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OKTOBER 1993NUMMER 8371. ÅRGANG

Seksual
undervisning og 
naturens andre 

mysterier 
sorterede under 
»Høpsen«, alias 
Jan Degenkolw.

At »Høpse«, 
eller et 

»høpsehul« har 
ikke det fjerneste 
med sex at gøre, 

men betyder at 
belure, 

kontrollere 
gennem et kikhul 
i døren. En afledt 

betydning i 
retning af 

sparsommelig
hed indgik også i 

det »høpsede« 
univers.

Besynderligt, 
hvad dette 

elskelige 
menneske har 
måttet lægge 

navn til.
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Efter stormen
Af redaktøren, som ikke nødvendigvis dækker bestyrelsens opfattelser.

Efter halvandet års uro er situationen på Herlufsholm ved at være afklaret.
I henhold til et kongeligt stadfæstet tillæg til den oprindelige fundats af 1565 
etableres der en bestyrelse. Den sammensættes af 7 medlemmer: Forstanderen, 
som er kongeligt udnævnt, 2 forældre, 2 tidligere disciple, 1 forretningskyndig 
og 1 jordbrugskyndig.

Den øverste ledelse varetages af bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af 
skolens rektor og stiftelsens direktør, idet begge disse har fået eller vil få define
ret deres respektive arbejdsområder samt retningslinier for det indbyrdes sam
spil. Det ministerielle tilsyn varetages af Undervisningsministeriet, hvillket er 
en forudsætning for, at Herlufsholm undtages fra den almindelige fondslovgiv
ning og under gives samme skatteforhold som andre skoler.

Stiftelsen er herefter ikke den samme, 
som den var før de begivenheder, der 
fandt sted i 1992 og 1993. Den lange og 
pinlige strid opstod, da forstanderen, 
Bernt Johan Collet, ønskede at fastlægge 
en organisation, hvorefter stiftelsen skul
le opdeles i et forvaltningsmodul og et 
skolemodul med direktøren, henholdsvis 
rektor som ledere. Om dette har der for
modentligt ikke været stor uenighed, 
men derom vides intet sikkert. Det var 
der derimod om fastlæggelsen af 
ansvarsområderne og de indbyrdes rela
tioner. Rektor fandt ikke de successivt 
fremlagte udkast desangående tilfreds
stillende, og da han ikke ønskede at bøje 
af, blev han afskediget af den ansæt- 
tende/afskedigende instans, forstande
ren. På kammeradvokatens anbefaling 
indstillede undervisningsminister Bertel 
Haarder, at Hendes Majestæt bifaldt den
ne afskedigelse, hvilket derefter skete.

Forløbet af sagen afsluttedes med 
stadfæstelsen af det ovenfor refererede 
fundatstillæg. Efterfølgende trådte Bernt 
Johan Collet tilbage. Han blev dermed 
den sidste af Herlufsholms lange rækker 
af forstandere med eneansvar.

Usædvanligt mange instanser og en
keltpersoner tog stilling i striden. Ulyk
ken var, at så at sige ingen syntes at kere 
sig synderligt om sagens kernepunkter, 
organisation og ansvarsfordeling, men at 
det i stedet blev en strid om personeme. 
Om rektors pædagogiske evner, som 
blev fremhævede fra nogle sider, draget 
i tvivl fra andre. Om forstanderens dispo
sitioner, især på det økonomiske område, 
også rost fra nogle sider, draget i tvivl fra 
andre.

Der dannede sig to partier, som begge 
gravede sig stadigt dybere ned. Herlovia- 

nerens læsere har været holdt orienteret 
om denne udvikling så godt, som det har 
ladet sig gøre i et blad, som udkommer 
relativt sjældent.

Desværre bredte uoverensstemmelser
ne sig til Herlovianersamfundet. Det 
havde været ønskeligt, at dette var blevet 
undgået, men det blev det ikke. En ek
straordinær generalforsamling såvel som 
den ordinære viste kun alt for tydeligt, 
hvor farligt samfundets engagement i sa
gen var for dets eksistens som samlende 
organ for gamle herlovianere.

I disse måneder er der i Herlovianer- 
samfundet blevet sagt og skrevet mangt 
et ukvemsord, som har givet sår, der har 
efterladt slemme ar. Det indbyrdes for
hold meliem gamle skolekammerater, 
venner og bekendte vil være influeret af 
erindringer om hvem, der indtog hvilke 
standpunkter, og på hvilke måder syns
punkterne fremlagdes. Man vil huske 
skuffelsen over dem, der valgte, hvad 
man selv anså for at være den anden side. 
Alt for mange onde ord vil ikke blive 
glemt.

Vi må indse det negative heri, bekæm
pe det, når det trænger sig på hos os og 
vise vilje til konstruktivt samarbejde om 
de mange nye opgaver, der venter på at 
blive taget op.

Herlovianeren siger her farvel til 
Bernt Johan Collet som forstander. Du 
tiltrådte med et væld af gode intentioner, 
og du satte dig selv ind for det, som du 
følte, var skolens vel. Forholdene var dig 
imidlertid imod, og du valgte derfor at 
træde frivilligt tilbage, da det nye fun
datstillæg var blevet kongeligt stadfæ
stet. Herlovianeren vil savne dig som en 
forstander, der fra først til sidst støttede 
bladets arbejde og gav det en fornem

melse af, at også det på sin beskedne 
plads betød noget i din opfattelse af det 
herlovianske univers. Tak! Du og din 
familie ønskes alt godt i fremtiden.

Herlovianeren siger endvidere farvel 
til Gert Olsen som Heis. Du havde dine 
ideer om rektors placering i stiftelsens 
helhed, og du fastholdt dem, til din ubø
jelighed kostede dig stillingen. Fra første 
færd i min redaktørtid viste du bladet stor 
opmærksomhed og støttede mig i løsnin
gen af min ny og uvante opgave, uden 
at du på nogen måde søgte indflydelse 
på, hvorledes den løstes. Du glemte al
drig bladet, når der var noget at berette 
om på skolen. Støttet af Mia viste du 
udstrakt gæstfrihed i den smukke rektor
bolig. Tak! Også du og din familie øn
skes alt godt i fremtiden.

Nu begynder en ny epoke for Herlufs
holm. Opgaverne for den nye forstander 
og hans bestyrelse er store, men de vil 
blive løst. Ikke mindst takket være den 
kendsgerning, at et uovertruffent kompe
tent lærerkollegium i en vanskelig tid 
trofast har gjort sit arbejde på smukkeste 
vis. Der er al mulig grund til, at vi gamle 
herlovianere bringer hørerne en stor og 
varm tak for deres indsats. Også direktø
ren og de øvrige ansatte skylder vi vor 
værdsættelse og tak for deres holdninger 
til stiftelsen i en svær tid. i
SENEST!
Som ny rektor er udnævnt cand.mag. 
Klaus Eusebius Jakobsen.
Nærmere i december-nummeret.

Trollemiddag 
Lørdag, 15. januar 1994. 
Nærmere i december-nummeret.

Generalforsamling 
Medio marts 1994. 

Nærmere følger.

Gert Olsen (’53) 
Rektor gennem 15 år, 

fylder 22. oktober 1993 
60 år.

Han og fin Bente meddeler at de i 
den anledning afholder reception i 

rektorboligen på Herlufsholm. 
Det sker mellem kl. 13 og 17. 

Alle er velkomne.
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Tillæg til fundats 
For 

Herlufsholm Skole og Gods
I tilslutning til den af Herluf Trolle og 
Birgitte Gøye den 23. maj 1565 opret
tede, af Kong Frederik II og Danmarks 
Riges Råd stadfæstede fundats og Bir
gitte Gøyes disposition af 22. marts 
1567 samt kongelig resolution af 21. 

juni 1856 oprettes følgende fundatstil
læg vedrørende styrelsen af Herlufs
holm Skole og Gods.

§ 1.
De beføjelser, der hidtil har været for
standerens, overgår til en bestyrelse på 
7 medlemmer. Den sammensættes så
ledes:
a) Forstanderen, der er bestyrelsens 

formand.
b) 2 medlemmer valgt af disciplenes 

forældre.
c) 2 tidligere disciple på skolen ("gam- 

melherlovianere").
d) 2 medlemmer, som er kyndige i hen

holdsvis forretningsforhold og jord
brugsdrift, og som har en fremtræ
dende position som enten selvstæn
dig erhvervsdrivende eller ansat i 
ledende stillinger.

§2.
Om udpegning af bestyrelsens med
lemmer gælder følgende:
a) Forstanderen, der fortrinsvis skal 

være "gammelherlovianer", indsæt
tes i og fritages for hvervet af Kon
gen. Bestyrelsen afgiver indstilling 
herom til Undervisningsministeriet.

Forstanderens funktionsperiode 
er 4 år. Bestyrelsen kan uden fore
læggelse for Kongen forlænge funk
tionsperioden med 4 år ad gangen.

Ekstraordinært fritages forstande

ren for hvervet, hvis mindst 5 med
lemmer af bestyrelsen finder ham 
uskikket til at varetage hvervet, eller 
finder, at han gør sig skyldig i alvor
lige fejl eller forsømmelser. I sådan
ne tilfælde gør bestyrelsen (uden 
deltagelse af forstanderen) indstil
ling til undervisningsministeren om 
forstanderens fritagelse for hvervet.

Til kongelig stadfæstelse indstil
les hofmarskal, kammerherre Søren 
Hasi und-Chri stensen indsat som 
forstander med virkning fra ikraft
trædelsen af nærværende fundats
tillæg.

b) De to forældrevalgte bestyrelses
medlemmer vælges for et skoleår ad 
gangen.

Straks efter hvert skoleårs begyn
delse indbyder bestyrelsen gennem 
rektor hver klasses forældre til et 
møde, hvor forældrene opfordres til 
at vælge en forældrerepræsentant. 
Bestyrelsen indkalder snarest deref
ter forældrerepræsentanterne til et 
møde, hvor der foretages valg af to 
forældre som medlemmer af besty
relsen. Valget sker ved almindeligt 
flertalsvalg, og således at hver for
ældrerepræsentant kan stemme på 
indtil to kandidater. De to, der opnår 
flest stemmer, er valgt.

Valgene gælder indtil forældrere
præsentanternes valgmøde det føl
gende år. Genvalg kan finde sted.

1 tilfælde af vakance i utide ind
kaldes forældrerepræsentanterne til 
valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Ved forældre forstås indehavere 
af forældremyndigheden.

De nærmere regler for valgene af 
f "ældrerepræsentanterne og foræl

drevalgte bestyrelsesmedlemmer 
fastsættes i et af bestyrelsen fastsat 
valgregulativ.

Regulativet for det første valg 
fastsættes af den første bestyrelses 5 
øvrige medlemmer, så snart de er 
udpeget.

c) De to repræsentanter for "gammel- 
herlovianere" bør have en fremtræ
dende placering i samfundet og væl
ges af bestyrelsen efter forudgående 
drøftelse med Herlovianersamfun- 
dets bestyrelse. Valget gælder for 4 
år ad gangen. Genvalg kan finde 
sted, dog således at ingen af disse 
medlemmer kan fungere mere end 8 
år i alt.

De to medlemmer vælges på 
skift, således at der ordinært sker 
valg om foråret i ulige årstal med 
gyldighed fra førstkommende sko
leårs begyndelse.

I tilfælde af vakance i utide væl
ges et nyt medlem for den afgåedes 
resterende funktionsperiode.

Som bestyrelsesmedlemmer, re
præsenterende "gammelherloviane- 
re", er fra fundatstillæggets stadfæ
stelse udpeget højesteretspræsident 
Niels Pontoppidan til udgangen af 
skoleåret 1994/9S og godsejer Mi
chael baron Rosenøm-Lehn til ud
gangen af skoleåret 1996/97.

d) De to erhvervskyndige medlemmer 
vælges af bestyrelsen for 4 år ad 
gangen. Genvalg kan finde sted, 
dog således at ingen af disse med
lemmer kan fungere mere end 12 år 
i alt.

De to medlemmer vælges på 
skift, således at der ordinært sker 
valg om foråret i ulige årstal med 
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gyldighed fra førstkommende sko
leårs begyndelse.

I tilfælde af vakance i utide væl
ges et nyt medlem for den afgåedes 
resterende funktionsperiode.

Som erhvervskyndige bestyrel
sesmedlemmer er fra fundatstillæg
gets stadfæstelse udpeget godsejer 
Frants greve Bernstorff til udgangen 
af skoleåret 1994/95 og direktør 
Lars Thuesen til udgangen af skole
året 1996/97.

Ad a)-d). Ansatte på Herlufsholm Sko
le og Gods og disses ægtefæller kan 
ikke vælges som bestyrelsesmed
lemmer.

§ 3.
Hvis et bestyrelsesmedlem ikke er fra
trådt forinden, afgår han med udgangen 
af den måned, i hvilken han fylder det 
antal år, der til enhver tid er fastsat som 
aldersgrænse for statens højeste tjene- 
stemænd.

§ 4.
Forstanderen oppebærer et efter hver
vets art og arbejdets omfang passende 
vederlag, hvis størrelse fastsættes af 
bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmed
lemmer er ulønnede.

Bestyrelsesmedlemmer får godtgjort 
direkte omkostninger ved bestridelsen 
af deres hverv.

Forstanderen disponerer over for
standerlejligheden.

§5.
Forstanderen indkalder bestyrelsen til 
møde 4 gange om året, og i øvrigt når 
et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
et flertal af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes med sædvanlig 
stemmeflerhed, jfr. dog 2 a), stk. 3, og 
16. Ved stemmelighed er forstanderens 
stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger fø
res en protokol, der underskrives af de 
medlemmer, der har deltaget i mødet.

Direktøren for Herlufsholm Skole 
og Gods og skolens rektor deltager i 
bestyrelsens møder, med mindre besty
relsen i de enkelte tilfælde bestemmer 
andet.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen ved en 

forretningsorden nærmere bestemmel
ser om udførelsen af sit hverv.

§ 6.
Bestyrelsen har den øverste ledelse af 
Herlufsholm Skole og Gods.

Den daglige ledelse påhviler under 
ansvar over for bestyrelsen henholdsvis 
skolens rektor og stiftelsens direktør.

§7.
Rektor ansættes og afskediges af besty
relsen. Ifølge gymnasieloven skal an
sættelsen af rektor godkendes af Un
dervisningsministeriet.

Skolens personale ansættes og afske
diges af bestyrelsen efter indstilling fra 
rektor. Bestyrelsen kan bemyndige rek
tor til at ansætte timelærere, vikarer og 
andet midlertidigt personale.

