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Studenter årgang 1987
Det nye studenterhold ses her foran
Herlufsholms smukke rektorbolig.
Herlovianersamfundet ønsker dem
alle hjerteligt til lykke med, at de nu
har gennemført uddannelsen på vor
gamle skole.
Ligeledes ønsker vi dem held og
lykke med deres anstrengelser for at
finde ind på hver sin plads i højere
uddannelse, erhvervsliv m.v.
Det er Herlovianersamfundets håb,
at de alle vil tegne sig som medlem
mer og at de vil gøre deres for at forny
og styrke foreningslivet her.
Det er glædeligt, at Herlufsholm nu
dimitterer så mange, som billedet vi
ser. En negativ effekt er dog, at det

ikke er muligt at bringe deres navne
under dette billede med henvisninger
til deres individuelle placeringer på
samme. Vi må lade os nøje med at
bringe den navneliste, som skolen ven
ligt har overladt os:
Bernt Ivar Bille, Jens Peter Brcdholt, Mark Dalhoff, Thomas Patrick
Graff, Anders Vilhelm Hall, Jesper
Hansen, Christoffer Ole Heering,
Carsten Heinze, Christian Hemmingsen, Bjørn Abildgaard Jeppesen, Mi
chael Djarnis, Peter Grabow Kolding,
Finn Ommestrup Møller, Lars Den
cker Nielsen, Klaus Bo Nilsson, Lars
Ingemann Pedersen, Henrik Raahauge Serafica, Nils Christian Ran-
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mar, Ulrik Schwanenflügel, Hans Jør
gen Ostergaard, Niels Ostergaard,
Carsten Lemche, Jens Michael Vamberg Andersen, Adam Gade, Jacob
Zentio Larsen, Dan Løhde Otzen, Pe
ter Henrik Nielsen, Johan Mauritz
Leschly, Jan Rene Emer Petersen,
Anders Dorph Herbo, Elisabeth Han
sen, Meghan Jenny Jakobsen, Iris Gi
sela Westerby, Susanne Renate Jen
sen, Anneli Gjørup, Annc-Marie Ejlersen, Anna Dorte Rasmussen, Vi
beke Snedgaard, Julius Olsen, Morten
Zwergius, Line Kaas, Margit Sonja
Pedersen, Nicholas Paul Wood, Hen
riette Uldall Urne, Birgitte Vibeke
Rasmussen, Maria Bruun Laursen,
Charlotte Gyldahl Jensen, Dorthe
Bøchmann Mikkelsen, Dorthe Irene

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Hansen, Malene Snedgaard, Mette
Haagen, Anders Henrik Hansen,
Mads Madsen, Christian KrarupChristensen, Lars Skovbæk Jensen,
Margit Arvidsen, Anne Katja Munch,
Peter Krog Aage, Birgitte E. Ilsøe
Justesen, Hildegerd luel Bastholm,
Birgitte H. C. Smedegaard, Theresa
Stoltze, Carsten Jønck, Jacob Peter
Jacobsen, Ulla Duelund Christensen,
Bo Stampe Pedersen, Pernille Ander
sen, Marianne Juncker, Jesper Mat
hiesen, Lisa Conradsen, Pernille Gun
delach Rannes, Charlotte Schwarz,
Mette
Hyllekrog
Bendtsen,
Dorthe Lærke Jensen, Jacob Hostrup
Andersen, Helle Hansen, Martin To
rekov, Annette Grønlund Olsen, Ma
rianne Jels, Charlotte Bredsted, Kri
stian Henning Jensen, Michael Boldt,
Tom Stengade, Kim Brandt Jensen,
Lars Stecher Hansen, Anne Merete
Nielsen, Niels Casper Andersen, Jette
Hansen, Michael Halbro, Niels Hen
rik Wulff, Bruce John Robert Borchorst, Henrik Oppermann.
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Processionen ankommer til Heis og Mia. Forrest sekretær og sandstryger,
Johannes Viereck. Han følges affanen, båret af Lisbeth Nedergaard. Statsmi
nisteren, Carl Christian Randow, er i rullestol på grund af en fodboldskade.

