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Generalforsamling 1988
Igen i år kunne Herlovianersamfundet afholde
generalforsamling i SDS’ Hus i Niels Hemmingsens
Gade. Den medførte det planlagte formandsskifte.
Formanden, Kaj Dorph-Pcterscn (’43)
bød velkommen til de 30-40 fremmød
te og foreslog Niels E. Pontoppidan
(’49) valgt til dirigent, hvilket vedtoges.
Dirigenten ledede, som vi har oplevet
det før, på forbilledlig vis forhandlin
gerne.
Formandens beretning
Før jeg går i gang, vil jeg indlede med
at oplæse navnene på de herlovianere,
der er døde, siden vi sidst samledes til
generalforsamling i Herlovianersam
fundet.
Det er: Erik Bjerre, IV klasse, 1922 -

døde den 2. juni i fjor. Jørgen V. Kruse,
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årgang 43, døde den 9. juli 1987. Mo
gens V. Kruse fra 1922 døde den 21.
juli i fjor. Per Akselbo, IV klasse, 1930
dødeden 16/8 1987. Roger Jensen, år
gang 26, den 19. august 1987. Carl
Christian Brønnum Scavenius døde i
efteråret i fjor. Erik Lassen, årgang
1919, døde den 16. oktober i fjor. Paul
de Neergaard, 24, døde den 12/11
1987. Ove Høcgh-Guldberg fra 1924
døde den 2. december - og første jule
dag i fjor døde Eyvind Barteis fra år
gang 1934.
Lad os rejse os og ved et kort øjebliks
stilhed mindes vore døde kammerater.
Tak!
Vi er i dag - ved sidste optælling - 914
betalende medlemmer af Herlovianer
samfundet. Ved generalforsamlingen i
fjor var antallet 864. Hertil kommer ca.
100 russer. Denne glædelige stigning i
medlemstallet på 50 skyldes for en stor
del de aktiviteter, som Kaj Vang-Lauridsen og Gregers Alling Møller har
stået for. Det ville Kaj Vang-Lauridsen
om en kort stund have fortalt om, men
da han er bortdraget, vikarierer Gre
gers.
Ligesom de senere år bliver denne
formands-beretning delt op i forskellige
afsnit:
Aase Randstoft vil fortælle om fester
ne,
Lars Thuesen vil gøre rede for lega
terne,
Gregers Alling Møller vil berette om
ordningen med årgangsrepræsentanter
og medlems-akkvisition - og Herlovianerens redaktør Nils Erik Alling Møl
ler vil fortælle om bladet.
Men inden jeg giver ordet videre, vil
jeg godt selv sige et par ord om den pe
riode, der er gået, siden vi for et års tid
siden sidst samledes til generalforsam
ling her.
En måneds tid efter generalforsam
lingen samledes Bestyrelsen til sit føste

møde - og konstituerede sig med Lars
Thuesen som næstformand og ansvar
lig for legatudvalget, Jan Trier som
kasserer med hele det økonomiske an
svar, Poul Henrik Østergaard (vort ju
niormedlem) som sekretær, Kaj VangLauridsen som ansvarlig for årgangs
repræsentant-systemet, repræsentant
skabet og hvervning af nye medlem
mer, Aase Randstoft som ansvarlig for
festerne-og Gregers Alling Møllersom
ansvarlig for medlemskartoteket og for
kontakten mellem bestyrelsen og Herlovianeren.
Næste bestyrelsesmøde holdt vi i
slutningen af september. Her planlag
de vi den senere gennemførte Mortens
Aften-fest på Restaurant Kongens
Have med Jens Norman Jørgensen
som taler - om det hcrlovianske sprog og med fhv. lektor Carsten Levinsen og
frue som samfundets gæster.
Festen blev gennemført - vi kom
strømmende til - men værtshuset, der
serverede anden, måtte vi senere pluk
ke en høne med. Rammerne om festen
var faktisk lige så slette som den forkul
lede and - og kun i kraft af vor erfaring
fra kostskole-tiden kom vi relativt
uskadte igennem.
Ved det nævnte bestyrelsesmøde i
september drøftede vi også det kom
mende formandsvalg - og Bestyrelsen
enedes om at kontakte Thomas Ehnhuus Jermiin fra årgang 59, direktør
for reklamebureauet I nier-Media - og
søn af den tidligere forstander Jens Just
Jermiin. Denne kontakt blev positivt
modtaget - og det er Bestyrelsens énstemmige indstilling at anbefale Tho
mas Jermiin som ny formand ved val
get lidt senere.
Ved samme møde forelå besked om,
at Herlovianerens redaktør Astrid Fi
scher Hansen var trådt tilbage fra sit
job på grund af et langvarigt ophold i
USA. Jeg vil gerne benytte lejligheden

Forstanderen takker den afgående formand.

Og overrækker stiftelsens gave.

Fra generalforsamlingen 1988

Som formanden glæder sig over.

Anvendelig i fortid og nutid.
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til at takke bladets første kvindelige re
daktør for den tid, hun bestred det kræ
vende job. Da hun holdt op, stod vi et
kort sekund i den situation, som er en
hver bestyrelses mareridt: Vi havde in
gen redaktør. Men da sekundet var
gået, kunne Gregers Alling Møller
meddele, at han havde formået sin far,
Nils Erik Alling Møller - der for et par
år siden var vært ved Trollefesten på
Frederiksberg Slot - til at overtage job
bet. Vi tørrede sveden af panden og
sendte en varm tak til den gode oberst,
der nu er fratrådt sin oberststilling og
bosat i Rude. De numre af Herlovianeren, du har redigeret, er forbilledligt
gode - og de er udkommet med vanlig
militær præcision.
1 begyndelsen af januar i år mødtes
Bestyrelsen igen for at gennemdrøfte
årets Trolle- og Rusfest - på Hotel
d’Angleterre. Det blev en virkelig flot
fest med cirka 130 deltagere. Der var
godt nok 70 års aldersforskel mellem
ældste og yngste deltager, men efter
min fornemmelse befandt begge - plus
alle de mellemliggende - sig lige godt,
og det er jo netop opgaven, når vi fester
i vort samfund.
For en uges tid siden mødtes Besty
relsen igen - og denne gang under gan
ske festlige former, på en restaurant i
Landemærket, Veau de Ville.
Over en pæn middag - det eneste ho
norar Bestyrelsen oppebærer - diskute
rede vi generalforsamlingen og sam
fundets økonomi. Med ved dette møde
var generalforsamlingens dirigent,
Hcrlovianersamfundets - antageligt kommende formand og Hcrlovianerens
redaktør.
Det er altså sådan, den lille tapre ska
re i Bestyrelsen har planlagt og gen
nemført aktiviteterne i år, og aktivite
terne er i vilkårlig rækkefølge:
Festerne - i det forløbne år Mortens
Aften og Trolle- og Rusfest,
Hcrlovianeren, der virkelig er i gode
hænder hos NEA Møller,
Legaterne, som legatudvalget med
Lars Thuesen som formand tager sig af
Medlemstilgang - og årgangsrepræ
sentanter, som Kaj Vang-Lauridsen,
som vist et par gange før nævnt har an
svaret for,
- Og Herlovianersamfundets økono
mi, som Jan Trier, vor gode kasserer,
tager sig af - og vil redegøre for under
det næste punkt på dagsordenen.
Her ud over er det en speciel form for
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aktivitet at fastholde - og udvikle - det
gode forhold mellem Skolen og Hcrlovianer-samfundet - og igen i år kan jeg
med sikkerhed sige, at dette forhold
faktisk er bedre end nogensinde. Både
Skolens forstander og rektor er uhyre
gæstfri over for gamle herlovianere ved Fugleskydningen og Trollemorgenen er der åbent hus for os alle - ligesom
jubilerende årgange modtages som spe
cielle hædersgæster. Gamle herloviane
re viser deres taknemmelighed via Her
lufsholm Fonden, der foret par år siden
stod for finansieringen og opførelsen af
Birgittte Gye Gården og stadig er sær
deles aktiv med at skaffe penge til fri
pladser og moderationer til disciple på
Skolen. To medlemmer af Herlovianer-samfundets bestyrelse er automa
tisk også medlemmer af Herlufsholm
Fondens bestyrelse, hvis formand er
denne generalforsamlings dirigent.
Også forholdet til Skolens lærere er
godt, enkelt og nært. Som nævnt var
tidligere lektor Carsten Lcvinsen Sam
fundets gæst Mortens Aften - og ved
organist Andreas Larsens 80 års dag
troppede jeg op med en god cognac fra
gamle diple.
Soranersamfundet har vi også god
kontakt til. Dets formand borgmester
Ib Juul var med ved Trolle- og Rusfe
sten på Herlufsholm - og jeg blev til
gengæld inviteret til Soransk Sam
funds 125 års fødselsdagsfest i Odd
Fellowpalæet, ligesom jeg var med som
meddommer i et udvalg, der skulle be
dømme de indkomne bidrag til en kro
nik-konkurrence, som Soransk Sam
fund havde arrangeret.
Men, som sagt, vil jeg godt, før jeg
slutter beretningen, give ordet til
Aase Randstoft - der vil fortælle om
vore fester,
Lars Thuesen - om legaterne,
Gregers Møller - om årgangsrepræ
sentanter og medlemstilgang, og
Nils Erik Alling Møller - om Hcrlo
vianeren.

