
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


70. ÅRGANG DECEMBER 1992NUMMER 80

historietimerne, men gerne oven på. Således kunne han med sin lille, sportstrænede 
skikkelse bedre demonstrere den rette ranke holdning over for diplene.



Herlovianer- 
Samfundet

Kasserer:
Advokat Tyge Jesper Rothe (’75)
Viggo Rothesvej 29 
2920 Charlottenlund 
31 62 96 60
Kontor: 33 13 11 12

Revisor:
Cand.jur.
Henrik Lerche (’59)

Suppleant:
Peter Varming (’59)

BESTYRELSE:

Sekretær: 
Næstformanden Decisor:

Professor
Mogens Andreassen (’29)

Formand:
Direktør Thomas E. Jermiin (’59)
Bernstorffsvej 176
2920 Charlottenlund
31 63 66 67

Medlemslistefører:
EDB-konsulent Carsten Lemche (’87)
H. C. Ørstedsvej 22 A, 
1879 Frederiksberg 
33 25 22 11.

Suppleant:
Direktør
Ebbe Christensen (’43)

Æresmedlemmer:

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

Kontor (undtagelsesvis) 33 14 12 10 
Se endvidere næstsidste side.

Medlemmer iøvrigt:
Direktør Kaj Vang-Lauridsen (’74)
Stud. jur. Michael R Wiilumsen (’89)
Stud.jur. Mikkel Rohde (’88)

Professor
Flemming Tolstrup (’24) 
Chefredaktør
Kaj Dorph-Petersen (’43) 
Advokat
Jan Trier (’58)

Herlovianeren Personaliaredaktør: Indleveringsterminer: Adresseforandringer:

Redaktion: Indtil videre 1. febuar til marts nr. Se næstsidste side

Oberst N.E.A. Møller (’41) redaktøren. 1. maj til juni nr. Tryk:
Slotsgade 80 
5953 Tranekær

Hvem melder sig?? 1. september til okt. nr.
1. november til december nr.

Dagbladets Trykservice 
4100 Ringsted

62 59 17 00 Personalia en uge d 10 dage
tidligere. ISSN: 0901-7712

Måneds
frokost 

1. tirsdag 
i hver måned 
klokken 12.00 
mødes man i 
Tivolihallen

Vester Voldgade 91 
Telefon

33 11 01 60

Forside
tegningerne 

vil - helt sikkert til 
manges glæde og 

tilfredshed fortsat blive 
leveret af

Jens Hage (’67)

Tak for 1992!

Legaterne
Herlovianersamfundets 

legater søges inden 
august 1993 

hos 
chefsekretær 

Aase Randtoft (’74) 
Duevej 246 

2000 Frederiksberg

Ansøgningsskemaer kan løbende 
rekvireres/indsendes
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TROLLEFEST
Lørdag den 16. januar 1993 kl. 18.30 
Langelinie Pavillonen, København

Menuen består af:
Velkomstdrink

Ristet franskbrød med en halv, kogt hummer og pikant dilddressing. 
Sødmælkskalvetournedos med forskellige svampe, friskbraiseret grøntsag, ovnbagt 

kartoffel og svampesauce tilsmagt med hvid portvin. Franske hvid- og rødvine. 
Hjemmelavet chokoladegondol fyldt med pistacieflødeis og frisk hindbærsorbet.

Hvid portvin.
Kaffe.

Trolletaler: Axel Kierkegaard (’57) - Les Lanciers og anden dans.
Ovenstående til kun kr. 350.- pr. deltager. OBS! Forudbetaling

8 yngste årgange og evt. hver 1 ledsager - halv pris. Jubilarer og medlemmer fra årgangene’22, ’32, ’42 samt æresmed
lemmer vil modtage særskilt indbydelse. Smoking eller tilsvarende.

Navn Årgang

Adresse

Telefon dag:Aften:

Ledsagers navn:

Sendes med check til: Michael Willumsen, Badstuestræde 10A, 2.tv., 1209 København K 
Sidste tilmeldingsfrist: Fredag den 8. januar 1993 - Tilmelding vil blive bekræftet.

Kære medlemmer af Herlovianersamfundet
Hvis man med let hånd sammenskriver §2 og §3 i Herlovia- 
nersamfundets vedtægter, står der bl. a., at »Samfundets be
stræbelser går ud på at bevare den kærlighed, hvormed her- 
lovianere omfatter den fælles fostermoder og det bånd, der i 
barndommen knyttede dem så broderligt og søsterligt sam
men. Samfundets midler kan derfor anvendes til afholdelse 
af generalforsamlinger og møder i selskabeligt øjemed for at 
vedligeholde og udvikle medlemmernes tilknytning til Her
lufsholm og til hinanden.«

I den ånd vil jeg med opfordring til at deltage henlede op
mærksomheden på annoncerne for trollefesten lørdag den 
16. januar og den ordinære generalforsamling torsdag den 
18. marts og så -efter overstået ekstraordinær generalforsam
ling og urafstamning (referat andet steds i bladet) - blot sige, 
at det er min sikre overbevisning, at de standpunkter, hver 
enkelt har taget og de udtalelser, der er faldet, alle er frem
kommet af varme og stærke følelser for vor 427-årige skole. 
Glædelig jul og godt nytår. Thomas Jermiin (’59)

Herlovianersamfundets ordinære generalforsamling 
Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag den 18. marts 1993 kl. 19 i Studenterforeningen, Nørregade 7 B, 
København. - Nærmere dagsorden i næste nummer af Herlovianeren.
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Skilsmissens børn
Af redaktøren.
For god ordens skyld gøres opmærksom på, at redaktørens meninger her og sidste gang - og helt generelt - er hans og ikke nødvendigvis er sammenfaldende med bestyrelsens.

