erne et cirkulære 
fra EF-kommissionen mod fodring af 
svin med erhvervsøkonomer/mercono- 
mer og lignende handelsuddannede. 
Overproduktionen af sådanne vil nød
vendiggøre det.

Danskere er meget danske. (Herlo
vianere er meget herlovianske !) Vi har 
vore fordomme om andre nationer, og 
de har deres om os. Egentlig er de 
udenlandske fordomme om danskere 
ret fredelige (vi er lyshårede, spiser sild, 
holder isbjørne i baghaven, har sexede 
piger, er meget venlige og meget glade 
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for os selv, Tivoli, vor dronning og vort 
flag.) De er i alt fald nok venligere end 
vore egne om os selv. (Vi er brovtende, 
drikker øl, spiser sild, frikadeller og kar
tofler, bliver skilt regelmæssigt og hol
der helst ferie i udlandet). Jeg er ikke 
længere bange for EFs udvikling mod 
større fællesskab. Jeg har oplevet, at de 
danske kvaliteter, vi værdsætter, er så 

stærke, at vi kan få en indflydelse, der 
langt overgår, hvad almindelig for
holdsregning skulle give os. (Og mon 
ikke herlovianeres indflydelse på det 
danske samfund tilsvarende har været 
langt større, end vort antal kunne beret
tige til?)

□

Foranstående artikel er først bragt i 
skolens blad KONTAKT. Forfatteren 
og bladets redaktør, lektor Mads Niel
sen, har venligst tilladt gengivelse.

Red.

Ligeledes fra KONTAKT bringes følgende, som er skrevet i anledning af overlærer Sten Løths død, jfr. nr. 77, side 984.

Uretfærdighed
Kære Løth
Dette brev er det første, men også det 
sidste, jeg sender dig. Det bliver bare 
ikke den sidste tanke, du får fra mig.

Jeg ved ikke, hvor du er nu, eller 
hvad du laver, men jeg tror, du har det 
godt. Jeg vil prøve at sige noget af alt 
det, jeg aldrig fik sagt til dig, da du var 
en del af min dagligdag. Du var måske 
ikke en stor del af den, men du var der. 
Du var Løth, Løth min fysiklærer, den 
altid glade og udadvendte person, som 
man kunne snakke med om alt. Det er 
ikke gået op for mig før nu, hvor meget 
jeg holdt af dig. Du var altid glad og 
munter, ikke som så mange andre lære
re, der bare underviser i det samme og 
det samme dag efter dag. Du udstråle
de livsglæde. Du må have elsket at om
gåes børn både i gode og dårlige stun
der. Selvfølgelig kunne du blive sur, 
hvis man gjorde noget dumt, men så 
grinede vi videre i næste time, og alt var 
glemt.

Når jeg lå og sov i dine timer, tænkte 

jeg jo ikke på, hvor meget jeg ville sav
ne dig og de timer, for mig var du jo 
bare en eller anden ligegyldig lærer, der 
stod oppe ved tavlen og snakkede om 
noget uinteressant fysik.

Kan du huske skovturene? Ja, man 
kan vist godt sige dine skovture, for det 
var altid dig, der fortalte og forklarede, 
hvordan vi skulle tilberede vores sam
menrodede foliebakkemad, især huske 
vand, så det blev en suppe med saft og 
kraft. Dine øjne strålede altid, når du 
talte om mad, og vi gjorde nok lidt grin 
med, at du var en smule overvægtig.

Jeg kan stadig se dig for mig komme 
cyklende ned ad vejen i din store, grøn
ne frakke. Hætten godt op om ørerne, 
så man lige kunne ane dine venlige øjne 
kigge på een.

Der gik man så og øvede sig på at 
spille syg over for Mie. Glad så du på 
een, sagde »god morgen« og hjulede vi
dere. Eller når du stod i døråbningen til 
klassen og gav dem, der havde skjorten 
uden for bukserne et dask over nakken 

og derpå sagde: »Du er dum! Hvad er 
du så?« Du ville gå op til katederet, 
tænde lyset og vente på, at alle fik fun
det deres pladser og snøvlet sig færdige. 
»Morgen, sid ned, duksebog, overtøjet 
af!« ville du sige, og timen var i gang.

Jeg tror, du slet ikke vidste, hvor me
get vi egentlig holdt af dig.

Du skulle ha’ været med i kirken i 
dag, men det var du måske også - på en 
måde. Hvis du var, hørte du jo også, da 
Heis meddelte den sørgelige nyhed, så 
halvdelen af kirken brød sammen. Det 
er svært at sige farvel til en ven, speci
elt, når denne ven ikke vidste, at han 
var en ven.

Men nu, hvor jeg sidder her på mit 
lille hummer med en klump i halsen, og 
mens tårene drypper ned på papiret, 
må jeg indrømme, selv om jeg nok al
drig fik vist det, at jeg savner dig og 
dine timer.

Nogle gange er livet uretfærdigt. 
Farvel, Løth - og kærlig hilsen

En dipel.

Bidrag til Heriovianersamfundet
Kære Herlovianer
I lighed med så mange andre foreninger, samfund o.lign. har Herlovianer-samfundets bestyrelse lavet en lille tilføjel
se til girokortene, der udsendes i disse dage: Giv et frivilligt bidrag, ud over kontingentet, til brug for støtte af forskel
lig art i relation til medlemmerne. Langt den overvejende del vil gå til legater.
Vi håber fra bestyrelsens side, at vort initiativ falder i god jord, og vil naturligvis løbende holde Jer orienteret om 
størrelsen af modtagne bidrag gennem meddelelse i Herlovianeren.

Med venlig hilsen Herlovianersamfundets bestyrelse.



Reflektioner omkring 
Danmarks engagement 
i Golfkrigen
Af
Jes Bruun Lauritzen (’75) 
Rigshospitalet, 
Reservelæge i Forsvaret

Golfkrigen er overstået, men Golfkri
sen er endnu langt fra sin løsning. Det 
er nu snart et år siden, at Herlovianeren 
bragte vores (Finn Frigast, ’82) rejse
brev fra korvetten Olfert Fischer i Den 
arabiske Golf, og jeg vil derfor i dette 
indlæg bl.a. forsøge at skildre betyd
ningen af Golfkrigen både for Dan
mark men også for den politiske verden 
omkring os.

Olfert Fischer er nu hjemme i sine 
vante stræder og sunde, og Olfert Fis
cher deltager nu igen i NATO-regi i pa
truljeringen af vore egne farvande samt 
dele af Atlanten. Det var iøvrigt helt 
korrekt, at Olfert Fischer ikke egnede 
sig til ørkenkrig, som en kendt politiker 
udtrykte det. Hærenheder er meget 
bedre egnet til ørkenkrig. Jeg vil gerne 
slå fast, at Olfert Fischers indsats i Gol
fen var en succes med hensyn til togtets 
gennemførelse, både personelmæssigt 
og teknisk set. Hvis nogen er i tvivl, så 
var opgaven mere militær end humani
tær. Olfert Fischers patruljeområde lå 
højt oppe i Den arabiske Golf, hvor alle 
nationer fik krigstillæg, dog undtaget 
besætningen på Olfert Fischer. Olfert 
Fischers omtale i den danske presse var 
mangeartet, og det var kendetegnende, 
at de mest negative røster kom fra de 
journalister, der glimrede ved deres fra
vær og sad lunt hjemme i kontorerne 
nær Rådhuspladsen og prøvede at lave 
en ryd-forsiden-artikel.

Jeg vil pointere, at vi ikke er helte, 
men at vi har ydet en ekstraordinær 
stor indsats, som det også kan forventes 
af alle andre danskere i lignende situati
oner. Så selv om hærens fortjenstmedal

je og Kuwait Liberation Medal måske 
er i vente, er vi bestemt ikke helte af 
den grund. Ud over selve besætningen 
er der utroligt mange personer (både 
hjemme og ude), der skal have en tak 
for deres store hjælp, der gjorde, at mis
sionen kunne gennemføres.

Mindre kendt er den øvrige danske 
indsats under Golfkrigen. Fra politisk 
side blev det nævnt, at danske Jens’er 
ikke skulle være kanon-føde i Golfkri
gen, men der var ikke betænkeligheder 
ved at sende et hold danske læger og 
sygeplejersker til krigszonen, hvor felt- 
lazaretholdet fungerede på det 33. bri
tiske felthospital kun 70 km fra kamp
zonen, og 120 km fra Kuwait City. Der
for vil jeg benytte lejligheden til kort at 
fortælle om deres indsats, som er gået 
mere upåagtet hen, da pressens adgang 
til disse danske udsendinge var begræn
set. På få dage blev de 30 læger og syge
plejersker iklædt og trænet i ABC- 
beskyttelse. Alle var ansat i det civile 
og havde en militær reserve/læge/offi- 
cers-uddannelse bag sig. Holdet fløj 
først til England for at supplere uddan
nelsen og senere fløj det til Riadh i Sau
di Arabien, hvor det blev indsat ved Al 
Jubai. Kirurgerne og sygeplejerskerne 
indlogeredes sammen med englænder
ne i træbarakker, og man havde kun 
brøndringe at beskytte sig i under de 
mange angreb med Scud-missiler. Et 
enkelt Scud-missil landede kun 200 
meter fra det danske kontingents bebo
else. Natlige og daglige alarmer med 
gasvarsel var uundgåelige under hele 
krigen. Forbruget af underbukser var 
øget i denne periode. Under de 7 ugers 
ophold i ørkenen havde ingen af kvin
derne menstruation, hvilket skyldes 
den stress-tilstand, som et ophold i en 
krigszone udgør. Mange irakiske krigs
fanger blev opereret for læsioner, for
årsaget af egne antipersonelminer. Det 

