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Hyggelig
hurtig
general
forsamling
Årets generalforsamling var den
mindst velbesøgte i mange år, - og nu
havde bestyrelsen ellers lige valgt at
henlægge den til selskabslokalerne
over Restaurant Allegade 10 på Frede
riksberg, hvor der snildt kunne være
kommet 50 deltagere til, uden at
nogen ville have følt sig klemt!
Det gav imidlertid også det positive
resultat, at der blev rig lejlighed til en
mere uformel snak, såvel under de
enkelte punkter på dagsordenen, som

efter selve generalforsamlingen. Her
var der som sædvanlig hyggeligt sam
vær over en øl og et par snitter.

I lighed med tidligere år valgtes
med akklamation højesteretsdommer
Niels Pontoppidan til generalforsam
lingens dirigent. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt ind
kaldt og gav derefter ordet til forman
den, Kaj Dorph-Petersen. Hans
mundtlige beretning findes skriftligt

JUNI 1986

på de følgende sider, og den gav ikke
anledning til debat.
Tilsvarende blev regnskabet og
budgettet umiddelbart godkendt, såle
des som kassereren, Jan Trier fremlagde dem.
Nu fulgte de forskellige valg til be
styrelsen og valg af embedsmænd til
Samfundets øvrige funktioner, hvor
under formanden, Kaj Dorph-Peter
sen, blev genvalgt med langvarig
akklamation.
Desuden genvalgtes til bestyrelsen
kasserer Jan Trier, formand for festud
valget Aase Randstoft og juniormed
lemmet Christian Levin. Desuden
valgtes til en nyoprettet suppleantpost
Herlovianerens hidtidige redaktør
Gregers Møller.
Til de forskellige poster som Sam
fundets embedsmænd påkaldte spe
cielt valget til decisor og decisorsuppleant sig opmærksomhed. Samfun
dets hidtidige decisor, Leif Berg, var
tidligere på året afgået ved døden, og i
den mellemliggende periode havde
hvervet været varetaget af hans sup
pleant, professor Mogens Andreassen.
Generalforsamlingen valgte ham med
akklamation til at fortsætte dette
arbejde og efter forslag valgtes til ny
decisorsuppleant et andet af Samfun
dets mest hæderkronede medlemmer,
administrerende direktør Ebbe Jørgen
Broe Christensen.
Efter det føromtalte traktement
sluttede generalforsamlingen ved
midnat.
Gregers Møller.
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Forholdet til Herlufsholm
er hovedformålet med
Herlovianersamftmdets virke
Af Kaj Dorph-Petersen
Ligesom tidligere år vil jeg indlede
beretningen med at mindes de med
lemmer af Herlovianersamfundet, der
er afgået ved døden siden sidste gene
ralforsamling. De var:
Erik Mikkelsen ’20
LeifK. Rosenthai ’17
Georg Louis Mourier ’26
Hans Christian Jensenius ’24
Preben Jørgen Secher ’23
Kai Struckmann ’14
Torben Buchholtz-Nielsen ’49
A. F. Milo T7 samt
tidligere formand for HerlufsholmFonden Leif Berg T9.
Jeg vil anmode om, at vi rejser os - og
med et øjebliks stilhed markerer min
det om vore døde kammerater.
Tak.
Ved generalforsamlingen i fjor
havde Herlovianersamfundet 785
medlemmer. I årets løb siden da har vi
fået 43 nye indmeldelser. Herfra går
imidlertiod de nævnte ni døde - 12,
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der har meldt sig ud - og hele 39, der er
slettet på grund af restance med kon
tingentet. Medlemstallet pr. i dag er
769.
Det er lidt beklageligt, at vi er 16
færre end i fjor. Det skyldes hovedsa
geligt to forhold - dels at vi ikke
længere optager hele den nye årang fra
fra Herlufsholm helt automatisk. Vi
regner kun dem som medlemmer, der
selv melder sig ind. Og dels at vi har
måttet slette 51 medlemmer, enten
fordi de har sagt os farvel, eller fordi vi
har sagt farvel til dem på grund af kon
tingentrestance. Lidt senere på gene
ralforsamlingen vil I kunne høre om
den positive udvikling af systemet
med årgangsrepræsentanter. Vi vil
fremtidig søge at orientere årgangsre
præsentanten, hvis en af hans klasse
enten melder sig ud eller må slettes,
således at årgangsrepræsentanten
muligvis kan lægge et vist pres på sin
tidligere klassekammerat for at få ham
eller hende til at revidere beslut
ningen. Skyldes denne beslutning
svigtende økonomi - måske under et
uddannelsesforløb, måske på grund af
arbejdsløshed eller overgang til pen
sion, kan bestyrelsen give vedkom
mende betragtelig kontingentnedsæt
telse - ligesom vi med glæde sletter
kontingentrestancer ved genindmel
delse i Herlovianersamfundet. Vi er jo
ikke et hårdt trængt aktieselskab med
en glubsk bestyrelse - tværtimod er vi
en munter, kammeratlig forening, der
gerne vil omfatte så mange gamle herlovianere som muligt.
Og lad mig så berette lidt om Herlovianersamfundets aktiviteter i det
forløbne år.
Ved det første bestyrelsesmøde
efter sidste generalforsamling konsti
tuerede bestyrelsen sig således:
Lars Thuesen blev næstformand og
formand for legatudvalget, Jan Trier
kasserer, Aase Randstoft formand for
festudvalget, Kaj Vang-Lauritsen fik