Mine betragtninger i oktobernummeret, »Borgerkrigen på Herlufsholm«, medførte en enkelt indsigelse mod, at jeg tog stilling, 
men fra anden side dog også en bemærkning om, at det ikke var til at se, hvilken stilling jeg indtog.

Det sidste var korrekt- og afsvækkede således det første. Jeg ser det som min aktuelle opgave at modvirke den opkommende 
splittelse af Herlovianersamfundet, og det gør jeg ikke ved på denne plads at gøre mig til talsmand for den ene eller den anden 
af de to parter på skolen eller deres respektive tilhængere blandt gamle herlovianere. Men jeg føler mig berettiget til at stille 
spørgsmål, som jeg finder relevante. Det var det, jeg gjorde.

Måske skal jeg dog gøre mig til talsmand for en part, kan hænde den talrigeste: Det sikkert store antal herlovianere, som sy
nes, at nu bør vi afvente de anvarlige instansers stillingtagen.

Som debatten er forløbet hidtil, har visse indslag her i bladet og i den øvrige presse ledt tanken hen på begreber som standret 
og lynchning på åben gade. Er der da slet ingen grænser for, hvad man kan få sig til at sige og skrive, dersom man samtidigt 
forventer at blive modtaget på skolen med den åbenhed og hjertevarme, som man har kendt hidtil?

Vel, striden skulle altså også føres midt ind iblandt skilsmissens børn, Herlovianersamfundet: 28. september mødtes ca. 400 
medlemmer ti! ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er en forenings øverste myndighed. Om den værdighed, hvormed den høje autoritet udøvedes ved den
ne lejlighed, hersker der divergerende meninger.
Referat af begivenheden bringes på en anden plads.
Afsluttet ultimo oktober 1992.

Via Dolorosa
Hovedsageligt baseret på presseklip. Udarbejdet af Red.

19 jun. 92. Ved et møde på stiftelsens advokats kontor afviser rektor 
at acceptere en ny organisationsplan, idet han som hidtil hævdet fin
der den lovstridig.
25. jul. 92. På et møde med bestyrelsesrådet fastslår rektor atter, at 
han ikke kan acceptere organisationsplanens ledelsesstruktur og 
den deraf følgende ansvars- og kompetencefordeling.
28. aug. 92. Rektor har brugt fysisk vold mod nogle elever. Han be
kræfter senere overfor pressen og forklarer, at de var berusede og 
ikke kunne kaldes til orden på anden vis.
01. sep. 92. Forstanderen orienterer bl.a. Herlovianersamfundets 
medlemmer om, at rektor er afskediget på grund af samarbejdsvan
skeligheder. Lektor, cand. mag. Jørgen Hvidtfelt Nielsen konstitue
res som rektor.
02. sep. 92. Afskedigelsen omtales i meget store dele af pressen. 
Rektor udtaler til denne, at den skyldes, at han har klaget til Under
visningsministeriet over forstanderens økonomiske dispositioner.
03. sep. 92. Pressen meddeler, at rektor har afholdt møde med sin 
organisation, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), samt en ad
vokat. Organisationens direktør udtaler, at stiftelsens ledelse med 
en forstander og et af ham udpeget bestyrelsesråd er en højst mærk
værdig konstruktion. I, hvad der betegnes som skolekredse, tales der 
om, at skolen er påført et tab på mellem fire og otte mill. kr. Der 
skrives også om, at kredse blandt forældrene vil indsamle under
skrifter til en klage til Hendes Majestæt Dronningen. Endvidere 
bringer pressen den otte år gamle strid om evt. beskatning af stiftel
sen i erindring. Elevrådet forholder sig neutralt, men formanden 
udtaler dog, at »vi er meget kede af det, for Gert Olsen er en elsket 
person og som en far for os. Vi kommer til at savne ham«.
04. sep. 92. Forstanderen holder et flere timer langt møde med ele
verne. Han forklarer baggrunden for afskedigelsen og vinder forstå
else hos mange. Det anslås, at dette gælder 1 /3, mens resten ønsker 
rektors genindsættelse.

Rektor bliver sagt op og skal forlade rektorboligen inden 16. sep. 
(Opsigelsen trækkes siden tilbage).

Udbredte dele af pressen hæfter sig ved, at lærerkollegiet for
holder sig tavst. Den konstituerede rektor siges at have 100% op
bakning fra lærerne.

Fra forskellig side betegnes fundatsen sorrl middelalderlig, hvor
for man mener, at den bør ændres eller afskaffes og erstattes af en 
demokratisk styrelsesform.

En gruppe elever indkalder til pressemøde for at give udtryk for 
solidaritet med rektor, men elevrådet holder sig tilbage.

Rektor udtaler til pressen, at den fysiske magtanvendelse 28. aug. 
var nødvendig, at han har afklaret sagen med forældresiden og at 
han derfor ikke vil efterkomme forstanderens pålæg om at give en 
skriftlig redegørelse.
07. sep. 92. Forstanderen holder et velbesøgt orienteringsmøde med 
forældrene. Mange af deltagerne afholder et formøde med rektor, 
som ikke er indbudt til det egentlige møde.