lykkedes desværre en irakisk krigsfange 
at stjæle en amerikansk sygeplejerskes 
pistol, og hun blev derefter skudt. For
holdet til de irakiske sårede fanger køl
nedes derfor en smule, og danskerne 
behandlede herefter en stor del af ira
kerne. Mange af de sårede irakere øn
skede hellere at dø, da det som muslim 
er uværdigt at blive taget som krigs
fange. Det danske hold blev vel modta
get og blev respekteret højt af englæn
derne. De danske sygeplejersker kom 
alle fra civile sygehuse, og de kunne 
lære de engelske militærsygeplejersker 
meget, da de engelske sygeplejerskers 
uddannelse er meget begrænset med 
hensyn til patientbehandling. Efter 
Golfkrigens afslutning anmodede det 
danske hold den danske regering om at 
få lov til at tage til Kuwait og dér yde 
en humanitær hjælpe-indsats. Regerin
gen afviste dette, mens enkelte partier 
på venstrefløjen gik ind for denne idé. I 
stedet for blev holdet fløjet ud på flere 
olieforurenede øer for at rense de olie
indsmurte dyr og fugle. Opgaven var til 
dels omsonst, for så snart dyrene var 
renset, blev de fløjet til et renere områ
de, hvorefter fuglene hurtigt returnere
de til det samme olieforurenede områ
de, hvorfra de var blevet reddet. Efter 
hjemkomsten til Danmark er alle fra 
holdet igen i funktion på vore sygehuse, 
men onsdagssirenen giver stadig uro og 
ængstelse hos flere, ligesom nattesøv
nen også forstyrres af ubehagelige 
drømme fra denne periode.

Inden selve krigen var 3.000 patien
ter allerede sendt til behandling i Tysk
land, dog ikke på grund af krigsskader, 
men på grund af ulykker og anden syg
dom. I Holstebro oprettedes et militær
hospital på kasernen til modtagelse af 
syge og sårede fra Golfen. De forvente
de tabstal under krigen spændte fra få 
tusinde til knapt 30.000 faldne, men 
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det blev til ca. 120 for de allierede og 
mellem 15.000 til 70.000 for irakerne. 
Militærhospitalet i Holstebro blev op
rettet i løbet af en uge, og det blev til en 
rekord, som kan aflæses i Guinness 
Book of Records. Også englænderne og 
tyskerne oprettede flere af disse modta
gehospitaler. På Holstebro Militær
hospital var der plads til 200 patienter, 
og hospitalet kunne udvides til at huse 
1.000 patienter. Hospitalet var udstyret 
med de mest moderne faciliteter, og læ
gerne var rekrutteret fra hospitaler fra 
hele Danmark. Alle kirurgiske gren
specialer var repræsenteret. Ialt ca. 200 
kvinder og mænd var involveret i dette 
arbejde. Til flyevakuationen fra Saudi 
Arabien blev der udskrevet et Mærsk 
fly Boing 737, der blev ombygget til 
transport af kritisk syge. Ialt 40 liggen
de patienter kunne dette Røde Kors fly 
transportere pr. tur.

På grund af den korte Golfkrig blev 
disse sanitetsfaglige forberedelser ikke 
taget i brug. Men løsningen af denne 
bundne opgave viste helt klart, at vi er 
i stand til at handle hurtigt og effektivt 
i vanskelige situationer, hvor vi ikke har 
stor rutine, men dog har øvet disse pro
cedurer under tidligere øvelser og møn
stringer. Det var helt klart, at Holstebro 
Militærhospital meget hurtigt ville 
have modtaget syge og sårede fra Golf
krigen, hvis der havde været behov for 
at sende sårede til Europa. Dette skyld
tes den amerikanske generallæges in
spektion, der fandt militærhospitalet 
uovertruffent professionelt.

Jeg vil også føje nogle retrospektive 
betragtninger til selve Golfkrigen, da 
det jo er lettere at se tilbage, end at kig-

Jes Bruun Lauritzen

ge ned i glaskuglen og forudse, hvad 
fremtiden vil bringe i vor nye verdens
orden.

Golfkrigens indledning var betinget 
af flere forskellige mistolkninger mel
lem Irak og USA. Irak havde indre po
litiske vanskeligheder efter 8 års krig 
mod Iran, og Irak havde problemer 
med at styre de etniske mindretal, bl.a. 
det kurdiske mindretal i nord og de shii
tiske muslimer i syd. Bagdad-området 
bebos hovedsageligt af suni-muslimer, 
og det er sunierne, der sidder på de vig
tigste poster i både regeringen og i hæ
ren. Også inden for handel sidder suni
erne på magten, da de fleste større in
dustrier er nationaliseret. Irakerne hav
de set hen til en fredeligere tid efter 
krigsophøret i 1988, selv om der ikke 
var underskrevet en egentlig fredsafta
le. Stadigvæk var der omkring 70.000 
irakiske krigsfanger i Iran, som endnu 
ikke var frigivet. Desværre var der stør
re sociale og økonomiske problemer, og 
for at aflede den indre sociale og etniske 
uro, tyede den irakiske regering til pro
paganda mod de sydlige naboer og 
USA, og om ikke andet så imod Israel. 
Kuwait havde dumpet oliepriserne 
uden om OPEC-aftalerne. Endvidere 
var der fortsat grænseområder mellem 
Iran og Kuwait, som var uafklarede 
med hensyn til tilhørsforholdet, endda 
et område med rigelige oliekilder. Den 
amerikanske ambassadør i Bagdad 
havde orienteret Irak om, at USA ikke 
ville gribe ind i mindre lokale konflik
ter, hvilket blev tolket af irakerne, som 
om at USA ville holde sig borte i tilfæl
de af konflikt. løvrigt var den politiske 
udvikling i østlandene på sit højeste 
netop på tidspunktet for krigsudbrud
det (jvf. stormen på radiotårnet i Vilni
us i Litauen). Men besættelsen af Ku
wait i august 1990 kom faktisk som en 
overraskelse for USA, selv om CIA og 
den israelske efterretningstjeneste gen
nem længere tid havde meddelt og for
udset besættelsens komme. Men som 
det er sket mange gange tidligere i hi
storien, så er der en tendens til, at man 
selekterer de indkomne efterretninger 
og alligevel bliver taget på sengen. 
Iraks gidseltagning, som fik en stor 
pressedækning, skubbede til krigens 
udvikling, da gidseltagningen var uspi
selig for de vestlige lande. Alle de dan
ske gidsler nåede ud inden krigens be
gyndelse, men der var faktisk enkelte 
danskere, der valgte at blive tilbage i 

Bagdad under selve krigen. Nogle af 
disse er nu tilbage i Danmark, og deres 
liv er ganske enkelt ødelagt ovenpå kri
gens oplevelser, og i tillæg dertil kom
mer savnet af familiemedlemmer og 
bekendte. Irak havde eller var nær ved 
at have atomvåben, hvorfor store dele 
af Mellemøsten følte sig truet. Da Ku
wait og de omliggende arabiske lande 
bad om hjælp til befrielse og til beskyt
telse, og da FN’s mandat var sikret, var 
de »juridiske« og moralske forhold i or
den for at indlede befrielsen af Kuwait. 
Danmark havde allerede meldt sig på 
banen og deltog i FN-embargoen over
for Irak, selv om en politisk stillingta
gen til aktiv deltagelse i krig skulle ven
te, indtil en eventuel krig brød ud.

Militært set blev befrielsen af Ku
wait en succes. Kun 100 timer varede 
det at befri Kuwait og at nå næsten helt 
til Bagdad. Der blev ikke anvendt mas
seødelæggelsesvåben, som f.eks. biolo
giske midler eller kemisk krigsførelse. 
Dog fandt man efter krigen byer og 
områder, der lå øde, sandsynligvis 
p.g.a. af irakernes egne biologiske vå
ben (miltbrand). De irakiske soldater 
var alle udstyret med amylnitrit til be
handling af cyanid-krigsgasforgiftnin- 
ger, men ængstelsen for et modsvar 
med a-våben har måske holdt Irak til
bage med hensyn til anvendelsen af dis
se militære masseødelæggelses-våben.

Efter krigen, hvor irakerne på egen 
jord forfulgte 2 millioner kurdere i nord 
og ligeså mange shiiter i syd (iranerne 
er også shiiter), så greb englænderne og 
franskmændene samt amerikanerne 
ind med 20.000 mand for at sikre det 
kurdiske mindretal i nord. Denne op
gave var ledet af FN’s flygtningehøj
kommissær, og der blev etableret be
skyttelseslejre for kurderne langs med 
den tyrkiske grænse og i selve Irak. Det 
blev første gang i nyere tid, hvor inter
nationale styrker gik ind og involverede 
sig i et fremmed lands indre anliggen
der p.g.a. de nødstedte menneskers 
manglende rettigheder.

Irak er fortsat underlagt FN- 
embargo, da Irak endnu ikke har op
fyldt FN’s krav med hensyn til destruk
tion af a-våben-anlæg og anlæg til frem
førelse af disse masseødelæggelsesvå
ben. Som noget ganske nyt har man i 
FN’s diskuteret muligheden af at sende 
en egentlig FN-kampstyrke mod Irak, 
hvis Irak ikke efterkommer FN’s krav. 
Denne situation vil være ganske ek-
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Danske læger og sygeplejersker i Arabien.

ceptionel, og endnu er der kun omkring 
10 lande, der har tilsluttet sig denne 
idé.

Ledelsen i Irak er den samme som 
før krigen, og dette er måske en torn i 
øjet for mange amerikanere, men hvis 
Irak var blevet besat af fremmede styr
ker og lederen afsat, ville nye proble
mer have meldt sig, og magtbalancen i 
området ville blive ændret så drastisk, 
at en ny truende situation kunne forven
tes på længere sigt. Derfor valgte de in
ternationale styrker at indstille krigen 
på det tidlige tidspunkt, så Irak ikke 
blev opdelt i tre mindre stater.