Fugleskydning 1987
Læsere, som søger dette referats kon
klusion, kan lige så godt få den med
det samme: Fugleskydningen 1987
blev en succes. Regeringens talsmand
udtaler: En uovertruffen succes.
Der var stort fremmøde af gamle
herlovianere. Vi føler os, og naturlig
vis med rette, uundværlige ved denne
årlige begivenheds afvikling. Regerin
gen, 3G, var også ganske tilfreds med
de ældres besøg. Tilfredsheden be
grundedes bl.a. med vore rundhån
dede bidrag til balancen i statsfinancerne.
Samme balance skyldtes også ind
tægterne fra de annoncer, som forret
ninger i Næstved havde indrykket i
programmet. Herved bemærkedes
dog, at Hotel Vinhuset, som havde
fået en halv side på prominent plads,
ikke havde betalt endnu. Nå, det kan
da stadig nås.
Ølforsyningen brød sammen i pau
sen, men reetableredes af varmeme
steren, en mand med hjertet på det
rette sted.
De gamle herlovianere og foræl
drene (til de nuværende) nød som
sædvanligt skolens gæstfrihed. En
kelte spiste klipfiskebudding, flere

indtog chokolade med tilbehør i klo
stergården. Det hed sig, at økonomaen
fremstillede 200 liter chokolade på
denne dag.
Med forstanderen som den første
skød gammelherlovianerne tidligt på

Pagerne Collet og Knuth.

eftermiddagen. Mod store fugl, hvis
nogen skulle være i tvivl.
En fodboldkamp mellem nuvæ
rende og gamle herlovianere blev vun
det af de ældre.
Fuglekonge blev Christian Emil
Bruun. Afgørelsen faldt så tidligt, at
det skulle have været muligt at få ham
i Suså, men han undslap.
Han besteg med sine pager den flot
dekorerede gamle postvogn fra Niels
Post (Eskildsens) tid. Ja, ældre skal
den nok være. Nu om dage mangler
hesten, men yngste klasse trækker og
skubber vognen fra Sløjdgården, til
plænen foran Mygningen, hvor prokla
mationen finder sted.
Den gode dag var begunstiget af et
helt usædvanligt smukt vejr. Den af
sluttedes med bal til meget fin musik.
Ved midnat et overdådigt festfyrvær
keri.
N. E. A.

Charlotte Høm: I want you!

(Frit efter Lord Kitchener).

Det er forhåbentlig
endnu sådan
Han besøgte mig en dag sidste som
mer, klassekammeraten fra 1937. Vi
sad på terrassen og snakkede bl. a. om
skolen dengang, i slutningen af
1930’erne.
Jeg gjorde den bemærkning, at jeg
havde fundet det karakteristisk, at vi
ikke borede i hinandens baggrunde.
På næsten alle andre områder var vi
nærgående, grænsende til det hjerte
løse, men en kammerats familiære
bagland spurgte man ikke gerne om.
Kendte man noget til den, kommente
rede man den ikke.
Han nikkede: »Ganske rigtigt. Jeg
og min broder kom på Herlufsholm,
fordi vores forældres ægteskab var

gået i stykker. Jeg fandt det frygteligt
flovt og frygtede, at en anden dipel,
som kendte vore forhold, skulle blot
lægge dem. Det gjorde han netop
ikke, selv om han ellers ikke var tilba
geholdende med personligheder«.
Det kan næppe undre, at jeg spær
rer øjnene op, da jeg i dag tilfældigt
slår op i P. Chr. Zahles erindringer fra
Herlufsholm, som han oplevede skolen
i slutningen af 1830’erne, altså 100 år
tidligere. Han skriver:
»Familielivets Hellighed. Det fuld
komne Savn af Familieliv søgtes er
stattet ved Indgaaelse af engere Ven
skaber og fortroligere Forhold, der let
kunne stiftes og plejes blandt jævnal

drende. Men det laae i Skolens hele
Aand og Tone dengang, at man ikke
just paaskjønnede, at nogen Dreng
gav sine hjemlige Familieforhold til
Priis for kammeratlig Snak, hvorfor
min Fader ogsaa havde anbefalet mig
Taushed desangaaende. Derfor blev
man heller aldrig udspurgt om Hjem
met; og den, der forraadede en fortro
lig Meddelelse, nød just ikke megen
Agtelse. Men Gjenstand for alminde
lig Foragt var den Discipel, der, efter
at have været hjemme med en Meddicipel i Ferien, sladrede om de der
værende Familieforhold«.
N.E.A.