Og så vil jeg slutte beretningen med en
stor tak til alle dem, der i årets løb har
været aktive for, at Herlovianersamfundet stadig kan opfylde sine formål som bindeled mellem gamle herlovia
nere og mellem os tidligere disciple og
den gamle skole. Her tænker jeg især
på Bestyrelsens medlemmer, Herlovianerens redaktør og bladets personaliaredaktør, på vor revisor, Jørn Thomsen,

vor revisor-suppleant Philip la Cour,
hvor decisor Mogens Andreassen, der
alt andet ufortalt er samfundets mest
betydningsfulde embedsmand - og lige
i hans kølvand hans decisor-suppleant
Ebbe Christensen - og ikke mindst vor
suppleant for bestyrelsen, Gregers Al
ling Møller, der selvsagt er med til alle
vore møder, der nu varetager medlemsregisteret og meget mere - og i det hele
taget fungerer som en altid veloplagt
inspirator og akkumulator i enhver hen
seende.
Jeg giver ordet til udvalgene og re
daktøren.

Festudvalget
Aase Randstoft (’74) sluttede sig loyalt
til formandens negative bedømmelse af
undcrbringelsc og forplejning Mortens
aften.
Hun og udvalget var fra mange sider
blevet rost for festen på d’Angleterre.
Den havde helt sikkert været en stor
succes og afstedkom i hvert fald en stor
regning. Hotellet havde ydet en perfekt
service.
Jørgen Budtz (’29) havde savnet le
vende musik. Svar: Enig, men ingen
penge!
Legaterne
Legatudvalgets formand, Lars Thue
sen (’74), redegjorde for legaterne. Si
den 1975 har de uændret omfattet en
samlet kapital på ca. Vi mill. kr.
Der var i årets løb modtaget 18 an
søgninger og udpeget 12 modtagere.
Deres navne var som altid tilbageholdt
af Bestyrelsen.
Efter indstilling fra udvalget havde
Bestyrelsen vedtaget at slå samtlige le
gater sammen i ét. Dette gav anledning
til en henstilling om, at man på en eller
anden måde fastholdt legatstifternes
navne i fremtiden.

Hvervekampagnen
1 Kaj Vang-Lauridsens (’74) fravær re
degjorde Gregers A. Møller (’72) for en
hverveskrivelse, som var blevet ud
sendt til gamle herlovianere, som ikke
var medlemmer. Foreløbigt havde 25
indmeldt sig.

Herlovianeren
Redaktøren, N. E. A. Møller (’41), for
talte om overtagelsen og om de tanker,
den havde afstedkommet:

Lars Thuesen (’74) bringer bestyrelsens tak.

Heis (’53) takker Dorph-Petersen (’43) og ønsker
den nye formand lykke til.

Fra generalforsamlingen 1988

Æresmedlem Flemming Tolstrup (’24) byder det
nye æresmedlem velkommen.

Hvem har taget vores glas?
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I SEP 87 blev jeg med få ugers var
sel sat til at redigere HERLOVIANERENS OKT-nummer. Der forelå intet
brugeligt stof, men Henrik Bahn-Petersens sædvanlige, uundværlige PERSO
NALIA var på vej.
På grund af den korte frist måtte jeg
altså selv skrive det meste af OKTnummeret i øvrigt.
Den videre udvikling førte med sig,
at jeg permanent overtog bladets re
daktion.
Dermed fulgte nogle overvejelser
vedr. bladets formål, dets almindelige
policy, dets emnegrupper og skriben
ter.
Jeg anser det for HER LOV I AN ERENS formål
- at være bindeled mellem med
lemmerne,
- at formidle formandens og be
styrelsens synspunkter,
- at bekendtgøre forestående ak
tiviteter og rapportere om af
holdte, samt endelig
- at bringe oplysninger om Herlufsholms Stiftelse og dens om
egn.

Bladet skal være i fuld overensstem
melse med Formanden og Bestyrelsen,
og det skal være 100% loyalt over for
Herlufsholms ledelse.
Dets indhold skal interessere brede
kredse af medlemmerne. I det enkelte
nummer skal der være en rimelig spred
ning blandt de behandlede emner.
Bladet skal være vel illustreret.
Det skal udkomme regelmæssigt.
Det vil for tiden sige MAR, JUN, OKT
og DEC.
Bladets standard skal være sådan, at
det kan fastholde de godt 90% af med
lemmerne, for hvem det praktisk talt er
den eneste forbindelse til foreningen og
en væsentlig årsag til, at de opretholder
medlemskabet.
Som de vigtigste emnegruppe kan
nævnes:
- Personalia og stof om enkelt
personer i særlige situationer og
omstændigheder,
- referater, herunder manuskrip
ter til taler,
- 50 års jubilarhold og efter om
stændighederne andre jubilar
hold,
- nekrologer, samt
- skolen, stiftelsen i øvrigt, og de
658

derværende
personer.

