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63. ÅRGANG NUMMER 50 AUGUST 1985

Ring og fortæl dit 
telefonnummer til 
din kontaktperson
En ny, ajour-ført medlemsfortegnelse 
med adresse og telefonnummer på 
klassekammeraterne bliver den første 
større opgave for repræsentantskabet.

Efter at de sidste, manglende år
gange fik udpeget en repræsentant 
først på året, fik samtlige repræsen
tanter i juni et brev fra Kaj Vang- 
Lauridsen (’74), der på bestyrelsens 
vegne orienterede om generalforsam
lingen den 1. april og desuden inde
holdt brevet en fortegnelse over repræ
sentantens egne klassekammerater, 
samt medlemmerne i de tre tilstø
dende årgange før og efter repræsen
tantens eget dimissionsår.

Foruden at sætte repræsentanterne 
i stand til at fremsende langt mere 
personaliastof til Herlovianeren, skulle 
listen danne grundlag for en revideret, 

samlet medlemsfortegnelse. Listen in
deholdt nemlig kun de på udsendelses
tidspunktet kendte adresser, og samt
lige medlemmer opfordres derfor til 
snarest at kontakte deres årgangsre
præsentant med henblik på at få tele
fonnummeret tilføjet og eventuelt på
ført diverse rettelser, - samt forment
lig at få en hyggelig snak!

Den seneste medlemsfortegnelse 
blev trykt i Flerlovianeren i 1980, så 
det må siges at være på høje tid, at 
der udgives en ny. Altså: Fat Telefo
nen og ring til:
(’14) Helge Friis-Jespersen

03-71 02 60
(T7) Kristian Jensen 01-31 39 21
(T9) Knud Aarup 09-43 14 70
(’20) Vagn Erik Brammer 01-62 51 40

(’21) M. Schaumburg-Müller 
03-69 20 15

(’22) Karl Ole Hansen 03-59 41 64
(’23) Frantz Wendt 01-62 27 22
(’24) Flemming Tolstrup 01-62 48 98
(’25) Sven Erik Smith 03-72 43 21
(’26) Tobias Ritzau 03-64 21 24
(’27) Jørgen Kirstein 01-19 67 76
(’28) Kaj Thalbitzer 02-85 71 33
(’29) Mogens Andreassen 01-62 17 25
(’30) Henning Gotsche 01-62 73 85
(’31) Ejnar Svarre 03-65 07 01
(’32) Mogens Anthon 01-26 41 38
(’33) Paul Qwist Krüger 02-35 02 26
(’34) Carl Chr. Scavenius 03-81 15 80
(’35) Niels Faartoft 09-82 10 99
(’36) Ib Andersen 01-14 93 27
(’37) Mogens Schlüter 03-74 61 07
(’38) Preben de Fine Kühl

01-29 05 22 lok. 318
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(’39) Poul Brams 02-48 05 48
(’40) Claus Jessen 01-64-01 70
(’41) Niels Erik Alling Møller

03-75 92 01
(’42) Nils Krumhardt 02-12 08 30
(’43) Kaj Dorph-Petersen 02-24 69 70
(’44) Erik Tillisch 03-77 12 63
(’45) Elalfdan Gjedde Jørgensen 

02-89 15 08
(’46 ) Sven Fogh 01-63 22 67
(’47) John Richter 03-41 01 82
(’48) Carsten Mørkeberg, 

Hemmel. nr.
(’49) Jørgen Worm Petersen 

02-89 15 34
(’50) Ole Melchior 02-81 47 98
(’51) Carl Jørgen Clasen 02-31 00 14
(’52) Finn O. Kapel 02-86 52 53
(’53) Poul Balslev Jørgensen

02-20 90 61
(’54) Jon Henrik Krabbe 03-93 12 09

(’55) Bent Haugsted 02-27 36 28
(’56) Mogens Blichert-Toft

09-11 33 33
(’57) Jens Hage 09-97 56 96
(’58) Hans Ole Knudsen 01-11 30 20
(’59) Johan Frederik Knudsen

02-88 55 14
(’60) Jens Huttemeier 01-63 34 61
(’61) Jørgen Linde 02-27 46 02
(’62) Johan A. Asmussen 02-85 69 78
(’63) Niels Agdal 02-89 27 29
(’64) Henning Slott Jensen

01-21 53 09
(’65) Eivind Sveinbjørnsson

01-46 78 30
(’66) Torkel Hagemann 06-48 67 48
(’67) Svend Vedde

02-33 21 00
(’68) Chr. de Jonquires 01-95 10 13
(’69) James Rex Essam 01-42 84 02

(’70) Mikkel Vass-Sørensen
03-73 14 65

(’71) Hans Henrik Kondrup
02-98 79 55

(’72) Henrik Bahn-Petersen
01-34 34 04

(’73) Marie Birgitte Tetzlaff
01-54 60 97

(’74) Lars Thuesen 02-80 66 88
(’75) Michael Krogh-Steffensen

01-12 23 35
(’76) Michael Nobel 03-86 98 48
(’77) Henning Vilhelm Bay Schultz

01-69 49 92
(’78) Peter Heegaard 01-62 95 45
(’79) Claus Rønholt 01-20 71 60
(’80) Jesper Bildstedfeldt 08-10 14 80
(’81) Kim Madsen 01-22 94 94
(’82) Peter Sisseck 02-86 18 74
(’83) Chr. Levin 02-23 90 50

Fugleskydning 
med de første 
piple i regeringen

- Vi kommer til at stå som arrangø
rerne af den første herlovianske fugle
skydning med piple i regeringen, skri
ver sekretær og sandstryger Paul 
Ostergaard fra den kommende (’86) i 
følgende appel til gamle herlovianere 
om at møde talstærkt op til fugleskyd
ningen lørdag den 24. august.

Appellen lyder i sin helhed således:

Hr. redaktør Gregers A. Møller!
Da vi, som den kommende herlo

vianske regering, allerede nu er be
gyndt at gøre overvejelser vedrørende 
den kommende fugleskydning, har vi 
i denne forbindelse gjort os visse tan
ker omkring fremmødet af gammel- 
herlovianere. Vi mener selv, at vi, ud
over at være i stand til at arrangere 
den eftertragtede »Århundredets Fug
leskydning«, har en meget utraditionel 
attraktion i 1985. Vi kommer jo til at 

Birgitte Gøye-gården, med Lassen- 
gården i baggrunden til højre, som 
3. g viser frem ved fugleskydningen 
den 24. august.

stå som arrangørerne af den første 
herlovianske fugleskydning med piple 
i regeringen, idet Herlufsholm, som 
bekendt, er blevet udvidet med en 
pigesovesal. Denne samme sovesal 
regner vi med at kunne arrangere 
rundvisning på i løbet af dagen, hvil
ket vel ligeledes har interesse for 
gamle elever.