Forældredag
12. september holdt skolen åbent
hus for forældre til nye elever i 1G.
Ved kaffebordet i klosterbygningens
spisesal opfordrede Heis til et frit og
tillidsfuldt samarbejde.
Senere fremførtes særdeles livligt
Les Lanciers i festsalen.
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Heis’ dimissionstale 1987

Rigere på minder og
klogere af erfaring
Herlufsholm tog den 17. juni afsked
med sine studenter 1987. Det skete i
kirken.
Efter at fanen var ført ind, sang
man »1 Danmark er jeg født.«
Rektor talte derefter til holdet, som
var kommet til at betyde meget for
skolen. Det havde givet den mange
glæder og nogle skuffelser.
»Vi voksne er blevet rigere på min
der og klogere af erfaring. Det er I
unge forhåbentligt også blevet.«
Rektor sammenlignede det oprinde
lige, klassiske Marathon-løb år 490 f.
kr. med nutidens sportsdisciplin af
samme navn.
»Pointen i sagnet er ikke, at Feidippedes kom først til Athen, at han var
den bedste og hurtigste.
For han løb jo alene.
Nej, pointen i sagnet er, at Feidippedes sled sig selv til døde i ønsket om
at gøre noget for andre. Han engage
rede sig persoligt.
Det er i virkeligheden misbrug, når
nutidens egoflippere i deres behov for

at realisere sig selv og overbevise alle
andre om, at de er de bedste, benytter
navnet Marathon-løbcre.
Det betydningsfulde ved tilværelsen
er ikke at vinde over andre. Det afgø
rende er, at man kan overvinde sig
selv til at være noget for andre.
Og det vil der blive rig lejlighed til
for Jer i tiden fremover. For nu står 1
ved en skillevej. Flidtil har vi ældre
ført det store ord. Nu er det Jeres tur
til at bestemme. Bestemme over frem
tidsmål og uddannelse. Bestemme
over selvstændig økonomi. Selvstæn
dig bolig o.s.v. Nu er I blevet myn
dige. I er blevet fri. Fri for os.
Fri for skole, lærere og ringeklok
ker. Fri for forældre og søskende. Fri
for besvær, begrænsninger og bekym
ringer. Fri for forstyrrelser, fri for at
være næsvise og fri for at svare igen.
I er blevet fri!
Må JEG så være fri!
I unge er slet ikke blevet fri. Det er
os voksne, der er blevet fri. Vi er
blevet fri for ansvaret for Jer. I har

Ny medlemsfortegnelse
Der er nu gået en halv snes år, siden
Herlovianeren sidst publicerede en
medlemsfortegnelse. En ajourført for
tegnelse er derfor nu ved at blive op
stillet. Der sigtes mod en udsendelse i
forbindelse med et planlagt næste
nummer i december måned.
Dette arbejde har Kaj Vang-Lauridsen (’74) påtaget sig. Det er en
ganske betydelig opgave, som fordrer
velvillig medvirken fra alle, årgangsre
præsentanter såvel som enkeltmed
lemmer.
1 slutningen af august tilsendte
Kaj-Vang-Lauridsen
årgangsrepræ
sentanterne fortegnelser over deres re
spektive årganges navne, adresser og
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telefonnumre. Han bad om at få dem
returneret i revideret og suppleret
stand. Omkring en snes af årgangsre
præsentanterne har indtil nu reageret.
De resterende opfordres herved ind
trængende til snarest at følge trop.
Det enkelte medlem bedes sende
oplysninger om evt. ændringer til den
pågældende årgangsrepræsentant. Så
fremt nogen skulle være i tvivl om,
hvem der er hans/hendes årgangsre
præsentant, kan oplysningerne sendes
direkte til
Kaj Vang-Lauridsen
Carit Etlarsvej 22, 1814 Frederiks
berg
Tlf. 01 23 45 54/02 88 38 00