§8.
Direktøren ansættes og afskediges af 
bestyrelsen.

Ansættelse og afskedigelse af stiftel
sens personale, bortset fra skolens per
sonale, foretages af direktøren. Ansæt
telse og afskedigelse af ledende funk
tionærer kan kun ske ifølge aftale med 
forstanderen.

§9.
Rektor og direktøren refererer hver for 
sit virksomhedsområde til bestyrelsen 
og i det af bestyrelsen fastsatte omfang 
til forstanderen.

Bestyrelsen fastsætter i rektors og 
direktørens ansættelseskontrakter samt 
i generelle og specielle instrukser den 
nærmere afgrænsning mellem rektors 
og direktørens virksomhedsområder. 
Det skal herunder iagttages, at rektor 
har den kompetence, der ifølge skole
lovgivningen tilkommer ham.

§ 10.
Driften af skolevirksomheden skal fo
regå inden for rammerne af de bestem
melser, der fastsættes af Undervis
ningsministeriet med hensyn til betin
gelser for tilskud, regnskabsaflæggelse 
og revisor m.v.

For skolevirksomheden gælder i øv
rigt lovgivningens regler for private 
gymnasieskoler med grundskoleafde
ling.

§ H.
Stiftelsen tegnes af forstanderen eller 
af to bestyrelsesmedlemmer eller af et 
bestyrelsesmedlem i forening med di
rektøren.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12.
Stiftelsens regnskabsår er kalenderåret.

Som en del af stiftelsens samlede 
regnskab udarbejdes særskilt regnskab 
for skolevirksomheden (herunder kost
skolevirksomheden) med tilhørende lo
kaler. Det skal af dette regnskab frem
gå, at de offentlige tilskud, der ydes til 
skolevirksomheden tillige med en 
egendækning (skolepenge m.v.) ube
skåret indgår i skoleregnskabet.

§ 13.
Stiftelsens årsregnskab revideres af en 
statsautoriseret revisor, der antages af 
bestyrelsen. Desuden deltager i revi
sionen en anden revisor, der udpeges 
for 4 år ad gangen af Foreningen af 
statsautoriserede Revisorer; genudpeg- 
ning kan finde sted.

Det reviderede årsregnskab med be
styrelsens underskrifter og revisorernes 
påtegning indsendes til Undervisnings
ministeriet.

§ 14.
Fundatstillægget af 1. oktober 1970 
ophæves. Endvidere bortfalder den i 
fundatsen af 1565 omtalte patronats- 
myndighed, der oprindelig tilkom Dan
marks Riges Råd.

§ 15.
Der skal gennem Undervisningsmini
steriet søges kongelig stadfæstelse af 
nærværende fundatstillæg.

§ 16.
Fremtidige fundatsændringer kan ved
tages af bestyrelsen, når mindst 5 af 
dens medlemmer stemmer derfor, og 
skal derefter indsendes til godkendelse 
af Undervisningsministeriet, hvorefter 
der søges kongelig stadfæstelse.

Herlufsholm, den 3. juni 1993 
Kgl. stadfæstet 4. juni samme år

1117







Mit håb for Herlufsholm
Af 
forstanderen, 
Søren Haslund- 
Christensen

Med familien i udlandet og 
krigen og besættelsen som 
baggrund for min tid på 
Herlufsholm kom skolen til 
at betyde meget for mig og 
min udvikling.

Det var de mange gode 
indtryk og minder fra 7 år 
som dipel, der gjorde, at jeg 
med positive - men også kri
tiske- øjne har fulgt begi
venhederne og arbejdet på 
skolen mere eller mindre tæt 
i de mere end 40 år, der er 
gået, siden jeg blev student.

Jeg var glad og taknem
melig for, hvad Herlufs
holm havde givet mig. Jeg 
følte mig ikke som »hurra- 
herlovianer«, og havde ikke 
lyst til eller ambitioner om 
at få en mere direkte rolle i 
Herlufsholms fremtid.

Det var derfor først efter 
flere henvendelser fra un
dervisningsministeren og 
længere overvejelser, at jeg 
påtog mig at blive forstan
der og formand for bestyrel
sen i den nye ledelsesstruk
tur for Herlufsholm.

Jeg er i denne rolle på in
gen måde bundet eller forpligtet af den 
tidligere ledelse. Jeg ønsker ikke som ny 
forstander at føre mig frem som dommer 
over begivenheder eller beslutninger på 
skolen i de senere år. Jeg finder, at den 
nye ledelse først og fremmest skal satse 
på at muliggøre en udvikling på Herlufs
holm, som igen kan placere skolen som 
en af de bedste i landet og som et attrak
tivt alternativ til tilsvarende skoler i ud
landet.
Hele uddannelsesystemet står over for 
store udfordringer i disse år, og den nye 
ledelse på Herlufsholm må i første række 
koncentrere sig om at gøre skolen bedst 
muligt rustet til fremtidens krav.

De unge, der er og bliver diple i 90’erne, 
skal på Herlufsholm opleve en skole, 
som gør dem velegnede til at møde ud
fordringer og krav også i det næste år
hundrede. Skolen skal være et andet 
hjem, som giver tryghed og faste rammer 
for uddannelser af høj kvalitet, og aktivi
teter, som kan forme deres personlighed 
og udvikling iøvrigt. Et sted, hvor med- 
og modspil blandt kammerater, og hvor 
dygtighed, menneskeligt overskud og det 
gode eksempel fra lærere m.fl. kan være 
med til at præge dem.
Den allerede eksisterende målsætning 
for Herlufsholm, som både lærere, diple 
( igere ledelse har været med til 

at udforme, må indlednings
vis lægges til grund for ar
bejdet for og på skolen.
I den nye ledelse har foræl
drene også fået medbestem
melse. Dette har åbenbart 
været et længe næret ønske, 
og jeg håber, at ønsker og 
opfattelser fra flest mulige 
forældre eller forældregrup
per kan få indflydelse på le
delsen fremover.
Det bør også være et mål at 
få personalet på skolen, og 
især lærerne, inddraget i le
delsen, således at de føler et 
medansvar, og således at det 
store potentiale, som ligger 
i lærerstaben, kan blive ud
nyttet til fulde.
Det har altid været et ønske, 
at diplene skulle udvikles til 
selvstændige og frie unge 
mennesker, og det opnås 
bedst ved at give dem an
svar og opgaver og lytte til 
deres meninger.
Præfektsystemet - når det 
virker efter hensigten - har 
haft dette mål. Den nye le
delse bør også udvikle andre 
måder til at medinddrage 
diplene i arbejdet for sko
lens liv og fremtid.
Jeg finder, at diplene, lærer
ne og personalet på skolen i 
en vanskelig overgangspe
riode har gjort en stor og 

prisværdig indsats for at videreføre ud
dannelsen og livet på Herlufsholm på en 
hensigtsmæssig måde.
Jeg håber, at alle gode kræfter nu kan 
mødes i et godt samarbejde om uddan
nelsen og det øvrige arbejde og livet på 
skolen.
Når dette sker, bør Herlufsholm igen kun 
finde plads på avisernes forsider som den 
gode skole, den er, og fortsat arbejder for 
at blive ved med at være.
En kostskole, der, i en tid med store æn
dringer og udfordringer, på bedste måde 
kan uddanne og forme nye generationer 
af diple, som - lige som jeg - kan tænke 
tilbage på skoleårene med glæde.
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Herlufsholms Bestyrelse
Repræsenterende Gamle Herlovianere:

Niels Pontoppidan, højesteretspræsident. Født 1930, student 
1949, cand.jur. 1956, LLM Harward University 1960. Ansat 
i Justitsministeriet 1956-82, derefter i Højesteret, først som 
dommer, fra 1991 som præsident. 1984-93 formand for 
Herlufsholmfonden. Bestyrelsesmedlem. Herlufsholm til 
udgangen af skoleåret 1994-95.

Michael J. baron Rosenørn-Lehn, godsejer. Født 1949. 
realeksamen 1968, praktisk og teoretisk landbrugsuddannelse 
i England, Frankrig og Danmark, agrarøkonom fra Næsgaard 

Agerbrugsskole 1974. Overtager Oreby og Rodsnæs 1970. 
Starter 1975 Driftsinteressentselskabet Oreby og Berretzgaard 

Godser sammen med broderen Frederik (’66). Bestyrelses
medlem, Herlufsholm til udgangen af skoleåret 1996-97.

Repræsenterende Erh vervskyndighed:
Lars Thuesen, senior vicepræsident og finansdirektør i SAS 
Gruppen, medlem af koncernledelsen. Født 1956, student 
1974, cand, polit, (økonom) 1981. Ansat i Privatbanken 
1978-89, fra 1988 som underdirektør. Ansat 1989 i SAS, fra 
1991 og fremdeles i ovennævnte stilling. Bestyrelsesmedlem 
i Herlovianersamfundet 1974-89, i Herlufsholmfonden 
1986-93. Bestyrelsesmedlem, Herlufsholm til udgangen af 
skoleåret 1996-97.

Frants greve Bernstorff, godsejer, borgmester. Født 1954, 
efter 5 år på Herlufsholm, incl. I .G, afsluttet sin gymnasie

uddannelse i 1973 som international bacceleaureate fra United 
World College of the Atlantic. 1978 HH fra Niels Brock, 1981 

HD, regnskabsvæsen, fra Odense Universitet, 1983 MBA fra 
Stanford University. Overtaget Gyldenstccn 1983. Indvalgt i 

Bogense Byråd 1986. borgmester fra 1990. Beslyrelsmedlem, 
Herlufsholm til udgangen af skoleåret 1994-95.

Repræsenterende Forældre:
Claudia Sehestedt Juul, født 1944, firedobbelt herlovianer- 
mor. Sønnen Christian går nu i 8. klasse. Tidligere er tre 
døtre dimitterede, nemlig Caroline (’85), Ann-Sofie (’88) og 
Amalie (’90).

De to forældrerepræsentanter er valgt for skoleåret 1993-94:

Frederik baron Wedell-Wedellsborg, født 1940. Uddannet 
i ØK (Danmark og USA). Har været økonomidirektør og 

adm. direktør i større internationale virksomheder. Nu adm. 
direktør i Falck Teknik/Mcisner A/S.Far til Mikael i I .g.m.
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En vurdering af ændringerne
Af fhv. forstander
Aage Wolff-Sneedorff (39’)

Det ulykkeligste, som er sket på Herlufs
holm i de senere år, er efter min mening, 
at forstanderstillingen er nedlagt, og at 
fundatsen er ændret så voldsomt. Ingen 
af delene havde været nødvendig. Jeg 
havde, ligesom min forgængere, et lyde
frit samarbejde med myndighederne, 
som var tilfredse med at kunne forhandle 
med een person, som alene havde ansva
ret for skolen. Jeg har en begrundet for
modning om, at det kunne have fortsat i 
årevis - naturligvis forudsat, at forstande
ren havde været til at forhandle med.

Også for mig har det været et meget 
trist år. Jeg har heldigvis modtaget man
ge venlige tilkendegivelser. Kun 2 ube
hagelige breve har jeg fået - fra brdr. 
B.J. og P.F. Collet. Det har ikke kunnet 
undgå at påvirke mig, at der er fremsat 
mange usandfærdige påstande om min 
indsats som forstander.

Jeg er blevet bebrejdet, at jeg forvalte
de de vitale anliggender vedr. gods- og 
formueforvaltningen for dårligt. Det var 

ganske vist Gert Olsen, som fik skudt det 
i skoene, men da jeg aldrig drøftede de 
spørgsmål med ham, kan kritikken natur
ligvis kun rettes mod mig.

Det er lykkedes for Collet at få over
bevist lærerne om, at de havde et dårligt 
samarbejde med mig. Det var ikke mit 
indtryk. Tværtimod havde jeg et udmær
ket samarbejde med dem, ikke mindst 
med tillidsmændene.

Disse oplysninger fik jeg først medde
lelse om måneder efter at de var fremsat, 
og jeg havde derfor ikke mulighed for 
at tage til genmæle. Kammeradvokaten 
bygger en væsentlig del af sin indstilling 
på, at han stadig tror på dem, ikke mindst 
at Gert Olsen spillede forstander. Kam
meradvokaten burde have undersøgt sa
gen, når han kommer med en så klar 
udtalelse.

Det var en katastrofe, at Gert Olsen 
blev afskediget den 1. september 1992. 
Mere end nogen anden havde han æren 
af, at skolen op igennem 80’erne blom
strede voldsomt op. Efterhånden blev der 
ikke andet tilbage af begrundelsen end 
»samarbejdsvanskeligheder«. Dem mær

kede jeg intet til, men jeg dikterede ham 
heller ikke, hvad han skulle gøre inden 
for sit selvstændige, pædagogiske områ
de. Vi nøjedes med at drøfte forholdene. 
Undervisningsministeriet havde ind
stændigt advaret mod afskedigelsen, da 
de havde fuld og usvækket tillid til rek
tor. Det havde alle betydende kredse 
også. Ikke desto mindre bestemte Collet 
enerådende, at han skulle afskediges.

Jeg vil meget håbe, at den nyvalgte 
bestyrelse hurtigt må få bragt forholdene 
på skolen i orden igen, så den atter kan 
få sin glorværdige plads blandt skolerne 
og nyde den respekt, der altid har stået 
om den. Det skulle der være gode mulig
heder for. Økonomisk blev skolen op 
gennem 80’erne så konsolideret, at de 
dispositioner, som er foretaget i de sene
re år, ikke har kunnet rokke væsentligt 
ved skolens gode økonomi.

Jeg håber, at Herlufsholm må gå en 
god fremtid imøde i 2’den del af sin hi
storie. Hvis den bliver ledet af personer, 
som drives af kærlighed til skolen og kun 
vil skolens vel, skal det nok gå godt. 0

Rektors dimissionstale 1993
Studenter og dimittender fra 10. klasse!
Allerførst et hjerteligt til lykke med en 
vel overstået eksamen. Det er tradition 
ved denne lejlighed at citere fra Juel 
Møllers sang til dimittenderne fra 1939:

»Herlig frihed lutr I fået, 
men hvad liv er det 1 venter?«

Til lykke med friheden. Efter henholds
vis 10 og 12 års skolegang er der ingen 
tvivl om, at det er den, I først og frem
mest tænker på. Nu skal der festes, nu 
skal friheden fejres.