Disse attraktioner, der radikalt vil 
adskille vor fugleskydning fra alle tid
ligere, mener vi, selvom vi ikke tvivler 
på Gøyegårdens berømmelse, bør for
midles til alle interesserede gennem 
flest mulige kilder, for at sikre en så 
stor deltagelse som muligt.

Vi er derfor kommet til den konklu
sion, at en betydelig deltagelse i Fug
leskydningen 1985 vil være i både 
regeringens og de deltagende gæsters 
interesse og spekulerer i den forbin
delse på, om Herlovianeren en gang i 
løbet af det næste halvår kunne ofre 
spalteplads på den første fugleskyd
ning i Herlufsholms historie med en 
eventuel fugledronning.
På forhånd tak.
Kommende sekretær og sandstryger

Paul Ostergaard
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Dels bag på billederne, dels på et 
vedlagt ark har John Richter navngi
vet de enkelte diple fra den minderige 
morgen. De er fra venstre på fotoet 
her: Sven Fogh (’46), Verner Krogager 
(’47), Jørgen Funder (’48), John Rich
ter (’47), adjunkt H. G. Beck, Niels 
Mazanti Andersen (’46), Ib Skov 
Nielsen (’46) og Troels Ravn (’46).

Sådan oplevede vi 
på Herlufsholm 
befrielsen i 1945

Af John Richter (’47).

I disse 5. maj-dage fandt jeg vedlagte 
billeder, som viser en flok drabelige 

frihedskæmpere på Skolen den 5. maj 
1945 om morgenen, hvor vi bl. a. 
fjernede, hvad der var sat for vindues
åbningerne i »munkecellerne« mod 

Nyhave. Munkecellerne blev brugt 
som beskyttelsesrum under krigen.

På det ene af billederne er vi grup
peret omkring daværende adjunkt H. 
G. Beck, som var sovesalslærer på 
Vuen, og som fyldte 40 år d. 6. maj 
1945, og som jeg overbragte mine lyk
ønskninger til den den 6. maj 1985, 
hvor han fyldte 80 år - still going 
strong. Han sluttede sin skole-tilvæ
relse som lektor på Sorø Akademi, 
hvorfra han var student, og hvor han 
nu som emeritus bor i »Flomhuset«.

Venlige hilsner 
John Richter

Redaktion:
Redaktør
Gregers Alling Møller (’72)
Vigerslev Allé 21, 1 tv.
2500 Valby
(01) 16 32 44

Arbejde:
(01) 21 35 45

Personalia:
Fuldmægtig, cand, polit.
Henrik Bahn-Petersen (’72)
Solvej 8, 1. tv.
3400 Hillerød
Arbejde:
(01) 29 95 33 lok. 3253

Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri
4100 Ringsted

En ny herloviansk 
ordbog på vej 
- måske den sidste
En ny Ordbog over det Herlovianske 
Sprog er nu ved at blive skabt med 
Sven Tito Achen og Jens Normann 
Jørgensen ved roret.

Grundlaget bliver Achens ordbog, 
som i dag er fyrre år gammel. Den
gang den blev udgivet, var den forrige 
ordbog kun tyve år gammel!

Det siger således sig selv, at der er 
sket store forandringer med det herlo

vianske sprog i de seneste fyrre år, og 
Jens Normann Jørgensen, der er 
sprogforsker med speciel interesse for 
mindretalssprog, frygter da også, at 
den kommende udgave bliver den sid
ste. Det herlovianske sprog bliver sim
pelt hen langsomt mere og mere al
mindeligt dansk.

Ifølge planen kan bogen blive jule
gaven til far i 1986.
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Der var trængsel på dækket på 
»Baia«, som båden hed. Fra venstre 
er det bagest Chr. de Jonquieres, 
foran ham med briller James Rex 
Essam. Hvem buksebagen tilhører, er 
uvist. I forgrunden er det Gregers 
Møller, i snak med Christian Rich
ters gummisko. Bagest ses hårtoppen 
på Philip de la Cour, lidt af et besæt
ningsmedlem, Bent Thorndahl, samt 
ryggen og hatten af Eivind Svein- 
bjørnsson. På billedet overfor ses ne
derst til højre vistnok Erik Svarre, 
derover Ejnar Svarre stående, Plet 
liggende, James Rex Essam stående, 
samt ryggen af Ulrik Nobel. Nr. to 
fra venstre vistnok Nis Linnet.

Tirsdagsfrokost i 
admiralens kølvand
Atten herlovianere og en utallig be
sætning stævnede lørdag den 11. maj 
ud af Rungsted Havn ombord på en 
kommende verdensomsejler, som skip
per Jesper Norsk og mandskabet selv 
havde bygget op.

Herlovianerne var en stærkt udvidet 
flok af tirsdagsfrokostgængere, og pro

Deraf navnet »Fisten«
Det har undret mig at læse adskil
lige forkerte beretninger om oprin
delsen til navnet Fisten (fodspecia
listen) - alias adjunkt, senere rektor 
i Rønne og Odense, Dinesen.

Flere af forklaringerne er gået 
ud på, at navnet skyldtes hans be
vislige interesse for fri idræt.

En - ellers velorienteret forfatter 
- mener, at Fisten skulle være op
finder af Ladbyturen. Den blev nu 
flittigt benyttet - ikke mindst af 

grammet for dagen bød på jomfrusej
lads for den knapt færdige båd ud til 
Hven, hvor vi efter frokost i det blå 
skulle returnere til Rungsted Havn. 
Som de tidligere år var det Nis Linnet 
(’70), der havde taget initiativ til tu
ren, der kom lidt forsinket afsted, da 
der først skulle provianteres: Først 
nogle kasser Faxe Fad, så nogle kasser

Borelli - før Fisten dukkede op, 
hvilket skete mens undertegnede 
gik i 4. klasse i 1927/28.

Adjunkt Dinesen indledte sin 
gerning med et lille foredrag, som 
i alle de klasser, hvor han undervi
ste, mundede ud i, at han gerne 
ville »stå på en god fod med d’her- 
rer«.

Deraf navnet fodspecialisten.
Venlig hilsen

Jørn Thomsem (’31) 

Hof og Tuborg, og øverst blev der 
stillet to kasser Faxe påskebryg.

Vi nåede aldrig ned til Fad’erne.
Værre var det med den faste føde, 

der bestod af to fade med pindemad
der, og de var væk længe før, vi var 
inde under Hven!