selv overtaget ansvaret for jer selv.
Den frihed, I har fået, er frihed
under ansvar. Og det er noget ganske
andet end blot frihed. Nu håber vi, at
I vil være voksne nok til at admini
strere denne frihed, ikke bare til eget
bedste, men til glæde for os alle sam
men.«
Studenterne fik understreget betyd
ningen af det valg, de nu skulle træffe
m.h.t., hvad de opnåede eksaminer
skulle bruges til. Et valg for livet. Et
valg, som i sidste ende kun kunne
blive den enkeltes. Man skulle nødigt
senere i livet gå med fornemmelsen af
at være blevet manipuleret med.
Rektor fortsatte:
»I unge, der nu går ud af skolen
eller gymnasiet, har tilbragt en særde
les væsentlig del af Jeres liv sammen
med voksne, hvis eneste baggrund har
været skoleverdenen, gymnasiet, semi
nariet eller universitetet. 1 er på for
hånd miljøskadede. Men der er altså
en stor og anderledes verden uden for
skolen, som 1 nu skal gå på opdagelse
i. Og hvem ved, måske vil I føle Jer
tiltrukket af denne nye verden, når I
lærer den bedre at kende.«
Og senere:
»Når 1 nu skal træffe Jeres første,
frivillige, vidtrækkende beslutning, så
skal mit eneste råd være:
Tænk Jer godt om. Tænk anderle
des. Tænk i nye baner. Der er en
verden uden for Herlufsholm og Dan
mark. Tænk internationalt.
Mit ønske for Jer skal være, at I vil
benytte den Jer nu tildelte personlige
frihed med den nødvendige ansvarsfø
lelse, og at I vil påtage Jer de forplig
tigelser, der følger frihed og ansvar.
Jeg forventer et frivilligt, personligt
engagement af hver enkelt. Ikke for at
I skal være bedre end andre.
Men for at du selv skal være bedre,
end du var i går.
Gid lykke og held må følge Jer.
Til lykke, årgang 1987!«
Efter at rektor havde uddelt eksa
mensbeviserne, førtes fanen om til sar
kofagen. Studenterne defilerede forbi
denne, og fanen førtes atter frem i
koret.
Man sang: »End lyser Skovklosters
mure.«
Præsten lyste velsignelsen, fanen
førtes ud, og den smukke højtidelig
hed var afsluttet.

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen har på møde 29. oktober
drøftet mulige emner som formand,
når Kaj Dorph-Petersen (’43) ved den
kommende generalforsamling trækker
dig tilbage. Bestyrelsens forslag vil
fremkomme senere.
Følgende aktiviteter vil blive iværk
sat:
-Mortensaften, 10. nov., se be
kendtgørelsen herom.
-Trollefest med rusmodtagelse, 16.
januar 1988 på hotel d’Angleterrc.
Nærmere senere.
- Generalforsamling er foreløbigt
planlagt afholdt 23. marts 1988.
Som nyt juniormedlem er Poul
Ostergaard (’86) indtrådt i bestyrel
sen. Ostergaard er lige udnævnt til
sergent og ansat ved Den kongelige
Livgarde.

40 års jubilæum for ’47
17 ud af 22 - alle er vi dennesidige var valfartet til skolen d. 12. septem
ber. Rektor og frue havde åbnet »pri
vaten« for os og havde kaffen klar.
Lektor Ilium og organist Larsen (vor
fordums instruktør af skolekomedien)
- begge sprællevende - glædede os med
deres nærvær.
Gensynet var absolut larmende, dog
afbrudt - vel disciplineret - af vel
komst ved Hans Rahbck - samt tale af
Heis og forstanderen, som begge
nævnte det gode samarbejde, man
havde i ledelsen.
Rundvisning på skolen, der jo har
forandret sig lige så meget som jubila
rerne - og dog!?! Hvorpå forstanderen

og frue var charmerende værter ved et
glas i de prægtige gemakker.
Senere samling på »Vinhuset« til
diner og roterende samvær. Breve fra
tre fraværende påhørtes andægtigt, så
vel som en statusopgørelse af Knud
Møller. Resten af tiden: 2-3-4-kantct
gensynsglæde.
En varm anbefaling til læsere af
bladet at fejre lignende jubilæer.
Søren Hempel (’47)

Skolens Tennisanlæg
er blevet omlagt og har fået ny, meget
slidstærk belægning.

MORTENSAFTEN
tirsdag den 10. november kl. 19.00
Medlemmerne med ledsagere indbydes til en uformel sammenkomst i

Restaurant Kongens Have
Kronprinsessegade 13
Der serveres andesteg, æbleskiver og kaffe til en kuvertpris
på kr. 135,00.