Så selv om Golfkrigen måske hurtigt 
vil stå tilbage for andre begivenheder i 
vor tid, så er der flere vigtige momen
ter, der kan få betydning for en ny ver
densorden. For det første er der selve 
den internationale indgriben i et lands 
indre anliggender, hvor f.eks. menne
skerettigheder er truet. Det betyder 
også en styrkelse af ideen om fri adgang 
til behandling af sårede. Et andet nyligt 
eksempel er konflikten i Jugoslavien, 
hvor man har forsøgt at fremme freds
processen via EF og FN for at bringe 
borgerkrigen til ophør. Først på et sene
re tidspunkt blev anerkendelse af de 
forskellige enklaver i Jugoslavien god
kendt. Et andet vigtigt moment er det, 
at internationale styrker kan tænkes at 
intervenere, hvis truslen om a-våben 
bliver for stor fra udviklingslandene. 
Generelt er det karakteristisk, at udvik
lingslandene styres militært og meget 
snævert og enstrenget. Endelig var det 
væsentligt, at FN havde sanktioneret 
krigens udførelse, ligesom den militære 
styrke var multinational.

Vel ydede Danmark ikke nogen hæ
derværdig humanitær indsats i forbin

delse med Golfkrisen. Det skrinlagte 
hospitalsskib ligger nu opklodset i 
Nordjylland, og har fået øgenavnet 
Kajs minde. Men også i forbindelse 
med krigen i Jugoslavien er der behov 
for et hospitalsskib, og det vil også være 
relevant at hjælpe i andre områder, som 
f.eks. Eritrea, Somalia og Sudan, bare 
for at nævne nogle. Konflikterne i de 
sidstnævnte områder har delvist und
gået omverdenens opmærksomhed, 
idet pressen ikke har dækket disse om
råder særlig intensivt. løvrigt blev to 
nye afrikanske lande selvstændige un
der Golfkrigen, det drejede sig om den 
nordlige del af Sudan, men også en del 
af Eritrea. Tendensen går mod flere 
selvstændige stater, som det ses også i 
østlandene, mens europæerne fortsæt
ter deres integrerede samarbejde, som 
det afspejles ved EF-unionen, og senere 
hen den militære Vestunion. Det kan 
ikke forventes at USA, som er med i 
NATO, vil deltage i konflikter, der 
f.eks. ligger centralt i Europa. Derfor 
har europæerne følt et behov for den 
militære Vestunion som supplement til 
NATO. Tidligere var NATO’s rolle at 
holde amerikanerne inde, russerne ude 
og tyskerne nede. Det er selvfølgelig en 
grov oversimplificering. Det nye 
NATO har nu SNG med som observa
tør, og snart i april mødes udenrigsmini
strene og senere forsvarsministrene fra 
hele Europa og østlandene. Dog frem
skynder man ikke processen, da opta
gelsen af de mindre østlande i NATO 
vil kunne mistolkes af SNG-landene og 
være en teoretisk trussel mod SNGs 
område. Allerførst skal det kulturelle 
og økonomiske samarbejde mellem Eu
ropa og de tidligere hermetisk lukkede 
østlande stimuleres, hvorefter den mili

tære afspænding kan fortsætte i et for
nuftigt tempo.

Ændringen i NATOs koncept bliver 
en reduktion i stående styrker, men der
imod øges den mobile styrke, der kan 
indsættes overalt i Europa. Disse im
mediate and rapid reaction forces vil 
bestå af multinationale styrker for at 
markere samhørigheden og styrke 
magtpotentialet. Forhandlingerne fore
går, og sandsynligvis vil fælles danske 
og norske enheder kunne indgå i disse 
mobile og fleksible reaction forces, dog 
næppe med egentlige kampstyrker, 
men derimod med opklaringsenheder 
som f.eks. jægerkorps, militærpoliti og 
felthospital.

Den sikkerhedsmæssige spænding i 
vort eget område er reduceret efter op
løsningen af østblokken, men derimod 
er spændingen reelt øget i flere rand
områder i Europa. Det er en kends
gerning, at risikoen for den enkelte dan
ske soldat faktisk er øget på denne bag
grund. Tænk blot på de danske FN- 
soldater, som nu er sendt til Kroatien og 
Serbien.

I Danmark vil vi gerne bidrage med 
humanitær hjælp i kriseramte områder, 
og der er nu god mulighed for at vise 
denne vilje. Som jeg skrev i det tidlige
re rejsebrev fra Olfert Fischer, var der 
et stort behov for et hospitalsskib. Og 
dette behov er faktisk slet ikke blevet 
mindre i dag. Folkekrigsretten, der sik
rer borgerne en human og retssikret 
behandling er ganske enkelt truet i flere 
kriseområder.

Erfaringerne med at yde humanitær 
hjælp til kurderne i kølvandet på Golf
krigen viser også begrænsningerne, idet 
en sådan indsats skal følges op med en 
forebyggende intervention. Følgerne af 
Golfkrigen og borgerkrigen i Jugoslavi
en samt krigene i Sudan og Somalia 
påkræver en sådan efterfølgende hu
manitær indsats, som vi kan formidle 
ved at sende et hospitalsskib til disse 
områder.

Danmark bør i fremtiden markere 
sig mere i dette humanitære og interna
tionale hjælpe-arbejde. Udsendelsen af 
civilforsvaret til det jordskælvsramte 
område i Tyrkiet og indsættelsen af den 
900 mand store danske FN-styrke i Ju
goslavien understreger netop, at Dan
mark er klar til at yde en humanitær 
indsats i den verden, der ligger langt fra 
vort fredelige område.

□
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Der var 
engang

Vedlagt et par gruppebilleder af min klasse, som den tog sig ud i 1. mel
lem og siden i 4. mellem. Muligvis kan de have interesse for gengivelse 
i Herlovianeren. Selv har jeg megen glæde af at læse bladet. Specielt 
personalia samt beretninger med billeder fra min egen tid på skolen. 
H. J. Winther (’30, ’32) Birkenwald C28, A-6100 Seefeld, Østrig.

Bent Gotlib/H.J. Winther/Jørgen Fahricius/Spisser Budtz/Bent Schlüter/Karl Østerskov 
Moldenhaver/Georg Ulrich/Knud Salicath/Chr. Sekjær/Mads Hovmand/Reedtz-Thott

Chr. Sekjær/S. Budtz/Poul Kamp/Mogens Anthon/D. Kamp/J. Fabricius/J.C. Johnsen/H.J. Winther 
G. Ulrich/Lars Ammitzbøll/E. Winther/Tage Sphør/Niels Blume-Knudsen

Karl Østerskov/Bent Schlüter
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Mine 25 år
som grubeläge 
i Lappland
Sihm har på opfordring skrevet denne korte 
levnedsbeskrivelse. Red. har ikke fulgt hans ønske om 
en tilretning til korrekt dansk. Hans herlige nordiske 
målsträv er da en ekstra charme og ville utvivlsomt 
have glædet Sven Clausen (’11)

Af Harold Sihm (’40)

Jeg kom til Lappland förste gang vinte
ren 1948 som studentvikar på Sveriges 
største turberkulossanatorium, Sand
träsk, som lå lige syd for polcirklen, 60 
km vest om Boden. To dögn tog det for 
toget at kämpe sig nordpå gennem et 
mörkt landskab, omgivet af uendelige 
skove, og sneen bare vältede ned. De 
mange, ofte håblöst syge, unge menne
sker (det var inden alle de nya medici
ner mod tuberkulose kom til), de kolde 
stjerneklare nätter med blågrønne 
nordlys som flammede over himlen, sa
mernes blodige renslagt dybt inde i sko
vene, de lange malmtåg som uophør
ligt, dag og nat, rullede tungt lastede 
med jern fra gruberne ned til havnen i 
Luleå, alt dette og meget andet gjorde 
et uudsletteligt indtryk. De var medvir
kende til, at jeg i slutningen af 1950- 
tallet vendte tilbage til Lappland, nu 
med kone og börn.

Efter nogle år som hospitalslåge og 
senere embedsläge ude på landet i en 
lille by, hvor man hele tiden hörte klok
kerne på koerne, som strejfede frit om
kring i skoven og på vejen, søgte jeg ind 
ved London School of Hygiene and Tro
pical Medicine. Efter en sejour på et år 
i England og udrustet med DPH og 
DIH fik jeg 1961 ansättelse som assi
sterende bedriftsläge (sv. företagsläke- 

re) i Luossavaare-Kirunavaare aktiebo
lag (LKAB) ved jerngruberne i Malm
berget (Gällivare).

Som assisterende läge havde jeg ikke 
meget at skulle sige til, og mit ansvar 
begränsede sig hovedsageligt til at be
handle patienter. Det var på alle måder 
en behagelig og samtidig spändende 
tid, hvor jeg lärte mig meget om et stort 
grubeforetagende. Vi fik vort syvende 
barn i Malmberget, det begyndte at 
knibe med pladsen, jeg havde lårt til- 
stråkkeligt, og nu vilde jeg väre den, 
som havde ansvaret og våre med at be
stemme. Da stillingen som bedriftsläge 
ved LKABs store grube i Kiruna blev 
ledig, flyttede vi dertil 1963. LKABs 
lägevilla bygget i 1908 med sine 450 m 
passede godt til vor allerede store fami
lie.

Kiruna kan takke jerngruben for sin 
existens. Virksomheden kom igang i 
slutningen af 1890-tallet og tidligere 
fandtes her blot omstrejfende rener. Nu 
er det en topmoderne by med 25000 
indbyggere og 5-6 daglige flyveforbin
delser hver vej til Stockholm. Her fin
des »Institute for Space Physics« med 
95 ansatt og tre professorer, her findes 
»European Space Research Center« 
(ESRANGE), hvor en rad lande ud
forsker stratosfären med hjælp af raket
ter. Her findes midnatssol, samer, rener 
og fjelde og så naturligvis LKAB, ver
dens störste underjordsgrube, som år

ligt besøges af over 25000 turister fra 
Europa, USA, Japan m.fl.