institutioner

og

På baggrund af udsendelsen af kun tre
numre er mine erfaringer selvsagt be
grænsede. Nogle synes dog at udkry
stallisere sig.
Lad mig først nævne den gode mod
tagelse, jeg har fået af Formanden og
Bestyrelsen. Jeg er ikke bestyrelses
medlem, men mødes desuagtet med
fuld åbenhed.
Tilsvarende har det været en meget
popsitiv oplevelse at komme på Her
lufsholm som ny redaktør. Jeg er blevet
genstand for en enestående gæstfrihed
og hjælpsomhed og har mærket en
åbenbar interesse for bladet HERLOVIANEREN.
Det skal også nævnes, at praktisk talt
alle, som jeg har bedt om at yde bidrag,
har været imødekommende. Det være
sig blandt medlemmerne eller på sko
len. Dette fremgår da også af den brede
kreds af skribenter i de sidste to numre.
For mig personligt har det været sær
deles morsomt, at redaktionsarbejdet
har bragt mig i forbindelse med ganske
mange gamle herlovianere; heriblandt
tidligere kendinge og mig hidtil ube
kendte kammerater fra både nær og
fjern.
Det er jeg taknemmelig for, og jeg
føler, at jeg vil få mange gode oplevel
ser i fremtiden.
Jeg håber i mit virke at kunne gavne
og styrke Herlovianer-samfundet.
Formanden tog atter ordet:
Og dermed afslutter jeg for 14. og
sidste gang min beretning som formand
for Herlovianersamfundet - og jeg gør
det med en varm tak til alle medlem
mer i denne glimrende forening - og
med visheden om, at den fortsat vil
blomstre og gro.
Det er også et velvalgt tidspunkt at
holde op på. Ved denne generalforsam
ling har vi ikke måttet bede om kontin
gentforhøjelse - vi har en rimelig sund
økonomi med et net, men ikke pralende
overskud for året - vi har medlemsbla
det fint placeret hos en kompetent re
daktør - vi samlede cirka 130 til Trolleog Rusfesten - og medlemstallet steg uden at regne russerne med - med 50 i
årets løb.
Den nye Formand og den nye besty
relse skal såmænd nok gøre det bedre
endnu - men jeg er dog glad ved at kun

ne efterlade Herlovianersamfundet i
den stand, i hvilken man ønsker at fore
finde det.
Regnskabsaflæggelse

På den sygemeldte kasserers vegne fo
relagde Lars Thuesen (’74) det med
HERLOVIANEREN nr. 61 udsendte
regnskab og budget. Begge godkend
tes.
Valg af formand

Formanden motiverede kort Bestyrel
sens forslag, hvorefter Thomas Ehnhuus Jermiin (’59) skulle overtage for
mandsposten.
Jermiin valgtes og udtalte derpå:
At følge efter Kaj som formand for
Herlovianersamfundet giver mig sam
me susen i mellemgulvet som en dilet
tant må have, hvis han skal følge efter
en Frank Sinatra på scenen. Men vi kan
vel alle tage det roligt, for om 2 år ven
der Kaj sikkert tilbage til posten, som
han plejer.
Jeg synes, det er modigt af bestyrel
sen at pege på mig, og jeg synes, det er
modigt af denne generalforsamling at
vælge mig, for jeg er en ganske almin
delig glad gammel herlovianer med vel
det typiske forløb i mit forhold til Sko
len. Jeg var meget glad for at gå der, og
var i den første tid derefter ivrig. Så
blev jeg gift og fik børn. Så blev jeg iv
rig igen bl.a. med overvejelser om Her
lufsholm som skole for min egen søn.
Så fik jeg stor interesse for den skole,
han og min datter kom til at gå på. Så
igen ivrig og følelsen af overskud - også
jobmæssigt - til gerne at ville gøre noget
selv for at bevare forholdet til Herlufs
holm. Jeg kunne tænke mig, at mange
har kørt i de samme bølger som jeg.
Men det er da også modigt af mig at
turde komme efter Kaj: Han er højere
end jeg, han er tykkere og ældre. Han
har ordet i sin magt og nyder den stør
ste respekt i alle sine gøremål, og han
har i disse mange år i allerhøjeste grad
været den, der samlede os om Skolen
her i samfundet.
Mogens Andreassen hyldede flot og
godt Kaj ved Trollefesten på d’Angleterre i år og udtrykte stor bekymring
for, hvad der nu kunne ske og ville som
Decisor meget henstille til Bestyrelsen,
at hvis Kaj gik, at han så blev efterfulgt
af en, der nåede ham et stykke over sok
keholderne. Herregud, han bliver jo
stående i kulissen og vil puste mig i nak

ken, hvis jeg ikke magter formandska
bet for dette samfund med dets ca.
1000 medlemmer.
Hvad vil jeg som formand? Sagt stille
og uden bombastiske erklæringer vil
jeg sammen med Bestyrelsen, som jo
heldigvis fortsætter, og Skolen forsøge
at fortsætte Kajs linie og arbejde på at
bevare og udbygge forholdet mellem
gi. herlovianere og Herlufsholm-og jeg
vil forsøge at være åben for tidernes
skiften, således vi ikke gror fast i tradi
tioner, der måtte have overlevet sig
selv. Jeg ønsker, at medlemstallet kom
mer endnu højere op; jeg tror, jeg fra
mig selv kender de tidspunkter i livet,
hvor man er mest motiveret til at »kom
me tilbage«. Jeg håber, kontingentet på
intet tidspunkt kommer på en størrelse,
som kan afholde nogen fra at være
medlem.
HERLOVIANEREN vil med først
og fremmest stor indsats fra N. E. A.
Møller være et tilbagevendende ekko
fra fortiden og holde vor interesse for
Skolen og gi. herlovianere fra alle år
gange ved lige. Bladet vil sikkert også
være med til at se frem og trække os
sammen til de gode fester.
Tak Kaj, bestyrelse og generalfor
samling for at have valgt mig. Jeg skal
gøre mit til, at Decisors bekymring for
skole og samfund bliver gjort til skam
me.
Kaj Dorph-Petersen Æresmedlem
Næstformanden, Lars Thuesen (’74),

formulerede Bestyrelsens tak til den nu
afgåede formand. Først fastslog han, at
det havde været anstrengende, men in
gensinde kedeligt at være i bestyrelsen
under Kaj. Med al respekt for den nye
formand måtte han tvivle på, at ople
velsen af bestyrelsesarbejdet nogensin
de kunne blive helt det samme.
Dernæst udtalte han, at det om Kaj
kunne siges, at han i ordets bedste for
stand havde været en provokatør. Hav
de nogen kunnet sætte skub i det gamle
Herlovianersamfund, så var det ham.
Det var med glæde, at Bestyrelsen
kunne notere, at den afgåede formand
ville fortsætte i Herlufsholm Fonden.
Bestyrelsen havde afstået fra som af
skedsgave at overrække en genstand
såsom en brevpresser, en porcelæns
hund, en joggingdragt eller lignende.
Den slags havde Kaj sikkert nok af.
Nej, mere modne overvejelser havde
ført til, at man ville invitere Kaj på en

tur ud i »Copenhagen by Night«.
(Linder turen skulle Kaj ledsages af
bestyrelsen. Hvem det så skulle være
en betryggelse for? Red.)
Sluttelig indstillede næstformanden
til generalforsamlingens godkendelse,
Kaj Dorph-Petersen (’43) udnævntes til
Æresmedlem i Herlovianersamfundet.
Dette godkendtes stående.
Herlufsholms Forstander,