Jens Normann Jørgensen (’70) vil tale om
Det herlovianske Sprog.
Lektor Carsten Levinsen og frue er samfundets gæster.
Tilmelding senest den 5. oktober til formanden for festudvalget,
Aase Randstoft (’7), på 01 11 43 32 inden for kontortid.

Bestyrelsen
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Et farvel
til lektor
Carsten
Levinsen
Efter dimissionen 1987 afholdtes
middag i Helenhallen. Herunder to
ges bl.a. afsked med lektor Carsten
Levinsen. Kollegernes farvel bragte
lærerrådets formand, lektor Karen
Fanø, som velvilligt har ladet Herlovianeren gengive den her.
Kære dimittend. Du kan her med til
fredshed over et veludført stykke ar
bejde lægge dette bag dig og med
glæde se frem til en ny og spændende
epoke i dit liv.
Dette gælder årets mange dimitten
der, som jeg gerne hermed vil ønske til
lykke. Men den dimittend jeg tænker
på er nu mere speciel end alle andre.
Og hvem kan det så være?
Det er naturligvis lektor Carsten
Levinsen. Kære Carsten - det er jo
også din dimissionsfest i aften, men
efter et ganske anderledes langt åre
mål - tallene siger 34 år som lærer på
skolen, heraf 21 år som sovesalslærer.
Så alle må kunne forstå, at du hører
til og at vi lærere vil føle det tomt
uden dig.
Du har været dygtig igangsætter for
mange aktiviteter som sovesalslærer
og har oplevet skolen fra tider, hvor 6.
kl. havde sovesal i det nuværende
formningslokale og kunne inspiceres
gennem en specielt bygget rude, selv
når de sov. De måtte nøjes med hånd
vaske og en stor fælles fodkumme og
naturligvis koldt vand.
Omend vandet var koldt eller eleverne
frøs eller kedede sig har du altid for
stået at sætte kolorit på tilværelsen.
Når der var for koldt i klasseloka
lerne om vinteren, ja så startede du
med en gang opvarmning og naturlig
vis vil elever altid huske en lærer der
overrasker med håndstand i historieti
men.
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Når du af en tidligere rektor fik at
vide at din påklædning var upassende
til havegravning, skiftede du prompte
til kjole og hvidt og fortsatte arbejdet.
Hvad var mon egentlig den upassende
påklædning?
Du er et varmt menneske som altid
har forstået at skabe fest omkring dig
blandt lærerne. Hvor vi andre måske
har været tavse og kedelige har du
glædet os den ene gang efter den an
den ved at tage ordet.
Du fornøjer os ved din underfundig
hed og kvikke replik og er ikke som
mange andre, bange for at vise dine
følelser.
Hvad skal vi dog gøre når vi i kom
mende år mødes til sammenkomster
på lærerværelset uden dig. Det bliver
tomt.
Der er en naturlig sammenhæng mel
lem koloritten, det festlige og det mu
siske ved dig.

Fra KONTAKT kender vi eksempler
på din tegneiver og dygtighed. Alle
kan overbevise sig herom ved at se på
vignetterne og bagsiden af det om
delte sangark.
Fra lærerrådsmøderne kender vi dit
obospil når vi ser dig gruble over mø
ders indhold under snitten af mund
stykker til oboen.
Men det er ikke blot oboen du spil
ler på. Du er klar til moderne udfor
dringer, hvilket jo netop viser hvor
levende du er.
Hvor mange ved mon at du på det
sidste har skiftet dit flygel ud med en
synthesizer?
Dine interesser er mange og det vil
nok slet ikke blive svært for dig at
forlade os. En trøst for os andre er det
at du og Karen, som også altid har
deltaget meget i skolens liv og som vi
også vil savne, bliver boende tæt ved i
det nybyggede Røde Hus.

Et eksempel til efterfølgelse
Herlufsholms bibliotek har modta
get en testamentarisk gave på kr.
50.000.
Knud Enevold Lykke Ewald, som
blev født i 1891, blev sammen med sin
tvillingebroder student i 1910. Begge
brødre blev jurister og begge valgte en
karriere inden for politiet.
Knud Ewald havde nået at være
politimester i Rødby-Maribo, i Viborg
og i Korsør-Skælskør, før han trak sig
tilbage til et otium i Kolding. Han
døde i 1969.