Gruben er en arbejdsplads, som 
både fascinerer og skrämmer den besø
gende. Dog har gennem årene tusinder 
af arbejdere tilbragt en stor del af deres 
liv hernede og har efterhånden vännet 
sig til det med en blanding af had- 
kärlighed. Der findes 4-500 km grube
gange, de fleste kulsorte, men större 
veje, hvor personalebusser og store last
biler körer, er oplyste af 20.000 lysrör. 
Temperaturen er konstant 4-7 grader, 
afhängig af dybden. Der er en egen helt 
speciel lugt af dynamit fra nattens 
sprängning og af de dieseldrevne truc
ker blandet med lugten af knust granit 
og jernmalm. Støjen fra boremaskiner
ne og de kämpemässige lastmaskiner er 
örenbedövende. Tempoet er höjt og ar
bejdet kräver stadig og fuldständig kon
centration. Mändene arbejder oftest 
alene. Mange grubearbejdere har gen
nem årene sat livet til hernede. 1956 
var det värste år, da omkom 9, og 1959 
var ikke meget bedre, da omkom 8 ar
bejdere. Men man vidste jo, at det var 
farligt at våre grubearbejdere. Man 
vidste også, at alle fik dårlig hörsel på 
grund af stöjen, at de fleste fik »hvide 
fingre« av boremaskinernes vibrationer 
og at mange fik »støvlunger« (silikose). 
Man blev stakåndet, og det kunde blive 
livsfarligt. Isår hvis man fik tuberkulo
se. Omkring 1910-20 havde ca. 7% af 
befolkningen i Kiruna lungetuberkulo
se.

Nu er det naturligvis anderledes. 
Ulykker er mere själdne og som regel 
ikke så alvorlige. Silikose får ingen 
idag. Alle har effektiv beskyttelse af 
horeisen. De store boreaggregater man
øvreres automatisk, overvåget af ar
bejderen, som sidder i en lydisoleret 
hytte med radio, telefon og kaffekoge
re, på samme måde som i de kolossale 
lastmaskiner; »front loaders«.

Men nye arbejdssygdomme er kom
met til. 1970 opdagede man, at der er 
radioaktiv radongas i de svenske gru
ber, og når man gjorde epidemiologiske 
undersøgelser, fandt man, at risikoen 
for lungecancer var syv gange höjere 
for grubearbejdere end for ikke-grube- 
arbejdere. En anden ting er det para
dox, at skönt grubearbejdet ikke länge
re er fysiskt tungt, er der mange, som 
får besvär med smertende muskler og 
sener, fordi arbejdet er blevet mere en
sidigt og stillesiddende gennem meka-
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nisering og automatisering. Tidligere 
arbejdede man til 68 års alderen, om 
man ellers var nogenlunde rask. I dag 
er praktisk talt alle pensionerede allere
de i 58 års alderen, og mange endnu tid
ligere. De er i og for sig raske nok, men 
arbejdet er blevet anderledes og de 
äldre »passer« ikke längere ind i organi
sationen.

Mine förste år som bedriftslåge gik 
med at låre kende arbejdspladserne, ar
bejdsprocesserne, de ansatte og ikke 
mindst cheferne på alle nivåer. Som en 
gammel bedriftslåge engang sagde til- 
mig: »Det er vigtigt at du ved, hvor 
skyttegravene går«.

Jeg lårte også mig selv bedre at ken
de. I modsætning til, da jeg var assiste
rende bedriftslåge i Malmberget, var 
det nu mig, som havde ansvaret, som 
skulde tage stilling og kunne stå for det. 
Ikke så sjåldent kunde det dreje sig om 
en uenighed mellem arbejdere og ledel
se, hvorvidt et arbejde indebar en sund
hedsfare, eller hvor det blot var be
kvemt at overlade ansvaret og beslut
ningen til bedriftslågen.

Forudsåtningen for at kunne lykkes, 
lårte jeg mig, var at altid våre konse
kvent og upartisk, når det gjaldt ar
bejdet og de ansatte vis å vis foretagets 
ledning, men dog ikke at forveksle 
upartiskhed med passivitet. En be
driftslåge må vove engagere sig og ind

tage en standpunkt, som han anser er 
rigtig, selv om den kan våre inopportun. 
Efterhånden forstod jeg, at det allervig
tigste var at have en god dommekraft. 
Det er den egenskab, som betyder mest 
hos en bedriftslåge.

LKAB er som andre industrivirk
somheder bygget op som en hieraki. 
Chefen i Kiruna hed dengang Torsten 
Göransson og han var »konge« af Kiru
na. Det tog dog slut med strejken. Han 
lignede Gary Cooper, rösten var som 
Humphrey Bogarts, mörk og viril, och 
han havde en stark karisma. Han havde 
en positiv indstilling til läger, hvad der 
gjorde livet lettere for en ung, usikker 
bedriftsläge. Göransson var en god 
menneskekender, men engang imellem 
kunde naturligvis også han tage fejl. 
Som dengang den förste socialrådgiver 
ved ansättelsen var oppe for at präsen
tere sig. Göranssons bedömning var: 
»Han sa ikke meget, så han biir nok 
god«. »Men han sagde jo aldrig noget«, 
var kommentaren, da manden et års tid 
senere forlod LKAB.

LKAB blev overtaget af staten 1957 
og det forekom ofte, at man sendte 
udenlandske honoratiores op til Kiruna 
som LKABs gäster. Bland alle disse 
mange, som gennem årene dukkede op 
på kortvarige besög, mindes jeg sårligt 
senator Ted Kennedy, som i sit private 
jetplan med et stort folge og sin kone 

kom til Sverige og Kiruna for i to dage 
at studere hospitalets og LKABs »me
dical service«. Han var midt oppe i en 
kampanje for en ny lov på området og 
modparten, dvs. indenrigsminister Ro
ger, havde planlagt at besöge Kiruna 
med en deputation med samme målsåt- 
ning. Så snart Kennedy hörte dette, 
stak han af sted på et eget besög og 
kom således to uger för Rogers selskab 
ankom. Kennedy var en stor, kraftig 
basse med et dominerende väsen og 
med en buldrende, drävende röst. I pro
grammet indgik blandt andet, at jeg 
skulde holde et foredrag for selskabet, 
og vel forberedt satte jeg igang på mit 
bedste amerikanske. Efter nogle minut
ter begyndte Kennedy at skrabe med 
födderne og pludselig brolede han 
»Where are the workers?«. Så fik jeg jo 
hastigt og noget flad afslutte foredra
get, hvorefter vi alle begav os afsted 
ned i gruben, hvor Kennedy lod sig foto
grafere sammen med arbejderne til de 
amerikanske aviser. To uger senere kom 
Rogers selskab til LKAB. De var mere 
civiliserede, og nu kunde jeg uforstyrret 
holde hele mit foredrag.

I 25 år var jeg LKABs grubelåge i 
Kiruna. Det var spändende år, fyldte 
med begivenheder, bl.a. den store gru
bestrejke 1969. LKAB havde haft 
strejker tidligere, nogle som også vare
de längere, men dengang fandtes ikke 
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TV Nu var Kiruna i to måneder fyldt 
med 40-50 avis- og TV-reportere fra 
hele verden. De strejkende holdt dagli
ge massemoder, som kunde minde om 
den franske revolution, hvor hovederne 
rullede til alles begejstring, dog her 
måske ikke helt så bogstaveligt. Strej
kelederne blev helte og en kolossal 
böige af sympati strömmede til grube
arbejderne i Kiruna. Fra Sverige og ud
landet blev der samlet penge ind til ar
bejderne (ialt 6 millioner kroner), en 
hysterisk udseende Sara Lidman åben
barede sig flere gange på TV og Sveri
ges mest kendte modeadvokat tilbod 
gratis sine tjenster. En ambitiøs ung, 
dansk journalist, troende kommunist 
(jeg formoder det er et overstået stadi
um) besögte Kiruna et par dage, og da 
det var en landsmand, böd jeg ham 
hjem på et glas af min bedste sherry. Så 
rejste han tilbage,og i en lederartikel i 
Politiken kom han med et uforskammet 
og insinuerende, personligt angreb på 
LKAB’s chef og bedriftslågen, noget

som svenske journalister holdt sig for 
gode til. De egne er ofte de vårste.

De vigtigste resultat af strejken var, 
at alle fik månedsion, akkordarbejdet 
ophörte og arbejderne fik formelt 
större magt. Strejken berörte ikke mig, 
for jeg anså, at jeg som bedriftslåge 
havde gjort, hvad jeg skulle og mere til. 
To år senere blev jeg tilbudt stillingen 
som overlåge i Arbetarskyddsstyrelsen 
i Stockholm (Arbejdstilsynet), hvilket 
vel delvis bekråftede denne opfattelse. 
Vi havde da fem börn i skolen, LKAB 
var stadigvåk stort og ökonomiskt 
stärkt og jeg havde gode arbejdsbetin
gelser. Vi blev i Kiruna. Men strejken 
var det förste tegn på, at en ny tid var 
på vej ind i svensk arbejdsliv. Tidligere 
holdt ledelsen öje med, at bedriftslåger
ne ikke sygemeldte arbejderne for me
get. Nu blev det arbejderne, som kråve- 
de, at bedriftslågen var god til at syge
melde. Men vinden er atter ved at ven
de sig, alting har sin tid.

1975 fik jeg forespörgsel fra WHO i 
Geneve, om jeg vilde blive rådgiver i 
»Occupational Health« til regeringen i 
Malaysia. Vi tilbragte tre eventyrlige 
år i dette fascinerende og smukke land. 