ansvaret for at organisere systemet
med årgangsrepræsentanter, Niels
Heegaard trådte til som nyt medlem,
og Christian Levin blev sekretær og
protokolfører.
Gregers Alling Møller, Herlovianerens redaktør, gav tilsagn om at ville
overvære bestyrelsens møder - dog
uden stemmeret.
Fest på Fyn

Kort efter dette møde - i maj i fjor afholdt de fynske herlovianere deres
traditionelle årsfest - denne gang på
Ulriksholm Slot. Jeg var, selvanden,
blevet opfordret til at være med - og
under festen blev jeg endda udnævnt
til »årets herlovianer« af den talstærke
fynske garde. Ved det meget festlige
møde besluttede vore fynske kamme
rater, at de også fremtidig ville holde
deres årsfest ved forårstide - og at de
ville kalde den Gøye-festen. Nu har
medlemmerne således både en årlig
Trollefest i København og en Gøyefest
på Fyn. Herlovianersamfundet bød på
cognac til kaffen ved den fynske sammenskuds-søsætning af Gøye-festen.
Et andet herloviansk initiativ blev
ført frem i foråret 1985. Sven Tito
Achen, der for en del år siden udgav
en ordbog over' det herlovianske
sprog, og Jens Normann Jørgensen
har besluttet at revidere ordbogen og
fremkomme med en ny udgave til
efteråret i år. I Herlovianerens decem
ber-nummer 1985 bragte vi en opfor
dring til til at bistå bogens to redaktø
rer - og denne opfordring vil jeg gerne
gentage her.
Samtidig vil jeg også gentage en
opfordring fra samme nummer afbla
det - en opfordring fra Personalia-rubrikkens redaktør, Henrik Bahn-Petersen, om at sende ham nyheder af en
hver art med tilknytning til Herlufs
holm og gamle herlovianere. Rubrik
ken er en af de mest læste i bladet men for at den skal kunne gro og tri-

Kaj Dorph-Petersen fremhævede for
holdet til skolen i sin beretning
på generalforsamlingen
i Herlovianersamfundet den
12. marts.
Beretningen beskæftigede sig desuden
specielt med den store jubilæumsfest
i efteråret 1985.

ves, er det ikke nok at læse, - man må
også skrive og sende personalia-redaktøren det skrevne.
Jubilæet
Især to begivenheder har vi fra besty
relsens side lagt kræfterne i siden sidst.
Den ene er den helt unikke: Skovklo
sters 850 års jubilæum i november i
fjor. Og det blev en dag af de helt store.

Om formiddagen overrakte Herlufs
holm Fondens formand Niels Pontop
pidan et gavebrev til skolen, hvorved
skolen kvit og frit kunne modtage
Birgitte Gøye Gården, enda i fuldt
møbleret stand. Herlovianersamfundet havde arrangeret frokost på Vinhu
set i Næstved for tilrejsende medlem
mer med ledsagere, - og skolen havde
reserveret plads til alle i kirken til en
festgudstjeneste, der blev overværet af
Hendes Majestæt. Efter gudstjenesten
var rektorfamilien værter for Herlovianersamfundets medlemmer, - mens
dronningen og en lille udvalgt skare
besøgte Birgitte Gøye Gården og drak
te med dens beboere.
Bagefter var vi tilskuere til Mads
Nielsens kirkespil »Sværd skal vige for
kors«, - og også Dronningen havde
afsat tid til at overvære den flot gen
nemførte forestilling. Om aftenen
holdt Skolen en festmiddag for særligt
indbudte gæster - blandt dem under
visnings- og kirkeministeren samt
bestyrelserne for Herlufsholm Fon
den og Herlovianersamfundet.
Jeg vil her fremhæve en meget vig
tig ting: Lige fra første færd var Her
lovianersamfundet draget med ind i
arrangementet af den store dag, - og
fra skoleledelsens side viste man den
største iver for, at så mange som over-