Aage Wolff-Sneedorff (’39), lykønske
de Thomas Jermiin (’59) med valget og
Herlovianersamfundet med den nye
formand.
Henvendt til Kaj Dorph-Petersen ud
talte Forstanderen, at det havde været
en sur oplevelse, at just som han selv
var blevet Forstander, havde Kaj ned
lagt sit hverv som Formand, og i øvrigt
samtidigt Svend Tito Aachen sit som
redaktør.
Men Kaj kom igen, netop som man
skulle til at festligholde Skovklosters
850 års jubilæum.
En af foregangsmændene i indsam
lingen til Birgitte Gøye Gården havde
været Kaj. Ikke mindst derfor havde
det været en glæde at se, at Kaj fortsat
te som Formand, også efter jubilæet.
Forstanderen vidste meget vel, hvor
krævende formandshvervet havde væ
ret. Kajs hyppige besøg på Skolen Trollemorgenerne, ved fugleskydningerne
og ikke mindst ved dimissionerne hav
de været højt værdsat fra Skolens side.
Kajs kærlighed til Skolen var åbenlys
og havde været drivkraften i et strålen
de samarbejde, som Skolen nærede dyb
taknemmelighed for.
Som et udtryk for dette overrakte
Forstanderen Kaj en af Herlufsholms
gamle læderbrandspande, forsynet
med en indsats, som gjorde den skikket
som champagnekøler.

Nu skulle en ny mand lægge sin linie,
og dertil ønskedes han held.
Kaj Dorph-Petersen (’43)

Takkede for den megen anerkendelse,
for udnævnelsen til Æresmedlem, for
spanden og for Bestyrelsens gave.
Han mindedes de Formænd, som han
havde kendt og gav en kort karakteri
stik af hver.
Han bekræftede atter sine stærke fø
lelser for Herlufsholm og glædede sig
over den udvikling, som havde fundet
sted dernede, ikke mindst i den nuvæ
rende Forstanders tid.
Fællesaftenen

efter generalforsamlingens afslutning
var som altid hyggelig. Den gav anled
ning til, at Heis (’53) og John Richter
(’47) sluttede op om hyldesten til de to
formænd.
N. E. A.

BESTYRELSENS
SAMMENSÆTNING:

Thomas Jermiin
Formand

Lars Thuesen
Næstformand
Lars Trier
Kasserer
Aase Randstoft
Fester og arrangementer

Kaj Vang Lauridsen
Årgangsudvalg
Poul Henrik Østergaard
U ngdomsrepræsentant

Gregers Alling Møller
Suppleant

Flemming Tolstrup (’24)
Vor gamle Formand og nu Æresmed

lem, Flemming Tolstrup, glædede sig
over nu igen at have et andet Æresmed
lem ved sin side, og over, at dette var
Kaj.
Det var nu 16 år, siden Tolstrup selv
var afgået og var blevet fulgt af Kaj, en
meget succesrig Formand. Kaj havde
grebet tingene an på en anden måde
end Tolstrup og dennes forgængere.
Med held, fordi han havde ført sig frem
med et gemyt, som helt var hans eget
og ganske i pagt med tiden.

ADRESSEÆNDRINGER
sendes til:
Gregers Alling Møller
Vigerslev Alle 21 l.tv
2500 Valby
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Herren tog - herren gav
(Tilegnet en fhv. præfekt, gammel ven,
mangeårig formand)

Et af de seneste fotos
af denne artikels forfatter,
civilingeniør
H. J. C. Rosenvinge (’46),
Madrid.

Som det fremgår:
På det dybe vand!
Det er ikke så let at føje mere til din
velfortjente laurbærkrans efter Decisor’s kontante udtalelse. Dorph er Sam
fundet og Samfundet er Dorph...!
På én eller anden måde er det vanske
ligt at tro, du nu går af, og arven bliver
næsten lige så tung som dine Masser at
løfte.
Selvfølgelig kunde du lide at være
Formand i denne fremragende for
ening, du var jo bogstaveligt talt født til
hvervet med dine evner som livfuld, alt
favnende, vital, morsom, dionysisk per
son.
1 mit nu tredsårige liv har jeg ikke
truffet din ligemand som taler og sel
skabstroldmand.
Det har ikke ringe betydning for den
vanskelige formandspost, men derer jo
også en anden, tidkrævende, mindre
brilliant, vel til tider vanskelig, side af
sagen. Vi »menige« burde nok ofre en
tanke på, at Formanden, Bestyrelsen,
Redaktøren og andre hædersmænd of
rer ikke liden tids- og hovedbrug i en
god sags tjeneste.
Nej, det har været for fristende at
bringe disse ting i erindring - og dermed
belyse din tidligt udviklede evne som
Ansgars Discipel.
1 de gode, gamle dage var det sådan,
at de Olympiske Guder i Syvende Klas
se (111 G var noget, der kun fandtes på
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undcrlødige statsgymnasier og sligt)
udnævnte en hummerslave.
Ordet vil få moderne »-oger« og »-go
ger«, med psykolo-, pæda- eller socioloforan, til at sønderrive kjortelen. Tyran
ni, slaveri, mod menneskerettigheder
ne, etc.
Sandheden var nu lidt anderledes.
Man udvalgte til hummerslave en sød
og vaks lille fyr fra 2. eller 3. mellem,
og det var sandeligt et privilegium for
den pågældende dermed benådede
unge.
Hans ikke for tunge pligt var brændehentning, opvask, skopudsning, hjem
bringelse af pølser fra den nærliggende
plebsbcbyggelse ved navn (lydskrift)
»Njauestvjed«. Til gengæld fik han an
del i gaspakker, en pølse med, blev
skjult på humret i spimer og udetimer,
samt nød alment vel i guddommelig
nåde.

Dorph har altid været af storladent
format, og det gjaldt ikke kun det fysi
ske, som havde bibragt ham tilnavnet
»Masserne« blandt sine egne. Typisk
herloviansk overdrivelse, men sikkert
nok satte han allerede i hine tider stor
pris på ganens og vommens glæder.
Selv om han er en før mand, er han dog
ikke mærket af sine lukulliske svag
heder.

Da vi kom tilbage efter sommerferi
en 3./4. mellem - det var i august '42 fik »Nyllemand« Stage, »Heinrich«
Poulsen, »Was«(sard) og undertegnede
klare forholdsordrer fra vore præfekter.
Dorph forkyndte, at han vilde tiltales
»Herren«, og at vi alle fire var hans og
hans hummerkammerat »Bonzo«s sla
ver. Dette par kunde nemlig aldeles
ikke nøjes med én eller fire fra humme
ret ved siden af.
Nu var jeg en lille splejs i 1. og 2.
mellem, men i 3. og 4. tog Fanden ved
væksten, så min appetit var totalt for
bløffende, selv efter herloviansk måle
stok.
Det vakte problemer, og jeg fandt
frem til visse ikke helt fine tricks. Ved
at komme dagen før skoleåret begynd
te, kunde man udskifte sin seng med
den bedste på sovesalen, uden at det
blev opdaget.
Dengang blev man sat efter karakter
orden ved bordene, og det betød for
mig, at jeg langt fra belønning for ud
vist skolepræstation qva fagidiot vilde
komme til at sidde nederst ved den æl
dre klasses bord = lide sult.
Så foruden at tilegne mig en fortrin
lig seng, byttede jeg serviet-ringene og
kom derved til at være bordholdcrens
håndlanger. En priviligeret situation,
for man spiste lynhurtigt en lille første
portion og blev forsynet med en enorm
anden.
Herren gav og i viden herom måtte
jeg jo afstå en - yderst rimelig - part af
de omfangsrige gaspakker, min om
sorgsfulde Mor med ikke ringe besvær
samlede sammen.
Mor var lidt bitter over den uaftalte
tuskhandel, men jeg var jo mere end
glad for generøse forsyninger af kød &
kartofler med brun sovs. Når vi fik det,
for maden var et problem på skolen i
krigsårene. Der var rationering, og det
talrige køkkenpersonale forsynede sig
selv og diverse familiemedlemmer med
rund hånd.
Det er nu ikke kun i bogstavelig for
stand kødelige goder, der huskes.
»Herren« og hans mere stilfærdige,
svedne, enormt hyggelige kontubernal
»Bonzo«, skylder jeg mit næstbedste år
på skolen, ene undtaget året på Olym
pen. De var alle tiders præfekter og,
klasseordenen ufortalt, opstod der et
venskab ud over det kulinariske. Det
betød skam noget at blive betragtet
som personer af slige stormænd, der var