Under mødet med forstanderen kræver et flertal, som bedømmes 
til 80%, at afskedigelsen skal annulleres. Mange opfordrer forstan
deren til at trække sig tilbage. Flertallet vedtager, at der næste dag 
skal sendes en henvendelse såvel til statsministeren som til undervis
ningsministeren. Det rapporteres, at der er stor enighed om at for
dre en skolebestyrelse. Forstanderen reagerer bl.a. ved at afvise at 
gå, ligesom han fremhæver, at der i hans tid er oprettet et samar
bejdsudvalg, er gennemført en spørgeskemaundersøgelse samt op
rettet et bestyrelsesråd.

Det forlyder, at fortalere for andre synspunkter end de vedtagne 
har svært ved at komme til orde.
08. sep. 92 Forstander og rektor modtager brev fra undervisnings
ministeren: Afskedigelsen stilles i bero, og rektor er »fritstillet«, ind
til kammeradvokaten har afgivet et responsum, som ministeren nu 
har udbedt sig. Ministeriet forudsætter, at rektor ikke iværksætter 
en bebudet genoptagelse af arbejdet. I en samme dag udsendt pres
semeddelelse om foranstående udtales som »ministerens opfattelse, 
at der nu bør etableres en egentlig bestyrelse for skolen med sædvan
lig kompetence og med repræsentanter for forældre og Herlovianer
samfundet - helt i lighed med hvad der er tilfældet på andre private 
skoler.«

Samme dag sender lærerkollegiet (23 ud af 32) en skrivelse til 
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undervisningsministeren. Lærerne har hidtil forholdt sig tavse, men 
finder, at de ved flere lejligheder fremkomne, stærkt følelsesladede 
tilkendegivelser fra forældrekredse gør det magtpåliggende at in
formere ministeren om lærernes opfattelse.

Lærerne bemærker først, at de sidste to forstandere har delegeret 
væsentlige beføjelser til rektor. Hvis lærerkollegiet har været uenige 
med rektor, har de derfor ikke kunnet fremme deres synspunkter 
over for de to forstandere, som i følge ministeriets fortolkning dog 
ellers skulle træde i en bestyrelses sted. De to forstandere har vist 
meget begrænset forhandlingslyst og de har afslået at oprette et 
samarbejdsudvalg. I henvendelsen hedder det fremdeles, at rektor 
ved flere lejligheder har betegnet det som nytteløst for lærerne at 
rette henvendelse til forstanderne, da hans indstilling alligevel ville 
blive fulgt. På denne baggrund ønsker lærerne en bestyrelse. Skri
velsen fortsætter derefter med en fremhævelse af, at de beskrevne 
forhold er blevet radikalt ændrede under den nuværende forstander. 
Han har været lydhør, ligesom også samarbejdet med den nye direk
tør er godt. Lærerne har forståelse for afskedigelsen, idet også deres 
samarbejde med rektor ofte har været yderst vanskeligt. Det siges 
til sidst, at det, at rektor skulle kunne genindtræde og virke i samar
bejde med forstander, direktør og lærerkollegium anses for at være 
ganske urealistisk.
09. sep. 92. Ved et møde mellem GL og skolens advokat strander 
et forligsforsøg. Forstanderen, som lader sig repræsentere af advoka
ten, ser ikke flere samarbejdsmuligheder, efter at det i snart et år 
ikke er lykkedes at nå til enighed. GL fastholder, at afskedigelsen 
er ulovlig, og at den af forstanderen fastlagte ledelsesstruktur er i 
strid med gymnasieloven.
14. sep. 92. Ved et møde med GL-direktør Hersby informeres denne 
om sagen, set fra GL-medlemmernes (lærernes) side.
19. sep. 92. Et brev, som Undervisningsministeriets departements
chef, Inge Thygesen skrev til Herlufsholm den 11. maj 92, er blevet 
centralt i debatten.

Departementschefen erkender ministeriets manglende kompe
tence i striden, men advarer alligevel mod en afskedigelse af rektor, 
ligesom hun - dog erkendende, at det »ikke er ministeriets bord«- fin
der en delegering af ansvar fra forstander til rektor »mulig, hensigts
mæssig, nu også nødvendig og stærkt hastende«.

Om dette brev skriver Jyllandsposten: »I brevet advarede Inge 
Thygesen mod at afskedige rektor, som havde ministeriets fulde til
lid. Forstander Bernt Johan Collet var derimod en mere tvivlsom 
gevinst for Herlufsholm.« Bladet har forelagt ministeren denne ud
lægning samt forlydender om, at det var ham, som stod bag. Bladet 
citerer derefter ministeren for at svare: »Jeg inspirerede ikke til det 
brev, jeg godkendte det ikke - jeg kendte det overhovedet ikke. Jeg 
har efterfølgende læst det og støtter mig til det i et og alt. Men når 
jeg har overladt sagen til statens advokat, er det netop, fordi der ikke 
må kunne rejses tvivl om noget som helst«.
21. sep. 92. Med protestunderskrifter fra 176 forældrepar - 84% af 
samtlige mulige- overrækkes et brev til undervisningsministeren 
med krav om, at forstanderen skal genansætte rektor og selv samar
bejde eller gå af.
28. sep. 92. Ekstraordinær generalforsamling i Herlovianersam- 
fundet. Se referatet andetsteds.
O8.okt. 92. Foranlediget af en leder i GL’s blad Gymnasieskolen af 
24. september protesterer fem af skolens gymnasielærere i fire læ
serbreve (de to er ægtefæller). De går i rette med såvel lederens 
form som dens indhold. De taler om »den værste boulevardpresse
manér«. Til udtrykket »den enevældige forstander« bemærkes, at 
det faktisk er det embede, som Dronningen udnævnte ham til i 
1990. De siger, at Gert Olsens rektorperiode fra først til sidst har 
været præget af konsekvent modstand mod det, man kalder demo
krati på arbejdspladsen. Rektor har ved sin udemokratiske holdning 
skabt problemer for sig selv. Man henleder opmærksomheden på 
det tankevækkende i, at lærerne ikke hidtil har protesteret mod af
skedigelsen, samt på, at de bakker den konstituerede rektor op. 
Imidlertid har Gert Olsen ikke entydigt været en dårlig rektor, han 
har på flere områder endda været fremragende. Om forstanderen 
hedder det, at man endnu ved for lidt, men dog i hvert fald dét, at 
hans forhold til lærerne altid har været præget af lydhørhed og re
spekt for deres meninger.
28. okt. 92. 58 ansatte tilkendegiver over for ministeren, at de har 
haft et godt samarbejde med rektor. De begrunder denne udtalelse 
med, at lærerne har brudt neutraliteten, hvorfor de vil gøre det sam
me. □