hovedet muligt af de gamle herlovianere kunne komme med.
Det er yderst karakteristisk for for
holdet mellem Skolen og Herlovianer
samfundet, - og jeg vil meget gerne i
denne beretning fremføre min glæde
og tak for, at dette forhold mellem
Skolen og dens gamle elever er så godt
og så nært som vist sjældent før.
Både forstander og rektor er med
lemmer af Herlovianersamfundet, så
jeg håber, at de ser denne tak i Herlovianerens referat og fornemmer, at ive
ren for og varmen i vort indbyrdes
sammenhold
og
sammenholdet
omkring den gamle skole ikke blot
blev udtrykt ved gaven til skolen og det
store fremmøde på jubilæumsdagen,
men at det også er hovedformålet med
hele Herlovinersamfundets virke.
Dette dobbelte sammenhold - dels
indbydes og dels med Skolen - blev
yderligere manifesteret ved Trolle- og
rusfesten på Søpavillonen den 18. ja
nuar 1986 - den anden af sæsonens to
store begivenheder.
Trolle-Rus-fest

Her havde vi fornøjelsen af at have
både forstanderparret og rektor med
som gæster - og både forstanderen og
rektoren var blandt aftenes mange
talere.
Det var første gang i lange tider, at vi
havde kombineret Trollefesten - hvor
vi traditionen tro inviterer 50, 60, 65
års og andre ældre, runde jubilarer
med som gæster, - med rusfesten,
hvor den yngste årgang dimittender er
inviteret. Der var på den måde over 60
års aldersforskel mellem den ældste
og den yngste deltager, - og det var
naturligvis lidt af et eksperiment, om
en sådan fest kunne blive lige fornøje
lig for alle parter.
Men stort set lykkedes eksperimen
tet. Skolens rektor, der et halvt års tid
tidligere havde taget afsked med stu
denterholdet ’85, fik her veloplagt lej
lighed til at byde de samme unge men

nesker velkommen i Herlovianersam
fundet.
Festudvalget havde stor ære af
arrangementet, der både bød på festlig
underholdning af sanggruppen »Fars
Drenge« - og et levende syv mands
orkester til dansen. Men vi skulle nok
have ordnet bordsætningen således, at
de ældste deltagere ikke havde siddet
lige op og ned ad orkesterets ret høj
lydte tonestrøm...
Af noget mindre aktiviteter kan jeg
nævne, at bestyrelsen, repræsenteret
ved næstformandd, kasserer og for
mand, den 15. februar hyldede vor tid
ligere formand og nuværende æres
medlem, professor dr. jur. Flemming
Tolstrup på hans 80 års dag - og over
rakte den særdeles vitale fødselar
nogle gode flasker og et stort glas med
indgravering.
Novelle-tur

Om et par dage, den 20. marts, kom
mer rektorparret med de fire elever,
der vandt den i anledningen af jubi
læet udskrevne novellekonkurrence,
til København, hvor Herlovianersam
fundet har arrangeret en festlig og
belærende dag for dem - med besøg i
Folketinget, hvor folketingsmedlem
Bernt Johan Collet vil vise rundt besøg på Kanal 2, hvor Otto ReedtzThott er vært ved en frokost - og ende
lig besøg på Rosenborgsamlingerne,
hvor overinspektør Mogen Bencard
vil levendegøre den kongelige fortid.
Et kort pusterum får det herlovianske selskab på Hjemmets redaktion,
hvor jeg vil give dem anledning til at
hygge sig - før festlighederne afsluttes
med en Lorry-aften med fin middag og
revyen »Solstik«.
Jeg benytter lejligheden til at takke
de gamle herlovianere Collet, ReedtzThott og Bencard for deres medvirken
til at gøre dagen spændende for de
unge novelleskribenter og deres rek
torpar.
Som afslutning på denne beretning
vil jeg rette en varm tak til bestyrelsens
medlemmer og ikke mindst til Herlovianerens redaktør og personaliaredaktør for atter et godt års samarbejde
med efter mit skøn gode resultater.
Om de er gode nok beder jeg general
forsamlingen dømme - men husk, vi
er alle hårdt arbejdende mennesker,
der trods alt kun har en begrænset fri
tid til overs til at udrette alt det gode, vi
gerne ville.
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Fire novelleskribenter
fra Herlufsholm på
tur til København
Af Dan L. Otzen, 2. mx
Den 20. marts var måske ikke nogen
speciel dag for de fleste, men for fire
elever på Herlufsholm var denne dag
lidt ud over det sædvanlige. Det var
nemlig på denne dag, at de fire vindere
af novellekonkurrencen, udskrevet i
forbindelse med jubilæet, skulle til
København på en tur arrangeret af
Herlovianersamfundet med chefre
daktør Dorph-Petersen i spidsen. De
fire som tog afsted denne morgen var:
Vibeke Nørgård, Bo Stampe Petersen,
Caroline Garth-Grüner samt under
tegnede. Desuden deltog Heis, i hvis
bil vi kørte.
Vi var på Christiansborg kl. 10, hvor
vi blev modtaget af MF godsejer Bernt
Johan Collet, som viste rundt i byg
ningen. Her mødte vi mennesker og
fik ting at se som den store offentlig
hed normalt ikke har hverken kend
skab eller adgang til. Da rundturen var
til ende, tog vi afsked med denne
travle folketingsmand og begav os til
fods i det gode vejr op til radiostatio
nen The Voice, hvor direktør Otto
Reedtz Thott ventede os.
Pladsforholdene i stationen var nok
mere trange end de fleste af os havde
ventet. Københavns populæreste
lokalstation kunne være i en enkelt
stor lejlighed. Til gengæld var der fuld
fart over foretagendet hele tiden. Vi fik
bl.a. lov til at komme ind i studiet og