Men der vil formentlig kun gå ganske 
kort tid, så melder spørgsmålet sig: Hvad 
liv er det, I venter?? Og for at omskrive 
Kennedys berømte ord: Hvad venter li
vet sig af jer?

Studenterne har i år haft mulighed for 
til skriftlig dansk at skrive om Carsten 
Jensens betragtninger over det at rejse. I 
mange af de besvarelser, jeg har haft den 
mere eller mindre tvivlsomme fornøjelse 

at rette, skriver studenter over hele landet 
om, at det allerførste, de skal, når studen
terfesterne er overstået, det er, at de skal 
ud at rejse.

Men Carsten Jensen kommer i sine 
betragtninger også ind på det, han kalder 
dannelsesrejsen. Dannelsesrejsen var et 
dominerende indslag - i hvert fald for 
den økonomisk bedre stillede del af be
folkningen - i det 19. årh. Vi møder en 
forløber for den hos Holberg, som gør 
grin med den i Jean de France. Efter et 
par måneder i Frankrig har Hans Frand
sen både skiftet navn og glemt at tale 
dansk. Det der er galt ved Jean de France 
er dog ikke, at han rejser udenlands - det 
gjorde Holberg selv i stor udstrækning - 
men at han i mødet med det fremmede 
helt glemte sit eget og sig selv.

Og trods Jean de France blev dannel- 
s ligevel et bærende led i dansk
kultur: H.C. Andersen, Thorvaldsen, alle 
rejste de ud, før de besindede sig på, 

hvad det var for et liv, de ventede, og 
hvad verden ventede sig af dem.

Svarende til dannelsesrejsen eksistere
de dannelsesromanen som en fremtræ
dende litterær form. Dens grundskema 
var treleddet: Hjemme - hjemløs - hjem. 
Disse tre etaper markerede en opfattelse 
af menneskets udvikling: Vi starter med 
vores opvækst, med den socialisering der 
finder sted i hjemmet og i skolen, ikke 
mindst på en kostskole som Herlufs
holm.

Med afslutningen af det første livsfor
løb forlader det unge menneske de tryg
ge rammer for at finde sit eget ståsted, 
sin egen mening med livet. Betegnelsen 
for den anden fase, »hjemløs«, hentyder 
til, at det er en fase, der ofte er præget 
af protest mod de holdninger og syns
punkter, man har forøgt at præge det 
unge menneske med. Men gennem kam
pe, nederlag og sejre (forhåbentlig i den 
rækkefølge) erhverves den dannelse, der 
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atter fører personen »hjem«, men nu på 
et højere og klogere niveau end udgangs
positionen.

Denne trefasede udvikling byggede på 
en tro på, at der var faste, urokkelige 
værdier i tilværelsen, som man nok i ung
dommens overmod kunne tvivle på, men 
som man alligevel til syvende og sidst 
fandt bekræftet via sit eget levnedsløb.

Ikke alle dannelsesromaner fastholder 
imidlertid den positive udvikling. Og 3 
af den europæiske litteraturs berømteste 
værker minder her forbløffende om hin
anden. Det drejer sig om Goethes »Fa
ust«, vor egen Paludan-Miillers »Adam 
Homo« og den norske dramatiker Henrik 
Ibsens »Peer Gynt«.

Peer Gynt er fra 1867 og er altså skre
vet på overgangen mellem den romatiske 
og naturalistiske periode, og i sit opgør 
med romantikkens trang til drømmeri og 
sværmeri involverer og udleverer den en 
række romantiske effekter som trolde og 
sfinxer.

Vi møder første gang hovedpersonen 
som 20-årig - hvilket bl.a. viser os, at 
puberteten dengang satte væsentlig sene
re ind end i dag. Som 20-årig lever Peer 
Gynt stadig hjemme i en fantasi- og 
drømmeverden, til stor bekymring for sin 
moder. Hun nærer enhver forældres be
kymring: hvad skal der dog blive af ham?

På et tidspunkt stikker Peer af hjem
mefra og kommer til Dovregubben. For 
at få Dovregubbens datter og det halve 
rige, må han lære, hvad forskellen er 
mellem mennesker og trolde.

Og den forskel består ifølge Dovre
gubben i, at
Derude under det skinnende hvælv 
mellem mænd det hedder: »Mand vær 
dig selv!«

Herinde hos os mellem troldenes flok 
det hedder: »Trold, vær dig selv - nok!«

Den afgørende forskel ligger i ordet 
»nok«, og det er dette »nok«, der er trol
dens betingelse, som Peer efter nogen 
betænkning går ind på. Også en række 
andre betingelser går han villigt ind på, 
og først da Dovregubben vil ridse ham i 
øjet, så han kan se verden på samme skæ
ve måde som troldene, gør han oprør og 
flygter.

Dernæst møder han fabelvæsenet 
»Bøjgen«, der på Peers svar om, hvem 
han er, svarer: »Mig selv, kan du sige det 
samme?« Men af Bøjgen får han også 
rådet »gå udenom«, og det følger han i 
den forstand, at hver gang han møder en 
forhindring, en udfordring, så tager han 

den ikke op men forsøger at finde en an
den vej, så han undgår konfrontationen.

Heri minder han på mange måder om 
Paludan-Miillers Adam Homo, og som 
for Adam Homo fører rådet om at »vige 
udenom« også for Peer Gynt til, at han i 
den mere overfladiske verdens øjne får 
succes.

På et tidspunkt opholder Peer sig i 
Ægypten, og i et internationalt selskab 
bliver han spurgt, hvortil hans megen rig
dom skal bruges, og han svarer: 
»Det er jo skrevet eller sagt 
etsteds, jeg mindes ikke hvor, 
at hvis du vandt den ganske jord, 
men selv dig tabte, var din vinding 
kun krans omkring en kløvet tinding. 
Så står der eller noget sligt;«

Men på spørgsmålet om, hvori dette 
Peer Gyntske »selv« består, må han give 
fortabt.

Efter flere sælsomme oplevelser ven
der Peer som gammel mand hjem til 
Norge, men skibet, han sejler med, forli
ser undervejs, og Peer mister alt. Ukendt 
og fattig møder han sine landsmænd.

Og her møder han »Knappestøberen«, 
endnu en symbolsk skikkelse, hvis opga
ve det er at hente dem, der skal dø, og 
støbe dem om.

Peer stedes for knappestøberens dom: 
han er ingen stor synder, men heller in
gen særlig fortjenstfuld person. Kort sagt, 
han er som vi mennesker er flest. Knap
pestøberen forkynder dommen: 
»Peer Gynt skal du fordre
Han har budt sit livs bestemmelse trods. 
I støbeskeen med ham som mislykket 
gods«.

Peer forsøger nu desperat ved at opsø
ge sit livs bekendte at modbevise knap
pestøberens dom, at han skulle være mis
lykket gods, men forgæves: alle vidner 
om, at han har levet sit liv efter Dovre
gubbens: »At være sig selv nok«.

Her burde - kunne man mene - Ibsens 
Per Gynt så slutte med, at Peer blev støbt 
om, men som også i Goethes Faust og 
Paludan-Miillers Adam Homo træder 
kærligheden i sidste øjeblik ind på sce
nen, og ved den elskede kvindes hjælp 
lykkes det Peer som Faust og Adam 
Homo at undgå fortabelsen.

I et andet af sine stykker, Vildanden, 
taler Ibsen om det, han kalder »den ideel
le fordring«, og hermed mener han det 
krav, som vi alle har lyst at stille til os 
selv i mødet med tilværelsen - hvis det 
da ikke var så pokkers besværligt.

Ibsens »ideelle fordring« til mennesket 

kan ud fra Peer Gynt bestemmes som 
kravet om at være sig selv, forstået i 
modsætning til at være sig selv nok.

Herfra kunne der trækkes mange lini
er, ikke mindst til Herluf Trolles berømte 
ord om, at de gyldne kæder forpligter. 
Forpligter til ikke at være sig selv nok, 
men derimod meget gerne til at være sig 
selv.

Selv om temaet fra Peer Gynt er over 
100 år gammelt, er det ikke uaktuelt - det 
er i øvrigt også kun få år siden, stykket 
sidst blev opført i København.

Her i 1993 er temaet taget op af Hen
ning Silberbrandt i hans bog »Den dan
ske Syge«. Henning Silberbrandt, der i 
øvrigt var lærer på Herlufsholm fra 1968 
til 1972, beskæftiger sig i denne bog 
med, hvad han kalder den danske selv
forståelse. Meget forenklet og ganske 
ironisk karakteriserer Silberbrandt den 
danske selvforståelse således: »dan
skerne fremstår i egen selvforståelse som 
en nation af djærve fribønder, der bruger 
deres sunde fornuft og løser problemerne 
ved en åbenhjertig snak omkring gade
kæret, hvorefter de går hver til sit«.

Efter Silberbrandts mening er dan
skerne - i måske enestående grad? - ka
rakteriseret ved troen på at være noget 
helt særligt og dermed ved netop at være 
sig selv nok.

I en tid, hvor verden ligger åben som 
aldrig tidligere, er det den danske selvfor
ståelse, at omverdenen ganske vist kan 
lære meget af os: vort velfærdssamfund, 
vor uddannelsespolitik osv., men at det 
er meget lidt, vi kan lære af verden. Vi 
er - igen ganske generelt sagt - tilbøjelige 
til at være os selv nok.

Her kan jeg kun håbe, at Herlufsholm 
har præget jer alle i en anden retning, at 
vi ved både sammensætningen af elever
ne, hvoraf mange af jer jo har en uden
landsk baggrund, og ved hele den atmos
fære, I har tilbragt de sidste og måske 
afgørende ungdomsår i, har fornemmet 
den tradition, vi her på Herlufsholm læg
ger vægt på: At det at være herlovianer 
nok er en fordel, men en fordel der for
pligter. Forpligter til ikke som Peer Gynt 
at vige udenom, at undgå de besværlige 
udfordringer, men til at tage dem op.

Kære dimittender. Hvor I end drager 
hen, og hvad I end vil beskæftige jer 
med, er det mit ønske for jer, at I ikke 
vil være jer selv nok, men jer selv. Så vil 
I heller aldrig ryste for mødet med 
»knappestøberen«
Til lykke åi-gang 93! □
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Herlufsholms studenter 1993
Andersen, Bjørn Lund. Andersen, Marlene. Bardram, Maria Cæcilia. Beckmann, David Halberg. Hansen, Martin Kristejn. 
Hansen-Nord, Camilla. lermiin, Cindie Caroline. Jensen, Karen Lise. Jonquieres, Natascha de. Kann-Rasmussen, Astrid. Krogh, 
Annemette Rosberg. Leitao, Suzanne Waage Borges. Neubert, Simon. Ogstrup-Pedersen, Lykke Christence Kann. Olsen, Katrine 
Possing. Ostenfeld, Peter Nicholas Worsøe. Paustian Jeppe. Pedersen, Søs Majbritt Søndergaard. Petersen, Mads Christian 
Damgaard. Raabymagle, Peter. Reventlow-G . atrick-Heini J. Sebbelov, Catherina Abbotts. Shargawi, Omar Jarl Munir. 
Westergaard, Lene. Boeskov, Peter Johannes. Christensen, Kaare Sebber. Collet, Carl-Johan G.H. Dalby, Michael Rønning. 
Elverdam, Rasmus Munk. Engel, Lilan Elsebet. Fischer, Lars Kølsen. Frederiksen, Pia Holmgaard. Hage, Christoffer. Hansen,

1124



Herlovianersamfundet ønsker hjerteligt til lykke 
Quod felix faustumque sit

Malene Schrøder. Hansen, Martin Hart. Jensen, Ann Karina Østergaard. Kass, Susanna Vanida. Larsen, Michael Kjærgaard. 
Madsen, Christel Breum. Mortensen, Marie Christine Nymark. Nielsen, Luise Schmidt. Nielsen, Ulrich Lorentz. Petersen, Stig. 
Raahauge, Pernille Josephine. Rasmussen, Thomas Friis. Reimer, Michael. Skov, Anders. Topp, Patrick. Wallin, Michael Pihl. 
Amdrup, Henrik Nicolai. Buchholtz, Jesper Rexen. Bundgaard, Casper. Elverdam, Hans Munk. Fjeldsøe-Nielsen, Hans. Foghsgaard, 
Ivar Malte. Frahm, Nicolai Sundø. Heering, Gregers Adam. Jensen, Jesper Kenneth Østergaard. Johansen, Morten Stæhr. Juul, 
Christian. Jægersborg, Sanne Friis. Kraft, Ole Bjørn. Martinussen, Jan Carlo. Mortensen, Allan. Nikolajsen, Jeppe. Pedersen, Anne 
Juel. Petersen, Tina Malling. Ponsbek, Marc. Sehestedt Juul, Camilla. Storni, Andreas Christian.
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F orældre-talen 
ved dimissionen 
på Herlufsholm,
Af Peter Heering, Sen.

Da jeg for nogen tid siden blev anmodet 
om at sige et par ord på forældrenes veg
ne her i aften, blev jeg naturligvis både 
glad og beæret.

Efter mange års nær tilknytning til 
Herlufsholm og stedets traditioner ved 
man, at en sådan opfordring ikke frem
sættes uden, at nogen har vendt tanken 
en gang eller to, særlig, når det drejer sig 
om en så barbarisk ikke-herlovianer, som 
mig. Ved nærmere eftertanke blev jeg da 
også lidt urolig - ville jeg, som ikke har 
tilbragt en væsentlig del af min ungdoms 
fagreste stunder under streng disciplin i 
disse smukke omgivelser, på rette vis 
være i stand til at tolke de tanker, som i 
aften fylder den forældrekreds, som sid
der her og ser så stolte og glade ud? - det 
er ikke til at vide, men jeg kan da efter 
bedste evne prøve.

Siden 1979 har min kone og jeg været 
faste leverandører til Herlufsholms elev
kasse. Fire styk er det blevet til i årenes 
løb, og da vor student i dag er sidste 
ombæring, kan man jo godt være lidt 
bekymret for skolens fremtid. Så allerede 
her må jeg apellere til også studenterår
gang 1993 og sige: Herlufsholm forven
ter, at enhver gammel elev vil gøre sin 
pligt, om ikke i dag, så på et senere tids
punkt i tilværelsen - at skaffe en ny gene
ration elever, det er da det mindste, man 
kan gøre for sin gamle skole.