Men selskabet var ypperligt. For
uden Nis Linnet var det John Richter 
(’47), Bent Thorndahl (’47), Philip de 
la Cour (’75), Aabling-Thomsen (’45), 
Christian de Jonquieres (’68), Poul 
Hjortsø (’42), Iver Reedtz-Thott (’47), 
Jørn Thomsen (’31), Ejner Svarre 
(’29), Torben Svarre (IV’57), Eivind 
Sveinbjørnsson (’65), James Rex Es
sam (’69), Erik Svarre (’65), Plet 
(’75), Søren Kiersgaard (’64), Urik 
Christian Nobel (’78), undertegnede 
Gregers Møller (’72), og Christian 
Richter (’74).

Stor tak til Nis Linnet for endnu en 
minderig sejltur - på grund af skibets 
store dybgang kom vi f. eks. kun ud af 
havnen, fordi vi alle stillede os over til 
bagbord og lænede os faretruende 
langt ud over siden, mens to besæt
ningsmedlemmer klatrede ud på bom
men!
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Overskuddet på et par hundrede 
kroner gik til snaps til tirsdagsfroko
sterne.

Var det noget med en bid brød, et 
glas og en hyggelig snak? I så fald er

Nye aktive 
bestyrelses
medlemmer
Generalforsamlingen nyvalgte Kaj 
Vang-Lauridsen og Niels Helweg 
Heegaard, mens Hans Ole Knudsen 
udtrådte af Herlovianersamfundets 
bestyrelse på samfundets ordinære ge
neralforsamling den 1. april i Studen
terforeningens lokaler i København.

Kaj Vang-Lauridsen (’74), der til 
daglig er intern revisor i Hempel 
Skibsfarver, lovede på selve general
forsamlingen at forsøge at leve op til 
tilliden og har siden energisk påtaget 
sig at løfte arven efter Hans Ole 
Knudsen med hensyn til at færdiggøre 
oprettelsen af samfundets repræsen
tantskab.

Niels Helweg Heegaard (’76) er 
bror til det tidligere juniormedlem af 

det bare at møde op den første tirsdag 
i hver måned på det faste sted: Tivoli
cafeen på hjørnet af Stormgade og 
Vester Voldgade kl. 12,00 og deltage 
i selskabet.

bestyrelsen, Peter Helweg Heegaard, 
og vil af de medlemmer, der benytter 
sig af samfundets forskellige festtil
bud være kendt for altid at være parat 
til at gøre en praktisk indsats for ar
rangementets gennemførelse. Nu kan 
han så få lov til også at være med ved 
planlægningen. ..

Herlovianersamfundets formand, 
Kaj Dorph-Petersen takkede på gene
ralforsamlingen Hans Ole Knudsen 
(’58) for hans indsats i bestyrelsen i 
den forløbne periode og ønskede de to 
nyvalgte medlemmer velkomne.

Takken blev givet in absentia, idet 
Hans Ole Knudsen på generalforsam
lingsdagen var bortrejst i forretnings
øjemed.

Konkurrence 
om at tids
fæste fotoet 
på næste 
side
Bedste bud præmieres
På de følgende to sider ses et luftfoto
grafi af Herlufsholm. Det må være fra 
engang i 1930’erne, men spørgsmålet 
er - eller man kan også sige: Opgaven 
går ud på - om man ikke kan komme 
svaret nærmere, om det ikke, ad den 
ene eller anden vej, kan indkredses 
mere nøjagtigt.

F. eks. årstiden: Hvad siger alleen 
og billedets øvrige træer, eller væk
sterne i haver og på marker? De fleste 
træer er nøgne, men enkelte, f. eks. i 
Gravlunden, synes at være i færd med 
at springe ud. Hvad siger selve bille
dets lys?

Tidspunktet på dagen: Skyggernes 
retning! Et mærkeligt forhold er, at 
der næppe ses et eneste menneske på 
hele det store område. Hvorfor ikke? 
Kan der drages nogen slutning med 
hensyn til ugedagen? Lørdag? Søn
dag? Ferie? Eller ligefrem hvilken 
dato?

Og endelig årstallet! Store Bøg, 
Støg, i Nyhave omtrent ud for Klo
sterbygningens sydøstre hjørne, er 
ikke med på billedet. Det mægtige, 
men efterhånden noget affældige træ, 
blev fældet i julen 1933, og billedet 
må altså være senere. Lærerboligen på 
hjørnet over for Kark blev bygget 
1940. Den figurerer ikke på billedet, 
som altså må være ældre.

Lad os andre høre, hvilke iagttagel
ser og konklusioner billedet kan give 
anledning til. Noget nærmere facit 
end her skitseret er ikke på forhånd 
kendt, i hvert fald ikke af:

Sven Tito Achen (’40)
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Var Trolle uden 
»egl. store evner?«

Af Henrik Hertig (’33)

Kære Herlovianer-redaktør!
Vedlagt tillader jeg mig - uopfor

dret! - at fremsende den tale for stif
terne, som jeg forleden holdt ved de 
fynske herlovianeres fødselsdagsfest 
på Ulriksholm, jfr. punkt 4 i Thor
bjørn Dons Borchs brev i Herlov. nr. 
49. Thornbjørn lokkede mig med stor 
snedighed til at påtage mig jobbet 
med talen, der blev modtaget med 
tilbørligt bifald. Blandt talerne var 
også vor formand og som den forelø
big eneste birgittiner Ellen Warring 
Dalsgård (72),

1 de lykkelige ungdomsår, min kone 
og jeg tilbragte her på Fyn, skaffede 
jeg saltet til fedtemaden, som man 
siger, ved at skrive artikler til Hage
rups Konversationsleksikon. I dettes 
bind X kan man læse: »Trolle, gi. sv. 
adelsslægt, kendt fra ca. 1300, der fra 
ca. 1500 førte i guldfelt en rød trol
dekrop med hovedet på bugen (HH’s 
note: Det har da også altid været ken
detegnende for os herlovianere, at vi 
lægger en ikke ringe hovedvægt på 
bugen). En gren kom ca. 1500 til 
Danmark, hvor den uddøde 1782... A. 
Danmark 1) Jakob T. (1475-1546) ... 
var stamfader til de danske Troller og 
spillede en ret betydelig rolle under 
Chr. II og Fr. I. - 2) Herluf T. (14,1 
1516-25/6 65), søn af foreg., stude
rede i Wittenberg, fik siden store len 
og hædershverv, blev 1556 rigsråd. 
Hans ægteskab med Birgitte Gøye 
(s.d.) gjorde ham meget rig, og i for
ståelse med sin hustru skænkede han 
1565 en del af sit gods, Herlufsholm, 
til en adelig skole. Uden at besidde 
egl. store evner hæver H.T. sig højt 
blandt tidens adel ved sin lyse, harmo
niske livsopfattelse og sin ridderligt 
tjenende fædrelandskærlighed. Han 

blev som admiral dødeligt såret i sla
get ved Femern 4/6 1565.«

Når meget skal siges så kort som 
muligt, kan det næppe gøres bedre, 
artiklen er da også skrevet af den 
fremragende personalhistoriker Povl 
Engelstoft. Jeg håber, at hans suppe 
ikke må miste sin lysende klarhed, når 
jeg nu vil prøve at give den lidt mere 
kraft og fylde med nogle boller og 
urter. Hvad skal man fx forstå ved 
»egl. store evner«?