Af andre begivenheder på skolen dette
forår må nævnes skolensforårskoncert,
hvorfra disse fotos stammer.

overvære hvordan diskjockeyen hele
tiden måtte være oppe på mærkerne
for ikke at lave fejl som så ville gå
direkte ud i æteren.
Efter rundvisningen på The Voice
kørte vi ud til Kanal 2, hvor vi først
spiste og siden blev vist rundt. Forhol
dene her var betydeligt større end på
The Voice, men arbejdsomheden var
ikke mindre. Overalt var der aktivite
ter i gang for at gøre alting klar til afte
nens udsendelse. Også her var det
Otto Reedtz Thott, som viste rundt og
fortalte om aktiviteterne og de fremti
dige muligheder.
Fra Kanal 2 kørte vi til Rosenborg,
hvor museumsdirektør Mogens Bencard viste os rundt på slottet. Først fik
vi kronjuvelerne at se, og med en eks
pert som fortæller og rundviser, samt
fred og ro, var der ingen ende på de
spændende anekdoter, som vi her stif
tede bekendtskab med. Vi begav os
derefter ovenpå, og var der meget at
høre om i kælderen, så var der lige så
meget, hvis ikke mere, at høre om og
beundre her. Blandt de mest impone
rende ting var det nyrestaurerede loft i
riddersalen. Efter denne interessante
rundvisning takkede vi Mogens Bencard mange gange og gik så en afslap
pende tur i Kongens Have.
Vi tog derefter ind til Lorry, hvor vi
først mødte Mia Bente Olsen og sam
men spiste en dejlig middag og senere
så lystspillet »Solstik« med bl.a. Ulf
Pilgård og Lisbeth Lundquist. Dette
stykke levede fuldt op til forvent
ningerne og det var først efter at have
sundet os lidt, at vi var rede til at køre
tilbage til Herlufsholm efter en lang
men dejlig dag.
Ideen med at give vinderne af novel
lekonkurrence en fornøjelig tur til
København er efter min mening en
virkelig fortrinlig ide. Ikke blot fik vi
set en masse ting, men hjulpet af flinke
gammelherlovianere alle steder fik vi
et dybere indtryk af det, vi så, end de
fleste nok ville have fået, hvis de var
kommet som fremmede uden mulig
hed for at få »inside information«, som
vi fik det.
Jeg vil derfor her til sidst på de andre
deltageres og egne vegne takke alle,
som hjalp med i planlægningen og den
praktiske afvikling af denne dag, for en
meget stor oplevelse. Specielt vil vi
rette en tak til Kaj Dorph-Petersen
uden hvem dette aldrig var blevet så
vellykket.

HerlufsholmFondens
friplads-ydelser
Af Niels Pontoppidan

Blandt Herlufsholm-Fondens for
mål er at yde økonomisk støtte til
diple i form af hele eller halve friplad
ser. Med disse linier vil jeg gerne
henlede opmærksomheden på denne
del af Fondens virksomhed.
Når vi har fripladsydelser som et af
vore formål, er det selvfølgelig ud fra
ønsket om, at økonomiske grunde ikke
skal være nogen afgørende hindring
for at iøvrigt egnede unge kommer på
Herlufsholm. Vi mener, at det af
mange grunde er vigtigt, at skolen har
et bredt rekrutteringsgrundlag, og det
vil vi gerne medvirke til at sikre. Sko
lens ledelse er ganske enig i denne
målsætning.
37.000.- kr. om året

Årskontingentet på Herlufsholm
udgør p.t. 37.000 kr. selvom det ikke
er dyrt sammenlignet med andre kost
skoler - tværtimod - må det vel nok
siges at være et »pænt« beløb.