1978 vendte vi tilbage til Kiruna og 
hverdagen. Jeg engagerede mig nu 
stärkt i problemet rehabilitering (reva
lidering), specielt af grubearbejdere, og 
sammenfattede synspunkterne i bogen 
»Den arbetande människan«, Liber 
förlag 1983. To år senere fik jeg udgivet 
en bog om årene i Malaysia: »FORLO- 
RAD PARADIS«, Carlsons forlag 
1985, (det er dog ikke mit paradis men 
malajernes, som er gået tabt). Jeg var 
da allerede godt igang med at skrive på 
en doktorafhandling, som jeg dispute
rede på efteråret 1986 (om lungernes 
og luftvejenes sygdomme hos grubear
bejdere). Det var i sidste öjeblik, for 
den förste januar 1987 blev jeg pensio
neret fra LKAB.
Siden da har jeg arbejdet som di

striktslåge på en af de tre »vårdcentra
ler«, som er tilknyttet hospitalet i Kiru
na. Den tidligere formand i LKABs be
styrelse, en meget aktiv og begavet 
mand, skrev for ikke så länge siden i en 
avisartikel, efter at han var blevet pen
sioneret: »En pensionår er verdens 
sörgeligste skabning«. Jeg tror, han har 
ret. Så jeg vil nu forsöge at klamre mig 
fast på pinden endnu en tid. □
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ÅRSREGNSKAB FOR 1991
INDTÆGTER: Udgifter Indtægter

Kontingenter:
I ndg. kontingent 1991 ... 
+ éngangskontingent 1991

125.500,00
3.000,00 128.500,00

Renteindtægter:
Obligationer........  
Pantebrev............  
Den Danske Bank 
Unibank..............  
Girokonto............

9.891,75
10.774,60

226,41
612,93
130,37 21.636,06

Øvrige indtægter:
Annonceindtægter ... 
Ekstraordinært tilskud 
Diverse........................

3.600,00
13.748,72
18.750,00 36.098,72

STATUS PR. 31.12.1991
Aktiver Passiver

Giro 6 07 94 90 .............................................. 663,99
Den Danske Bank 491156 ........................... 37.341,14
Den Danske Bank 525352 ........................... 68.968,71
Unibank 801-00-44821 ............................... 8.516,22
Obligationer .................................................. 117.897,22
Pantebrev (nom. 120.465.-)......................... 82.021,61
Diverse debitorer .......................................... 3.600,00
Mellemregning diverse legater................... 28.500,00
Mellemregning til Jesper Rothe................. 4.089,50

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

Administration:
Kontorhold.....................................
Porto...............................................
Kontorartikler...............................
Møder.............................................

Renteudgifter:
Den Danske Bank.........................
Unibank.........................................
Engangskontingenter...................
Kurtage, gebyrer m.v.....................
Kurstab, salg af udl.ch...................
Køb af HS slips.............................
Salg af slips ...................................
(Beholdning af slips beror 
hos formanden)
Reg. afg Fondsreg. 1990...............
Resultat .........................................

88.356,89
66.720,00

766,05

10.457,72
908,75

29,50
2.250,00 13.645,97

0,00
14,50

5.731,28 5.745,78
243,55

29,80
21.896,56
9,350,00 12.546,00

1.000,00
(2.819,82)

189.054,60 189.054,60

Engangskontingent 1991:
Saldo Saldo primo ................. 44.134,32
Renter ..................................... 5.731,28

49.865,60
-r ubet. kontingent ................. 3.000,00

46.865,60

Kapitalkonto:
Saldo 1.1.1991 ....................... 241.337,71
+ kursregulering..................... 9.214,90
Resultat.  4-2.819,82 247.732,79

323.098,39 323.098,39

Lyngby, den 24. februar 1992
Jesper Rothe (kasserer)

Udgifterne er afholdt med bestyrelsens samtykke:
Thomas E. Jermiin (formand)

Imod foranstående regnskab vides intet at erindre.

Beholdningerne er tilstede.
Henrik Lerche (revisor).

Godkendt på samfundets ordinære generalforsamling den 18./3 1992.

Dirigent Niels Pontoppidan.

Stemmeøvelser 
og haveplaner siden januar
Af lektor Mads Nielsen.

Udlandskontakter
I disse Europa-tider har Herlufsholm 
mærket sin del af de aktuelle strøm
ninger. Samfundsfag og geografi har 
haft ØMU-tema, og debatten går mel

lem diplene, hvoraf mange jo skal stem
me som borgere for første gang d. 2. 
juni. Ikke alt har direkte forbindelse til 
unionsafstemningen; et fællesarrange
ment med en særdeles velorienteret ud
sending fra Udenrigsministeriet belyste 
situation omkring Baltikum og dansk 

øst-politik. 2 my har med Bjørn Chri
stensen været på studie- og arbejdstur 
(med tyk streg under arbejds) til The 
European Space Centre i Belgien og 
vendte hjem med opløftende indtryk af 
vægtløshed - høje af fysik! 10. klasse 
har været på kultur-tur til Venezia, 
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mens en hel række klasser har kunnet 
nyde godt af en lærerudveksling, hvor 
dels en tjekkisk og dels en fransk lærer 
under længere besøg på skolen har kun
net gå ind i spørgetimer eller undervis
ningssituationer, der afpasses meget 
præcist efter klassernes niveau og be
hov. Det har vist sig en givende form for 
udlandskontakt, som vil blive fortsat til 
næste år med bl.a. amerikanske kontak
ter. Samtidig med at disse udvekslinger 
har et undervisningssigte, er de studie
muligheder, og kontakt til fremmede 
kostkoler har naturligvis vores særlige 
opmærksomhed. I indeværende skoleår 
har ledelsens eller enkeltlæreres besøg 
omfattet Sverige, Finland, (Øst-) Tysk
land, Alsace og Luxembourg - samt se
nest Polen, hvor vi undersøger mulig
hederne for at etablere en egentlig ud
veksling af elever.

Årets kreative arbejde.
Også skolekoret under Niels Kristian 
Koefoed har været på farten. Deres 
stemmeøvelser kulminerede før den 2. 
juni - med en gigantkoncert i Tivolis 
koncertsal for over 500 korister. Tåmas 
Veto i spidsen for Sjællands Symfonior
kester og solister - samt altså et par 
håndfulde sangere - fra ialt 10 gym
nasiekor! - opførte Carmina Burana af 
Carl Orff. Både det store indledende 
arbejde og koncerterne var en kæmpe
oplevelse. En oplevelse selvfølgelig 
også for de udsolgte huse, rigtig mange 
forældre havde taget turen til Tivoli, og 
de fik belønning for umagen!

Stemmeprøver har man også fået 
ved 9. klasses skolekomedie, hvor Ben
ny Njor efter Sten Løths pludselige 
død havde måttet overtage indstuderin
gen. Og 9. klasse hentede sig en fortjent 
succes på en morsom forestilling. Også 
1. g har optrådt: det gamle »koncert
bal« er genopstået (måske med en æn
dring i musikvalget), og 1. g plus andre 
underholdt resten af skolen og indbudte 
forældre med indtryk af »årets arbejde« 
- herunder et fyldigt uddrag af Les Mi
serables.

Tilsvarende fremvises årets arbejde 
fra formningslokalerne, i form af teg
ninger, fotos, malerier, collager o.s.v., så 
skolens vægge her i april måned er en 
ny oplevelse. Da mange af disse pro
dukter ligesom musikken ikke kan over
føres til dette blads spalter, foretrækker 
vi at videregive et af bidragene til for
årets lyrik-træf. Under temaet »Over 

alle grænser?« har alle elever fået op
fordring til at indsende bidrag til »Kon
takt« eller »Diplen« - også grænseover
skridende i sproglig forstand, idet vi 
gerne så digte på fransk, tysk, engelsk 
o.s.v.

Jeg kan huske...

Væggene var grønne 
luften tyk, 
jeg troede jeg kendte 
synet der ventede mig - 
det var værre!

Plastikhandsker 
hvide kitler 
og masker 
beskyttet fra alt ondt - 
troede jeg!

Han lå i sengen 
men var det ham?
Han var ikke stærk og modig, 
frygt i øjnene 
tårer på kinderne - sårbar!

Plastikhandsker 
hvide kitler 
og masker 
beskyttede ikke mere 
hvad øjnene så 
hjertet følte - 
mine tanker!

Det var ham 
min far 
den svage mand, 
han ændrede mit liv - 
for altid!

Landskabsarkitektens ideer.
Vi har tidligere nævnt, at forstanderen 
har ladet et arkitektfirma komme med 
en samlet vurdering af den eksisteren
de bygningsmasse, som kan danne bag
grund for ny-, om- og tilbygninger. Det 
samme perspektiv skal anlægges på det 
ideprojekt, som landskabsarkitekt 
Sven-Ingvar Andersson, København 
har udarbejdet. Dette »idéforslag med 
henblik på at få Herlufsholm til at 
fremstå smukkere« blev præsenteret af 
arkitekten og hans medarbejdere for 
interesserede elever, lærere, arkitekt
studerende og gæster i festsalen i febru
ar måned. Mødet fik ganske givet man
ge af os vaneherlovianere til at spærre 

øjnene op og se på vores vante omgivel
ser med friskere øjne. Projektets ideer 
er ikke alle »spiselige«, men nogle er in
spirerende og helheden bestemt tanke
vækkende. Og dermed er en del af sig
tet nået. Der er tre perspektiver i forsla
gene: 1) det langsigtede bevarings- og 
fornyelsesperspektiv, 2) helhedssynet 
som baggrund for løbende ændringer, 
3) idekataloget med stort og småt til 
frit valg.

Der er i sagens natur ikke sat priser 
på løsningerne, da de ikke er tænkt rea
liseret straks eller på én gang. Men eks
perterne har dog prioriteret aspekter 
som trænger sig mere på end andre.