Vi har vel alle været med til at 
synge H.T.s bearbejdelse af Te Deum 
Laudamus i Herlufsholm- Kirke d. 14. 
januar om morgenen - har vi ikke følt 
os grebet? Men selvfølgelig, vi ved da, 
at han ikke hører til sin tids eller vort 
lands store digtere. Han gjorde bare 
fyldest, når der var behov for det.

Man mindes ham stadig i vor flåde 
ved at opkalde krigsskibe efter ham, 
men trods Briand de Crevecoeurs ud
mærkede bog om ham som Kongens 
Admiral må vi da nok indrømme, at 
han ikke var et sømilitært geni som 
Niels Juel eller en gudsforgåen vove
hals som Peter Tordenskiold. Men han 
gjorde vel nok mindst lige så god fyl
dest som de to ved den humanitet, 
hvormed han fik sat den rette skik på 
»Holmens faste stok« og den urokke
lige grundighed, hvormed han lod or- 
logsfartøjerne udstyre fra køl til sai
ling. Hele denne omhu stod klart sin 
prøve, da den danske flåde i to flere- 
dags søslag ved Øland jog den svenske 
arvefjende i havn, så såre han vovede 
at gå under sejl. Herluf Trolle ledede 
selv operationerne med hårdnakket- 
hed, men absolut uden dumdristighed 
- er det ikke at vise gode evner? Og 
hvad med det, at han som »Rigens 
Ommeral« tog fat på den første syste
matiske afmærkning af de danske gen
nemsejlingsfarvande, altså gjorde be
gyndelsen til det senere fyr- og vager
væsen?

Og hvad med det, at han med sin 
juridiske indsigt deltog i udarbejdel

sen af Frederik Ils søret? Og at han 
først i 1660’erne, da han var blevet 
løst fra sine embedsforpligtelser for at 
hellige sig det nys overtagne Skovklo
ster, alligevel lod sig bruge i diploma
tiske forhandlinger, der førte til de fra 
dansk side forønskede resultater - det 
skal der vel også ret gode evner til? 
Men det var jo ikke Munkholm, han 
som en anden Griffenfeldt var endt 
på! -

For at bruge moderne udtryk, så 
var det statsvidenskab og jura, H.T. 
skulle bruge sine evner på, da han 
efter endt skolegang, midt under re
formationstidens åndelige og politiske 
røre, blev sendt til selve den ny tids 
højborg, universitetet i Wittenberg, 
hvor Luther sprudede som en religiøs 
vulkan, mens hans lærde og besindige 
ven Philip Melanchton rensede slag
gerne fra og fik rejst nye bygninger på 
ruinerne af dem, der var gået til under 
omvæltningerne. Herluf Trolles ind
tryk af Luthers lære blev nok dybt og 
livsvarigt, men det var humanisten 
Melanchton, han i over en snes år 
holdt kontakten ved lige med - og det 
kom til at betyde noget for vort Her
lufsholm, for det var Melanchton, der 
stod bag det uddannelsesvæsen, som 
nødvendigvis måtte til som afløser af 
katholicismens klosterskoler. Me
lanchton var drivkraften bag kurfyrst 
Moritz af Sachsen’s berømte »fyrste
skoler«, som de blev Herlufsholm 
grundlagt på inddraget klostergods, 
som de blev Herlufsholm en kostskole 
med fripladser for mindrebemidlede 
disciple. Schulpforta og St. Afra i 
Meissen blev oprettet i 1543, Grimma 
i 1550, Herlufsholm først i 1565, da 
Frederik II - lad os sige p.gr. af de 
altid »dårlige tider« - ikke rigtig havde 
været til at få med på ideen, så at 
H.T. selv måtte realisere den.

Vi ser nemlig, at H.T. under hele 
sin karriere som kgl. tjenestemand på 
en række betydelige lensmandsposter 
i Roskilde, Helsingør, København og 
Hillerød var levende betænkt på at få 
gjort noget ved ungdommens uddan
nelse »kirken og riget til gavn og bed
ste«, som hans studiekammerat og 
medarbejder Niels Hemmingsen (fra 
Lolland!) udtrykker det i sin kendte 
ligtale. Ja, da Herluf Trolle havde 
måttet mageskifte Hillerødsholm med 
Skovkloster, førte han først sag mod 
Næstved by om indtægten af nogle 
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marker, men da han havde vundet sin 
ret, skænkede han den til årlig indtægt 
for byens latinskole!

For hele denne indsats i rigets tje
neste, hædrede kongen Herluf Trolle 
med elefantordenens gyldne kæde. 
Men den højeste hæder, som timedes 
ham, var trods alt den, at Birgitte 
Gøye ville have ham og ingen anden!

I husker, at hun i 14-årsalderen 
efter tidens skik - af hensyn til slægter
nes arv og gods - var blevet trolovet 
med en anden adelsmand, som der 
vistnok ikke kunne indvendes andet 
imod, end at Birgitte ikke kunne døje 
ham. På dette punkt blev hun nu en 
protestant, imod rådende skik og 
brug, for det enkelte menneskes, også 
en kvindes, personlige frihed og sam
vittighed. 17 år gammel trak hun sit 
påtvungne samtykke tilbage, men der 
skulle gå yderligere 12 år, indtil en 
kongelig kommission endelig ophæ
vede den ægteskabskontrakt, som kun 
havde ventet på kirkens velsignelse for 
at blive en realitet.

I husker, at Birgitte Gøye siden 
med forkærlighed tog sig af unge pi
ger og deres undervisning - hendes 
frihedskamp må have forekommet 
hende lige så lang som de 400 år, der 
skulle hengå fra skolens oprettelse til 
den dag, hvor tiden var inde til at 
optage piger på Herlufsholm Skole.

I husker hendes sidste 9 leveår, 
hvor hun som Herlufs enke fik brug 
for al sin kløgt og standhaftighed for 
at sætte deres fælles vilje igennem 
over for de angreb, som især hendes 
egne slægtninge rettede mod Herlufs- 
holms fundats. Tror I ikke, der hører 
ganske gode - for nu ikke at sige 
usædvanlige - evner til at kunne vinde 
en sådan kvinde?