Det er derfor ikke underligt, at også
økonomien spiller ind, når forældre
overvejer, om de skal lade deres børn

komme på Herlufsholm. Selvom der
foreligger visse muligheder for støtte
fra det offentlige, kan der selvsagt
meget vel være behov for yderligere
bidrag, og det er her, Herlufsholm
Fonden kommer ind i billedet.
Ikke ubegrænsede midler
Det må ikke forståes på den måde,
at Fonden har ubegrænsede ressourcer

til fripladsydelser. Vi har i de senere
år ydet ca. 200.000 kr. årligt til fri
pladser, men vi er indstillet på en ikke
ubetydelig forhøjelse af dette beløb.
Dette gælder fripladsydelser på alle
klassetrin, herunder ikke mindst til
diple i 6. klasse.
I bestyrelsen kunne vi godt fore
stille os, at der er gamle herlovianere,
som gerne ville lade deres børn få
glæde af Herlufsholm. Det kunne også
tænkes, at gamle herlovianere har ven
ner eller bekendte, som har lignende
ønsker. Vi har derfor gennem Herlovianeren villet redegøre for vores virk
somhed på dette område.
Jeg vil til slut understrege, at vores
uddelinger sker i samarbejde med sko
len. Interesserede bør derfor nok i
første omgang henvende sig til skolen,
men bestyrelsen er naturligvis også til
rådighed med yderligere oplysninger.

Lejlighed søges
Advokatfuldmægtig årgang ’80 søger lejlighed i København med
mindst P/2 vær., - helst med bad og nær centrum.
Henv. Niels Neergaard,
Blegdamsvej 29 A, vær. 708,
2100 Kbh 0 - Tlf. 01 26 83 63
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Tegnet gensyn med
Herlufsholm
Af Niels Erik Alling Møller (’41)
Herlufsholms bygninger og omgivel
ser har gennem tiderne været vist på
malerier, tegninger og fotos så ofte, at
man næppe kan gøre sig nogen fore
stilling derom.
Med Jørgen Brendekildes mappe
foreligger påny en samling tegninger
fra skolen.
Motiverne er bygningernes indre og
ydre fra gammelkendte og nye syns
vinkler, ofte overraskende og spæn
dende.
Man glæder sig over mange gode
detaljer og dygtigt fremstillede hel
hedsindtryk. De linier, som ens blik en
gang så ofte fulgte, og som man da
næppe ænsede meget, men som man
senere så stå forbavsende klart i erin
dringen, genfinder man i disse teg
ninger.
Genoplevelserne, som man får, når
man blader i denne smukke samling,
er stærke.
For os gamle herlovianere endnu en
god ting at kunne føje til den samling
minder, som vi vel hver især har på
hylden eller i skuffen.

1

ri

Herlufsholm i streg
Jørgen Brendekilde. 1985
Herlufsholm Godskontor, kr 60,—
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Forstander Aage Wolff-Sneedorffhar
som endnu en opgave for Skolen gjort
en indsats for igen at bringe Herlufsholms bibliotek op på en værdig sam
ling bøger.
Den indsats har senest givet sig
udslag i en boggave fra Kaj Stage til
biblioteket på atten værker, hvoraf det
ældste er Schillers samlede værker,
udgivet i Stuttgart i 1838.
De øvrige er:
Rasmus Roterodamus: Opus Epi-

stolarum. 9 bd. 1484-1532. Oxford 1906
ff.
Georges, Karl Ernst: LateinischDeutsches Handwörterbuch. Bd. 1-2.
Leipzig 1879-80.
Goethes sämtliche Werke. Bd. 1-36.
Stuttgart. Cotta sehe Buchhandl. o. J.
Heinrich Heines sämtliche Werke
in 12 Bänden. Stuttgart. Cotta sehe
Buchhandl. o. J.
Holberg, Ludvig: Heltehistorier.
Bd. 1-2. København 1864-65.