overordentligt gavmilde med pølser og
tobak, at man kunne sidde og sludre
med dem på deres hummer.
Hvad de ikke havde drømt om, var,
at »Nyllen« og jeg kunde byde dem al
vorlig trods i en Fik-fak kamp på små
tre timer. Det var en drabelig holm
gang. »Herren« plantede sin kæp, ved

navn Kirketårnet, med enorm kraft.
»Bonzo« var expert i raffinerede underhånds-vippeslag med sin kæp »Svikken«. Vi tabte hæderfuldt til sidst.
Det var nu gode tider, krig og alt til
trods. Som »Store Kæs«, »Djadjasir«
Gregers Richter fastslog: De hører til
de lykkeligste i vort liv.

Lektor Levinsens drenge
Foranlediget af interviewet i oktober 1987
med lektor C. Levinsen skriver retsassessor
Torkel Florian Hagemann, Svendborg C66):
Jeg er årgangsrepræsentant fra årgang
’66, og læste med stor fornøjelse dit in
terview med »Ping« i sidste nummer af
Herlovianeren! Jeg kan ikke bidrage til
oplysning om diplene på gruppebille
det, selvom jeg umiddelbart mente at
kunne genkende de to i anden række
yderst til højre som værende Christian
greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvid
kilde, og - yderst - en af lektor Nor
mann Jørgensens sønner Lars eller

Jens. I så fald skulle det være et grup
pebillede fra 1962 eller 1963, men hvis
Levinsen siger, at det er hans første år
gang, fra 1953/54, skal det jo nok pas
se.
Min storebroder, Helge Hagemann
(dengang Florian-Larsen) gik på skolen
dengang, i 1. mellem, og ham kan jeg
ikke genkende på billedet, men det kan
der naturligvis være en naturlig forkla
ring på, fx at han lå på SUS eller lign.!

Kære »Herre« og Æresmedlem, kære
»Bonzo«, jeg løfter (hvad der hyppigt
sker) armen for at udbringe en skål på
mange kilometers afstand.
For jer, for et dejligt år. »Here’s to
you my trusty friends«.
»Modo« (’46)

Til gengæld kan jeg bidrage til oplys
ning om personerne på de to billeder fra
sovesalene til højre, idet disse billeder
er fra min egen klasse i I. mellem
1959/60. Det øverste billede må være
lille sovesal (den der lå ned ad den lan
ge gang), og den lidt bøvet udseende
person med briller er vistnok mig selv!
Lige ved siden af Levinsens hånd sid
der cand.scient Rasmus Møller, Niels
Bohr Instituttet, og på den modsatte
side, med hovedet mod fotografen,
Klaus Eggert Hansen, Svendborg. Lige
under ham vistnok Frederik Crone, li
geledes Svendborg (så Herlufsholm er
talstærkt repræsenteret i det sydfyn
ske!) - Det nederste billede er fra store
sovesal, igen med Klaus Eggert Hansen
siddende ved siden af Levinsen og - lig
gende - Frederik lensbaron RosenørnLehn, Berritzgaard, Sakskøbing.
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»Busch er hans Navn«
Nils Aarsø (70) cand. mag.
(dansk kunsthistorie)
adjunkt på Herlufholm siden 1982.

»Jeg kom saa tidt til at tænke paa en
ung Kunstner i Danemark, som nu sid
der levende begravet i Nestved (Busch
er hans Navn) og kunne ikke lade være
at finde ham mere berettiget til at kom
me til Pompei end jeg og mange Andre.
Han har det Talent, en Kunstner bør
have, men han - ja, han blev for ikke at
sulte ihjel Malermester i Nestved. -«
Således skrev den senere så højt aner
kendte arkitekt F. Meldahl til Akade
miet fra Rom i december 1855. Det lo
vende unge menneske var nylig vendt
tilbage til Rom fra Pompei, hvis skæb
ne har givet ham associationer til hans
- som han antyder - miskendte ven; i
hvert fald synes der at ligge en verden
at spildte muligheder i den vægtige tan
kestreg.
»Busch er hans Navn« - Johan Frede
rik Busch (1825-1883) havde allerede i
1848 nedsat sig som håndværker i
Næstved, efter i årene forinden at have
afsluttet en traditionel kunstneruddan
nelse, sideløbende med en håndværker
uddannelse. Han havde et par år før
han afsluttede sin akademi-uddannelse
(som elev af C. V. Eckersberg), modta
get den lille sølvmedalje. Det havde så
ledes ikke skørtet på ydre anerkendel
se, men Meldahl kunne nok med rime
lighed mene, at Næstved ikke var sagen
set fra verdens navle (og slet ikke når
han tænkte tilbage på sine egne erfarin
ger fra nogle år tidligere, hvor han hav
de været engageret i ombygninger på
Herlufsholm). Det har formodentlig da
også været spørgsmålet om at få mad
på bordet, der bestemte den unge
kunstners valg af bopæl. Når han i
1859, efter at have indgået ægteskab
med en pige fra byen året før, ved siden
af det normale håndværks-arbejde og
en lejlighedsvis portrætbestilling, også
begyndte at fotografere, har det formo
dentlig også været dikteret af ønsket
om mere rigelige indtægter. Det blev,
så vidt man i dag kan skønne, kun del
vis resultatet, men til gengæld tyder
meget på at fotografiet hurtigt kom til
at spille en rolle for Busch, der i grun
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den gjorde sådanne overvejelser lige
gyldige.
Fotografiet var i midten af forrige år
hundrede en forholdsvis ny opfindelse,
men dog allerede ret almindeligt - spe
cielt portrætfotografiet fik hurtigt en
vid udbredelse. Når man taler om en ny
opfindelse, må man dog huske, at det
optiske grundlag og den dermed for
bundne viden om projektion havde væ
ret kendt længe. Allerede i det 17. år
hundrede var en række hollandske ma
lere meget optagede af de muligheder
optikkens fremskridt gav dem. Det var
dog først i 1830’erne, at kemien var så
udviklet, at man formåede at fastholde
et billede på en flade. Daguerre tog sit
første vellykkede daguerreotypi i 1837.
Henry Fox Talbot kunne i 1841 tage
patent på sin opfindelse: Calotypiet,
men havde allerede haft succes med
sine eksperimenter med lysfølsomt pa
pir i 1835. Det vil føre for vidt her at
redegøre for de forskellige sideløbende
bestræbelser og de tekniske forskelle.
Men det kan være på sin plads kort at
berøre et andet aspekt af fotografiens
historie: Den nævnte meget hurtige ud
bredelse og den dermed sammenhæn
gende, næsten ufattelige betydning op
findelsen fik.
Skønt fremhævet så ofte at en genta
gelse kan synes banal, er det på sin
plads at pege på den altdominerende
rolle fotografiet spiller i dag. Kun på
baggrund af vor egen polaroid-tid kan
man forsøge at nå til en forståelse af
den umådelige virkning opfindelsen
havde ved sin fremkomst.
Det var naturligvis først og fremmest
portrætfotografiet der tiltrak sig op
mærksomhed. Muligheden for at blive
portrætteret for en relativt billig penge
blev udnyttet af alle samfundslag. Det
var derfor også dette område der først
og fremmest bød sig til for økonomisk
gevinst. De for udøvelsen af professio
nen nødvendige redskaber og remedier
var naturligvis til at begynde med me
get kostbare, men dette forhold ændre
des selvfølgelig hurtigt i takt med ud
viklingen.
Fra o. 1860 var der således ca. 100
selvstændige fotografer i København;
folk der oprindeligt kom fra vidt for