Den ekstraordinære 
generalforsamling 1992
Advokat Robert Koch-Nielsen blev 
valgt til dirigent.
Bestyrelsens formand, Thomas Jer- 
miin, redegjorde for bestyrelsens hand
linger og overvejelser siden generalfor
samlingen den 18. marts 1992. Det 
fremgik af redegørelsen, at der havde 
været møder mellem forstanderen og 
formanden, at forstanderen tillige hav
de haft møder med andre fra Herlovia- 
nersamfundet. Formanden havde også 
sammen med formanden for Herlufs- 
holmfonden, Niels Pontoppidan (’49), 
haft møde med forstanderens juridiske 
rådgiver, advokat Kristian Mogensen.

Formanden fremhævede, at bestyrel
sen havde bestræbt sig på at medvirke 
til at skabe ro på og om skolen og dens 
ledelse. Endvidere havde bestyrelsen 

udtrykt ønske om, at skolen i fremtiden 
blev ledet på en mere demokratisk 
måde end nu.

Formanden bemærkede, at undervis
ningsministeriet og pressen tillægger 
Herlovianersamfundet stor betydning 
for skolen. Det var også baggrunden for, 
at formanden med en enig bestyrelse 
bag sig havde udtalt sig til pressen, her
under til TV

Redegørelsen gav anledning til en 
lang række indlæg. Der var således ind
læg fra Jessen (’40), Jan Trier (’58), 
Springborg (’55), Ivar Reedtz-Thott 
(’42), Nils Aarsøe (’70), Erik Tillisch 
(’44), Kaj Dorph-Petersen (’42), Ha
raldsson (’85), Niels Ranmar (’87), 
Lennart Konow (’54), Pernille Høgsbro 
(’78), Lars Foghsgaard (’60), Revent- 

low-Mourier (’61), T. Bojsen-Møller 
(’58), Frantz Bernstorff-Gyldensteen 
(’73) og Kirsten Levinsen (’75).

Flere efterlyste en forklaring på, 
hvorfor og hvordan striden mellem for
stander og rektor var opstået, og hvad 
den virkelige årsag til striden var. An
dre kritiserede bestyrelsen for at udtale 
sig til pressen.

En række indlæg indeholdt kommen
tarer til begivenhederne på skolen samt 
til forstanderens og rektors adfærd.

Dirigenten foranstaltede afstemning 
om, hvorvidt bestyrelsen kunne udtale 
sig til pressen. Der var flertal for at give 
bestyrelsen adgang til at udtale sig til 
pressen.

Da debatten var afsluttet, konstate
rede dirigenten, at generalforsamlingen 
havde taget bestyrelsens redegørelse til 
efterretning.

Thomas Jermiin oplyste, at ministe
riet havde meddelt, at man ikke øn
skede at udpege medlemmer af en be
styrelse. Derfor fremlagde formanden 
et ændret forslag fra bestyrelsen, der 
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Rapport fra 
Herlufsholm 
netop nu
Af lektor Mads Nielsen.

Skoleåret 1992 startede på Herlufs
holm en uge tidligere for 1 .g, som der
med fulgte sidste års forsøg med en 
indskolingsuge op. Behovet for at ryste 
den meget forskelligartede flok sam
men, og ikke mindst for at lappe huller 
i den nødvendige viden, er markant. 
Især udenlandske elever har haft brug 
for skolens tilbud om efterfølgende 
støtteundervisning. Den falder natur
ligvis mest i dansk, men også i det for
sømte fremmedsprog (oftest tysk) el
ler i matematik, hvor eleven måske 
har fulgt andre pædagogiske systemer.

Men knap havde vi smøget ærmerne 
op, før der som bekendt blæste en storm 
op. Den megen blæst i medierne og 
meget personlige reaktioner blandt 
både elever og lærere stillede enorme 
krav til koncentrationsevne og arbejds
moral. Men da alle i lærerkorpset hur
tigt var enige om, at vores opgave var 
at forfølge de mål vi hele tiden har ar
bejdet imod, så blev det signalet udad
til. Og især eleverne forstod hurtigt det
te signal. Vi kan godt sige, at der har 
været arbejdet hårdt på Herlufsholm i 
dette efterår, trods pressens distraktion
er. F.eks. har elevrådet markeret sig 
med en bevidst indsats for at undgå ten
denserne til polarisering og konfrontati
on. Trods presse- og forældrereferater 
og -indlæg i ledelsesstriden vedtog elev
rådet, at de var ansvarlige for fællesska
bet og elevinteresserne langt frem i ti
den. Et synligt resultat af arbejdet er 
opslutningen bag Operation Dagsværk 
for første gang. På en arbejdsdag i no
vember kan elever tjene penge som vil 
blive videregivet til hjælpearbejdet i 
Somalia.