Og lad os så endelig huske, at det 
var hendes medgift, Hillerødsholm, 
som Frederik II bød Herluf Trolle at 
mageskifte med Skovkloster. Sande
lig: uden Birgitte Gøye intet Herlufs
holm!

Mageskiftet skete som nævnt i 
1560.

Stiftelsesbrevet bærer datoen 23. 
maj 1565.

Herlovianere, mænd som koner! På 
denne skolens 420-års fødselsdag be
der jeg jer da hylde stifternes minde 
ved at ønske deres værk fortsat lykke 
og trivsel i kommende tider! Herlufs
holm længe leve!

(’28)’s hån og 
uforskammethed 
da fuen flyttede
Af Jørgen Engberg (’28)

På forsiden af dette blads marts
nummer er et billede af skolens 7. 
klasse i deres nuværende Fællesstue i 
anledning af, at den - stuen - har fået 
noget nyt inventar.

Dette minder mig om en begiven
hed i min tid på skolen, da min klasse 
(’28) var kommet i 7. i 1927. Vi var 20 
i alt, og så talrig en klasse havde 
skolen ikke haft i adskillige år. I den 
anledning blev der indrettet en helt ny 
stue til os øverst i Museumsbygnin
gen, hvor der forud havde været lager
rum for inventar o. 1. Den gamle fue, 
der lå ved siden af duksehummeret, 
blev så til et almindeligt hummer. For 
øvrigt boede jeg der selv, mens jeg gik 
i 7. kl.

Vor nye fue blev fint dekoreret af 
skolens tegnelærer, kunstmaler Svend
sen, vægge og loft var malet svagt 
vinrødt, og der var blomsterranker 
langs væggene. Efter en kort rådslag
ning i klassen blev vi enige om, at vi 
ikke ville hænge studenterbillederne 
af de tidligere herlovianere op i den 
pæne fue, som vi var glade for. Der
med troede vi, at den sag var i orden.

Men engang i efteråret 1927 var et 
par gi. herlovianere, herunder bladets 
daværende redaktør, Fraser, på besøg 
på skolen. De blev forevist den nye 
fue og bemærkede da straks, at bille
derne manglede, og så udviklede be
givenhederne sig. Vor opførsel var 
»uforskammet«, »en hån mod alle 
gamle herlovianere« osv. Bedre blev 
det ikke, da Boserup, der havde fore
vist fuen for gæsterne, ikke kunne op
lyse, hvor billederne nu var. Fraser 
kom så med sin senere så citerede 
udtalelse: »Ja, jeg er ikke hurra-herlo- 
vianer, men...« Og var der nogen, der 
var hurra-herlovianer dengang, så var 
det Fraser (Mon dette udtryk for øv
rigt kendes i dag?)

Der blev så skrevet en del om sagen 
i bladet, og det endte med, at vi, så 
vidt jeg husker, til dels efter en venlig 
henstilling fra lektor Helms (Bemme- 
manden), der jo også var gi. herlovia- 
ner, hængte billederne op i kronoligisk 
orden.

Der var i kampens hede tale om, at 
vor bevidste modvilje til at hænge bil
lederne op, skulle komme os »dyrt at 
stå« når vi kom til København for at 
læse videre, og at rusfesten for os i 
Herlovianersamfundet ville blive af
lyst, men det endte med, at vi blev 
fejret på sædvanlig vis på et vellykket 
rusgilde, hvor man, hvad jeg senere 
fik oplyst, på et særligt bestyrelses
møde havde besluttet det, og at man 
ikke med et ord skulle nævne »billed
sagen«.

Til rusgildet var der vist fire sange, 
hvoraf de to sågar var skrevet af Fra
ser. Jeg kan endnu erindre flere af 
versene og tillader mig at citere et af 
dem:

Russen fra Herlufsholm især 
kan nok trænge til lidt af hvert. 
Anstalten selv var jo ganske nejs 
alle var rare, fra MÅS til HEIS, 
nu skal de alle, fra duks til husmor 
svælge i city-dress eller plusfour, 
skal ens hat være grøn eller grå? 
Der er skam meget at tænke på.

Ja, det er over 50 år siden. Hvornår 
fuen så er blevet flyttet over til Klo
sterbygningen, ved jeg ikke, men det 
har vel været nævnt engang i bladet. 
Jeg troede stadig, at det var »vor« fue 
fra 1927, der brugtes. Af billedet på 
bladets forside fremgår intet om de 
gamle studenterbilleder er blevet flyt
tet med til Klosterbygningen. Der
imod ses det, at der findes en pæn 
samling øl på reolen. Det var helt 
utænkeligt i vor tid - bortset fra »Ha
reaften«.

J. Engberg (’28).
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- Jeg voksede op og 
blev gift med en (’18)
Lige efter at forrige nummer af Her- 
lovianeren var gået i trykken modtog 
redaktionen nedenstående brev som 
svar på »Hvem er det?« - spørgsmålet 
i det foregående nummer.

»Hvem er det?« billedet forestillede 
seks herlovianere på Mygningens høje 
altan, og fra Vagn Erik Brammer 
(’20) fremkom der en nøjagtig date
ring og genkendelse af personerne på 
billedet.

Det nu fremkomne brev er skrevet 
af den ene af de pågældendes, Chri
stian Carl Jørgensens hustru, Fritze, 
hvis far og farfar begge i sin tid var 
forpagtere på Herlufsholm. Brevet ly
der i sin helhed:

Hr, redaktør Gregers Møller!
Ja, hvem er personerne på dette 

gamle billede? Det er jeg slet ikke i 

tvivl om, for det var min »favorit
klasse«, og jeg har selv et foto som det 
afbildede, men kan desværre ikke 
finde det i øjeblikket.

Jeg har sat et X ved min senere 
mand, Christian Carl Jørgensen. Han 
blev student i 1918. Fra august 1925 
til februar 1979 boede vi på »Færge
landsgården« ved Nakskov og utallige 
er de herlovianere, vi i de år har været 
i forbindelse med. - Min mand døde 7. 
februar 1979, og jeg flyttede fra går
den i juni samme år og bor nu i en 
dejlig lejlighed på Enehøjvej.

Jeg glæder mig altid over at læse 
Herlovianeren, selv om mange af mine 
gamle venner er døde, - sidst Knud 
Gottlieb, som De skrev så pænt om.

Min far var forpagter på Herlufs
holm fra 1900-1918, og før ham hans 

forældre, forpagter Frits Hertz og 
hans hustru Andrea, så jeg har til
bragt mange timer i Herlufsholms 
køkken. Vi boede under spisesal og 
festsal med udgang til buegangen mod 
Nyhave.