Han var en trofast herlovianerkammerat og havde livet igennem skolen i
venlig erindring. Efter at Knud
Ewalds enke for nylig afgik ved dø
den, viste det sig, at testamentet inde
holdt en bestemmelse om den indled
ningsvis nævnte gave.
Forstanderen, kammerherre Aage
Wolff-Sneedorff, har venligt oplyst
dette og udtalt, at stiftelsen meget
påskønner den hengivenhed, som
denne gave er udtryk for.
Red.

Årgang ’37’s
50 års jubilæum
I år var det studenterne fra 1937, der
kunne fejre 50 års jubilæum, og jeg er
blevet bedt om at fortælle, hvordan
det forløb.
Vi kan da sige, at det forløb »som
sædvanligt«, idet denne klasse lige si
den 25 års jubilæet i 1962, har fejret
dagen i forbindelse med Fugleskyd
ningen, og vi har været sammen hvert
5. år lige siden, det var således i år 6.
gang.
Ved 25 års jubilæet var der jo
mange, der ikke havde set hinanden
siden Herlufsholm, og da drøftede vi,
hvordan det nu skulle foregå. Vi blev
da enige om to ting: at vi skulle have
konerne med og vi medtog også de
realister, der gik sammen med os i
mellemskolen, det vil sige R-35.
Disse to beslutninger har vi holdt
fast ved alle de følgende år, og det har
absolut været en succes. Det bliver
vist diskuteret i mange klasser, dette
med koner med eller ej. Vi kan kun
sige, at det har absolut været hygge
ligt, de kender jo hinanden snart lige
så godt som herlovianerne selv.

Det er også hyggeligt at mødes ved
Fugleskydningen, det er uforplig
tende, man kan komme, når man nu
har lyst til det, i år kom enkelte før
middag - andre til »chokolademarch«
for at konstatere, at der er ingen cho
kolademarch, men der bliver serveret
chokolade i museumsgården for 3.G
og gæster, der er basser og dejlige
boller med tandsmør. I anledning af
jubilæet blev vi inviteret op i forstan
derens lejlighed og fik et glas sherry
og skrev os ind i gæstebogen, nedenun
der underskrifterne fra 1937.
Klassen bestod af 22, det ville jo
den gang sige, ialt 22, 6 sproglige og
16 matematikere, vi var én klasse, det
ser vist anderledes ud nu. Heraf er der
døde 8, det er nok en ret stor procent
del, nogle døde meget unge, og af de
14 levende mødte 11 op, og det var da
meget fint, især da de tre manglende
alle boede på den anden side »dam
men«. En kom hjem fra Malaga, hvor
han har slået sig ned som pensionist,
og fra Canada kom Jacob Riis, store
broder til den senere hører på Herlufs

Personalia
1922
Erik Bjerre ’(IV’22) er den 2. juni
1987 afgået ved døden. Bjerre var
uddannet som maskiningeniør. I
1933 kom han til Ulrichs Metalstø
beri, og da dette blev lagt sammen
med De forenede Jernstøberier,
blev han fabriksdirektør. 1 1969
kom Bjerre til Metallic Trykstø
beri i Skive, og herfra blev han
senere pensioneret.

Mogens V. Cruse er den 21. juli
1987 afgået ved døden.

1923
Personalia har for nylig modtaget
meddelelse om, at Niels Erik Lawaetz den 29. maj 1986 er afgået

ved døden i sit hjem i Westport,
USA.

1926
Professor, dr. phil. F. J. Billeskov
Jensen fyldte l. oktober 80 år og
fik en fyldig omtale i dagspressen.

1929
Mogens Andreassens Fond - be
nævnt efter professor, dr. med.
Mogens Andreassen har i juli 1987
givet 25.000 til Rigshospitalets for
standerinde Laila Lindén, og det
kan blive startskud for ny syge
pleje-forskning ved Københavns
Universitet. Også læge Ole Olsen
modtog midler af samme fond.
Ole Helweg (IIF29), arkitekt med