Selv om jeg ikke selv har trådt barne- 
eller andre sko på Herlufsholm, så har 
min kone og jeg gennem vore fire børn 
og min kones nære tilknytning til stedet 
gennem sine balletaktiviteter efterhån
den tilegnet os en ganske god fornem
melse af, hvorledes livet udfolder sig bag 
de røde mure. Vore børn har ikke sladret 
om alle detaljer, men vi er blevet ret gode 
til at gætte om det, som ikke bliver sagt, 
og det er jo ikke så lidt.

Det interessante er, at når min kone 
og jeg sammenligner beretningerne fra 

vore fire børn: »Herlufsholm ifølge Chri
stel«, »Herlufsholm ifølge Peter«, »Her
lufsholm ifølge Christoffer« og »Her
lufsholm ifølge Gregers« så aner man jo 
nok, at den beskrevne institution er den 
samme i alle fortællinger, men beskrivel
sen er, bortset fra visse fællestræk, præ
get af en individuel opfattelse og de øjne, 
som ser - den person, som oplever. Her
lufsholm rummer for den enkelte en me
get personlig oplevelse. Det har at gøre 
med gemyt, med hvem der er ens kam
merater, hvem der er ens lærere, om man 
kan lide maden og om sidekammeraten 
snorker, har sure tæer, eller på anden 
måde er en belastning på nært hold og i 
det daglige - i det hele taget, om man kan 
lide lugten i »Trollebageriet«.

For at fungere som en god kostskole 
kræves der mange ting, men to er særlig 
vigtige: Dagligdagen må være i så faste 
rammer, at der er plads til alle, disci
plinen sådan, at hensynet til andre går 
forud for alt andet. Men det må ikke have 
en sådan karakter, at individets ret til at 
være sig selv, til at være anderledes, af
skaffes. Tværtimod - der skal også være 
plads til at dyrke såvel den sære som det 
særlige.

Det er ikke nogen let balance. Det 
kræver takt og indlevelse fra både lære
res og elevers side. Det skal ikke være 
noget man snakker om hele tiden - det 
skal bare være sådan - en holdning. Her
lufsholm baserer sig på næsten 450 års 
traditioner. Traditioner, som har overle
vet og vil overleve, fordi de har indhold. 
Hvis en tradition ikke har det, skal den 
afskaffes. Ikke enhver overlevering for
tjener at blive ophøjet til tradition. Birgit
te Gøye vidste så godt som nogen, at 
man måtte forandre sig med tiden, men 
ikke miste sin sjæl af syne på vejen.

At sammenhold gør stærk, og at snav
set linned vaskes bedst bag lukket dør. 
Sådan var det, og sådan bliver det forhå
bentlig snart igen.

Mange af vore studenter spørger nok 

sig selv, også her i festens stund: »Hvor
dan skal jeg kunne leve uden alt dette - 
alt hvad jeg elsker, alt, hvad jeg hader. 
Mine medsammensvorne, tragedier, glæ
der, sejre og nederlag. Fællesskabet i lyst 
og nød, det fællesskab, som har været 
min rede siden den første skræmmende 
dag?«. Dertil kan jeg kun sige: Glæd jer 
over hvad I lærte og oplevede, ikke 
mindst på disse områder. Glæd jer over 
at drage herfra med bevidstheden om, 
hvad sådanne ting betyder og påtag jer 
ansvaret for at genskabe dem i jeres kon
takt med de mange, som I vil møde sene
re i livet. Møde med en »trollesplint« i 
øjet. Hæg om de venskaber I tager med 
herfra, men husk, at der også er venner 
at finde andre steder, hvor I end måtte 
befinde jer i verden på livets vej. I har 
lært, hvilke kvaliteter I skal kigge efter, 
når I søger ægte venner.

Vi forældre har i sandhed meget at 
sige tak for i aften.

Tak til skolen og dens lærere for, hvad 
I lærte vore børn.

Tak, fordi I tog jer af dem på en varm 
og god måde, gav dem tryghed, uden at 
tage dem fra os - deres forældre.

Tak, fordi I uddelte de klap og stryg, 
som nu engang er nødvendige for at hol
de moralen og kampmodet oppe.

Tak fordi I lyttede til deres bekymrin
ger og ideer.

Tak fordi I grinede med dem og ad 
dem og lod dem grine ad jer, når tiden 
var til det.

Sidst, men ikke mindst - tak fordi vi 
forældre måtte være med i » Trollefami- 
lien« gennem vore børn og i kontakten 
med skolen og dens lærere. For os, som 
med det sidste barn hernede, i dag siger 
farvel, er det også en mærkelig dag. Tak 
for alt, hvad også vi får med hjem - og 
måske siger vi slet ikke farvel, men på 
gensyn, når næste generation forhåbent
lig genoptager leverancen af »Trolleun- 
ger«.

Vi ønsker årets studenter mange glæ
der, megen lykke og succes, hvilke veje 
de nu måtte ønske at udforske i deres 
fremtidige gøremål.

Men særligt vil jeg ønske Herlufsholm 
en god, konstruktiv og rolig fremtid. Til 
glæde for endnu mange generationer af 
elever, lærere, forældre og samfundet i 
almindelighed. Må jeg bede de tilstede
værende rejse sig og med mig udbringe 
et trefoldigt leve for skolen med disse 
ønsker indbygget - og det skal være højt.

□
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Dagspressen gav enøjet 
skildring af Herlufsholm-sagen
»Bag linierne«, som er et organ for ledende journalister under Dansk Journalist
forbund, bragte i juni nummeret 1993 nedenstående betragtninger af Bent Værge.

En næsten enslydende dagspresse lod 
sig totalt blænde i sagen om den fyrede 
rektor for Herlufsholm Skole. Stort set 
alle journalister optrådte som advokat for 
den ene part - uden at fatte, hvad sagen 
reelt drejede sig om.

Den danske offentlighed kunne i efter
året 1992 følge med i pressens føljeton 
om skærmydslerne på Herlufsholm Sko
le ved Næstved. Skolen for »rige folks 
dumme børn« var dagligt i overskrifter
ne, og det var rigtig guf for de frokost
aviser, der lever af forenklinger, person
fiksering, følelsesbefamling, helte og 
skurke.

Sagens kerne var i al sin korthed, at 
skolens forstander Bernt Johan Collet, 
havde fyret skolens rektor, Gert Olsen, 
fordi denne på mange måder obstruerede 
forstanderens arbejde, hvortil kom, at 
rektor var særdedes upopulær i lærer
flokken.

Den historie skrev pressen imidlertid 
ikke, bortset fra Weekendavisen i en en
kelt artikel. Derimod kørte hele den øvri
ge presse frem med skyts mod forstande
ren, der blev skildret som den helt store 
skurk, hvorimod rektor Olsen blev frem
stillet som noget nær den store folkehelt, 
der helt uretfærdigt var blevet offer for 
en forstanders enevælde.

Angrebene føg afsted dag efter dag 
med hadefulde og latterliggørende ud
sagn om »den fine aristokrat«, Bernt Jo
han Collet. Han havde ikke som Gert 
Olsen et folkeligt navn, en folkelig på
klædning og forstod ikke at sælge sig 
selv i medierne.

Kysse chefens fødder
For journalister burde det høre til selv

følgelighederne, at man ikke fremfører 
ensidige og uvederhæftige meninger af 
privat karakter i sine reportager. Men i 
sagen om den fyrede Herlufsholm-rektor 
svigtede så godt som hele den danske 
presse, der gik efter den bekvemme, 
helte/skurke-historie.

Specielt Ekstra Bladet kørte et formi

dabelt og helt ukritisk parløb med den 
ene part (Olsen) - vendt mod den anden- 
(Collet).

I bladet kunne den undrende offentlig
hed i efteråret ’92 læse, at Gert Olsen 
blev »brutalt fyret på gråt papir af sko
lens magtfulde og enevældige forstan
der«... og at rektor blev »slagtet, fordi 
han ikke ville bøje sig i støvet og kysse 
chefens fødder«.

Det stod der virkelig. Vel at mærke 
ikke i en redaktionel kommentar, men i 
det, der skulle forestille at være journali
stik, en nyhedsartikel, et referat af et 
hændelsesforløb.

Da sagen mere og mere forekom mig 
at være for grotesk i al sin ensidighed, 
valgte jeg at lave en større dybdeborende 
baggrundsreportage om hele sagen, her
under rektors karriereforløb og udviklin
ger på skolens lærerværelse og meget 
andet gennem årene - til brug for et andet 
medie, der købte historien.

Den viste sig i chokerende klarhed at 
være et afskrækkende eksempel på, hvor 
galt det kan gå, når pressens repræsen
tanter ikke orker, ikke ønsker eller »ikke 
har tid« til at lave seriøs, undersøgende 
journalistik.

Specielt Ekstra Bladet lod sig i ek
strem grad manipulere af den ene part, 
øjensynligt fordi denne part (in casu: rek
tor) kan virke karismatisk charmerende 
og let at snakke fornøjeligt med - modsat 
den anden, mere tilknappede part, der 
blev kaldt »krigsherre«, »dinosaurus« og 
»arrogant« og meget andet.

Samtlige dagblade valgte den lette løs
ning: At køre historien som advokat for 
den nu fyrede rektor, Gert Olsen, der fik 
adskillige meter spalteplads til at rette 
angreb mod forstanderen.

Sprang kilderne over
Intet dagblad havde øjensynligt res

sourcer til at åbne for de pressesky lære
res udsagn om sagen. Rigtigt er det, at 
lærerne generelt ikke ønskede at udtale 
sig. Men det er dog for svagt af journali

ster, at de ikke formår at grave dybere 
end blot at ringe til lærerrådsformanden 
og spørge, om han har en kommentar. 
Det havde han ikke. Det affandt pressen 
sig med!

Jeg skal ikke på dette sted gøre rede 
for, hvordan det lykkedes mig at komme 
i åben snak med flere ansatte på stedet, 
da jeg skal respektere mine kilders udtal
te krav på kildebeskyttelse.Men kan man 
ikke få folk til at udtale sig på en måde, 
må man dog i fagets hellige interesse 
gøre andre krumspring og komme ind til 
sagens kerne. At det lykkedes mig - i al 
beskedenhed - kan man læse i bogen 
»Det gik dem ilde« (Forlaget Sporskiftet, 
1993).

Lærere bifaldt fyringen
Så hvad offentligheden ikke har hørt 

før nu er, at skolens majoritet af lærere 
karakteriserer rektor Gert Olsen med ud
tryk, der ikke lader Ekstra Bladet’s vur
deringer af Collet noget tilbage.

Journalisterne på aviserne end ikke 
antydede, at lærerne i stort set samlet 
flok bakkede op om fyringen - og at de 
bifaldt ansættelsen af den konstituerede 
rektor, Jørgen Hvidtfeldt Nielsen. Pres
sen har forbigået i tavshed, at lærerne 
konsekvent har følt sig utrygge ved rek
tor Olsen, siden han tiltrådte i 1977 - til 
lærerkollegiets umådelige undren.

Citat: Rektors magtfuldkommenhed 
og lunefuldhed medfører, at ingen tør 
sige ham imod. Alle almindeligt tænken
de mennesker kan godt se, at han er ude
mokratisk, men udadtil har han formået 
at fremstå som den store, urokkelige og 
ufejlbarlige leder, siger en lærer.

Den tidligere forstander, Aage Wolff- 
Sneedorff, har udtalt, at han havde »et 
fortrinligt samarbejde« med rektor. Det 
har man moret sig en del over i lærerkol
legiet på skolen, hvor det er en kendt sag, 
at nævnte herre nærmest var et »gummi
stempel« for rektor.

Det indebar, at rektor Olsen tilranede 
sig mere og mere magt, som han ikke 
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havde i henhold til sin ansættelse, An
sættelseskontrakten taler om, at rektor er 
den pædagogiske leder, mens forstande
ren har det administrative og økonomi
ske ansvar. Gert Olsen ville imidlertid 
ikke afgive magt, han havde taget sig, 
men sendte i stedet den ene klageskrivel
se efter den anden afsted til sin partifæl
le, den nu forhenværende undervisnings
minister Bertel Haarder (V) med kritik 
af sin overordnede, Bernt Johan Collet.

Mere research
Men - i pressens version blev dette 

tværtimod til, at forstanderen ville tilrane 
sig magt.

Pressen overså fuldstændig at såvel 
forstanderen som lærerne i enighed valg
te at passe deres arbejde, så der kunne 
komme ro på arbejdspladsen. At ingen 
ville stå frem og udbrede sig til de jour
nalister, der fra første øjeblik havde valgt 
side for den rektor, som lærerne kun for
agtede og frygtede, fik pressen til helt at 
opgive at komme ind på lærerne for at 
høre deres version. Journalisterne havde 
ikke psykologisk evne til at tale med aka
demikerne, der oven i købet kunne risi
kere deres stilling i tilfælde af, at under
visningsministeren alligevel ikke ville 
godkende den længe ventede fyring af 
rektor. Og så gav journalisterne op.

At journalisterne ikke lugtede lunten 
og gjorde deres arbejde ordentligt er en 
skamplet. Det undrer næppe nogen, at 
Ekstra Bladet fra start til slut valgte side. 
Men skandaløst er det, at så godt som 
hele den øvrige presse lod bladet sætte 
dagsordenen for vores opfattelse af vir
keligheden.

Lidt seriøs research og lidt evne til at 
sætte sig ind i akademikernes manglende 
tillid til pressens værste vildskud havde 
gjort underværker. '

Film om
F ugleskydningen
Grundet de noget specielle forhold der 
har hersket på skolen i det sidste års tid 
besluttede vi, efter samtale med skolens 
øverste ledelse, at vente til næste år med 
at færdiggøre projektet. Vi beklager me
get, hvis vi har skuffet forventningsfulde 
interesserede.

Anders Kjellberg og Jannik Vaa

Nyt skoleår
Af rektor Mads Nielsen

Da Bernt Johan Collet ved en højtidelig
hed på lærerværelset d. 3 juni underskrev 
tillægget til Herlufsholms fundats satte 
han punktum ikke blot for sin egen for
standervirksomhed, men også for en pe
riode i Herlufsholms historie. Mange af 
de ting vi har oplevet inden for murene 
i de sidste måneder har med den nye sty
reform at gøre, det gælder således valg 
af forældrerepræsentanter for hver klasse 
og igen disses valg af to medlemmer til 
den bestyrelse, som fra nu af er det sty
rende organ for Herlufsholm. Søren Has
lund Christensen har også allerede ener
gisk vist flaget som forstander, både i 
forhold til tap’er, til forældre og til hørere 
og diple. Det er således sket både ved 
dimissionen i juni, som blev hans første 
offentlige fremtræden og hvor han i sin 
tale til årets studenter sagde: - Skolen - 
lærerne - samtidige og tidligere elever - 
har alle været med til at udvikle jeres 
trang til at være sundt skeptiske. I skulle 
også have lært, at fordi man er uenig 
behøver man ikke at betvivle andres 
gode grunde og motiver for at have deres 
opfattelse. Tolerance og frisind skulle 
også være en del af bagagen, når man 
forlader skolen.