skellige erhverv lokket af det store mar
ked. I det hele taget er de økonomiske
og sociologiske forhold i forbindelse
med denne næringsvej overmåde inter
essante.
Af stor interesse i denne sammen
hæng er også den holdning man mødte
opfindelsen med fra kunstnerisk side.
Mange modstridende opfattelser kom
til udtryk. Mange malere så i fotografi
et en konkurrent og indtog derfor en
fjendtlig og afvisende holdning. Andre
mere nuancerede synspunkter spillede
også en rolle; man mente at have fået
en forbundsfælle som kunne være en
støtte: Hvad maleriet formåede blev
sat i relief af den nye opdagelse. Nogle
gjorde det til et værktøj og vidste at
bruge det. Men også disse fantastisk
spændende spørgsmål må vi lade ligge
for så vidt de ikke berører vort emne:
Busch er hans Navn.
Han synes at have opfattet fotografi
et som et nyt medium, slet og ret, og
han brugte det sådan. Busch fotografe
rede også portrætter, men på dette felt
adskiller han sig ikke synderligt fra pe
riodens mange andre fotografer. Det er
som fotograf af prospekter at han er
mere end almindelig opmærksomhed
værd, og det er specielt hans billeder af
Herlufsholm der her skal have vor in
teresse.
Det topografiske billede dyrkedes af
mange fotografer i perioden, denne
genre var, ved siden af portrættet, den
mest dyrkede, naturligvis fordi den,
mediets nyhed taget i betragtning, bød
sig naturligt for. Sådanne fotografier
udsendtes som oftest i subskription og
det var da også den form Busch valgte.
Det var også inden for litteraturen en
almindelig publikationsform, naturlig
vis dikteret af hvad vi kunne kalde mar
kedsmæssige forhold. Som tidligere
nævnt må Busch’ aktiviteter også be
tragtes under denne synsvinkel, men
det ændrer ikke ved den omstændighed
at hans fotografier er af høj kunstnerisk
kvalitet, at de er værdifulde som bille
der og ikke blot som billeder af noget.
Busch udsendte sin første subskrip
tions-indbydelse i 1865. Der var tale
om et meget ambitiøst projekt: Danske,
slesvigske og skaanske Prospekter. Fo
tografierne er smukke, men var formo
dentlig ikke så let afsættelige, i hvert
fald gik udsendelserne i stå da der sta
dig kun var udgivet sjællandske bille
der. I 1870 indbød Busch igen til sub-

skription: Nestved i 12 fotografiske bil
leder med Text. Udover disse serier ud
gav han adskillige enkeltbilleder bl.a.
af Herlufsholm. I lighed med Busch’
øvrige fotografier er de altid betegnet
på samme måde: Fotograferet af Ma
ler i. F. Busch. Professionsbetegnelsen
var det rimeligt at fremføre i en periode
hvor enhver fotograf principielt var
amatør - og ingen anden profession til
trak så mange dilettanter. Når Busch
kaldte sig maler - hvad han gjorde med
stor ret - var det en slags kvalitetsstem
pel. Folk fik her billeder produceret af
en billedmager, blot i et nyt medium.
Motiverne var da også en malers moti
ver.
Se fx på fotografiet af kirken set fra
nordvest over den gamle klostermur.
Det er i mange henseender typisk for
den måde Busch anskuede sine motiver
på. Et genre-billcdagtigt præg er påfal
dende ved dette billede med den sid
dende knægt der spændt iagttager foto
grafens hokuspokus med den trebenede
kasse og det sorte klæde. Bemærk også

stigen der er stillet op ad muren, støttet
af sin skygge og med et ekko fra Eckersbergs perspektivlære-illustrationer.
Lad blikket glide fra slibestenen gen
nem den markante port mod våben
husets gitterlåge - synspunktet er valgt
så at den præcise redegørelse for bille
dets planer harmonerer fuldstændig
med det anekdotiske indhold.
Eller se på det andet billede fra serien
Danske Minder. Skolen set fra åens øst
bred. I forgrunden til højre fungerer
den solplettede stamme og de nedhæn
gende grene fra et mægtigt træ som repoussoir for det vide kig ud over byg
ninger og træet. Og vi ser detaljerne,
sengetøjet på snorene i tørrehaven og
de to heste der er er kørt til vanding
medens kusken bliver siddende på buk
ken, og de to børn, en dreng og en pige,
fastholdt i silhouet mod det blanke
vand.
Danske Minder! I valget af en sådan
titel, af sådanne emner ser vi en tydelig
markering af de stærke nationale følel
ser der prægede perioden. Medvirken