holm, John Riis. Jacob kom med sin
canadiske kone, og endnu en, Povl
Toussieng, var nok kommet fra USA,
hvis ikke det var så uheldigt, at han
netop den dag skulle gå af som profes
sor ved universitetet i Oklahoma efter
22 års virke som børnepsykiater.
Efter Fugleskydningen plejer vi at
mødes på en nærliggende kro eller
hotel, de fleste har nu været prøvet, så
i år prøvede vi en helt ny restaurant,
der er kommet i Fensmark, med det
fine navn »Gourmet Restaurant Fens
mark«. Det forpligter, og jeg ved, at
Grum-Schwensen besøgte stedet i em
beds medfør for Børsen og var uheldig
at ramle ind i noget ferie. Uheldigt for
restauranten der fik en dårlig karak
ter, men vi var meget tilfredse, nu var
chefen selv hjemme, og det var både
godt og meget hyggeligt.
Efter middagen plejer man at mø
des i vores hjem på Glasværket, da vi
bor så tæt ved, har det været naturligt
at mødes der og få kaffe m.m., drinks
og natmad. Men man kunne nok
mærke på selskabet i år, at vi er ved at
nærme os de 70. Når man har 50 års
jubilæum er man naturligt nok et sted
mellem 68 og 70 år, og mange vil
være pensioneret. Der blev taget tidli
gere hjem end de første gange, og
whisky-flaskerne stod urørt. Mange
skal køre bil, men en del boede dog på
hotel i Næstved. Jeg tror vi ses igen
om 5 år, måske før, det var der noget
tale om, for vi bliver jo ikke yngre.

talrige arbejdsopgaver bl.a. i Dan
mark, Sverige, Tyrkiet og Bagh
dad, har i nogle år været formand
for den danske Evntyrernes Klub.
I denne egenskab ledede Uelweg i
maj 1987 en 24-timers invasion af
Orkney-Øerne i anledning af et fo
regivet ønske om øernes tilbage
venden til Danmark.

1930
Cand polit. Henning Friis, tidli
gere direktør for Socialforsknings
instituttet, skal lede en gruppe af
fremtidsforskere, som med støtte
fra EGV-fonden vil undersøge
fremtidsudviklingen indtil år 2010
for alle årgange over 60 år. Det
skal ske ved interview-undersøgel
ser af l.200 personer, som nu er i
alderen over 40 år

1936
Carl Christian Brønnum Scavenius er efter kort tids sygdom af
gået ved døden.

Mogens Schlüter (’37)
Scavenius gik indledningsvis på
Herlufsholm, men afsluttede sin
skolegang på Stenhus, hvorfra han
blev student i 1935. Han glemte
dog aldrig Herlufsholm, som han
f.eks. ofte besøgte Trolle-morgen,
altid veloplagt til at fortælle om sin
skoletid eller kommentere aktuelle
begivenheder.
Scus spændte overordentligt
vidt, hvad hans titler bl.a. vidnede
om: Kammerherre, hofjægerme
ster, godsejer, oberstløjtnant. Han
var Ridder af l. grad af Danne
brog og dertil hædret med en lang
række danske og udenlandske de
korationer.
Indenfor landbruget var han en
foregangsmand og han sad i et
stort antal bestyrelser for organisa
tioner med tilknytning dertil. I
mange tilfælde virkede han som
formand over lange årrækker.
Skæbnen tildelte ham en bety
delig rolle i forsvaret. Indkaldt lige
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Reserveret postvæsenet:

før krigen oplevede han som reser
veofficer ved Den kongelige Liv
garde den 9. april 1940. Under
besættelsen kom han til England,
hvor han blev uddannet i Special
Forces. Han kom derefter til at
spille en hovedrolle i efterretnings
tjenesten i Danmark og var ved
befrielsen tillagt britisk grad af
captain.
Efter krigen virkede han ihær
digt for forsvarssagen. Var således
formand for Reserveofficersfor
eningen i Danmark i 1960’erne og
senere medstifter af Værn om
Danmark.
1945-72 var han ejer af Klint
holm gods, hvor han var født 1915.
I sit otiums sidste år levede han i
den gamle dommergård i Stege.
En herloviancr, som vil blive hu
sket.

1939
Med virkning fra 1. juni 1987 er
der bevilget ambassaderåd Vagn
Ditlev Larsen afsked fra udenrigs
tjenesten.

1941
Til fugleskydningen 29. august
1987 mødtes 4 par og 2 enker på
skolen. Om aftenen middag. Trods
afsked fra F.L.Smith anvendes ci
vilingeniør F.D.de la Cour fortsat
af firmaet. Han er f.t. i Philippinerne.