At der er en verden uden for Herlufs

holm, skal man som bekendt ikke kigge 
i dagspressen for at få bekræftet. Men 
to elever fra grundskolen deltog i sep
tember-oktober i en European Youth 
Conference i England. Det var Kristian 
Hvass og Lian Salomon som på den 
måde repræsenterede Herlufsholm, 
dels i diskussioner og aktiviteter på 
Henley College, dels som gæster i en
gelske hjem hvor de besøgte engelske 
jævnaldrende. Programmet omfattede 
unges problemer i EF, men man disku
terede også forholdet til Østeuropa og 
til indvandrere og flygtninge.
ninge.

Hjemme på skolen har man kunnet 
glæde sig over gæstelærere. Et ægte
par fra Dresden udvekslet med Benny 
Njor har især undervist i underskolen, 
mens Jens Krogh-Madsens engelskti
mer i gymnasiet har været læst af en 
amerikansk kollega på regulært job- 
swop. Krogh-Madsen har til gengæld i 
fire uger arbejdet på Hebron Acade
my i Maine, USA. Det betyder en per
sonlig kontakt til en amerikansk kost
skole af mange på størrelse med Her
lufsholm. En tilsvarende kontakt har 
undertegnede og i egentlig forstand 
»Deres udsendte« fået i Connecticut 
gennem 3 uger på Pomfret School. 
Her fik de 14-18 årige et kursus i nor
disk litteratur fra Villy Sørensen over 
folkeviser tilbage til de nordiske myter 
- og retur til Anders Bodelsen via An
dersen og Blixen (i engelsk oversættel
se!) Også her er der tale om en kostsko
le, og genbesøget falder i marts 93. 
Indtil da dyrker eleverne fra de to sko
ler en »brevklub« og drømmer om ud
veksling af kor eller lignende. Time 
will show.

To gammelherlovianere har støttet 
vores bestræbelser på internationalise
ring: Frantz Bernstorff har formidlet 

kontakt til Atlantic College i Wales 
som gæster os med deres skolekor se
nere på året, mens Jens Ammendrup 
har forbindelsen til Ardingly College, 
en Sussex-skole som sender en lærer, 
der kan orientere om deres program 
for Young Europeans.

Endelig skal nævnes skolens kontak
ter til de tidligere jerntæppelande: som 
Herlufsholms leder af internationale 
projekter drog Krogh-Madsen i sep
tember på recognoscering i Polen. 
Sammen med Mogens Melchiorsen 
(samf.fag) og Krarup-Christensen (na
turfag) besøgte han skolemyndigheder 
og gymnasie-kolleger i Sopot, hvorfra 
vi kan vente genbesøg i november. Et 
direkte og helt personligt indtryk af de 
urolige forhold i Rusland fik eleverne 
gennem besøg af professor Maxim 
Levelev, Sankt Petersborg, som holdt 
sit foredrag på dansk!

Faglige ekskursioner og mere speci
elle projekter har været afviklet i nor
malt omfang. Et længe næret ønske 
om at opleve Dan Tureil som litterær 
stand-up comedian - live - gik i opfyl
delse i oktober, takket være et lykke
ligt samarbejde med vores naboer på 
Lille Næstved skole - som havde halet 
aftalen i land.Gammelherlovianer, læ
rer på LI. Næstved Pia Christiansen 
bød fænomenet velkommen i en prop
fyldt Helenhal, hvor endnu en genera
tion af undrende og beundrende skole
elever så det åndelige slangemenneske 
sno sig i tale og tanke, mens den lille 
tvivl hviskede: Hvad mon der bliver af 
hans rygrad?

Forældre har deltaget i det »norma
le« skoleprogram som gæster ved Ble
ballet. Det lignede ikke det højrøstede 
orienteringsmøde i begyndelsen af 
skoleåret, men forløb med stil og god 
stemning, og ingen tog hverken ordet 
eller pindemadderne ud af munden på 
hinanden.

Gymnasiets komedie bliver i år til i 
et teamwork mellem 2.g og tre insruk- 
tører, Hans Hansen, Anne Sofie Han
sen og Nils Aarsø. Forstillingen er 
skræddersyet af Hans Hansen, som 
forventes at sætte Elverhøj (Elever
høj?) på gloende pæle med skæg og 
ballade; næsten kongeligt og i hvert 
fald litteært, idet de kanoniserede kul
turbomber fyres af i den »danske ka
non« fra Elverhøj - noget ganske andet 
end hovsamissiler fra pressen, siges 
det. Så det glæder vi os til. □
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Fugle
skydnings
film
Af Jannik Vaa (’88)

For at følge op på Anders Kjellbergs og min annonce i 
Herlovianeren angående en film om Fugleskydning, vil 
jeg hermed fortælle at projektet desværre ikke blev 
gennemført fuldt ud i år, da der opstod visse vanskelig
heder fredagen inden. Vi fik dog optaget de vigtigste 
»skud« samt to gode interviews med henholdsvis Gnist
en, som også spillede en lang og smuk orgelsekvens for 
os, og to 25 års jubilarer: Jens Hage og Steen Steincke. 
Lydsiden af filmen er således næsten færdig, og vi 
mangler herefter blot supplement af en hel del bille
der, som vi så må optage næste år.
Filmholdet, som ellers kunne have reageret yderst ne
gativt, var meget positivt og interesseret i begiven
heden. De vil alle gerne medvirke igen til næste år. 
Anders og jeg har lært utroligt meget af dette års ople
velse, og den erfaring vil vi så udnytte det kommende 
års tid, hvor vi fortsat skal søge om midler og muligvis 
få filmen forhåndssolgt. □