Ligeledes var Forstanderen og det 
meste af bestyrelsen i fuld social aktivitet 
på fugleskydningsdagen, hvor netop de 
to forældrevalgte medlemmer af besty
relsen var blevet valgt. Men når histori
ens vingesus så er registreret, må man 
konstatere at hverdagen atter i år har 
været præget af stabil rutine og de nære 
tings udfordringer, som jeg skal prøve at 
give gamle diple et lille indtryk af i det 
følgende.

Elevtilgangen - vores sine qua non - 
er helt stabil. En fuld skole rummer idag 
287 elever; tallet dækker en vis forøgelse 
af dagelevtallet, og en forøgelse af piger
nes tal, så der nu omtrent er ligevægt og 
det har været nødvendigt at ansætte Su
zanne Strange som kvindelig kostlærer 
for en ny pigesovesal på Mygningen II. 
Nyt er at vi har kunnet oprette en præpa- 
randklasse i 10. skoleår, sigtende direkte 
på gymnasiet. Desværre har det ikke i år 
været muligt at få elever nok til 6. og 7. 
klassetrin, men vi prøver igen næste år.

Også de fysiske rammer har fået et 

løft, ny udendørs basketball-bane, fit
nesscenter i Helenhallens balkonområde, 
nyindretning af biologilokalet og asfalte
ring af Ny vej.

Indskolingsugen blev afviklet for tre
die gang og synes at have bevist sin vær
di. I år blev den tillige indskolingsmulig
hed for skolens nye kemilærer cand. sci
ent Kurt Heller. Fru Braae - skolens 
Øhne gennem 24 år - er gået på pension 
og efterfølges af Margot Jensen, som 
mange gamle diple vil kende som hører
kone, gift med sovesalslærer Jan Jensen. 
I diplenes bevidsthed betyder rokeringer, 
afskeder, jubilæer etc meget lidt - til gen
gæld vil revision af bekendtgørelsen in
fluere meget på deres hverdag i form af 
ny ændrede krav om skriftligt arbejde 
o.l. Ligeledes betyder skolens gæster og 
fester en kærkommen variation. Allerede 
i første skoleuge havde vi således et me
get vellykket besøg af Jens Fink-Jensen, 
der som gammelherlovianer kender visse 
genveje til en fortrolig dialog med diple- 
ne. Han besøgte gymnasieklasser og dis
kuterede sine digte med meget lydhøre 
klasser. Eleverne var blevet »ladet op« 
ved gennem en uge at have set Finks dig
te og fotografier i form af en vandreud
stilling på skolens gange. Desuden frem
førte Fink tekster med musikledsagelse 
ved en »koncert« i festsalen, så der var 
nok at diskutere i klasserne bagefter.

En anden gæst har været Miss Laurie 
Ihn, USA/ekspert i indianerkultur i mid- 
westen, som gæstede gymnasiets sprog
lige klasser og indpassede sit lysbilledfo- 
redrag i engelskundervisningen. Ellers er 
den altoverskyggende fest i august natur
ligvis den traditionelle fugleskydning, 
der også betyder hyggeligt gensyn med 
en masse af »de gamle«. Et element i 
dagens underholdning der har udviklet 
sig til undren for en del gamle elever er 
den hidsige konkurrence mellem 3.g og 
den oprørske 2.g. der på forhånd afviser 
at finde sig i 3.g som regeringsduelig. I 
år gennemførte 2.g deres såkaldte »2.g- 
joke« ved provokerende at invadere fes
tområdet med en katastrofeudrykning, 
dvs en hylende brandbil bemandet med 
2.g-ere og udstyret med kraftige højttale
re hvorigennem man kunne forklare de 
undrende gæster at denne 3.g-præstation 
var en fest af katastrofalt ringe kvalitet! 
Spillet går naturligvis ud på at 3.g forø-
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Fra indskolingsugen.

ger i forvejen at afsløre og forebygge 
2.gs sabotageplaner. Og med i billedet 
hører også fredag aftens konfrontationer, 
idet 2.g ved regeringens præsentation og 
uddeling af embeder (nu forlagt fra spi
sesalen, der er blevet for trang, til Helen- 
hallen) med bannere, hylekor og provo
kerende insubordination tirrer den her
skende klasse. Da aldersgruppen ikke 
kun har deres meninger i munden, er det 
blevet skik at hele skolen efter fuglenes 
rejsning hengiver sig til »børkamp« på 
plænerne i Nyhave, nødtørftigt reguleret 
af overvågende hørere. Heldigvis skifter 
de fleste inden slåskampene om til 
sportstøj, men vitterligt bliver adskillige 
3.g-bører hærget ganske respektløst. End 
ikke 3.g-pigemes elegante (og ret kost
bare) mørkeblå stråhatte er fredhellige. 
Nye traditioner har altid mødt et mildt 
klima på Herlufsholm, således også den 
meget populære picnic skik hvor gamle 

klassekammerater mødes midt på fugle
skydningsdagen - eller familier holder 
stævnemøde. En anden populær tradition 
er det flotte festfyrværkeri der sætter 
punktum for dagen. I år havde skolen 
imødekommet gamle elever ved igen at 
åbne ballet for de gamle- og tilmed lade 
dem få lejlighed til at benytte Galen til 
et »sleep-in« efter ballet.

Til slut skal nævnes en spændende 
nyskabelse for præfekterne: skolen har 
realiseret et forslag fra forældre om at til
byde de kommende prækter et kursus, 
og da desuden alle sovesalslærere deltog 
blev de to døgn på Folkeferies kursus
center i Karrebæksminde både nyttige og 
fornøjelige. Det er meningen at følge 
kurset op ved »problemknuserarrange- 
menter« i løbet af skoleåret.

Og nu venter vi så i spænding på re
sultatet af bestyrelsens første og formo
dentlig væsentligste store opgave: ud

vælgelse af Herlufsholms næste rektor. - 
Men fremtiden er allerede begyndt. Q

Chricket-spillende 
GI. Herlovianere
Med henblik på at danne et GI. Herlovia- 
ner-hold i cricket bedes alle interesserede 
som på et eller andet tidspunkt har svun
get et bat eller kastet en bold for skolen 
om at kontakte Jannik Vaa, Bemstorffs- 
vej 33A, 2900 Hellerup. Første opgave 
for et eventuelt hold bliver at udfordre 
et hold af GI. Soranere, enten uden- eller 
indendørs i den nærmeste fremtid. Der 
foreligger indtil videre et tilbud fra GI. 
Soranerne om at deltage i deres træning 
ved Gentofte Stadion.
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I anledning af den kommende »Dimitterede VI«:

Herlovianer- 
biografiernes 
historie
Af Lennert Konow (’54)

I de to seneste numre af »Herloviane- 
ren« har redaktøren, oberst N.E.A. Møl
ler (’41), redegjort for sit igangværende 
arbejde med at udgive »Dimitterede fra 
Herlufsholm, bd. 6. For næsten tyve år 
siden sagde jeg - efter megen overvejelse 
- nej tak til at påtage mig udgivelsen af 
»Dimitterede VI«. Jeg var helt enkelt 
bange for at gabe for højt. Derfor glæder 
det mig, at NEA nu har indvilliget i at 
prøve kræfter med denne opgave, som 
er stor og meget tidskrævende. Jeg er 
glad for, at NEA har vovet springet, og 
jeg er sikker på, at vi er mange, der glæ
der os til den nye bog. Det er hævet over 
enhver tvivl, at personaliasiderne læses 
nøje af de fleste af Herlovianersamfun- 
dets medlemmer - og jeg er helt sikker 
på, at mange, ligesom jeg, længe har sav
net en bog, som kan sammenfatte de 
mange notitser om »hvordan det gik os«. 
Derfor kan der være grund til nu at gen
opfriske historien om, hvordan også vore 
»forgængere« har følt og imødekommet 
behovet for at samle og systematisere 
herlovianemes levnedsløb.

NEA’s initiativ har inspireret mig til 
(endnu engang) at læse i den samling af 
herloviania, som jeg dels har fået foræret 
af Knud Jungersen (’20) (1902 - 1988), 
dels har arvet efter min far Hans Konow 
(1899 - 1975), der ikke var herlovianer, 
men som havde personalhistorie som sin 
store fritidsinteresse.

Studenterne
Første bind af værket om de dimittere

de fra Herlufsholm (årgangene 1565 - 
1875) udkom i 1875. Bogen var redige
ret af overlærer (lektor) på Herlufsholm 
Albert Leth og stud.polit. Gustav Ludvig 

Wad (’ 1872). Bogen, der blev trykt på 
Skolens bekostning, udgaves i anledning 
af Herlovianersamfundets 25 års jubilæ
um den 14. januar 1875.

Værkets andet bind angiver at være 
trykt i årene 1882 - 1887. Det omfatter 
tidsrummet 1876 - 1886, plus en række 
tilføjelser vedrørende studenterårgange
ne 1582 - 1875 Forfatteren til dette værk 
var Gustav Ludvig Wad (’1872), der si
den sin medvirken ved udgivelsen af bd. 
1 var blevet cand.polit., sekretær hos 
Overpostmesteren i København - og 
medredaktør af Statshåndbogen (nu: 
»Hof & Stat«), Wad, som var medlem 
af Herlovianersamfundets bestyrelse fra 
1878 til 1894, og som afsluttede sin kar- 
rie årene 1907 - 1924, døde den 28. sep
tember 1929. Han var grandonkel til 
Gustav Ludvig Christian Wad (’51) »død 
20. august 1991«.

»Dimitterede fra Herlufsholm«, tredje 
bind, udkom i to hæfter i årene 1907 - 
1908 og havde geheimeetatsråd, cand. 
jur. Wilhelm Frederik Sophus Magnus 
Bjørnsen Hennings (’1864) som redak
tør. Bogen omfatter studenter af årgange
ne 1820 - 1905. Sophus Hennings var 
kabinetssekretær for Dronning Louise, 
kong Christian den 9.s gemalinde. Fra 
1885 var (også) han tillige redaktør af 
Statshåndbogen. Sophus Hennings døde 
den 24. oktober 1916.

»Dimitterede IV« udkom (i to hæfter) 
i 1935 - 1936 og havde kgl. translatør 
Robert Rose Dempster Fugl Fraser 
(’ 1888) (1868 - 1950) som redaktør. Fra
ser var en meget aktiv gammelherlovia- 
ner: redaktør af »Herlovianeren« 1925 - 
1932 og 1935, udnævnt til æresmedlem 
af Herlovianersamfundet i 1948. Bogen, 
der omfatter studenterårgangene 1845 - 
1935, er - af Viggo Loft (’03) - suppleret 

med en oversigt over Herlovianersam
fundets virksomhed fra stiftelsen af Sam
fundet (i 1850) til 1935.

Femte bind af »Dimitterede« udkom i 
1956 med overretssagfører Jon Viggo 
Loft (’03) (1885 - 1967) som redaktør. 
Bogen omfatter studenterårgangene 
1862 - 1955. Også denne bogs redaktør 
var aktiv som gammelherlovianer: med
lem af Herlovianersamfundets bestyrelse 
1923 - 1950, fra 1939 til 1950 Samfun
dets formand. Viggo Loft blev udnævnt 
til æresmedlem af Herlovianersamfundet 
i 1953.

Herlovianere uden studentereksamen
Sophus Hennings udgav i årene 1903 

- 1906 (sammen med professor Otto Jen
sen (’1857)) »Meddelelser om Herlovia
nere, der ikke er dimitterede fra Herlufs
holm«. Dette værk blev i 1942 fortsat af 
lektor på Herlufsholm Paul Gøtzsche 
(1869 - 1948) med bogen »Meddelelser 
om Herlovianere (1814 - 1934) udgået 
af Skolen uden studentereksamen«.

Hjælp NEA! Svar straks!
Som det fremgår af det foregående, er 

de hidtidige samlinger af biografier over 
studenter udkommet med uregelmæssige 
mellemrum mellem 12 og 28 år. Den 
bog, som NEA nu er i gang med, afløser 
»Dimitterede V« efter ikke mindre end 
37 år. Det betyder, at NEA er i gang med 
at kortlægge ikke mindre end 37 årgange 
nye dimittender - og at supplere oplys
ninger fra 1956 om, at »NN (’53) er stud, 
polyt., ugift«.

At opgaven med at redigere de hidtidi
ge fem bind af værket har været svær, 
kan anes af et hjertesuk i Viggo Lofts 
forord (dateret Trolledag 1956(!)) til 
bind V: »... men endnu tre Maaneder ef
ter spørgeskemaets udsendelse manglede 
der dog svar fra 170, og det kostede mig 
meget Arbejde, Korrespondance og Te
lefonopringninger, før jeg fik reduceret 
Tallet til 13, ...«.

NEA har påtaget sig en kæmpeopgave 
- også fordi de seneste 37 studenterår
gange er langt større end nogen tidligere.

Det tager - højt regnet - 10 minutter 
at udfylde et spørgeskema korrekt med 
de oplysninger, som NEA har brug for.

Andre gammelherlovianere er lige så 
interesserede i dine data, som du er i de
res. Derfor: hjælp NEA ved at udfylde 
og returnere spørgeskemaet, når du får 
det. Det fortjener både NEA og vi andre!

□
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Tirsdagsfrokoster
JUNI - Vejret var absolut ikke forsommeragtigt. Der 
kom dog ret mange på trods af dette, men arrangementet 
er jo også altid indendørs.

Til gengæld er det så heldigt, at undertegnede en an
den dag ved morgentide sneg sig ind til restaurant »Tivo
lihallen« (som begynder forberedelserne tidligt) bevæb
net med kamera. Det lykkedes at få et par billeder hjul
pet af overtjeneren, som holdt en nydelig hvid dug op 
for at tage lyset fra vinduet.

Man ser tydeligt, at visse ændringer er foretaget gen
nem et par århundreder til i dag.

Yderligere detaljer kan studeres på stedet, men først 
til september. Frokosterne er som sædvanligt den første 
tirsdag kl. 12.00.

Slott (’64)

JULI - På trods af solens periodevise fravær kompense
ret af regnbyger lykkedes det dog et samle omkring en 
halv snes deltagere. Vi blev anvist det tildækkende områ
de inderst i »Grøften« og efter lange diskussioner bestil
tes meget lækkert smørrebrød.