1943
Ebbe J.B. Christensen blev den 2I.
maj 1987 valgt til formand for be
styrelsen i Store Nordiske. Han er
desuden bestyrelsesformand for
bl.a. Hafnia, Skandinavisk Hol

ding, Sophus Berendsen samt kryolitselskabet Øresund.

Afdelingschef i Texaco, civiløko
nom Jørgen V. Kruse, er den 9. juli
1987 afgået ved døden.

1944
Professor Eilif Gregersen har af
savværksejer Jeppe Juhl og Hu
strus Mindelegat fået 49.000 kr. til
udstyr til forbedring af laserbe
handling ved nedsat syn på grund
af forkalkningspletter og sukkersy
gepletter i øjet. Behandlingerne
finder sted på Rigshospitalet.

1946
Docent, dr. phil. Sven Bjørnholm,
fyldte den 8. september 1987 60
år, og dagen forinden bragte Ber
lingske Tidende et portræt af
denne meget ansete atomviden
skabsmand.

disponible indkomst for professorer
fra 1975 til 1985 er faldet med 40
pct., mens den for samtlige statsan
satte er faldet med 24 pct. Matt
hiesen hævder, at dette er årsagen
til, at en række forskerbegavelser
forlader universiteterne og søger til
det private erhvervsliv.

1951
Lagmand Atli Dam er ved valget
til Folketinget den 8. september
1987 blvct valgt ind for Social
demokratiet, Færøerne. Ved tids
punktet for trykning af Herlovianeren var det endnu usikkert, om Atli
Dams færøske partifæller ville ac
ceptere, at han både er Lagmand
og MF'er.

1952
Ved audiens den 14. juni 1987 tak
kede udenrigsråd Flemming Hedegaard for Kommandørkorset.

1948

1954

DR TV I bragte den 7. august
1987 en udsendelse om flyvele
dere, hvilket fik Berlingske Ti
dende til at interviewe den øverste
chef for de danske flyveledere, di
rektør Val Eggers fra Statens
Luftfartsvæsen.

Frederiksdal ved Nakskov har igen
været rammen om slotskoncerter.
Koncerterne holdtes den 23., 27.
og 30. august samt 19. september
1987, arrangeret af Christine og
Jon Krabbe samt Vestlollands Tu
ristforening.

1949
Pastor
Henning
Blauenfeldt,
Ringe, blev den I0. juni 1987 i
forbindelse med Fyens Stifts Lan
demode indsat i sit nye embede
som provst.
Lars Matthiesen, professor i
Odense, har i følge dagspressen
den 27. marts 1987 påvist, at den

1955
Morten Westrup er medudgiver af
et bind af Rigsarkivets vejledende
arkivregistraturer, betitlet »Kommercekollegiet 1735-1816«.

1956
Kontorchef, ambassadør Flem
ming Mørch, fyldte 50 år den 16.

Alti
Herlovianerudstyr
hos
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august 1987, og Berlingske Ti
dende bragte udførligt portræt.

1958
Ved audiens den 2. august 1987
takkede Jens Vuust Hendes Maje
stæt Dronningn for udnævnelsen til
overlæge ved Serum-instituttet.

1960
Bernt Johan Collet blev ved valg
til Folketinget den 8. september
1987 genvalgt, og er den 10. sep
tember 1987 udnævnt til forsvars
minister i den nye Firkløver-rege
ring. Collet er landbrugsudannet
og tillige civiløkonom, og han ind
ledte sin politiske karriere med en
aktiv indsats i de større landbrugs
organisationer. Collet blev kandi
dat for Det konservative Folkeparti
i Vordingborg i 1979, og valgtes til
Folketinget allerede i 198l. Forud
for udnævnelsen til forsvarsmini
ster har Collet haft sæde i Folke
tingets finansudvalg, markedsud
valget, landgbrugsudvalget samt
skatte- og afgiftsudvalget.

1978
Firmaet Kem-En-Tec l/S, der har
Allan Lihme som medgrundlægger
og som en af sine direktører, mod
tog den 7. maj 1987 fra NOVO en
pris på 25.000 kr. for et biotekno
logisk projekt, udarbejdet i samar
bejde med forskningsstipendiat,
cand. scient. Peter M.H. Heegaard
fra Proteinlaboratoriet, Køben
havns Universitet. Dette og andre
projekter skal med støtte fra
NOVO udføres på Købnhavns nye
forskningscenter, Symbion.