1922
Edward Møller, Esq, Irland, fyldte 
10.10.92 90 år og blev i den anled
ning nævnt i Berlingske Tidende. 
Det fremgik af omtalen, at Møller 
som to-årig i 1910 figurerede på 
årets julemærke, som indbragte 
122.000 kr. til brystsyge børn, den 
gang en betydelig formue. Han hav
de vundet en konkurrence om at 
have det mest engleagtige barnean
sigt. Han kom på skolen som 10- 
årig, og efter studentereksamen rej
ste han til Irland, hvor han nu har 
boet i mange år. Møller besøger 
hvert år Danmark og aflægger her
under ofte besøg på Herlufsholm. 
Senest var han til fugleskydning i 
år.

1926
Professor, dr. phil. Frederik J. Bille
skov Jansen fyldte 30.09.92 85 år og 
blev behørigt hyldet i landets aviser. 
Billeskov Jansen er ofte blevet 
nævnt i nærværende rubrik, senest i 
sidste nummer. Lad os her citere 
Jens Kistrup i Berlingske Tidende: 
»En lærd mandogen munter mand, 
hvis munterhed nærmest har været

Mindeord
Bestyrelsesmedlem i Herlovianersamfundet, vicedirektør 
George Yelken (’63) er død.

Det var rystende at modtage meddelelsen om George 
Yelkens tragiske død den 7. oktober. Han blev kun 48 år.

Gokke, som hans samtidige kalder ham, var en spænden
de discipel på Herlufsholm. Dels fordi han var halv græsk 
og bar navnet Georges Yelkendjoglou, dels fordi han udstrå
lede en egen, stærk vitalitet og livsglæde.

Navnet skiftede han til Georg Yelken, men vitaliteten og 
livsglæden bevarede han som sit adelsmærke igennem stu
dierne ved Handelshøjskolen og karrieren, som startede i 
Unilever og sluttede i Den Danske Bank, hvor han var vice
direktør ved sin død.

Han og hans Jette levede med datteren Signe et misun
delsesværdigt smukt familieliv, omgivet af mange, mange 
venner, der alle satte pris på George’s hurtige bemærknin
ger og jokes og beundrede ham for hans loyalitet og integri
tet.

I marts 1989 lykkedes det os at overtale ham til at indtræ
de i Herlovianersamfundets bestyrelse, hvor hans glæde og 
interesse for Skolen kom os alle til gavn. Som det fremgår 
andetsteds i dette nr. af Herlovianeren, påtog han sig at 
være Samfundets taler ved Rusfesten i år. Vi, der var til ste
de den aften, vil for altid huske hans ord om ballasten fra 
Herlufsholm.

Tak for alt, Gokke. Vi vil savne dig ganske forfærdeligt. 
Æret være dit minde.

Thomas Jermiin (’59)

Personalia Hvad bliver 
dog 
det næste?

voksende gennem årene. Medlem 
af talrige lærde selskaber samt af 
Det Danske Akademi. Hyldet og 
hædret, bl.a. med den sjældent ud
delte medalje Ingenio et Årti. Selv
centreret og åben. Alt for levende til 
at blive et monument. Stadig på vej 
- på cykel!« - Og 19.10.92 var Bille
skov Jansen i audiens for at takke 
Hendes Majestæt Dronningen for 
en hilsen i anledning af fødselsda
gen.

Generallæge Mogens Winge fyldte 
28.09.92 85 år. Winge blev kandi
dat i 1933 og knyttedes straks til 
søværnet, hvor han blev overlæge i 
1942. Han deltog i Finlandskrigen 
og i Koreakrigen og avancerede her
hjemme: Stabschef ved Forsvarets 
Lægekorps, Søværnskommandolæ
ge og til sidst generallæge og chef 
for Forsvarets Lægekorps. En række 
år var Winge redaktør af bladet 
Militærlægen og i perioder var han 
formand for Dansk militærmedi
cinsk Selskab og præsident for den 
nordiske sammenslutning af militæ
re læger. Winge har altid venligt 
imødekommet opfordringer til at
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skrive i nærværende blad, og allere
de nu kan det røbes, at en ny artikel 
er på vej i 1993.

1928
Landsretssagfører Jørgen Samsø 
Engberg afgik 30.08.92 ved døden. 
Efter embedseksamen i 1935 var 
Engberg dommerfuldmægtig, først 
i Ebeltoft, senere i Grenaa. Sidst
nævnte sted virkede han senere som 
advokat, indtil han i 1956 overtog 
en praksis i Nykøbing E I 1985 trak 
Engberg sig tilbage.

1935
Fhv. overtandlæge Niels U. Brams 
er fyldt 75 år. Efter at være blevet 
kandidat i 1939 drev Brams praksis 
i Randers i en årrække. 1952-84 var 
han overtandlæge ved Aalborg 
Kommunale Børnetandpleje, men 
nåede også at praktisere i Scores
bysund og på Thulebasen. Har bl.a. 
været formand for Foreningen af 
Børne- og Skoletandlæger, formand 
for Dansk Tandlægeforening, med
lem af Sundhedsstyrelsens bedøm
melsesudvalg vedrørende lægestil
linger i børnetandplejen, samt cen
sor ved Tandlægehøjskolen.