Min mand og jeg var med til det 
store jubilæum for snart mange år 
siden, - og utallige er de tårer, man 
har grædt Trollemorgen!!

Min mands klassekammerater var 
bl. Tage Brammer og Jørgen Mygind. 
De boede på hummer sammen, og jeg 
kan kende flere af dem på billedet, - 
de var kun otte ialt, og jeg har dem i 
gymnasiebogen.

Min ældste datter er gift med sog
nepræsten i Vordingborg, Thomas 
Hee Andersen, - hans far, Knud Hee 
Andersen var præst på Herlufsholm 
og har viet både os og min datter og 
svigersøn.

Ja, sådan kunne jeg blive ved i 
dage, uger, måneder, - år, om alle 
mine gode minder og venner. Men nu 
stopper jeg her med en meget venlig 
hilsen,
Deres Fritze Jørgensen (f. Hertz).

Enehøjvej 256 L, Nakskov.

Personalia
In memoriam
Overingeniør Christen Grum- 
Schwensen (’28) død 16/2 1985 
Del tynder ud i antallet af gi. her
lovianere fra vor klasse. Vi var 20. 
Nu er vi vist kun II. Den mest 
markante af os var nok C.G.S., kl. 
Grumse. Han var vist afholdt af 
alle på skolen, uden undtagelse. 
Han var ualmindelig trofast og 
hjælpsom mod alle, han fik forbin
delse med og tog sig - mest i det 
skjulte - ofte af diple i de mindre 
klasser, når han så, de trængte til 
støtte. Han var respekteret herfor, 
og ungerne så op til ham, dels 
herfor, dels fordi han var så enorm 
stærk.

Straks fra sin eksamen som ma
skiningeniør i 1934 blev han ansat 
hos Burmeister & Wain, og i dette 
firma har han lagt hele sit arbejde 
og talent, indtil han gik på pension 
i 1982, og han var firmaet en skat
tet medarbejder. Dieselmotoren og 
dels forbedring blev hans opgave. 
Efter et års ophold på fabrikker i 
England, kastede han sig over nye 
forbedringer ved denne motor, og i 
mange år var han leder af firmaets 
prøveafdeling på Christianshavn. 
Utallige er de rejser, han har gjort 
til havne over hel jorden, hvor der 

lå et skib, hvis motor trængte til et 
eftersyn.

En kollega til ham, overingeniør 
Wiene, skrev i sin nekrolog i Bcrl. 
Tid. om Grumse:

»C.G.S. viede sit tekniske virke 
til B&W’s dieselmotorer og har 
haft en stor del af æren for, at den 
danske virksomhed igennem så 
mange år har kunnet bevare sin 
pionerstilling på dette område. 
Han havde intuition og en evne til 
hurtigt at stille en diagnose eller 
fremstille en brugbar arbejdsteori, 
som bunder i dybtgående viden og 
stor erfaring, parret med frodig, 
skabende fantasi og eminent kon- 
binationsevne...«

Blandt arbejderne på B&W blev 
han simpelt hen kaldt »Ole Opfin
der«. Det vidner også om, hvor 
respekteret han var for sin dygtig
hed.

Det sidste år han levede, var han 
syg, men nåede dog i 1984 at holde 
guldbryllup. Det kan tilføjes, at 
hans kone, Minna, er søster til hans 
klassekammerat, Ellehauge Han
sen, kl. Kild, Haderslev, som til 
gengæld er gift med Grumses sø
ster.

J. Engberg (’28)

1914
Dommer Helge Friis Jespersen 
fyldte den 13. juni 1985 90 år, og 
i den anledning bragte Berlingske 
Tidende følgende portræt:
Fhv. dommer Helge Friis Jesper
sen, senest ansat i Frøs Herred, 
Rødding, og i Nørre-Rangstrup 
Herred og en del af Rødding Her
red, er i sit otium i fuld vigør. Han 
har den lykke nu at kunne beskæf
tige sig med en del af de emner, 
som tidligere har haft hans levende 
interesse, men som der ikke altid 
var tid til at dyrke. Helge Friis 
Jespersen er søn af forvalter for 
Vemmetofte Kloster, cand. jur 
Erik Jespersen. Han blev født i 
Sorø, blev student i 1914 og cand. 
jur. i 1921. Hele hans virke faldt 
inden for det juridiske, og desuden 
virkede han som fast formand for 
landvæsenskommissionerne i Ha
derslev Amtsrådskreds, et arbejde, 
som bragte ham megen glæde og 
gav ham gode venner. Da Vemme
tofte Klosters fundats ændredes så
ledes, at ægtepar kunne tage op
hold, var det naturligt, at Helge 
Friis Jespersen flyttede dertil med 
hustruen. Med et langt livs kend
skab og kærlighed til, hvad der 
tilhører klosteret og dets historie, 
har han siden ofte givet besøgende 
en indsigtsfuld og levende beret
ning om stedet og dets betydning. 
Helge Friis Jespersen nyder nu ved 
godt helbred sin barndoms smukke 
omgivelser og skønne natur.

Lolland-Falsters Folketidende op
lyste den 1. maj 1985, at fhv. 
kredslæge Lorenz C. Stage s. d. 
udsendte en bog med titlen: »Reli
giøse betragtninger m. v.«. Bogen 
er trykt i Laur. Jensens Bogtryk
keri.
Læge Kai Struckmann, Haslev, er 
afgået ved døden. Personalia har 
modtaget følgende:

Mindeord.
Den 7. marts afgik vor klassekam
merat og gode ven, Kai Struck
mann, ved døden efter tiltagende 
svagelighed. Han fik den stille død, 
han ønskede, idet han, efter at 
være slumret ind, om morgenen 
blev fundt død i sin seng.
Han var søn af amtslæge Chr. 
Struckmann, Næstved, der atter 
var søn af den indenfor datidens 
kirurger ret kendte læge S. Struck
mann i Nykøbing F.
Kai blev cand. med i sommeren 
1922, og var derefter ansat ved 
forskellige sygehuse. Som praktise
rende læge virkede han først i 
Rimtofte på Djursland, derefter 
fra 1932 i Stokkemarke på Lolland 
og fra 1946 i Hvidovre, indtil han 
i 1964 flyttede til Haslev for der at 
nyde sit otium i en villa, som han 
selv havde givet tegning til, og med 
en have, som han selv havde til
plantet, og i mange af årene, der 
fulgte, selv passede med stor inter
esse og med et særdeles smukt re
sultat.
Vore tanker går til hans kone, El
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len, der kort forinden var blevet 
indlagt på sygehuset i Ringsted 
med fareture femoris. Selv om han 
har fundet fred, er det jo et smer
teligt tab for hende.
Kai var for os et eksempel til efter
følgelse. Han var stilfærdig, meget 
rettænkende og med sine menin
gers mod.
Ære være hans minde.