Snakken gik meget livligt og optimistisk, for nu tror 
jeg, at alle følte, at de hårde tider omkring ledelsen af 
Herlufsholm var ved at være forbi med valget af ny be
styrelse.

Derfor skulle vi nu have rigeligt med tid til at forsyne 
den stakkels referent med materiale fra skolen. Der må 
da være en hel del gode historier, som er holdt tilbage, 
men som trænger til at høres!

Jeg skal dog fortælle, at (godt nok efter sidste frokost 
i Tivolihallen) vandrede P. Falkenberg (’66) og under
tegnede af sted på Vester Voldgade og hvem møder vi! 
Jo det var selveste professor Billeskov Jansen (’26), 
trækkende over fodgængerfeltet med cykel. Og den me
get venlige professor forsøgte ikke at afsætte et eneste 
eksemplar af »Humanitas Christiania« med mindetaler 
over Herluf Trolle 1565 og 1566 udgivet ved 425 års 
jubilæet i 1990. Den bør alle da have (C.A. Reitzels 
Forlag 1990).

Slott (’64)

H 'W 1 • EndeligPersonalia
1915
Ambassadør Birger Dons-Møller 
fyldte den 17. juli 1993 95 år. Han 
tilbringer sit otium i Østrig - Un- 
terthaiheim, Marie Taferl. Birger 
Dons-Møller tog juridisk embeds
eksamen 1922 og blev samme år 
attaché i Paris. Året efter blev han 
kaldt hjem til Udenrigsministeriet, 
hvor han fra sekretær arbejdede sig 
op gennem graderne - han var bl.a. 
overordenlig gesandt ved Dan
marks faste delegation ved FN og 
senere ambassadør i Prag og Beo
grad. Undervejs var han til rådig
hed i sager vedrørende Sydslesvig. 
Han beskæftigede sig med pro
blemerne omkring de tyske flygt
ninge, der kom hertil under besæt
telsen. Samtidig er Birger Dons- 
Møller en af de enkelte privatper
soner, der sørgede for, at Danmark 
blev accepteret som allieret under 
og efter krigen.

1922
Landsretssagfører Karl Ole Hansen 
og fru Bodil Hansen fejrede den 20 
maj 1993 krondiamantbryllup på 
deres bopæl Biilowsvej 24, Skæl
skør.

1926
Professor F.J. Billeskov Jansen 
havde i The Danish Literary Maga- 
sine no. 4 to store artikler i forbin
delse med tildelingen af G. Bran
des Prisen i 1992. G. Brandes Pri
sen blev tildelt F.J. Billeskov Jan
sen for hans bog »En Introduktion 
af Søren Kierkegaards Liv og Ide
er« samt en effekt af hans lange, 
grundige og storslåede arbejde 
med fortolkning af Søren Kierke
gaards værker. Bogen er nu udgi
vet på engelsk af forlaget Rhodes - 
International Science and Art Pub
lishers. Samtidig offentliggjordes 
en artikel om Søren Kierkegaards 
indflydelse i Danmark og Udlan
det. Herunder detaljeres beskrivel
serne af Søren Kierkegaards litte
rære indflydelse i lande som Tysk
land, Frankrig, Rusland, U.S.A., 
Canada, Japan og Tjekoslovakiet.

Professor F.J. Billeskov Jansen 
holdt i anledning af sin 85 års fød
selsdag i 1992 et foredrag over 
emnet »Tilbageblik på danskstudi
et - universitetspædagogiske erfa
ringer«. Dette foredrag udkom i 
april 1993 i en næsten komplet ud
gave i Tidsskriftet Danske Noter 
2. 1993. Foredraget opfølges med 
illustrationer af Henri Rousseau. I 
denne meget omfattende og dybt

gående beskrivelse og historiske 
gennemgang af dels litteraturen og 
dels F.J. Billeskov Jansens liv og 
oplevelser bliver et kapitel af ud
viklingen storslået beskrevet af en 
for vort samfund særdeles aktiv 
person.

Professor F.J. Billeskov Jansen 
skrev i anledning af Dansk Magi
sterforenings 75 års dag en artikel 
i foreningens blad Magisterbladet 
no. 8/93. Artiklen Lærdommens 
Magistre gennemgås, og vi må 
lade F.J. Billeskov Jansen, at hans 
pen danser let og vittigt hen over 
papiret og formår at fange læserens 
blik på en fantastisk måde. Artiklen 
har tegninger af Roald Als som il
lustration af det skrevne ord.

1932
Landsretssagfører Jørgen H. Niel
sen fyldte den 6. juli 1993 80 år. 
Jørgen H. Nielsen, som i en men
neskealder var en meget driftig ad
vokat i Næstved, er født på »Skal
legården« i Sibberup. Efter de juri
diske studier ved Københavns Uni
versitet med eksamen i 1938 vend
te han i 1942 tilbage til hjembyen 
og etablerede sig under beskedne 
forhold i »Gøyernes Gård«. Da den 
gamle ejendom blev revet ned - til 
genopførelse i Den gamle by i Aar
hus - blev Jørgen H. Nielsen for
mand for det byggeselskab, som 
opførte den nye, moderne forret
ningsbygning, der fik samme navn. 
I de følgende mange år var Jørgen 
H. Nielsen stærkt engageret i byg
gevirksomhed.

1936
Advokat Hans Ryberg Horten (født 
Johansen) fyldte i juli 1993 75 år. 
Hans Ryberg Horten har i gennem 
30 år været København Kommu
nes advokat. Hans Ryberg Hortens 
sagførerfirma beskæftiger 50 per
soner, hvoraf de 12 er jurister. 
Hans Ryberg Horten har udeluk
kende jurister i sin familie. Ægte
fællen Frida har været kontorchef i 
Undervisningsministeriet, sønnen 
Nicolai er partner i advokatfirmaet 
i København, mens hans bror, Mi
chael, er medindehaver af et stort 
advokatfirma i Atlanta, USA og 
deres søster Jannike, er fuldmægtig 
i Amtsrådsforeningen.. Hans Ry
berg Horten er kaptajn i Hjemme
værnet og har forlængst modtaget 
25 års-medaljen.
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1937
Fhv. skovrider og administrator ved 
Vemmetofte Kloster, Fakse, Jørgen 
Hvejsel Lassen fyldte d. 5. aug. 
1993 75 år. Som søn af en skovri
der lå det ham nært at uddanne sig 
inden for forstvæsenet. I 1956 blev 
han skovrider ved Vemmetofte 
Kloster og i 1975 blev han tillige 
administrator af klostret, der rum
mer en række lejligheder. Samtidig 
danner klostret rammen om klassi
ske koncerter og kulturbegivenhe
der. Jørgen Lassen, der tog sin af
sked i 1989, har tillige haft en lang 
række tillidsposter såvel lokalpoli
tisk som inden for sit fagområde. 
Samtidig har han siddet i Aktio
nærrådet for Sparekassen Bikuben 
i Fakse.

1938 (4.kl. 1934)
Kongelig kapelmester John Frand
sen fyldte den 10. juli 1993 75 år. 
John Frandsens løbebane som udø
vende musiker startede på skolen, 
hvor han vikarierede for organist 
Gade både i kirken og i skoletiden. 
John Frandsen begyndte efter sin 
uddannelse som organist og kantor 
ved Vor Frue Kirke i København. 
Under dette virke blev hans løbe
bane ændret med et slag, da han 
sprang ind og erstattede en syge
meldt dirigent ved en stor koncert. 
Næste morgen var John Frandsen 
selv anerkendt son en af Danmarks 
betydeligste dirigenter. John 
Frandsen blev ansat som kapelme
ster i Statsradiofonien i 1945. Året 
efter i Det kongelige Teater, hvor 
han var kapelmester til 1980 og 
gæstedirigent til 1985. Han dirige
rede i udlandet med Helsingborg 
som fast basis og var en elsket og 
værdsat gæstedirigent for de dan
ske orkestre, hvor ikke mindst hans 
opførelser af klassikerne og hans 
indsats for at hæve Lumbyes orke
stermusik op på det artistiske ni
veau har skabt ham publikums re
spekt og kærlighed. De seneste år 
har helbredet forhindret ham i at 
dirigere så ofte, som vi andre gerne 
vil høre ham; men 75 år er ingen 
alder for en dirigent, og vi håber 
på mange gode genhør fremover.

1940
Candjur., candmag. Holger Til- 
lisch, ejer af GI. Øbjerggård ved 
Køng arbejder hårdt på at få etable
ret et kombineret delvist arbejden
de forsorgs- og væverimuseum på 
GI. Øbjerggård. Skov- og Natur
styrelsen har stillet 2 mill, kroner 
til rådighed til restaurering af den 
fredede gård. Nu mangler der kun 
Vordingborg kommunes godken
delse af projektet, som i øvrigt ikke 
koster kommunen en krone. GI. 
Øbjerggård stammer fra 1700-tal- 
lets industrieventyr i Køng.

Læge, dr. scient Lorenz Ferdinand 
har på forlaget Rhodos fået udgivet 
sine erindringer »Natur, Fugle og 
Fuglefolk«. 1 6 inledende afsnit 
fortæller han om sin barndom og 
ungdom på en måde, som for de 
ældre læsere vil genkalde billeder 
fra 30’emes og 40’emes Herlufs
holm. For de yngre læsere giver 
bogen et værdifuldt indblik i livet 
og samfundet gennem denne sær
deles epokegørende tid. Lorenz 
Ferdinands liv forløb efter studen
tereksamen som en dobbelttilvæ- 
rel-se: Han blev læge, men levede 
tillige intenst med sin store interes
se for fuglene. I de unge år for
enede han de to tilværelser ved at 
deltage som læge og ornitolog på 
Galathea- og Noona Dan ekspediti- 
oner-ne. En senere ansættelse som 
sessionslæge med et relativt regel
bundet arbejde gjorde det muligt 
for ham at markere sig som en af 
vore førende ornitologer, såvel i 
videnskablig som i organisati
onsmæssig henseende. Doktordi
sputatsen gjaldt fuglene, og organi
sationsarbejdet bragte ham frem til 
formandsposten i Dansk Ornitolo
gisk Forening og til stiftelsen af 
Fuglevæmsfonden. Sidstnævnte 
stod for etableringen af en række 
fuglereservater - mon ikke mange 
herlovianere har besøgt et eller tie
re af disse? Ferdinands strid for 
fuglene førtes på mange fronter og 
beretningen herom er anbefalelses
værdig læsning.

1941
Direktør, civ.ing. Finn Dornonville 
de la Cour fyldte den 22 august 
1993 70 år.

Landsretssagfører Flemming 
Schrøder fyldte den 27. juni 1993 
70 år. Han havde sin barndom i 
Kina og Rusland, hvor hans far 
gjorde tjeneste i diplomatiet. Flem
ming Schrøder blev cand. jur. i 
1948 og i de første år efter juridisk 
embedseksamen drev han bl.a. et 
eksportfirma sideløbende med 
egen praksis som advokat. I 1965 
helligede han sig udelukkende ar
bejdet som advokat i Farum. Her 
startede han tidligt med at tilbyde 
anonym retshjælp samtidigt med. 
at han blev en kendt og respekteret 
stemme i den lokale erhvervs- og 
byudviklingsdebat. Primo 1993 
etablerede han advokatfællesskab 
med fire kollegaer i Farum.

Overdyrlæge, fhv. lektor ved Land
bohøjskolen Uffe Biering-Søren- 
sen, Ringsted fyldte den 8. maj 
1993 70 år. Gennem 30 år har om
kring 3.000 vordende dyrlæger 
mødt Uffe Biering-Sørensen, som 
den uortodokse underviser og som 
eksaminator ved eksamen i udøvel

se af veterinær kødkontrol. For
uden den obligatoriske studente
rundervisning og ved talrige efter
uddannelseskurser ud over landet 
har han gennemført ulandskurser 
med deltagere fra over 20 forskelli
ge asiatiske og afrikanske lande.

1942
Forpagter, civilingeniør baron Iver 
Reetz-Thott fyldte den 7. juni 1993 
70 år. Iver Reetz-Thott måtte opgi
ve en karriere som ingeniør, fordi 
migræne gjorde det umuligt at kon
centrere sig om tal og tegninger. I 
stedet blev han økologisk jordbru
ger på Fedgården. Han er i øvrigt 
en meget energisk samfundsdebat
tør og han har gennem årene skre
vet et ukendt antal læserbreve. Ikke 
mindst i EF-debatten har han ladet 
sine synspunkter komme til udtryk. 
Allerede før 1972 advarede han 
mod dansk medlemskab, og siden 
da har han påpeget fejl, mangler og 
deciderede ubehageligheder ved 
EF’s landbrugspolitik, herunder 
specielt struktur-styring og plan
økonomi.

Forpagter, civilingeniør baron Iver 
Reedtz-Thott udtalte i et debatind
læg i dagbladet Børsen ultimo juli, 
at den danske krone ville få svært 
ved at holde skansen imod den va
lutaspekulation. der tog til i den 
periode. Reedtz-Thott fik ret, da 
det den 2. august viste sig at 
EMS’n sprak, og den danske krone 
faktisk var flydende. Reedtz-Thotts 
indlæg var rettet primært mod de 
problemer, som specielt landmænd 
har ved en høj kronekurs, da uden
landske konkurrenter foretager 
prisdumping på det danske marked 
og således indirekte tvinger land
mændene til at tage hygiejnen ind 
som fast omkostningsparameter i 
konkurrencesituationen. Politiker
ne har sat sig fast på at bruge en 
høj kronekurs som et personligt 
politisk styrkesymbol uden at tæn
ke på samfundet, konkluderede 
han.

Forpagter, civilingeniør baron Iver 
Reedtz-Thott beskrev i et indlæg i 
Berlingske tidende ultimo juli 1993 
den for mange at se diktatoriske 
måde, premierminister John Major 
forsøger at banke Maastricht-afta- 
len igennem på. Iver Reedtz-Thott 
advarer i sit indlæg læseren om, at 
der i Europa kun vil være én reel 
beslutningstager i samarbejdet - og 
at dette vil være det nye Stortysk
land. I indlægget er det muligt at 
stave Europa - Neuropa.