1936
Sagfgører, cand. jur. Christian Bru
un, Køge, døde 16.09.92.
Bruun var gennem årene flittig til 
at besøge Herlufsholm og forsømte 
sjældent Trolledage og Fugleskyd
ninger. Efter embedseksamen var 
Bruun dommerfuldmægtig, først i 
Assens, senere i Haderslev og sidst i 
Tønder, inden han i 1953 vendte til
bage til hjembyen Køge for at ind
træde i faderens advokatvirksom
hed, som han efter dennes død over
tog i 1959.1 midten af 80’erne over
lod han firmaet til andre, men hav
de fortsat en del forretninger der.

1941
Landsretssagfører Aksel M. 
Schack fyldte 10.10.92 70 år. 
Schack blev kandidat i 1948 og har 
gennem mange år sammen med sin 
hustru Kirsten drevet advokatvirk
somhed i Hillerød, hvor et af hans 
markante tillidshverv har været for
mandsposten i fugleskydningssel
skabet. Det er dog ikke blot attrap
fugle, han skyder efter: han er pas
sioneret jæger. I tilknytning til fød
selsdagen er ægteparrets datter, Bir
gitte, indtrådt som medejer af fir
maet.

1946
Museumsdirektør på Rosenborg 
Mogens Bencard, som blev omtalt i 
sidste nummer for sin modstand 
mod planerne om at gøre Voldgade
rne til trafikale aflastningsgader, 
mødte modsigelse, men tog 
17.10.92 til genmæle i Berlingske 
Tidende. Han fastholder, at trafik
prognoserne godtgør, at rystelserne 
vil tage betragteligt til, dersom pla
nerne virkeliggøres, ligesom han 
ikke uden sarkasme tilbageviser di

verse gode råd. løvrigt har Bencard 
lige lanceret et nyt udstillingstema, 
»De andre og os«, i hvilken forbin
delse der i hast blev foretaget en lil
le opgørelse blandt museets medar
bejdere. Det viste sig, at der er med
arbejdere fra USA, Polen, Grusien 
og Sverige. (Nok også fra Dan
mark).

1949
Det nyåbnede indkøbscenter i Hil
lerød er tegnet af arkitekt m.a.a. 
Ulrik Piesner. Det er opført i den 
gamle bykerne som rækker af re
næssance-inspirerede gavlhuse i for
skellige farver.

1950
Journalist Hans Vilhelm Bischoff 
fyldte 02.10.92 60 år og blev meget 
anerkendende omtalt i mange avi
ser. Personalia har løbende fulgt 
med i Bischoffs arbejde og resulta
ter, hvorfor her blot bringes en sam
menfatning: Sit statsvidenskabelige 
studium afbrød han for at gå over i 
journalistikken. Efter en start i BT 
kom han til Information og NB! for 
fra 1955 at være fast tilknyttet DR’s 
TVA. Formand for Den Danske 
Publicistklub. I de mange fødsels
dagsomtaler genkender man ham 
fra hans udsendelser: Vidende, tro
værdig, kompetent og i stand til på 
forbilledlig vis at formidle det kom
plicerede stof, oftest det økonomi
ske.

Han kunne ikke gemme sig: I sidste 
nummer omtaltes overlæge Martin 
Friis Koenig som årgangsuidentifi- 
cerbar (nyt ord til udvikling af det 
danske sprog). Han er nu afsløret af 
Lennart Konow (’54), som oplyser, 
at det må være Martin lørgen Friis 
Andersen. I skoletiden kaldtes han 
MIFA. Det brugte han også på sin 
sten på Mygningen: Nodelinier 
med noderne mi og fa.

1951
Hofmarskal lan Søren Haslund- 
Christensen er udnævnt til Kom
mandør af I. grad af Dannebrogor
denen.

Sognepræst Niels Aarup fyldte 
21.10.92 60 år. Efter at være blevet 
cand, theol, i 1963 var Aarup sogne
præst i Ibsker og Svanneke i syv år, 
før han i 1970 vendte hjem til føde
byen Asmindrup. Han har siden 
1980 været præst i Ballerup.

1952
Lagmand Atli Dam fyldte 12.09.92 
60 år. Dam er socialdemokratisk 
medlem af det færøske landsstyre 
indtil OLI 2.92. Han blev akademi
ingeniør i 1964 og derefter ansat 
hos Haldor Topsø. I 1970 hentedes 
han hjem fra en stilling i Kuwait for 
at indtræde i det færøske Lagting, 
samme år Landsstyret. I december 
vender Dam tilbage til stillingen 
som direktør for Færøernes Realkre
ditinstitut.

1954
På Danmarks Forvaltningshøjsko
les forlag er blandt andet udkom
met to bøger af sekreriatschef, 
cand. jur. Lennart Konow: »Ansæt
telses- og arbejdsret i det offentli
ge«, og »Ansættelsesforhold i staten 
samt tilhørende materialesamling«. 
Med den givne anledning skal det 
nævnes, at Konow er en meget flit
tig indsender af udklip m.v. til nær
værende rubrik.

1958
Cand. pharm Peter Arends, apote
ker i Skagen siden 1988, flytter i lø
bet af nogle måneder til Bagsværd, 
hvor han har fået bevilling til at dri
ve apotek.