Som eksempler på det langsigtede 
perspektiv kan nævnes renovering af 
Alléen (Avenuen) og andre træ-ideer. 
Arkitektens dom: trafik har slidt hårdt 
på anlægget. Efter den seneste hårde 
beskæring kan man ikke regne med, at 
træerne holder mange år til. Derfor bør 
man nyplante én række lindetræer i 
hele skolearealets længde på ydersiden 
af det lange bløde vejsving - men uden 
for den nyanlagte cykelsti. Herved op
nåes at træerne markerer vejen som tid
ligere, kanter skolens »campus« - og for 
den forbipasserende stadig markerer 
det væsentlige ved den oprindelige allé.

Næstved Kommunes overgartner, 
som var til stede, lød ligeså interesseret 
som den øvrige forsamling: her er et 
presserende problem - og måske en løs
ning. Kommunen har ansvaret for an
lægget idag! Af de øvrige træ-ideer skal 
nævnes klynger af blomstrende kirse
bærtræer i Nyhave, asketræer i klynger 
som berigelse af pladsens i forvejen 
fremragende rum, og - mere overra
skende: cirkelslag af piletræer koncen
trisk arrangeret på den ret åbne plads 
mellem Helenhallen og Varmecentra
len syd derfor og mellem Vuen og værk- 
stederne/Observatoriet vest derfor. 
Desuden foreslår arkitekten, at pladsen 
foran Skolebygningen fra Godskontoret 
langs Stark til Grønne Plads beriges 
med enkeltstående kastanjetræer.

Især kirsebærtræerne fik kritiske ord 
med på vejen fra skolens skovfoged, 
som advarede mod at ændre det nuvæ
rende rolige præg af skovlysning til no
get for nysseligt med pyntegrønt og 
blomsterarrangementer. Dermed hav
de skovfogeden også taget afstand fra 
et forslag om blomsterløgbede efter en 
ide, arkitekten har kaldt Midgårdsor- 
men.
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PRIVAT

KASTANIEGÅRDEN.

STAK I

STK. /LI

ASSEL

Det foreslås, at der som sammenbindende element indføres en 
præcis græsflade med den romerske væddeløbsbanes form. Græs
set bør få golfbanens kærlige pleje - og det forventes, at 
gymnastiklæreren finder en passende anvendelse af den klas
siske form. For yderligere at styrke stedets særlige betyd
ning plantes et antal kastanietræer i uregelmæssig placering 
på pladsen, dog uden at anfægte væddeløbsbanens pratcise 
form.

Herlufsholms funktionelle centrum er den åbne plads foran 
skolebygningen. Omkring den ligger nogle af de vigtigste 
bygninger, her ender indkørselsvejen og næsten alle lærere 
og elever har anledning til at komme her hver dag. Pladsen 
er også dét sted, det eneste, hvor Susåens virkning har en 
mulighed for at gøre sig gældende helt ind i skolens hjerte 
- fra administrationsbygningen er der åben forbindelse helt 
ned til åen. Pladsen har imidlertid en udflydende form uden 
synderlig karakter.

Den radikale ide om pladsen foran 
skolebygningen bærer i sig et andet ele
ment: betoningen af græsarealer - der 
kan samle hele skoleområdet som ét 
tæppe. Dette kan kun opnåes, hvis man 
rydder privathække, trådhegn og andet 
tilfældigt hegn og konsekvent lader pri
vathaver markeres af bøgehække. Des
uden må hegning mod Alleen bestå i 
robuste gode stendiger eller de traditio
nelle trætremmehegn og lade det blive 
ved det.

Blandt idekatalogets mange andre 
forslag kan nævnes »Den store Port«, 
d.v.s. markering af skolens hovedind
kørsel ved anlæg af stendige på begge 
hjørner og plantning af ét stort lindetræ 
på hvert hjørne, ved Gnistens hus og 
Mogens Jensens. Træerne kan senere 
formes. På Røde Plads foreslåes midter
feltet i stedet for blomsterbede forsynet 

med en anordning af træstokke, der kan 
betegnes som en siddeskulptur: 7 meter 
lange præcist formede træstokke male
de i klare lysende farver ville være en 
sidde-klatremulighed såvel som en 
skulptur. Forslaget fremkaldte forarget 
protest fra dipelside, vistnok fordi det 
skabte associationer til pædagogisk 
byggelegeplads. Et forslag om en både
bro og en skræppeskov fik Mogens Jen
sen til at mindes og minde om! - at bå
debroen faktisk ville ligge hvor gang
broen i sin tid havde ligget og måske 
ville invitere til invasion af Nyhaves 
plæner på samme måde som gangbroen 
havde gjort, denne gang af kano-turi
ster. Skræppeskoven blev i sin tid ud
ryddet da de nuværende brede plæner 
anlagdes!

Forslag om blomsterbeplantninger 
gik dels på en påskeliljeeng, dels den 

såkaldte Midgårdsorm - en række blå 
»skæl«, bådformede beplantninger, af 
blåstjerner i stime ned over plænerne 
øst for kirken og Klosterbygningen. 
Også en rhododendronø på Pøen kom i 
forslag, ligesom diverse lysthuse og en 
trægangbro over slugten syd for skolen, 
så stisystemerne kunne strække sig fra 
kollegiebygningerne den vej ned til åen.

En række andre forslag skal ikke om
tales her, og i det hele taget kan en om
tale på knap plads med illustration i lil
le format naturligvis ikke yde Sven- 
Ingvar Anderssons projekt retfærdig
hed. Hvad der forhåbentlig vil fremgå, 
er at projektet tager en nødvendig 
fremsynet planlægning op med en reali
stisk tidshorisont og bærer vidnesbyrd 
om en seriøs forpligtethed overfor et 
kulturmiljø som Herlufsholm.

□
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Om Traditionernes Herlufsholm
Af Helge Friis Jespersen (’14), Herlovianersamfundets nestor

Som alle ved, faar diple paa Herlufsholm et øgenavn; 
(hvad der gælder for piple, ved jeg intet om). Hvad der
imod kun de færreste ved er, at et øgenavn kan arves fra 
en dipel til en efterfølgende med samme efternavn uden, 
at der er tale om slægtsforbindelse. Det bevirker, at den 
maaske langt senere optagne dipel maa finde sig i, at øge
navnet fra hin første aldeles ikke passer paa ham, men 
saadan er det. Jeg har oplevet et eksempel paa dette.

Ved at læse artiklen »Nytaarsfrokost« i Herlovianeren 
nr. 77 faar man den tanke, om den fornævnte tradition i 
tidernes løb er udvidet såvel til at gælde for stillingsbeteg
nelser som til dette, at et øgenavn paa en mandsperson er 
overført til et dyr - i dette tilfælde en hest.

Det hedder i artiklen bl.a. følgende: »Vi fik nu lært om 
de gamle dages Niels Post, som trofast spændte skolens 
hest »Maasen« for vognen, når han skulle til byen« - altså 
Næstved.

Nu kan man spørge, hvor langt gaar »gamle dage« til
bage for deltagerne i den sikkert meget fornøjelige fro
kost. Mon dog helt til min skoletid 1906-14, hvor der paa 
skolen var ansat en betydningsfuld person, der hed Niels 
Post? Han boede i det røde hus lige østen for Hvælvinge- 
broen og nord for alleen og havde sin - skolens - hest op- 
staldet dér. Han hentede om morgenen i Næstved brev
posten og om eftermiddagen pakkeposten som han mel
lem kl. 2,30 og 3 bragte ind på gulvet i Vylen, hvor vi saa 
selv kunne afhente en kærkommen pakke hjemmefra.

Hesten var en køn, stærk brun hest med sort hale og 
manke, som alle brune heste har det, og af et for en hest 
ganske almindeligt udseende.

Dette gjaldt derimod ikke for vores Niels Post, for han, 
der var bred og stor, var udrustet med et ganske usandsyn
ligt stort bagparti, og det i et saadant omfang og saa iøj
nefaldende, at hans øgenavn ikke kunne blive andet end 
netop »Maasen«, og at det var ham, det var knyttet til, laa 
aldeles fast.

Hvordan nu?. Var frokostdeltagernes Niels Post maaske 
en slank yngre mand, paa hvem betegnelsen »Niels Post« 
var overgaaet som et fast navn for den, der udførte hans 
bestilling paa skolen, og havde denne Niels Post en hest, 
der nærmest maa havde været vanskabt for at kunne bære 
det oftnævnte, lidt frie kælenavn »Maasen«. Hvem ved?

Om den herskende almindelige brug af dette øgenavn 
har jeg en lille erindring.

Scenen er Vylen kl. lidt før 3. Til stede en del diple para
te til at begynde den første af de 3 eftermiddagsklasseti
mer. Endvidere, tilfældigt paa dette tidspunkt af dagen, 
Hejs (den højtidelige rektor, professor O.F. Bache) og et 
par småhørere.

En unge fra 1. mellem kommer rendende nede fra 
»Stalden«, og idet han naar Vylen, udraaber han frejdigt 
med høj skingrende ungestemme: Er »Maasen« kommet?

Han ventede selvfølgelig en annonceret pakke (gas) fra 
hjemmet. □

Personalia
1922
Fhv. skibsfører Hans Egede Budtz 
(’IV 1922) afgik 01.04.92 ved dø
den.

1926
Professor, dr. phil. F. J. Billeskov 
Jansen skrev 30.11.92 kronik i Poli
tiken i anledning af 300-årsdagen 
for oprettelsen af Ehlers Kollegium, 
om branden, som var baggrunden 
derfor, og om kollegiets historie i de 
følgende århundreder. Billeskov 
Jansen er endvidere medudgiver af 
og noteforfatter til »Moral Reflecti

Hvad bliver 
dog 
det næste?

ons and Epistles«, en oversættelse til 
engelsk ved den amerikanske pro
fessor P. M. Mitchell af et udvalg 
af Holbergs Epistler. Bogen udkom 
for øvrigt på 50-årsdagen for Bille
skov Jansens ansættelse ved Køben
havns Universitet.