Sign. L. C. Stage 
Helge Friis Jespersen

1919
Foranlediget af en debat i »Kriste
ligt Dagblad« om, hvorvidt præster 
i folkekirken med god samvittig
hed kan være medlemmer af en 
frimurerloge, skrev pastor Knud 
Aarup (der ikke selv er frimurer), 
et indlæg den 26. januar 1985 med 
overskriften »Præsteløfte og frimu
rerloge«. I dette indlæg hævder 
Aarup frimurernes ret til at have 
deres ceremonier i fred, og sluttede 
med at minde om den ros, som 
ordenen fik af Hitler gennem den
nes totale forbud mod ordenen i 
alle sine magtområder: »Den ros 
skal ikke glemmes«.

1921
Fyens Stifttidende oplyste den 3. 
juni 1985, at professor Hans Jen- 
senius er afgået ved døden i en 
alder af 78 år. Han belv kandidat 
i 1932 og specialiserede sig først i 
kirurgi, senere i urinvejssyg
domme. Efter uddannelsesår i Kø
benhavn og Århus kom han i 1949 
til Odense Sygehus som afdelings
læge, og fire år senere blev han 
overlæge. Han vandt ry blandt 
andt for sin teknik til rensning af 
blodårer i forbindelse med åreknu
der. Han bestred flere formandspo
ster, således i Provinsoverlægernes 
Forening, og han var en af de gode 
kræfter på arbejdsklinikken og re
valideringsvirksomhederne i 
Odense. I 1970 blev han professor 
i kirurgi ved Odense Universitet, 
og da han i 1977 faldt for alders
grænsen, fortsatte han alligevel i 
:ndnu nogle år sit alsidige arbejde.

1926
Ved Holberg-Samfundets årlige 
generalforsamling, trådte fhv. pro- 
'essor, dr. phil. F. J. Billeskov 
lansen tilbage efter 26 års for- 
nandsskab. Som ny formand valg- 
:es den nyudnævnte dr. phil., uni
versitetslektor Erik A. Nielsen, 
nens den afgående formand ud- 
lævntes til æresmedlem i Samfun- 
iet. Det anførte fandt sted den 14. 
uni 1985.

1928
Jerlingske Tidende bragte den 28. 
naj 1985 et portræt af direktør 
leert Drachmann i anledning af 
lennes 75-års fødselsdag. Det er 
dierede 11 år siden, Geert Drach- 
nann trakt sig tilbage fra sin man- 
;eårige stilling som direktør for 
Arbejdstilsynet, skønt han kunne 
lave fortsat syv år endnu, inden 
lan ville falde for aldersgrænsen, 
den Drachmann syntes, at det var 
imeligt at give plads for yngre 

dygtige kræfter. Efter sin juridiske 
embedseksamen kom Drachmann 
først til Social- og Arbejdsministe
riet, hvorefter han blev kontorchef 
i 1955. To år senere kom udnæv
nelsen til direktør for Arbejdstilsy
net, hvor han kom til at yde en 
meget betydelig indsats. I I960 
blev han også forligsmand - en af 
de tre store i Forligsinstitutionens 
formandskab.

1935
Den britiske hærs elitcenhed, Spe
cial Air Service, hædrede den 26. 
april 1985 et af styrkens tidligere 
medlemmer, major Anders Lassen 
('II). Et af elitestyrkens nuværende 
træningscentre i Invergowrie i ud
kanten af Dundee i Skotland ge
nindviedes efter ombygninger og 
udvidelser og fik navnet Lassen 
House. Under en højtidelighed i 
centeret afslørede den danske am
bassadør i Storbritannien, Tyge 
Dalhgaard, desuden en mindetavle 
for Anders Lassen.

1938
Berlingske Tidende oplyste den 7. 
maj 1985, at civildommer H. Hei- 
net Knudsen på sparekassen Biku
bens repræsentantskabsmøde i 
Odense blev genvalgt som repræ
sentantskabets formand.

1942
Claus von Bülow (’IV) blev den 
10. juni I985 frifundet for en an
klage for forsøg på hustrudrab, og 
blev på denne aktuelle baggrund 
interviewet af Danmarks TV I den 
12. juni 1985 i udsendelsen »Ugens 
gæst«.

1944
Berlingske Tidende bragte den 12. 
juni 1985 et portræt af hofjæger
mester, kammerherre Erik Til
lisch i anledning af dennes 60-års 
fødselsdag.

1947
Danmarks Radio’s udsendelse 
»Natredaktionen« bragte den 5. 
marts 1985 en direkte reportage 
fra Langebro i København. I ind
slaget medvirkede brofoged Gorm 
Kraft.

1948
Ved audiens den 13. maj 1985 tak
kede Hans J. Assing Hendes Ma
jestæt Dronningen for udnævnelsen 
til ambassadør i Seoul, Syd-Korea.

Direktøren for Statens Luftfarts
væsen, Val Eggers udtalte til dag
bladet Politiken den 15. maj 1985, 
at der kunne spares milliarder på 
de specielle brandvæsener i Luft
havnene, om man droppede disse 
brandvæsener helt. Postyret, som 
blandt andet denne udtalelse gav 
anledning til, foranledigede Politi
ken til den 16. maj 1985 at bringe 
et udførligt portræt af den modige 
embedsmand.

1952
Civilingeniør Geert Grønnegaard 

er blandt initiativtagerne til »folke
bevægelsen for Regnbuebanken«, 
der hurtigst muligt vil tegne 25 
millioner aktier i en ny bank med 
henblik på finansiering af økologi
ske og medarbejderejede græsrods
projekter.

Per Baatrup, der kommer fra 
Store Nordiske-koncernen, og til i 
fjor var administrende direktør for 
GNT Automatic, er tiltrådt som 
administrerende direktør for NTP 

DEN GAMLE 
OVERLÆRERS LEGAT 

Regnskab for året 1984 
Indtægt:
Obligationsrenter pr. 2/7-84.................1.646,00
Obligationsrenter pr. 3/12-84............... 37,50
Obligationsrenter pr. 31/12-84...............1.637,00 3.320,50
Renter af kontant indestående i Bikuben........  16,90
Renter af bankbog nr. 329765 med Handelsban
kens Gyldenløvesgade afdeling............................. 95,73
INDTÆGT i alt..................................................... 3.433,13

Udgift:
Udbetalte legater................................................... 3.000,00
Forvaltningsafgift, Bikuben.................................. 166,55
Kontorholdsgodtgørelse........................................ 250,00
Købte renter............................................................ 6,46
UDGIFT i alt......................................................... 3.423,01
Beholdning pr. 1/1 1984 ............. 4.619,90
+ indtægt........................................ 3.433,13

8.125,03

Beholdning pr. 3l/l2 1984 ......... 4.702,02

Kapitalregnskab: 
Kapitalkonto pr. 1/1 1984..........  
indtægt............................................  
udgift...............................................
købt.................................. 1.000,-
udtrukket pr. 1/1 . . 200,- 
udtrukket pr. 1 /7 . . 300,- 500,-

60.876,57
3.433,13

3.423,01

500,- 
Beholdningen forøget med nom. 
Kontantbeholdningen i Bikuben 

formindsket med...........................