de til valget af en sådan motivkreds har
formodentlig også kunsthistorikeren
N. L. Høyens stærke engagement for
en national kunst været. Netop i Busch’
akademi-tid spillede han en væsentlig
rolle for unge danske malere. Men den
egentlige lærer ser vi tydeligere i et an
det af Busch’ fotografier. Billedet af
kirken og den gamle skolebygning
(Klosterbygningen) set fra nordvest.
Billedet demonstrerer med stor tydelig
hed den skoling Busch havde været ud
sat for. Han var, som nævnt, elev af
Eckersberg, og denne store lærers på
virkning viser sig klart i billedets kom
position. Intet er her overladt til tilfæl
digheden, helheden er underkastet et
stramt og nøje udregnet kompositionsp
rincip. Eckersbergs brændende interes
se for perspektivlæren er blevet viderebragt til eleven. Billedet er ikke bygget
op i fuldstændig overensstemmelse
med det gyldne snits proportioner, men
kirketårnets nordøstre hjørne og ski
bets tagryg er fastlagt ud fra lignende
matematiske opfattelser.
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Denne ekstreme klarhed understre
ges af det harmoniske forhold mellem
lys og skygge, alt er i fuldstændig ba
lance i dette billede af menneske og ar
kitektur. Se nærmere på den figur der
står og beundrer bygningens monu
mentalitet. Jeg tror det er en maler der
har fundet sit motiv.
NOTE: Enhver der beskæftiger sig
med dansk fotografihistorie står i
gæld til Bjørn Ochsners mangeårige
kvalificerede forskning. Det gælder
også nærværende artikel som udnytter
oplysninger i Ochsners monumentale
værk Fotografer i og fra Danmark til
og med år 1920 (1986) og i samme for
fatters artikel i Dansk Biografisk Lek
sikon. De af Herlovianerens læsere der
måtte være interesserede i de mere tek
niske sider af sagen kan jeg henvise til
de gængse standardværker fx Lang
ford Fotografiets historie.
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Med Røde Kors i Uganda
Af major Axel Bjørn Aller (’54)
Løjtnant ved Hærens Officerskole 1959.
Geledtjeneste ved Jydske Dragonregiment 1959-1967.
Sektionschef ved Panserskolen/Hærens Kampskole 1967-1971.
Ingeniøruddannelse ved Forsvarsakademiet 1971-1975.
Tjeneste ved Hærens Materielkommando 1975-1987.
Diverse U-landsjob under tjenestefrihed fra forsvaret, bl.a.
Solenergiprojekt for Folkekirkens Nødhjælp i Øvre Volta (Burkina Faso) diverse
kortere perioder 1976-1979.
Chief Logistic Officer for LWF under repatrieringen
af Zimbabwe flygtninge 3 mdr. i 1980
Direktor for »Ecumenical Relief and Development Group
for Somalia« (ERDGS), Somalia (FNK) 12 mdr 1981.
Chefdelegat i Mauritanien for Røde Kors Ligaen 3 mdr. 1983.
Chefdelegat i Uganda, Røde Kors Ligaen 12 mdr. 1987-1988.

Redaktøren har bedt mig fortælle
lidt om min tilværelse som chefdelegat
for Ligaen af Røde Kors og Røde Halv
måne Selskaber, udstationeret i Kam
pala, Uganda, hvilket jeg naturligvis
iler med at gøre. Lad mig indlede med
at fortælle en smule om den internatio
nale organisation af Røde Kors. »Inter
nationalt Røde Kors« består af tre side
ordnede komponenter: For det første
de nationale Røde Kors (og Røde Halv
måne) selskaber, som f.eks. Dansk
Røde Kors og Uganda Røde Kors Sel
skab, der vist ikke behøver nærmere
forklaring.
For det andet »League of Red Cross
and Red Crescant Societies«, der er
den samlende forening, som alle Røde
Kors Selskaber er medlemmer af. Li

gaens vigtigste opgaver er at koordine
re hjælp fra et Røde Kors Selskab til et
andet, hvad enten det drejer sig om at
udvikle unge selskaber i u-landene eller
om at koordinere eller kanalisere hjælp
til udviklings-opgaver eller nødhjælps
opgaver. Ligaen har hovedsæde i Gene
ve, og dens stab er sammensat af perso
nel fra stort set alle medlemslande, må
ske nok med en overvægt af folk fra
donorlandene.
Og endelig som det tredie led, den
Internationale Røde Kors Komite,
ICRC, der er den ældste del, stiftet i
1864. ICRC kan lettest beskrives ved
at sige, at det er en schweizisk ledet or
ganisation med hovedsæde i Geneve,
hvis opgaver er betinget af, at ICRC er
»ejere« af Geneve Konventionerne om

beskyttelse af krigens ofre. Det vil sige,
at ICRC primært arbejder med op
gaver relateret til internationale krige
og i områder med krigslignende tilstan
de.
Jeg selv er udlånt af Dansk Røde
Kors til Ligaen i et år og min opgave
som chefdelegat er at støtte og rådgive
Uganda Røde Kors, at lede Liga Dele
gationen, at være forbindelsesmand til
Ligaen i Geneve og at løse visse op
gaver for det danske bilaterale Røde
Kors Team, der er hernede for Danida
for at hjælpe landet med at klare medi
cinforsyningen.
Som alle vil vide, har Uganda næsten
konstant været i borgerkrigslignende
tilstande de sidste 15 år, tænk blot på
navne som Amin, Obote og Okello, og
der er stadig både kampe med oprørs
styrker i den nordlige del, traditionelle
»Catle Rustlers«, der dog nutildags er
udstyret med moderne automatvåben,
og en mængde bevæbnede røvere, både
på landevejene og i byerne. Selv ved
højlys dag sker det, at biler bliver
standset, passagererne smidt ud af bi
len (folk bliver sjældent skudt, hvis de
undlader at gøre vrøvl over at få bilen
og pengene røvet) og væk er bilen.

Det er derfor heller ikke underligt, at
også ICRC har en stor delegation her i
landet. ICRC arbejder dels med fæng
selsbesøg for at tilse krigsfanger og po
litiske fanger, dels med »tracing«, dvs.
opsporing af forsvundne personer og
sammenføring af familier, med oplys
ning om international humanitær lov
over for befolkningen og over for for
svaret, og endeligt med nødhjælpsak
tioner i krigszonen. Den sidste del har
dog nu ligget stille i næsten et år, idet
regeringen og hæren ikke har været alt
for begejstret for at have internationale
repræsentanter til at bevæge sig rundt
nær kampområderne med radioer.
Samtidig har ICRC været beskyldt
for i visse tilfælde at have givet f.eks.
medicinhjælp til oprørerne, idet man
har fundet Røde Kors forbindssager
hos tilfangetagne oprørsstyrker. Det er
givetvis rigtigt, for i en borgerkrig kan
man som udefra kommende ikke skelne
mellem civile og oprørere, der p.t. ikke
bærer deres våben!

Udlevering af brugt dansk tøj.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt,
at den nuværende regering, da den ind
til for to år siden var modstandsbevæ
gelse, modtog en ret så væsentlig støtte
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fra Røde Kors netop i form af medi
cinsk hjælp og fødevareforsyninger.
Alt i alt må jeg nok sige, at Genevekonventionerne har deres svagheder,
når det gælder interne konflikter, idet
det er op til den siddende regering at
bestemme, om Røde Kors skal arbejde
i området og om der i det hele taget er
tale om intern konflikt, eller der blot er
tale om bekæmpelse af »røverbander«,
der ikke er omfattet af nogen konven
tioner.
Ligaens opgaver her i landet er natur
ligvis at støtte Uganda Røde Kors.
URCS modtager ca. 90% af alle sine
midler fra søsterselskaber eller interna
tionale organisatikoner som Verdens
banken og EEC.
Arbejdet er koncentreret inden for
tre hovedområder. For det første i
sundhedssektoren - primær helsetjene
ste i lokalområderne, bloddonor-tjene
ste, førstehjælpsuddannelse og som no
get nyt her i landet: En massiv indsats i
oplysningsarbejdet vedrørende AIDS.
For det andet inden for ungdomsar
bejdet, hvor man gør meget gennem
små lokalorganisationer på skolerne for
at opdrage de unge til at vise sam
fundssind, medmenneskeligt anvarosv.
konkret udmøntet i ting, som f.eks. ar
bejde med at lave forbedrede brønde
og beskyttelse af naturlige kilder, repa
ration af huse for ældre og invalider,
rengøring på hospitaler, og vort vigtig
ste projekt (støttet af Dansk Røde
Kors) træplantnings-projekter som et
bidrag i kampen mod afskovningen af
landet.
Og endelig opbygning af katastrofe
beredskab, hvor man arbejder samti
digt på to fronter. Dels opbygning af en
central organisation omkring et 1,3 mill
$ projekt med et »Disaster Prevention
Warehouse« i Kampala med majsmølle
(majs kan i tropiske områder kun lagres
i få måneder, hvis det er formalet) og
lastbilværksted, der kan vedligeholde
den ret store Røde Kors flåde af biler,
dels ved at udsbygge de ca. 40 lokalaf
delinger af URCS, så de i løbet af nogle
år bliver i stand til at vurdere udviklin
gen i deres egne områder, at arbejde
med forebyggelse af katastrofer, at
lede katastrofehjælp og at bistå ka
tastrofehjælps-hold, der kommer ind i
deres område.
Denne udbygning af lokalorganisa
tionen er naturligvis noget, der vil tage
lang tid, bl.a. fordi Røde Kors i Uganda
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Vaccinationshold i lejr i Komali.