1929
Fhv. kontorchef, cand, polit. Per 
Kirstein fyldte 06.03.92 80 år. Kir
stein blev cand, polit, i 1936, hvor
efter han fik ansættelse i Finansmi
nisteriet og Det statistiske Departe
ment. Efter krigen, i 1945, tog han 
til London for at arbejde i de alliere-
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des statistiske kontor. Han var i 
1947-49 i New York, ansat ved 
FN’s statistiske kontor. Efter hjem
komsten til Danmark virkede han 
fra 1950-70 som ledende sekretær 
ved Arbejdsmarkedskommission
en, senere Arbejdsmarkedsrådet, 
idet han sideløbende hermed var 
lektor ved Københavns Universitet 
i to kortere perioder. Kirstein ud
nævntes i 1958 til kontorchef i Ar
bejdsministeriet, hvor han forblev 
til 1982, da han pensioneredes.

Professor, dr. med. Mogens Andre
assen var blandt underskriverne på 
en opfordring, som 11.03.92 brag
tes i Berlingske Tidende: Opret et 
kræftforskningscenter i offentligt 
regi, omfattende både den patient
relaterede og den eksperimentelle 
kræftforskning.

1934
Musikdirigent John Frandsen (TV 
1934) er blevet malet af Henrik 
Bloch. Portrættet præsenteredes på 
malerens udstilling i Hclligåndshu- 
set i begyndelsen af marts d.å.

1935
Kammerherre, hofjægermester, 
kaptajn Frantz Axel Lassen (TI 
1935 og I. G. 1938) fyldte 08.04.92 
70 år. Han blev 1938 ansat i ØK, 
var 1942-45 løjtnant i den engelske 
hær, blev landbrugsuddannet i 
USA, og gjorde 1951-54 tjeneste i 
den amerikanske hær i Tyskland.

1936
Ambassadør Jørgen Ditlev Scheel 
døde 14.02.92. Scheel tog juridisk 
embedseksamen i 1943 og ansattes 
derefter i Udenrigsministeriet. Han 
forrettede tjeneste i København, 
Bern og London, før han i 1961 blev 
generalkonsul i Canada. Her var 
han generalsekretær for Danmarks 
deltagelse i Expo 67. I 1970 ud
nævntes Scheel til ambassadør i 
Tunis og Algier, i 1970-72 tillige i 
Libyen. I 1974 flyttedes han til en 
række stater i den nordlige del af 
Sydamerika og i Mellemamerika. 
Han tog sin afsked fra udenrigstje
nesten i 1979 og bosatte sig siden i 
Canada, hvor han levede til sin død. 
I 1957 vandt Scheel hovedprisen i 
radioens Kvit eller Dobbelt om em
net automobiler. Han forfattede en 
række bøger om biler.

1937
»Glasprofessoren«, Mogens 
Schlüter har i forårsmånederne 
gennemført en foredragsrække i 
Næstved om glassets historie.

1940
Overlæge, dr. med. Claus Jessen 
fyldte 16.04.92, 70 år. Under Ko
reakrigen var Jessen chef for anæst- 
hesiologien på »Jutlandia«. Deref
ter fulgte uddannelse i thoraxkirur
gi på Rigshospitalet, på Stanford 
University og i London, Paris og 
Zürich. Jessen har været formand 

for Thoraxkirurgisk Selskab, har 
siddet i bestyrelsen for Dansk-kore
ansk Selskab og i hovedbestyrlsen 
for Dansk Røde Kors. Æresmed
lem af The Korean Veterans Asso
ciation.

1941
Civilingeniør, lektor Ole Engberg 
fyldte 19.02.92., 70 år. Engberg tog 
afgangseksamen fra Danmarks tek
niske Højskole i 1947 og tog deref
ter nogle år ophold i USA, hvor han 
dygtiggjorde sig i EDB virksomhed. 
I 1964 kom han til Regnecentralen, 
hvor han bl.a. blev chef for under
visningssektoren og direktør i servi
cecenteret. I de sidste ti år, før han 
nu går på pension, har Engberg væ
ret lektor ved Ingeniørakademiet.

Oberst N. E. A. Møller kritiserede 
i Berlingske Tidende for 16.04.92 et 
forslag om at indrette Frederiks
berg Slot med dets fornemme ba
rokinteriører til et museum for mo
derne kunst. Hærens Officersskole 
flyttede i 1868 fra Østre Landsrets 
nuværende bygninger til Frederiks
berg Slot, hvor den nu i nær 125 år 
har befundet sig godt og ønsker at 
forblive.

1942
Ambassadør Peter Meyer Michael
sen var 18.02.92 i audiens for at tak
ke for udnævnelsen til Kommandør 
af 1. grad af Dannebrog. Michael
sen blev cand. jur. i 1949 og har si
den forrettet tjeneste i udenrigstje
nesten. Som ambassadør kom han 
først til Jugoslavien og Albanien, 
var efterfølgende hjemme for at ar
bejde med nedrustningsspørgsmål, 
inden han igen blev udsendt, først 
til Finland, senere til Østtyskland. 
Efter den tyske genforening har 
han været herhjemme.

Jørgen Govert Gert Grum-Sch- 
wensen fyldte 14.04.92. 70 år. Efter 
studentereksamen fulgte Grum- 
Schwensen sit kunstneriske kald, 
som allerede i skoletiden var stærkt. 
Et vidnesbyrd herom er de to skjol
de, Gøyernes og Trollernes, som 
smykker kaminerne i spisesalen. 
Han kom på teknisk skole og på 
Kunstakademiets Billedhuggersko
le. I 1947 debuterede han på Kunst
nernes Efterårsudstilling. Derefter 
udstillede han jævnligt på Charlot- 
tenborgs Forårsudstilling, ligesom 
han også har udstillet i sammenslut
ningerne Caravellen og Den Poly- 
krome. Ved siden af virksomheden 
som kunstner har han været folke
skolelærer i henved 30 år, sidst som 
viceskoleinspektør på Gammel 
Hjortespring Skole. I 1985-87 var 
han medlem af Præstø kommunal
bestyrelse for Socialistisk Folkepar
ti.

Iver baron Reedtz-Thott, som er 
modstander af EF unionen, er af 
den opfattelse, at statsministeren og 

udenrigsministeren har overtrådt 
grundloven ved at forhandle Maa- 
strichtaftalerne på plads. Han vil i 
den anledning anlægge sag ved Øst
re Landsret mod de to ministre. 
Oplysningen herom har medført en 
del omtale i pressen. Det senest fo
religgende er, at landsretten har af
vist sagen.

1943
Pastor emeritus Mogens Severin 
Brandt er afgået ved døden 
18.01.92. Brandt læste teologi, in
den han i 1956 blev lærer på Blå- 
gaard Seminarium. I 1964 blev han 
valgmenighedspræst for Odder og 
Århus valgmenigheder og i 1966 
kaldskapellan på Amager. Han 
skrev bogen »Hvad skal Barnet hed
de?«.

1945
Per de Hemmer Gudme har i 
1991/92 fungeret som voldgifts
formand i Stockholms Handels
kammer i tre sager mellem svenske 
firmaer og sovjetiske (nu russiske) 
statsselskaber. Gudme har siden 
1976 været opført på listen over 
emner som voldgiftsformand fra 
»tredjelande« i sager mellem Sveri
ge og USSR i henhold til statsover
enskomst af 7. september 1940. 
Men først nu er denne funktion ble
vet aktuel.

1946
Anæsthesioverlæge Jørgen Otto 
Hans Crüger er fratrådt nævnte 
stilling og stillingen som cheflæge 
på Grenaa Sygehus og er flyttet til 
Salene Bugt nord for Gudhjem for 
dér at nyde sit otium. Gudhjem lig
ger på Bornholm.

Overarkivar i Udenrigsministeriet, 
dr. phil. Klaus Kjølsen var 02.03.92 
i afskedsaudiens.

1948
Læge Ole Kofod er afgået ved dø
den. Kofod tog embedseksamen i 
1955. Han slog sig i 1961 ned som 
praktiserende læge i Århus. Han 
var ved at skulle oprette en praksis 
med akupunktur og laserbehand
ling.

Museumsdirektør på Rosenborg 
Mogens Bencard har taget initia
tivet til en samlet udstilling af Ro
senborgs talrige sølvmønter og store 
mængder sølvtøj, sølvsmykker og 
andre sølvgenstande. Bencard tager 
i øvrigt i Politiken for 11.04.92 til 
orde for en fornyelse af Rosenborgs 
brandsikring.

1949
Professor, dr. phil. Niels Thomsen 
drøfter i »Dansk udenrigspolitisk 
Årbog«, 1990, hvordan man kan 
fremme omfanget og kvaliteten af 
udenrigsstoffet i de danske masse
medier og forbedre informationsni
veauet i befolkningen.

Højesteretspræsident Niels Pon
toppidan polemiserer i en artikel i 
Politiken for 05.04.92 mod en kro
nik i samme blad. Kronikken kriti
serer, at en betydelig del af landets 
dommere, herunder adskillige af 
dommerne i Højesteret, i kortere el
ler længere perioder har gjort tjene
ste i Justitsministeriet. Derved skul
le der ifølge kronikken ske en sam
menblanding af den udøvende og 
den dømmende magt.

1950
TV-journalisten Hans Bischoff er 
efter enig indstilling fra bestyrelsen 
blevet valgt til formand for Den 
danske Publicistklub.