500,00

282,50

Kapitalkonto pr. 31/12 1984. . . .
64.809,70 3.705,51

61.104,19
64.809,70 64.809,70

Kapitalkonto pr. 31/12 1984.. . . 
foreligger således:
Obligationer, nom..........................  
kontant i Bikuben.........................  
Indestående i bank.......................

56.000,00
402,17

4.702,02

61.104,19

61.104,19 61.104,19

København, den 11, marts 1985.
Jørn Thomsen

Ovenstående regnskab har jeg revideret. Beholdningerne er 
tilstede.

Kbh. den 23-4-85
Kaj Dorph-Petersen

Elektronik. Han efterfølger direk
tør J. H. Linthoe, der er overgået 
til Incentive Aktieanalyser.

1954
Civilingeniør K. J. Grum- 
Schwensen er udnævnt til underdi
rektør i Elektro-Isola A/s i Vejle.

Godsejer Jon Henrik Krabbe til 
Frederiksdal er i april måned 1985 
blevet udnævnt til hofjægermester.
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1955
Preben Ahlefeldt til Tranekær 
kunne glæde sig over mange lo
vord, som i Berlingske Tidende den 
28. maj 1985 blev fremsat af di
rektør Bent Wistrøm, Paris, vedrø
rende Tranekær-møblerne, der blev 
karakteriseret som værende de ene
ste i nyere tid, som byder på nogle 
revolutionerende tanker.

1958
Niels Henrik Assing er blevet ud
nævnt til administrator for den nye 
Handelshøjskole Syd i Sønderborg 
- tillykke - og er på husjagt i Søn
derjylland.

Erik Enegren har etableret selv
stændig virksomhed som investe
ringsrådgiver for institutionelle in
vestorer. Til alle jer med ledige 
millioner er der dog sikkert også 
gode råd at hente.

Hans Henrik Leschly er blevet 
træt af byens lys og har forlagt den 
hjemlige residens til det roligere og 
mere idylliske Stevns. HHL forsa
ger dog ikke hovedstaden helt, idet 
han er ved at indrettet kontor over
for »Cafe Sommersko«.

Casper Suhr går nu på Børsen. 
Dog ikke med sig selv, men med 
selskabet Rias 54, som han er ad
ministrerende direktør for.

Claus Mondrup forlader os til ef
teråret for nok ihvertfald nogle år 
- for både koldere og varmere him
melstrøg: Geneve, hvor hans kone 
har fået job, og Klaus siger, han vil 
prøve at få det. Det haster vel ikke, 
Klaus?

Jan Trier har efter flere års part
nerskab i Horten & Trier besluttet 
at ville forkorte sit brevhoved, og 
starter derfor eget advokatkontor i 
København. Jan fortsætter heldig
vis som kasserer for Herlovianer- 
samfundet.

1961
Jens Jørgen Linde, HD, er ud
nævnt til prokurist i S. Dyrup & 
Co 54.

1963
l. reservelæge, universitetslektor 
og speciallæge i hud- og kønssyg
domme, Niels Agdal, har pr. I. 
august 1985 fået ansættelse som l. 
reservelæge ved Rigshospitalets af
deling for patologi. Agdal, der i 
godt 5 år tillige har været ansat 
som sekretær i Retslægerådet, vil 
herefter om kort tid yderligere 
opnå Sundhedsstyrelsens tilladelse 
til at betegne sig som speciallæge i 
Patologisk anatomi og vævsmikro
skopi. Ugeskrift for Læger bragte 
iøvrigt den 10. juni 1985 en artikel 
af Agdal omhandlende en alvorlig 

form for blæredannende hudsyg
dom.

1967
Direktør Steen Steincke, Den Dan
ske Bank, London, fortalte i Mor
genavisen Jyllands-Posten den 29. 
maj 1985 om bankens udvikling og 
forretningsforhold siden etablerin
gen i »Danske House« i 1983. An
tal medarbejdere er nu 40, balan
cen er vokset til 5 milliarder kr. og 
filial-banken give allerede over
skud.

Børsen kunne den 17. maj 1985 
oplyse at elektronikvirksomheden 
Trane & Trane 54, der ejes af 
Thrane og Per Thrane, på blot tre 
og et halvt år har erobret verdens
markedet for trådløst telex- og da
takommunikationsudstyr. Væksten 
har været enorm, og det sidste 
regnskabsår, der sluttede ultimo 
april 1985 viste en omsætning på 
22 mio. kr. og et overskud på mel
lem 20 og 25 pct. Omsætnings
fremgangen udgjorde 60 pct. i for
hold til året forud, og denne udvik
ling forudses at fortsætte i I985- 
86. Firmaet har for tiden 20 med
arbejdere.

1968
Hassan Aref forlader pr. I. juli 
1985 Brown University, hvor han 
er associate Professor of Enginee

ring and Applied Mathematics, for 
at tiltræde en stilling ved Univer
sity of California, San Diego og 
Scripps Institition of Oceanog
raphy. I foråret modtog han en 
Presidential Young Investigator 
Award fra National Science Foun
dation. Disse forskningslegater, der 
uddeles for anden gang i år, sigter 
mod at fremme lovende, unge for
skere ved de amerikanske universi
teter. Legaterne yder mellem 
25.000 og 100.000 dollars hvert år 
i fem år til støtte for modtagerens 
forskningsprogram.

1977
Richard Sandbæk er pr. I. januar 
1985 blevet ansat som konsulent i 
IBM, afdelingen for banker, forsik
ringsselskaber samt kreditforenin
ger (den finansielle sektor).

Øvrige
Jytte Børthy, København, er den 
14. april 1985 indsat som fuldtid
sansat hjælpepræst ved Herlufs
holm kirke.

Lektor Svend Erling Høj Pile- 
gaard er den 2. maj 1985 afgået 
ved døden. Pilegaard var adjunkt 
på Herlufsholm i perioden I. au
gust 1952 til 31. juli 1953.

Alti 
Herlovianerudstyr 
hos
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