Holberg, Ludvig: Kirkehistorie. Bd.
1-2. København 1867-68.
Holberg, Ludvig: Mindre poetiske
skrifter. København 1866.
Humboldt, Wilh. u. Caroline von:
Briefe. Briefe 1787-1810, 1812-1835.
Insgesamt: 7 Bd. Berlin 1906 ff.
Jørgensen, Troels G.: Anders Sandøe Ørsted. 1933.
Jørgensen, Poul Johs.: Dansk Rets
historie. København 1940.
Martensen, H.: Den christilige
Ethik. Bd. 1-3. København 1879-84.
Monrad, D. G.: Prædikenerpaaalle
Søn- og Helligdage i Aaret samt i
Fasten. København 1871.
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Bøger om
Skolen
tilbydes

nart Konow. Derfor beder han i stedet
interesserede om, telefonisk at sætte
sig i forbindelse med ham med hen
blik på en evt. afhentning.
De bøger, der er tale om, er Robert
Fraser »Dimitterede fra Herlufs
holm«, 4. bd., 2. hft. (Kbh. 1936), H. B.
Melchior »Historiske Efterretninger
om Herlufsholms Stiftelse«, udg. af
Albert Leth (Næstv. 1865), A. B. Has
selager »Herlufsholm 1865-1915«, 2.
opl. (Næstv. 1931), do. 1. opl. (Næstv.
1915), Johannes Forchhammer »Her
lufsholms Historie 1872-1892«, udg. af
Robert Fraser (Kbh. 1931), Kj. Hassel-

balch-Larsen »Bibliographia Herluviana« (Kbh. 1934), Albert Leth & G.
L. Wad »Dimitterede fra Herlufsholm
1565-1875« (Næstv. 1875), Jubilæums
bog 1565-1915 (Kbh. 1915), Frederik
Reinau »Traditionernes Herlufs
holm« (Kbh. 1928), Helge Finsen &
Sven Tito Achen »Herlufsholm i 400
år - en række billeder« (Kbh. 1965),
Sven Tito Achen »Ordbog over det
herlovianske sprog« (Næstv. 1940) og
3 expl. af »Diplen« 1953 (Kbh. 1953).
Interesserede kan henvende sig til
Lennart Konow på tlf. 01 16 42 85,
Center Parken 2, 2500 Valby.

Boggave til
biblioteket
fra Kaj Stage

- Jeg har en række bøger med tilknyt
ning til Herlufsholm, som det ville
være forkert at kassere, - og jeg har
ikke lyst til at sælge dem, oplyser Len

Personalia
1914
Fhv. kredslæge Lorenz Carl Stage
er ved udgangen af marts måned
1986 afgået ved døden. L. C. Stage
kom til Sakskøbing i 1947, hvor
han virkede som kredslæge indtil
1964 og som skolelæge indtil 1969.
Stage, der var præstesøn fra
Nyborg-egnen, startede sin læge
gerning i Jylland. I mange år var

han kredslæge i Farsø i Himmer
land, hvorfra han kom til Sakskø
bing. Efter at have lagt lægeger
ningen på hylden, kastede Stage
sig over sin store interesse: Lokal
historien. Han opbyggede et lokal
historisk arkiv i sin kælder i villaen
på Lunden, omfattende henved
1400 kartotekskort med oplys
ninger om Sakskøbings historie,
bøger og avisudklip, og da tan
kerne om at oprette et egentligt

lokalhistorisk arkiv i kommunalt
regi kom frem, var Stage en af
foregangsmændene, og han blev
da også arkivets første formand.
Da han trak sig tilbage fra for
mandsposten, blev han udnævnt
til æresmedlem af lokalhistorisk
forening.

1925
Overingeniør Hans Larsen er den
7. marts 1986 afgået ved døden.

1933
Efter 25 års medlemsskab af besty
relsen for Lolland-Falsters Kunst
museum i Maribo, heraf 18 årsom
ansvarlig leder og 20 år som for
mand, trådte fhv. rektor Henrik
Hertig den 20. marts 1986 ud af
bestyrelsen. Samtidig har Hertig
forladt museumsrådet for Stor
strøms Amt (og dettes forret
ningsudvalg) efter 10 års medlems
skab.
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Reserveret postvæsenet:

1940
Direktøren for Københavns Kom
munes Direktorat for stadens
almindelige
øvrighedsforret
ninger, cand. jur. Poul Adam Tvede,
er indvalgt i Det kriminalpræven
tive Kontaktudvalg, der varetager
den overordnede styring og tilret
telæggelse af samarbejdet mellem
social- og sundhedsmyndighe
derne, skolerne og politiet om
forebyggelse af kriminalitet blandt
børn og unge.
Berlingske Søndag bragte den 2.
januar 1986 et portræt af ornitolo
giformanden, læge Lorenz Ferdi
nand.