Skovrider Ib Hother Smith fyldte 
15.04.92, 60 år. Smith blev forst
kandidat i 1958. I 1961 kom han til 
Hedeselskabet i Viborg og avance
rede siden inden for dette. Han blev 
skovrider i 1968 og var først på 
Mors, derefter i Ringkøbing, hvor 
han ud over interessen for skovbrug 
dyrker musik og sang.

1951
Hofmarskal lan Søren Haslund- 
Christensen, formand for den selv
ejende institution »Fregatten Jyl
land«, har af Vs Lagerman modta
get kr. 205.000. Firmaet har der
med ydet i alt kr. 2,6 mil. til projek
tet, renovering.
Hofmarskallen, som også er for
mand for repræsentantskabet i 
Care Danmark, har endvidere åb
net en udstilling i Lyngby Storcen
ter, hvor der vistes billeder fra 
HKH Prins Joachims rejse til Ne
pal sidste år. Billederne var stillet til 
rådighed af Haslund-Christensens 
datter Charlotte og administrati
onschef Niels Tofte.

1952
Danmarks nye ambassadør i Tokyo, 
Flemming Hedegaard. bliver inter
viewet af Jyllands-Posten 13.04.92. 
Han fremhæver, at i samhandelen 
mellem Japan og Danmark er der 
et overskud i Danmarks favør, og 
han sætter sig som mål at pleje det
te. Han gør sig endvidere til tals
mand for, at i »trekanten Europa- 
USA-Japan« bør det tilstræbes, at 
»alle ben skal være lige stærke«.

1957
Sceneinstruktør Mads Peter Neu
mann er formand for Skagens mu
seum. Han har sammen med muse
ets direktør været i Bretagne, hvor 
de mener at have fundet den gamle 
kro, Cerney la Ville, hvor P.S. 
Krøyer malede sit berømte frokost
billede. Om d’herrers menu forelig
ger intet.

1958
Forfatteren Sven Holm er inde i en 
utroligt kreativ periode. Til næste 
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sæson har Det kongelige Teater an
taget et nyt drama om Robert og 
Clara Schumann, og på Folketea
tret er der i indeværende sæson ur
opførelse af hans drama om krigens 
arrede væsen, »Blue West One«. 
Danmarks Radio har netop afslut
tet optagelserne til hans TV-film i 
tre dele om Liva Weel. Endelig er 
han ved at lægge sidste hånd på en 
poetisk filmkomedie, »Russian Pizz 
Blues«.

1959
Direktør Thomas E. Jermiin, Her- 
lovianersamfundets formand, er 
fratrådt som direktør for Inter- 
Media %, som har skiftet ejere.

Direktør Henrik Elliot Nyegaard 
blev 07.04.92 interviewet i dagbla
det Børsen. Han fortalte om leder
uddannelsen og kulturen hos IBM, 
verdens største PC-producent.

1960
Direktør Henrik B. Heineke fyldte 
07.02.92 50 år og omtaltes i den 
anledning i Jyllands-Posten. Efter 
at have taget juridisk embedseksa
men var Heineke i nogle år ansat i 
Kjøbenhavns Handelsbank. Han 
kom derefter til Dansk almennyt
tigt Boligselskab og er i dag dets di
rektør.

12.02.92 berettede dagbladet Bør
sen, at direktør Lars Foghsgaard 
har solgt sit firma for mikrokompo
nenter til høreapparater, Microtro- 
nic Vs i Roskilde.

1961
Filminstruktør Nils Vest, der er for
mand for Sammenslutningen af 
danske Filminstruktører, har fået 
Poeten Poul Sørensens og fru Su
sanne Sørensens hæderslegat på kr. 
10.000.

Lektor, cand, oecon. Jørgen Trane 
er afgået ved døden. Kort efter at 
have afsluttet sin kandidateksamen 
i 1970 tog han ansættelse ved Aar
hus Universitets Institut for virk
somhedsledelse. Efter en afbrydel
se på tre år ved De forenede Bryg
gerier kom han tilbage hertil og un
derviste til sin død. Han var med
stifter af kollektivet på Mejlgaard 
Slot.

1962
Dommer i Østre Landsret Knud 
Aksel Knudsen er blevet udnævnt 
til ridder af 1. grad af Dannebrog.

1963
Den danske Bank og Unibank kom
mer til at forestå udstedelsen af de 
nye danske statsobligationer. Emis
sionen bliver på en mia. ECU - eller 
otte mia. kr. For Den danske Bank 
kommer vicedirektør George Yel
ken til at forestå arbejdet. Yelken 
er sekretær i Heriovianersamfun
det.

1973
Journalist Christian Brøndum til
træder 01.07.92 som leder af Ber- 
ligske Tidendes folketingsredakti
on. Brøndum kommer fra en stilling 
som informationschef ved DONG.

Otto baron Reedtz-Thott figurere
de 28.04.92 i Berlingske Tidende i 
anledning af åbningen af 35. sæson 
i Gavnø Blomsterløgpark.

Journalist Marie Tetzlaff har redi
geret og selv oversat en antologi af 
16 russiske noveller under titlen 
»Festen ved den violette Flod«.

1976
Forfatter, arkitekt m.a.a. Jens 
Fink-Jensen har skrevet titeldigtet 
til bogen »Angstens Have«, hvor 16 
forfattere skriver og digter om HIV 
og AIDS.

Gert Nielsen er blevet overflyttet 
fra FLS-Indusdtries til FLS-Aero- 
space, hvor han er blevet Coporate 
Financial Controller.

1979
I bladet Chili for april d.å. figurerer 
Lars Kjær som »månedens bran
chefjæs«. Kjær blev i 1987 ansat 
som programchef på The Voice. 
Men forud har han været i adskilli
ge andre brancher: Af uddannelse 
er han HH fra Niels Brock og aka
demiøkonom; derudover har han 
beskæftiget sig med handel med 
sølv og guld, med reb og tovværk, 
med korn og foderstoffer, været ju
niorkonsulent på et reklamebureau, 
konsulent på et andet, studievært 
på The Voice og altså nu program
chef. Om DR’s evner til at lave ung
domsradio mener Kjær, at »det har 
de ikke en flyvende fis forstand på«.

1985
Carl Christian Liebe, civilingeniør 
og Ph. D. studerende ved Dan
marks tekniske Højskole, afdelin
gen for Elektrofysik, har fået 
30.000 kr. fra Radio-Parts Fonden 
til sine fortsatte studier i udlandet. 
Han har udviklet et databasesy
stem, der ved hjælp af et TV-kame- 
ra kan genkende stjernebilleder, og 
som derfor skal placeres i den dan
ske mikrosatelit Ørsted, som for
ventes opsendt i 1994.

Stud. mere. Peter Westergaard 
Larsen fra Handelshøjskolen i Kø
benhavn har vundet en stor interna
tional essaykonkurrence om leder
udfordringerne i det næste århund
rede. Fremtidens leder skal være 
androgyn. Konkurrencen var 
udskrevet af Air France og Fortune.

Andre
Kammerherreinde Grete Just Jer
miin er afgået ved døden. Kammer
herreinden var gift med Herlufs- 
holms tidligere forstander Jens Just 
Jermiin og var stærkt engageret i 
dennes virke på Herlufsholm. Hun 
var moder til Herlovianersamfun- 
dets formand.

Pastor emeritus Vagn Krarup- 
Hansen er afgået ved døden. Fra 
1947 til 1982 var Krarup-Hansen 
sognepræst ved Herlufsholm Kirke, 
fra 1975 tillige provst for Næstved 
Provsti.
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Film om fugleskydningen!
Efter i længere tid at have overvejet og 
planlagt muligheden for at producere 
en dokumentarfilm om Fugleskydnin
gen, mener vi nu at være så langt frem
me med planerne, at projektet kan gen
nemføres til august.

Vi har aftaler med en uddannet in
struktør, Søren Kjellberg (London In
ternational Film School), en kommen
tator, Iwan Waltenburg (’88) og er i 
gang med at rekruttere elever fra Den 
Danske Filmskole til et filmhold.

Der er tale om en ca. 30 min. lang 
dokumentarfilm, optaget på 16 mm 
film, som giver den bedste kvalitet. Det 
er vores plan at oplyse/fortælle om vo
res traditionsrige Fugleskydning ved 
salg af filmen til mindst en dansk TV- 

station. Derudover vil vi også forsøge at 
få filmen solgt til udlandet. Mulighe
den for at filmen kan blive udgivet som 
video til gamle herlovianere, elever og 
pårørende har også været foreslået. 
Yderligere forslag til indhold og/eller 
distribution modtages med glæde.

Der er tale om en lavbudgetprodukti- 
on på 60.000 kr., dette skyldes at vi ope
rerer med gratis/lavtlønnet arbejds
kraft. Til dette budget har Forstander 
Bernt Johan Collet tilbudt at yde 
10.000 kr., samt at fordoble eventuelt 
indsamlede beløb til et maksimalt bi
drag på 35.000 kr. Vi venter stadig svar 
på en del ansøgniger til fonde og lega
ter. Sammenholdt med de penge, vi selv 
kan lægge i projektet, når vi dog ikke 

60.000 kr. Vi vil derfor anmode så man
ge som muligt om økonomisk støtte.

Ønsker man ikke, eller kan man ikke 
bidrage til projektet, vil vi alligevel 
bede om den største hensyntagen og 
samarbejdsvillighed overfor filmholdet 
på dagen.

Vi håber naturligvis på mange bi
drag, da vi mener, at projektet bør gen
nemføres. Specielt for at fremhæve/ 
markere vores danske særpræg i et nyt 
og åbent Europa.

Henvendelse:
Jannik Vaa (’88) 
Bernstorffsvej 33A 
2900 Hellerup

Anders Kjellberg (’88)
Værelse 2911
Kollegiebakken 9 
2800 Lyngby.

Alti
Herlovianerudstyr 
hos
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