1943
Civilingeniør, bestyrelsesformand 
Ebbe Christensen, Sophus Berend- 
sen-koncemen, oplyser, at han 

trækker sig som formand, men 
fortsætter som menigt medlem til 
1994. Ebbe Christensens beslut
ning er truffet i forbindelse med, 
at han nærmer sig aldersgrænsen 
for bestyrelsesmedlemmer. Ebbe 
Christensen ophører dog ikke med 
sin erhvervskarriere, der også in
kluderer formandskabet i flere be
styrelser omkring Skandinavisk 
Tobakskompagni-koncemen. Ebbe 
Christensen er medindehaver af det 
københavnske advokatfirma Koch 
Nielsen og Grønborg og fortsætter 
også sin gerning her .

Major, tidligere forpagter Poul Rös
berg fyldte den 19. august 93 70 år. 
Som søn af godsejer Ove Riisberg 
var det naturligt, at Poul Riisberg 
efter skoletiden på Herlufsholm fik 
en grundig landbrugsuddannelse 
på flere større gårde. Sin værne
pligt aftjente han ved Gardehusa
rerregimentet, og han fortsatte in
den for forsvaret, hvor han avance
rede til major. Han er i denne for
bindelse husket som en meget fin 
konkurrencerytter i både ridebane
springning og i militarydiciplinen 
såvel herhjemme som i udlandet. 
Han var ejer af Nordgaarden, Al- 
lindemagle, som efter at være solgt 
til De samvirkende danske 
Landboforeninger blev skænket 
Dronning Margrethe på hendes 18 
års fødselsdag. Efter dette salg for
pagtede Poul Riisberg Tybjergg- 
aard under Herlufsholm, og senere 
overtog han Harrested Hovedgaard 
efter sin far. Ejendommen er nu 
gået videre til tredje generation. I 
1977 overtog Poul Riisberg også 
forpagtningen af Herlufsholms 
Avlsgaard. I 1982 sluttede han for
pagtningerne af Tybjerggaard og 
Avlsgaarden (begge Herlufsholm 
Gods) og forpagtede i stedet Gis- 
selfeld og Hesede Hovedgaard, 
som han drev indtil 1991. Siden 
1991 har Poul Riisberg tilbragt sit 
otium i Guadalmina Alto ved Ma
laga i Spanien. Organisatorisk har 
Poul Riisberg gjort sig gældende i 
bestyrelsen for Centralforeningen 
af tolvmandsforeninger og større 
landbrugere i Danmark, en periode 
som næstformand i denne og i 
Landbrugsudvalget for bygninger 
og maskiner.

1944
Forfatter og journalist Jørgen 
Knudsen er fra den 15. maj en af 
Berlingske Tidendes faste kom
mentatorer på hovedsiderne. Jør
gen Knudsen har været aktiv som 
forfatter og i højskoleverdenen 
samt en ivrig samfundsdebatør 
igennem de seneste år.

Godsejer, Hofjægermester Erik Til- 
lisch sørgede for transport af greve 
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Henri-Jean-Marie-André de Labor
de de Monpezat ved stævnemøder 
i 1966 mellem greven og prinsesse 
Margrethe. Dette fremkom i artik
ler i forbindelse med regentparrets 
sølvbryllup.

1945
Kommunaldirektør Per Gudme, 
Grenå Kommune fratrådte sin post 
den 1. august 1993 i forbindelse 
med administrationsreformen. Per 
Gudme forsætter dog i Grenå 
Kommune som seniorkonsulent.

Lensgreve Christian Lerche-Ler- 
chenborg og frue var blandt gæ
sterne ved prinsesse Benedictes og 
prins Richards sølvbryllupsfest.

1948
Museumsdirektør, slotsforvalter ved 
Rosenborg Slot Mogens Bencard 
modtog d. I8.august 93 »Fru Ida 
Emilie Grandjean, født Attraps 
Hæderslegat« på kr. 50.000. Mo
gens Bencard modtog legatet på 
baggrund af sin omfattende og 
usædvanlige arkæologiske, kunst
historiske og museale virksomhed. 
Legatet blev overdraget til Mogens 
Bencard i Classens Palæ i Amalie- 
gade. Det var første gang, legatet 
blev givet.

Direktør Valdemar Kay Henrik Eg
gers, Statens Luftfartsvæsen, har 
påtaget sig arbejdet som fungeren
de præsident for European Civil 
Aviation Conference og er samti
digt indtrådt i bestyrelsen i Joint 
Aviation Authorities. I forvejen 
varetager han formandskabet for 
det omfattende fælleseuropæiske 
projekt for harmonisering og inte
gration af de europæiske lufttrafik
kontrolsystemer.

1949
Arkitekt Ulrik Piesner, en af Dan
marks kendte store arkitekter, har 
fået en ny og spændende opgave i 
Israel. Han skal bygge et kulturelt 
mødested ved Genezaret sø, 210 
meter under havets overflade (men 
stadig oven vande). Stedet hedder 
Tesmah og ligger på sydspidsen af 
Genezaret sø. Stedet indgår i det 
verdensomspændende Aspen Insti
tuts kultur- og videnskabelige net
værk, der fremmer top-politikeres- 
og forretningsfolks forbindelser 
indbyrdes og med befolkninger i 
hele verden. Ulrik Piesner har tidli
gere stået bag amlæg af bygnings
projekter i Israel. I 1976-77 var han 
stadsarkitekt i Jerusalem, hvor han 
stod bag opførelsen af parker og 
store haveanlæg samt restaurerin
ger af 900-årige bygninger. I star
ten af 70erne stod han bag Danida- 
projekter i Sri Lanka, hvor hele nye 
byer blev bygget. Herhjemme ken

des han fra opførelsen af Slotsarka
derne i Hillerød, som er hans sene
ste store skabelse.

1951
Generalmajor, hofmarskal lan Sø
ren Haslund-Christensen fyldte 
den 18. maj 1993 60 år. Efter endt 
værnepligt blev han optaget på 
Hærens Officersskole og steg hur
tigt i graderne. 1 sine år i forsvaret 
har lan Søren Haslund-Christensen 
gjort tjeneste på 26 forskellige tje
nestesteder, hvilket har tilført ham 
en tilbundsgående viden om mana
gement og ledelsen af Danmarks 
største arbejdsplads. Flere gange 
har han gjort tjeneste ved Gardehu
sarregimentet i Næstved, hvilket 
understøttede hans lidenskab for 
heste. I sine unge dage red han 
steeplechase på galopbanen i 
Klampenborg. Privat har lan Has
lund-Christensen interesse for 
forskningsrejser. Han var med på 
Ejgil Knuths ekspedition til Grøn
land og i 1986 var han leder af en 
filmekspedition til Centralasien, og 
i 1990 gik turen til Mongoliet, hvor 
han havde Kronprinsen med på 
ekspeditionen. lan Haslund-Chri
stensen er i sit virke særdeles sam
fundsbevidst, hvilket er udtrykt i 
hans formandsposter i en række 
institutioner og organisationer som 
Frihedsmuseets venner, H.C. An
dersens venner, Repræsentantska
bet for den selvejende institution 
Fregatten Jylland, og CARE Dan
marks bestyrelse.

Generalmajor, hofmarskal lan Sø
ren Haslund-Christensen er ud
nævnt til ny forstander for Herlufs
holm Skole og Gods.

Forstander, generalmajor, hofmar
skal lan Søren Haslund-Christen
sen oplyser i en artikel i Computer- 
World, at Hofmarskallatet har en 
konservativ holdning til indførel
sen af edb. Dette er ikke udtryk for 
en negativ holdning, men afspejler 
det grundliggende i, at en effektiv 
brag og nytte af edb baseres på sta
bile, pålidelige og sikre systemer i 
Hofmarskallatet. Efter det oplyste i 
Computer-World er Hofmarskalla
tets edb-udstyr på niveau med er
hvervsvirksomheders (IBM AS/ 
400).

1952
Direktør, cand. oecon. Per Baatrup 
fyldte den 10. maj 1993 60 år. Per 
Baatrup har siden 1985 været ad
ministrerende direktør for NTP 
Elektronik A/S. Han begyndte sin 
arbejdsmæssige løbebane som 
konsulent hos professor Vagn 
Madsen og kom derfra til Nordisk 
Elektronik Apparatfabrik. Per 
Baatrup skiftede i 1970 til GNT 

Automatic A/S, et datterselskab af 
Det Store Nordiske Telegrafsel
skab. Stillingen var som økonomi
chef, men året efter blev han øko
nomidirektør og næste år admini
strerende direktør. Han fik tillids
poster som bl.a. medlem af For
eningen af Fabrikanter i Jernindu
strien og Industrirådets hovedbe
styrelse. Nu er han formand for 
Bevillingsudvalget.

1954
Godsejer, hofjægermester Flem
ming Lüttichau til Rohden og Møl- 
lerap blev den 16. april 1993 ud
nævnt til kammerherre.

1955
Generalmajor Claus Christian 
Ahnfeldt-Mollenip er beordret til 
rådighed for forsvarskommandoen 
i tiden l. august - 30. november 
1993 og til midlertidig tjeneste som 
chef for Østre Landsdelskomman
do fra den I. december 1993.

Generalmajor Claus Christian 
Ahnfeldt-Mollerup var den 23. au
gust i audiens hos Dronningen og 
takkede for kommandørkorset af 
I. grad.

Lensgreve, kammerherre, hofjæ
germester Preben Ahlefeldt-Laur- 
vig holdt aftenens tale på vegne af 
familiens venner til Prins Richard- 
Casimir til Sayn-Wittgenstein-Ber- 
leburgs og Prinsesse Benediktes 
sølvbryllup.

1956
Professor Mogens Blichert-Toft, 
Rigshospitalet, har den 26. maj 
1993 ved en højtidelighed i Edin
burgh modtaget The Honorary Fel
lowship of The Royal College of 
Surgeons of Edinburgh begrundet 
med en betydelig videnskabelig 
indsats inden for brystkræft.

1957
Baron Niels luel-Brockdorff vend
te i juli 1993 tilbage til Valdemars 
Slot på Tåsinge efter 10 års eksil i 
England. Niels luel-Brockdorff 
forlod Danmark i 1983 i protest 
mod skatte- og rentesystemet, som 
han fandt, gjorde det mere end van
skeligt at sikre et senere generati
onsskifte på slottet. Niels luel- 
Brockdorff bosætter sig på slottet, 
hvor han vil fortsætte igangværen
de restaureringer af dette, og han 
vil selv forestå driften af såvel 
landbruget som herregårdsmuseet.

Advokat Axel Kierkegaard er blevet 
valgt som en af tre kuratorer i Haf- 
nia Holding boet. Størrelsen af bo
ets gæld blev pr. 25. maj 1993 
skønnet til at ligge i omegnen af 7 
mia. kr, hvilket gør, at boet sætter

Danmarksrekord i størrelse og om
fang.

Advokat Axel Kierkegaard er ind
trådt i kuratelet i Det Kongelige 
Vajsenhus.

Forstander på Husflidsskolen 
»Oremandsgaard« Daniel Hage 
har igennem flere år stået bag opfø
relser af kammermusikfestivaler i 
Kragevig. Årets festival havde te
maet »Blandt andet Beethoven«, 
og bød på navne som Peter Basti
an, Elizabeth Westenholz, Bohu- 
mila Jedlickova og Katrine Gislin- 
ge m.fl. P.g.a den store medieomta
le og deraf følgende tilstrømning til 
engagementerne kan det betale sig 
at kontakte Daniel Hage i god tid 
før næste års festival.

1958
Forfatteren Sven Holm udgav den 
26. april 1993 bogen »Kald mig 
Liva«. Bogen er baseret på filmma- 
nuscriptet til TV-serien af samme 
navn. Bogen indeholder en række 
scener, som ikke blev medtaget i 
TV-serien.

1960
Hofjægermester Bernt Johan Col
let meddelte i juni 1993, at han fra
træder posten som forstander for 
Herlufsholm skole og gods pr. juni 
1993.

Hofjægermester Bentt Johan Col
let beskrev i en 3 siders artikel i 
landsbladet »Mark« landbrugets 
forhold omkring høstproblemer og 
valg af rentable afgrøder. Forhol
dene på Lundbygård gods blev 
gennemgået udfra de driftsøjler, 
der findes på godset.

Direktør Steen R. Krabbe, Damp
skibsselskabet Norden, blev den 
13. maj 1993 valgt som næstfor
mand i bestyrelsen for Danmarks 
Rederiforening.

1961
Filminstruktør, ingeniør Nils Vest 
fyldte den 20. juni 1993 50 år. Han 
blev ingeniør fra Danmarks Tekni
ske Højskole, inden han tog en in
struktøruddannelse på Filmskolen. 
Han har instrueret en lang række 
dokumentarfilm, bl.a. »Et under
trykt folk har altid ret« og »Christi
ania - De har mit hjerte«.

1963 
(2.r.)
Direktør i ØK og dansk general
konsul i Thailand Henrik de Jon- 
quieres har i de sidste år været den 
øverste chef for ØK aktiviteter i 
Thailand. Fra september 1993 er 
Henrik de Jonquieres F.L. Smidths 
direktør i Japan.
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1965
Kommandørkaptajn Henrik Muus- 
feldt havde kommandoen på kor
vetten »Niels Juel«, da den blev 
kommanderet til at deltage i den 
skærpede sø-embargo mod det tid
ligere Jugoslavien. Den øvrige be
sætning tæller flere veteraner fra 
søsterskibet »Olfert Fischer«, som 
deltog i en lignende aktion i Den 
Persiske Havbugt under Golfkri
gen. Henrik Muusfeldt deltog også 
i denne aktion.

1966
Afdelingschef Peer Falkenberg 
havde den 20. august 1993 25 års 
jubilæum i IBM Danmark. Peer 
Falkenberg begyndte i 1968 i 
IBM’s interne edb-afdeling, og var 
fra 1972 ansat i IBM’s salgsafde
ling. Siden 1982 har han bestridt 
lederpositioner i salg og marketing, 
hvor han indtil 1993 har været mar
ketingchef i afdelingen for salg til 
handels- og industrivirksomheder. 
I. januar 1993 blev Peer Falken
berg udnævnt til Manager of Soft
ware & Information Services, Eu
ropa, for med udgangspunkt i Dan
mark at opbygge en helt ny interna
tional salgs- og marketingorganisa
tion, som har til formål at udvide 
IBMs eksportaktiviteter fra blandt 
andet IBMs internationale center i 
Allerød.

1967 
(8.’64)
Ulrik greve Holstein-Holsteinborg 
lagde ramme til optagelserne til 
Gustav Wied filmen »Fædrene 
æde druer«, som blev optaget på 
godset Holsteinborg ved Skælskør 
i februar.