1941
Underdirektør Finn Dornonville de
la Cour fejrede den 1. april 1986 40
års jubilæum hos F. L. Smidth &
Co. A/S. Jubilæet fik en smuk om
tale i Berlingske Tidende og i Aal
borg Stiftstidende.

1945
Cand, polit., baron Oluf Rosen
krantz, er udnævnt til formand for
Control Data A/S. Rosenkrantz
kom i 1968 til Control Data som
salgsdirektør og var inden da
Branch Office Manager hos IBM.
11971 blev Rosenkrantz den første
danske administrerende direktør
for Control Data A/S.

1947
Chefredaktør Bent Thorndahl har
fra den 28. februar 1986 trukket sig
tilbage fra Politikens Hus, og er
gået på tidlig pension. Han flytter
med sin hustru til Spanien i begyn
delsen af juni og vil skrive på free
lance-basis, når det nye hus er ble
vet indrettet og nogen ferie holdt.
Thorndahls adresse vil i fremtiden
være: Los Girasoles 6, Urb. Las
Palomas, La Herradura (Gr.), Spa
nien. Thorndahl har ved sin emi
gration forladt bestyrelsen for
Herlufsholm Fonden, hvis for
mand, højesteretsdommer Niels
Pontoppidan (’49), ved en sam
menkomst takkede ham for
mangeårig indsats og overrakte en
gave fra fonden.

1948

i Børsen den 12. februar 1986
udtryk for det private synspunkt,
at KTAS og de øvrige telefonsel
skaber bør have lov til at importere
telefoner, når og hvis Folketinget
vedtager et forslag om fri import
og anvendelse af godkendte tele
foner.

1955
Teknisk direktør på Morgenavisen
Jyllands-Posten, Søren A. Petersen,
blev den 2. januar 1986 portrætte
ret i Berlingske Tidende i anled
ning af 50-års fødselsdagen.

1956
Proprietær Leif Krabbe blev på
Dronningens fødselsdag den 16.
april 1986 udnævnt til Hofjæger
mester.

1960
I forbindelse med den nyligt gen
nemførte regeringsomdannelse er
en række betydende poster i Fol
ketinget blevet det konservative
folketingsmedlem, Bernt Johan
Collet, til del.
Collet er genudnævnt til finans
politisk ordfører for de konserva
tive, dvs. at han er den konserva
tive leder i Folketingets finansud
valg. Samtidig får han sæde i Fol
ketingets finansudvalg. Samtidig
får han sæde i Folketingets politisk-økonomiske udvalg, der delta
ger i tilrettelæggelsen af den over
ordnede økonomiske politik. Sidst
men ikke mindst bliver Collet, der
er tidligere landbrugspolitisk ord
fører for sit parti, udpeget til de
landbrugsmæssigt set vigtigste
poster som medlem af markeds
udvalget, landbrugsudvalget og
skatte- og afgiftsudvalget.

1963
Lederen af Den danske Banks
energiafdeling,
underdirektør
Georg Yelken,er udnævnt til chef
for Den danske Banks Merchant
Afdeling i hovedsædet. Yelken vil
fremdeles være ansvarlig for
energiafdelingen, der samtidig
integreres i Merchant Bank. Yel
ken afløser underdirektør Svend J.
Heineke. (’56).

1972

Berlingske Tidende bragte den 4.
april 1986 en artikel under medvir
ken af direktøren for De danske
Kongers kronologiske Samling på
Rosenborg, slotsforvalteren på
selvsamme slot, Mogens Bencard.
Den aktuelle anledning til artiklen
var de aktuelle omlægninger af
statsfinansielle principper og dis
ses betydning for Rosenborgs akti
viteter.

1973

1950

Studenterforeningen af 1820 har
for første gang i sin 166-årige histo

KTAS-direktør PerAmnitzbøll gav
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Cand, polit. Henrik Bahn Petersen
er pr. 1.4.1986 ansat i Forsvarsmini
steriet.

Steen Skovgaard Larsen er pr. 1.
marts 1985 ansat som administra
tor på et DANIDA-finansieret
vandudviklingsprojekt i Kenya.

1974

rie valg en kvinde, Aase Randstoft,
til ledende senior. Valget fandt
sted den 3. april 1986 på for
eningens generalforsamling.

1975
Kristian Kirkegaard var fra juli 1980
til juli 1985 ansat i ingeniørfirmaet
F. L. Smidth & Co. A/S, hvor han
var med til at starte cementfabrik
ker forskellige steder i verden. Nu
- fra 1. august 1985 - er Kirkegaard
startet på IESE’s MBA studium i
Barcelona, Spanien, hvor Kirke
gaard vil opholde sig de næste par
år.