1959
Børsen (Poul Hilbert) bragte 
29.09.92 et langt interview med 
IBM Danmarks adm. direktør, 
Henrik Nyegaard. Hans firma er 
det sunde og veltrimmede af den 
nordiske IBM-familie. Imidlertid er 
der også forhold, som kræver over
vejelser og vidtrækkende beslut
ninger vedrørende den videre ud
vikling. Omsætningen vokser mere 
end overskuddet. Fortjenstmargi- 
nen er i de sidste fem år faldet fra 
15% til 9 %. Trods ulvetiderne i 
branchen - over hele verden - vil 
man fastholde dette niveau. Thi in
gen branche kan i det lange løb vok
se langt hurtigere end samfundet. 
På pc-området har det sidste halve 
år bragt et prisfald på 36 %. Man 
retter nu blikket mod områderne 
service og software, ligesom man i 
perioder på typisk et par år overta
ger og udvikler større firmaers ED- 
B-afdelinger, er såkaldte EDB en
treprenører. Man vil være mere ud
førende, hvor man før nok så meget 
var rådgivende.

1959
Oberst Jens Greve er beordret til 
tjeneste ved FN-Afdelingen fra 
03.08.92 og til midlertidig tjeneste 
som chef for Det danske Kontingent 
ved De forenede Nationers Styrke i 
Kroatien fra 13.08.92.

1962
Landsdommer Knud Aksel Knud
sen er fyldt 50 år og omtaltes i bl.a. 
Jyllands-Posten i den anledning. 
Knudsen blev kandidat i 1969, var 
dommer ved kommissionsdomsto
len, der undersøgte Statsskattédi- 
rektoratets regnskaber, og var op til 
udnævnelsen til landsretsdommer 
kontorchef i Justitsministeriet. 
Medforfatter af bogen »Ægteskabs
lovgivningen med kommentarer«. 
(Hvilke?!)

1963
Vicedirektør i Den Danske Bank, 
sekretær i Herlovianersamfundet 
George Yelken er 07.10.92 afgået 
ved døden. Se formandens minde
ord andetsteds.

1973
Journalist Marie Tetzlaff indgik 
14.09.92 sammen med Herbert 
Pundik, Tøger Seidenfaden og Jes
per Karup Pedersen i panelet ved 
en høring på Lousiana, emne den 
trykte presse i det nye Rusland.

1974
Berlingske Tidende meddelte 
24.07.92, at ægteskab var indgået 
mellem Peter greve Bernstorff og 
Birgitte Bøg Maisted (’80).

1976
Forfatteren, arkitekt m.a. Jens 
Fink-Jensen har siden april 1991 
været tilknyttet familievirksom
heden Ole Fink-Jensen, som gen
hugger sandstensvåbner m.v.. Virk
somheden leverede det våben
skjold, som opsattes på vinslottet 
Caix i anledning af regentparrets 
sølvbryllup. Desuden har firmaet 
genhugget et våbenskjold til 
Berritzgaard, som ejes af Frederik 
Rosenørn-Leth (’66).

1986
Henrik L. Bang har afsluttet ud
dannelsen til civilingeniør (byg
ning). Under studiet har Bang læst 
i et år ved Reading universitet, er 
derfor M.Sc. in construction mana
gement. Han er nu ansat hos Euro
pean Construction Research, som 
er et nyheds- og analysefirma. Bang 
er blevet redaktionel medarbejder 
vedr. markedsanalyse og nyheds
formidling, specielt f.s.v.a. Rusland, 
Storbritannien og Irland.

ANDRE
Enke efter provst Knud H ce Ander
sen (’05), provstinde Asta Hee An
dersen, afgik 27.08.92 ved døden. 
Sammen med sin mand boede hun 
først i den gamle præstegård i Lille 
Næstved, og efter dennes brand i 
den nye præstegård ved Herlufs
holm, ialt en periode fra 1920 til 
1947, hvori han var sognepræst i 
Herlufsholm sogn. De forlod Her
lufsholm, da hendes mand blev 
domprovst i Maribo.

Tidligere sygeplejerske på Herlufs
holm Elise Katrine Paludan er af
gået ved døden, 92 år gammel.

TAK 
til alle indsendere 

af stof til 
personalia. 

Jeres-gerne fleres 
- indsats skaber 

rubrikken.
Redaktionen.
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Trolleaften, Bruxelles
GI. herlovianere i Bruxelles eller omegn: Der inviteres til Trolleaften den 14. januar 1993 
hos Jette, søster til Peter Warming (’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. Nærme
re instruktion vil da fremkomme.

Succesen
i fjor
Ved Trolleaftenen 1992 i 
Bruxelles blev hosstående foto 
taget:
Fra venstre ses:
Henrik Bahn Petersen (’72)
Anders Jessen (’78)
Allan Busck-Nielsen (’60)
Claus Ahnfeldt-Mollerup (’55)
John Brun (’80)
Hans C. Bogstad (’55)
Helge Kastrup (’66)

Til Herr EDB-konsulent Carsten Lemche, 
H. C. Ørstedvej 22 A, 1879 Frederiksberg C 
(Fax: c/o Apple Center, ComputerMac, Kgs. Nytorv. Kh.K 33 33 90 50)

□ Jeg ønsker indmeldelse i Herlovianersamfundet 
□ har skiftet adresse
□ får ikke bladet regelmæssigt (evt. årsag?)
□ ønsker ikke min stilling/titel angivet i medlemslisten 
□ ønsker ikke mit tlf.nr. anført s.s.

□ ønsker opringning
□ ønsker anden årgangsplacering
□ udmelder mig (evt. med begrundelse)
□ meddeler andet:

Stilling/titel:_______________________________ Navn:____________________________________________

Årgang: Adresse:

Postnr./by:_________________________________ Telefon:___________________________________________

Dato:______________________________________ U nderskrif  t________________________________________

Telefonisk melding undtagelsesvis: 33 25 22 11
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