Ulrik greve Holstein-Holsteinborg 
har fremsendt et forslag om opret
telse af en golfbane på Holstein
borg gods til godkendelse. Projek
tet er blevet planlagt placeret på 
Kalvenæs ved slottet og er blevet 
bedømt som særdeles gennem
tænkt med hensyn til naturbevarel
se, benyttelse og placering. Projek
tet dækker anlæg af en internatio
nal golfbane på 18 huller med par 
72.

Ulrik greve Holstein-Holsteinborg 
mener, at befolkningen på Sjælland 
burde få øjnene op for den Sjæl
landske Hærvej, der var brolagt fra 
København til Korsør. Han er i øje
blikket i gang med at skrive en bog 
om denne gamle, historiske vej. 
Samtidigt skriver han på en bog 
om H.C. Andersen.

Ulrik greve Holstein-Holsteinborg 
tog i 1990 skridt til at oprette The 
Estonian-Danish Association. Ul
rik Holstein-Holsteinborg er præsi

dent for foreningen i dag. Som føl
ge af hans store arbejdsindsats for 
at hjælpe Estland er Holsteinborg i 
dag uddannelsesakademi for esti
ske forstansatte. Samtidigt er Hol
steinborg gods konsulent for et 
skovdistrikt på 84.000 hektar i Est
land. Uddannelsen på Holsteinborg 
Gods foregår i tæt samarbejde med 
Niels Brock’s Handelsskole i Kø
benhavn og er en videreuddannelse 
afledere i forstindustrien i Estland.

1968
Chefsystemkonsulent Michail 
Grunnet fejrede den 20. august 25 
års jubilæum inden for IBM-kon- 
cernen. Han startede i 1968 som 
edb-operatør i IBM’s interne data
center, og efter et par år blev han 
programmør i IBM’s interne ud
viklings-afdeling. Senere blev Mi
chail Grunnet, som systemplan
lægger, ansvarlig for en række af 
IBM’s interne administrative edb- 
systemer. I 1987 blev Michail 
Grunnet udstationeret til IBM Eu
ropas interne edb-, funktions-, stra
tegi-, og teknologiafdeling i Hol
land. Efter udstationeringen i 1989 
blev Michail Grunnet teknisk råd
giver for IBM’s interne edb-chefer 
i de 20 små lande i Europa og 
Mellemøsten. I 1991 blev Michail 
Grunnet overført som systemchef 
til IBM’s internationale udvik
lingscenter i Danmark. Da IBM 
Danmark fik overdraget ansvaret 
for at udvikle løsninger til brug for 
den voksende udnyttelse af EDI. 
blev centrets ansvar udvidet til at 
omfatte eksport af løsninger til 
IBM i USA. Den 1. januar 1993 
fulgte Michail Grunnet med, da 
dette center blev overført til IBM’s 
nyeetablerede facility management 
virksomhed, Responsor.

Professor, dr.med., prodekan for 
Det sundhedsvidenskablige Fakul
tet, Philippe Grandjean talte ved 
Odense Sygehus’s afsluttende ar
rangement for de nye læger. Philip
pe Grandjean talte om nødvendig
heden af forbilleder i forskning og 
praksis og mindede kandidaterne 
om, at det i sidste instans er patien
tens helbredelse, der bør være sty
rende for lægens aktivitet.

1969
Lektor i EF-ret og Folkeret Frede
rik Harhoff, Københavns Universi
tet, er blevet dr. jur. ved en dispu
tats om Rigsfællesskabet. Dispu
tatsen gennemgår udførligt verdens 
kolonihistorie i forbindelse med 
Danmarks fysiske afgrænsning. 
Disputatsen belyser rigsfællesska
bet samt påpeger den teoretiske og 
juridiske problemstilling, der er 
mellem grundloven af 1953 og 
hjemmestyreordningeme samt lov

givningen iøvrigt, der skaber und
tagelser for Færøerne og Grønland 
på trods af, at der i følge grundlo
ven er tale om et rigsfællesskab 
uden begrænsninger i lovmæssig 
henseende.

Drjur., lektor i EF-ret og Folkeret 
Frederik Harhoff, Københavns 
Universitet blev af Kristian Hvidt 
kritiseret i anledningen af offentlig
gørelsen af sin disputats om Det 
danske Rigsfællesskab. Frederik 
Harhoff gjorde Kristian Hvidt op
mærksom på, at han burde have 
læst bogen, før han anmeldte den.

Dr. jur., lektor i EF-ret og Folkeret 
Frederik Harhoff, Københavns 
Universitet, blev den 24. juni 1993 
citeret for udtalelser i forbindelse 
med ansvarshæftelse m.h.t. Øre
sundsforbindelsen i tilfælde af, at 
projektet må opgives. Han skitserer 
forskellige situationer, baseret på 
et skøn over hvilken løsning, der 
måtte fremkomme som en endelig 
model for projektet.

Proprietair Christian Loch Häsling 
blev den 25. marts 1993 indvalgt i 
provstiudvalget i Næstved provsti, 
som også dækker Herlufsholm Kir
ke.

1970
Generalsekretær for Amnesty In
ternational Danmark, Lars Nor
mann Jørgensen fastholder, at 
Danmark vil optræde på listen over 
lande, der krænker menneskerettig
hederne, indtil der er taget skridt til 
en afslutning på de verserende sa
ger i de af organisationen fremlagte 
forhold. Der har været rejst prote
ster i mod, at Danmark er optaget 
på denne liste med begrundelse i, 
at forholdene ligger et par år tilba
ge.

(R-67)
Godsejer John Raben-Levetzau har 
indkøbt en Shell-station fra 1925 til 
Aalholm bilmuseum ved Nysted. 
Shell-stationen er bygget op om
kring en original, gammel stander 
fra dengang, muslingen sad på hver 
stander. Alt er sat i stand og stillet 
op med biler fra tidsperioden, såle
des, at man føler sig hensat til den
ne.

1972
Godsejer cand. jur. Christian greve 
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn har i ru
brikken Jagt & Miljø i Berlingske 
Tidende gjort opmærksomt på, at 
braklægningsreglerne fra EEC ikke 
er til gavn for hverken dyrenes mil
jø eller for jordens. Der bør i brak- 
lægningsregleme åbnes mulighed 
for en beplantning, der afgiver frø, 
som kommer dyrebestanden til 

gode. Som reglerne er nu, bliver de 
braklagte marker faktisk kun en 
stor nytteløs græsplæne, hvor dyre
ne ikke har muligheder for at finde 
næring eller ophold siger Christian 
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

1973
Otto baron Reedtz-Thott er blevet 
udnævnt til administrerende direk
tør i forbindelse med fusionen af 
Voice-stationeme og Radio Up
town samt reklame- salgsvirksom- 
hedeme Skandinavisk Radio Re
klame og Radio Booking. Holding
selskabet, der er ejer af ovennævn
te virksomheder, ejes af Egmont 
Gruppen, Kinnevik og Otto 
Reedtz-Thott med henholdsvis 
40-40-20 i fordelingstal.

1974 
(2.real 71)
Cand. mere., direktør Niels de Co
ninck-Smith beskrev i en er
hvervskommentar i Berlingske Ti
dende den 20. juni 1993, hvor vig
tigt det er for virksomheder at ind
gå alliancer inden for forskning og 
produktudvikling, således at res
sourcespild undgås og en forbedret 
udvikling fremmes. Samtidigt slår 
Niels de Coninck-Smith et slag for 
øget samarbejde imellem virksom
heder med hensyn til salg og finan
siering. Niels de Coninck-Smith er 
direktør og partner i Mckinsey & 
Company og har fremmet samar
bejdet mellem en række virksom
heder således, at virksomhederne 
igennem alliance netværk har op
nået de skalafordele og markeds
styrke, som ellers kun megafirmaer 
har.

Direktør Erik Fullerton er blevet 
ansat som chef for Cray Communi
cations danske selskab. Cray Com
munications er Europas største le
verandør af netværksprodukter in
den for edb. Selskabet, der er en
gelsk ejet, har ansat Erik Fullerton 
til at implementere en markedsstra
tegi og supportfunktion, som i en 
større udstrækning end nu un
derstøtter firmaets produkter på 
markedet. Erik Fullerton, der ikke 
tidligere har været tilknyttet bran
chen, har en solid management 
baggrund fra ledende stillinger i 
L.M. Ericsson i Sverige, samt di
rektørposten i Nokia Danmark. 
Han har efter skolen gennemført 
uddannelsen som kemiingeniør og 
senere uddannelsen som MBA fra 
IMD i Schweitz.

1975
Anders D. Lassen deltog den 28. 
februar 1993 i en fælles konference 
mellem jordbruget og organisati
oner for friluftsliv. Konferencens 
hovedemne var opfølgning og 
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samarbejde omkring de nye regler 
om offentlighedens adgang til pri
vate grundbesiddelser.

1976 Arkitekt MAA, lyriker Jens 
Fink-Jensen har af »Kulturmini
steriets udvalg for den illustrerede 
danske bog« modtaget kr. 25.0(H) i 
projektstøtte til arbejdet med bør- 
nebilledbogen »Jonas og konkyli
en«, der skal udkomme på Forum 
til foråret. Den alsidige kunstner 
har også fået et arbejdslegat på kr. 
10.000 fra Koda til sit arbejde med 
synthesizerkompositioner, der er 
musikalsk underlægning i forbin
delse med oplæsning af digte. I lø
bet af efteråret vil han demonstrere 
denne spændende kombination på 
en række gymnasier, biblioteker og 
cafe’er sammen med saxofonisten 
Jens Severin.

1979
Godsejer Thomas Hartung, Barrit- 
skov, næstformand i Skovforenin
gen. fremlagde på generalforsam
lingen i Skovforeningen et forslag 
om, at skovejerne kunne indbetale 
ejendomsskatterne på en skovkon
to, som kunne anvendes til kvali
tetsfremmende foranstaltninger i 
skovene. Skovforeningen har for
søgt at fremme skovbrugets vilkår 
i landbrugsministeriet, men land
brugsminister Bjørn Westh har af
vist alle brugbare forslag - herun
der at suspenderere ejendomskat- 
teme i en periode. Skovbruget har 

brug for en likviditetslettelse efter
som denne del af landbruget ikke 
er dækket af markedsbeskyttelse i 
EEC men må operere på det åbne 
verdensmarked med fri priskon
kurrence. Dette betyder, at der på 
markedet finder prisdumping sted, 
da det er tilladt alle nationer at give 
ubegrænset støtte til skovbrug og 
eksport af relaterede produkter. I 
Danmark støttes skovbrug ikke og 
nyder heller ikke fremme.

Chejjournalist Astrid Fischer Han
sen rapporterede den 8. februar 
1993 fra Zagreb i DR-programmet 
»Aktuelt fra Zagreb«.

Civilingeniør, HD Michael Sanda
ger Jeppesen har foretaget et radi
kalt skift af arbejdsområde. I øje
blikket er han drivkraften i et pro
jekt, der skal indføre den røde pøl
se og tilsvar-ende hotdog på det 
franske marked - som et luksuspro
dukt! Michael Sandager Jeppesens 
vej til dette projekt tager udspring 
i, at efter afsluttet uddannelse som 
civilingeniør og HD i organisation 
i 1987 blev han ansat i det franske 
Schlumberger Oil Field Services. 
Fordi hans arbejdspladser enten var 
på olieplatforme eller i junglen i 
Gabon, Congo og Nigeria, var der 
mulighed for opsparing. I 1990 
uddannede han sig på forretnings
skolen INSIDE i Fontainebleau. 
Her udarbejdede han en opgave 
om, hvordan man kan markedsføre 

danske pølser som luksusproduk
ter.

1985
Premierløjtnant Annemette Horn- 
mel er den I. januar 1993 blevet 
udnævnt til kaptajn i hæren.

Premierløjtnant Peter Frederik 
Suhm Heering er den I. januar 
1993 blevet udnævnt til kaptajn i 
hæren.

1987
Kaptajn (R), HA, Stud.merc. Niels 
Østergaard blev i juli 1993 HA ved 
Aarhus Handelshøjskole. Niels 
Østergård påbegynder cand.merc.- 
studiet i dette efterår. Studiet focu- 
serer på områderne Strategi, Orga
nisation og Ledelse (SOL).

Gamle »nyheder«
Undertiden modtager vi nyt, der 
har været noget undervejs. Dette 
vil dog ikke forhindre os i at med
tage disse »nyheder«, da det kan 
være glædelige og interessante 
meddelser.

1981 og 1987
Civilingeniør Christian Lundtorp 
Olsen fik sin Ilse og bygningsinge
niør Julius Lundtorp Olsen fik sin 
Heidi ved et dobbeltbryllup i Her
lufsholm kirke. (Sjællands Tidende 
31. august 92).

Øvrige
Konstitueret rektor Jørgen Hvidtfelt 
fejrede sit 25 års jubilæum som 
lærer ved skolen den 14. august 
1993. Receptionen blev holdt i klo
sterbygningens festsal, hvor sko
lens forbindelser, venner af skolen 
m.fl. var inviteret. Jørgen Hvidtfelt 
var fra starten af sit virke på skolen 
bl.a. dansklærer for gymnasieklas
serne samt sovesalslærer på muse
umsbygningen.

Feltpræst Dan Sørensen vendte i 
august 1993 hjem fra en turnus i 
Bosnien. Han har gjort tjeneste i 
fireenhalv måned som feltpræst 
ved FNs hovedkvarter i Kiseljak 
25 km nordvest for Sarajevo, hvor 
han har fungeret for de 179 danske 
FN-soldater. Dan Sørensen er i det 
daglige tilknyttet Herlufsholm 
sogn.

Overkerer Bent Mynster Ilium hav
de den I. august 1993 25 års jubi
læum ved Næstved kommune. 
Bent Mynster Ilium kom til Kilde
marksskolen umiddelbart efter at 
være dimitteret fra Jonstrup Semi
narium. Samtidig med sin ansættel
se på Kildemarksskolen har han 
haft timer på Herlufsholm Kost
skole. Her har han været en højt 
estimeret sovesalslærer gennem 
årene.
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(Fax: c/o Apple Center, ComputerMac, Smedeland 8, 2600 Glostrup. 43 44 84 00)

□ 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.

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

Stilling/titel: Navn:--------------------------------------------------------------------

Årgang: Adresse:-----------------------------------------------------------------

Postnr./by: Telefon:------------------------------------------------------------------

Dato: Underskrift_________________________________________

Telefonisk melding undtagelsesvis: 33 25 22 11
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