1976
Ingeniørstuderende Søren Bitch
blev den 12. april 1986 gift med
Vibeke Wolff-Sneedorff, der er
forstanderens niece.
Steen David Lassen (VI’76) er den
3. april 1986 valgt til næstledende
senior i Studenterforeningen af
1820.

1981
Michael Hinding er dpr. 1. februar
1986 udnævnt til premierløjtnant
af reserven (Flyvestation Ålborg).

1984
Morten Guld er pr. 1. februar 1986
udnævnt til premierløjtnant af
reserven (Flyvestation Tirstrup).
Niels Hemmingsen er pr. 1. februar
1986 udnævnt til løjtnant af reser
ven (Flyvestation Tirstrup).
Rene Egeskov Jensen er pr. 1. januar
1986 udnævnt til løjtnant af reser
ven (Flyvestation Sigerslev).
Niels Røjkjær er pr. 14. marts 1986
udnævnt til løjtnant af reserven
(Gardehusrregimentet).
Jens Østergaard er pr. 1. februar
1986 udnævnt til premierløjtnant
af reserven (Flyvestation Ålborg).

Mindeord
Forhenværende kredslæge, dr.
med. Lorenz Carl Stage er død.
Han var søn af sognepræst Nico
laj Stage og hustru, malerinden
Edma Frølich Stage, datter af male
ren Lorenz Frølich, den blandt
meget andet højt skattede illustra
tor til H. C. Andersens eventyr.
Lorenz var født den 15. marts
1897, gik på Herlufsholm og blev
student som klassisik sproglig 1914
- efterfulgt på skolen af to yngre
brødre. 11922 blev han cand. med.,
og efter videre uddannelse ved
ansættelse forskellige steder tog
han doktorgraden i medicin og
endte som kredslæge i Saxkjøbing,
hvilket bynavn han aldrig undlod
at stave som her anført, noget vi,
der skrev til ham, gjorde os umage
for at huske.
Lorenz havde et elskeligt og af
tolerance præget sind og var der

for meget afholdt, såvel da vi var
sammen på skolen som senere i
livet, når vi hvert 5. år var samlet et samvær, der i adskillige år endte
hos klassekammeraten Jørgen
Dinesen på Kragerup til grand
diner og overnatning for alle, der
havde lejlighed dertil.
Lorenz interesserede sig i mange ar
for sin ø ved med utrolig flid at
indsamle oplysninger om Lol
lands historie; forhåbentlig vil
disse havne på et lokalhistorisk
arkiv.
I de senere år samlede han sig
om, hvad han kaldte »Religiøse
betragtninger«, og han udgav
under dette navn et hæfte, hvori
han i 23 afsnit (»Betragtninger«)
gør rede for sine tanker om men
neskelivet i forhold til Gud og Kri
stus, og hvori han som noget af det
væsentligste fremhæver næstekærligheden, et med et væld af
smukke og selvstændige tanker
præget lille hæfte.
Dette til minde om og ære for
Lorenz Carl Stage.
H. Friis Jespersen T4.

Kredslæge Lorenz C. Stage er død,
89 år gammel, på plejehjemmet
Kildebo i Sakskøbing, hvortil han
flyttede sammen med sin hustru,
overlærer Kate Stage, kort før hun
døde i 1984.
Efter at have endt sit arbejde
som kredslæge, først i Farsø, siden
i Sakskøbing, gik han i gang med at
udarbejde et særdeles omfattende
kartotek over personer og institu
tioner m.v. under gennemlæsning
af al den litteratur om Lollands
historie og topografi, som han
kunne få fat i. Arbejdet morede
ham, også fordi det i hans erin
dring genkaldte mindet om den
tid, da han-arbejdede på sin dok
tordisputats, som også havde kræ
vet et stort kartoteksarbejde. Dette
righoldige kartotek bragte han til
afslutning og afleverede han før
sin fraflytning, og Maribo kom
mune har nu tilbudt det plads på
byens rådhus, hvor der er blevet
plads ledig, efter at bystyret har
opført et særligt styrehus til sin
administration.
Under opholdet på Kildebo ud
gav Stage i 1985 et hæfte religiøse
betragtninger m.m. med det mål
at få andre til at tænke selvstæn
digt over hans anskuelser, som
han fremlagde med beskedenhed,
endda de vidnede om stor bibel
kundskab, - men de viste hans
sunde sind.
Han var et dejligt og alsidigt
menneske, som vi, der kendte
ham og som nød godt af hans ind
sats, vil savne.
Preben Krarup.