har fået det image, at det er en organi
sation, der bringer hjælp til en, ikke en
organisation, som man er medlem af
for at hjælpe andre.
Der er endnu lang vej igen, før vi ser
URCS som en organisation, der i dette
udmarvede land vil være i stand til selv
at skaffe pengene til alle opgaver i lan

det ved indsamlinger og aktiviteter lo
kalt. Så vi i de rige lande må nok i end
nu en årrække belave os på at træde til
med bistand samtidigt med, at vi ar
bejder på at lægge mere og mere af be
slutnings-ansvaret over på de nationale
selskaber.
Axel Aller

Årgang 38 fejrer jubelåret
Festmiddag på Mogenstrup Kro

Redaktøren, som jeg husker ikke blot
fra hans noget sene entré på skolen,
men som jeg også senere har gået i sko
le med - officersklassen 1945/46, hvor
han gik i parallelklassen - og har mødt
ved mange lejligheder senere i livet, har
bedt mig skrive et par linier om vore
jubilæumsplaner og måske nogle få
erindringer fra skoletiden. Hans første
ønske imødekommer jeg gerne, det an
det med nogen betænkelighed.
Vor klasse er mig bekendt den mind
ste klasse, som er dimitteret fra Her
lufsholm i »mands minde«. Vi var kun
13 studenter fordelt med 6 sproglige og
7 matematikere. Tallet 13 skal jeg se
nere vende tilbage til, men skal her op
lyse, at vi alle lever i bedste velgående
og at de 12 af os mødes med damer og
gæster til festmiddag lørdag den 11.
juni med besøg på skolen dagen efter.
De tre af deltagerne kommer lang

vejs fra, en fra England, en fra Spanien
og en sågar fra Californien. Vi håber til
middagen at se som vore gæster rektor
parret, lektor G. Ilium med frue, orga
nist Andreas Larsen samt »frk. War
ming«, vor tidligere sygeplejerske, som
giftede sig med faderen til en af klasse
kammeraterne og nu hedder fru Lidden Paludan. Indbydelserne vil nok
være afsendt, når dette går i trykken.
12 ud af 13 er ikke noget dårligt resul
tat, næsten 93%.
Med hensyn til det andet punkt på
redaktørens ønskeseddel nærer jeg
store betænkeligheder, da det er svært
at hamle op med det erindringsværk,
som blev skrevet af Palle de Bang »Dipelår på Herlufsholm 1931-38« og ud
givet på eget forlag. Men for redaktø
rens skyld skal jeg gøre et spagfærdigt
forsøg.
Først tilbage til tallet 13. Det må

Forrest fra venstre: Preben Kühl, Finn Konow Bojsen, Niels Kihlstrøm, Erik Carl
sen, Jørgen Nørreslet, Erik Schibbye.
Bageste række fra venstre: Rolf Eskelund, Jørgen Gottlieb, Conrad Fabritius de
Tengnagel, Svend Grünbaum, Erik Leisner, Niels Kauffeldt, Kurt Møller og Jør
gen Schrøder.

være dette uheldige tal, som inspirere
de Hejs til at sparke os ud af skolen
med en højst ubehagelig dimissionsta
le, hvor han karakteriserede klassen
som en samling »nydere«, der absolut
ikke gjorde forsøg på at blive »ydere«.
Jeg tror, at de forgangne 50 år klart har
modbevist hans påstand, som gjorde
afskeden med skolen lidt bitter og tog
glæden væk fra den normalt så hyggeli
ge dimissionsmiddag.
Når jeg kigger på billedet af klassen
fra det første år på skolen, kan jeg tælle
14 drenge, hvoraf kun de 6 gennem
førte alle 7 år på skolen. På det andet
billede ses de 13 nyudsprungne studen
ter.
Noget af det, som min materialisti
ske sjæl husker bedst, var vore hyppige
ture til »Kaffehuset« for at købe slik.
Kaffehuset lå lige uden for skolen og
kunne nås i det store frikvarter. Sam
menlignet med vore dage var priserne
moderate, men det var vore lommepen
ge i allerhøjeste grad også. Vi fik 50 øre
om ugen i mellemskolen, 75 øre i 5.
klasse, 1 krone i 6. klasse og endelig 2
kroner i 7. klasse. Heraf gik den ene
krone til den ugentlige fællesaften, hvor
vi spiste middag sammen i 7. klasses
fællesstue. Det varede nu ikke så læn
ge, for vi blev grebet i at drikke snaps,
og så var det bal forbi. Faktisk havde
vi fået skjult flasken i klaveret, da lek
tor Ilium dukkede op på inspektion, og
han havde helt bestemt ikke spor lyst til
at afsløre vor brøde, men en i klassen
kom med en kvik bemærkning, som på
det nærmeste tvang ham til at finde
corpus delicti.
Jeg medsender et amatørfoto af døt
rene fra Kaffehuset (KUS, som dets
herlovianske navn var) i færd med stor
vasken. Dengang havde man jo ikke
elektriske vaskemaskiner og tørretum
blere, så storvasken var en noget primi
tiv og streng affære. Den ene af døtrene
blev senere gift med en handelsgartner
i min hjemby, Stege, så hende har jeg
mødt utallige gange senere.
Det var dengang, et negerkys kostede
5 øre, og man kunne få karameller til 1
og 2 øre. De 50 øre om ugen rakte dog
ikke ret langt, så det var velset, når far
og mor kom på besøg, eller når man
havde været hjemme og fået en krone
eller 2 i afskedstrøst. Navnlig nogle år
senere, når pengene også skulle række
til de cigaretter, vi røg i smug.
En anden oplevelse, som står stærkt i
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min erindring, var, da jeg blev gennemtævet inde ved sarkofagerne, mens vi
øvede os til Trollemorgen. Jeg havde
skrevet et »smædedigt« om klassens
stærkeste dreng, Kurt Møller, som hav
de sovet over sig. Den var vævet sam
men over sangen »Sol er oppe ...«, og
det syntes Kurt ikke var spor morsomt.
Senere har han heldigvis udviklet en
normal dansk sans for humor.
Jeg husker også godt organist Andre
as Larsens indtog på skolen. Han havde
absolut ingen grund til at være nervøs
for at møde os, han blev accepteret
med det samme på grund af sit vinden
de væsen og den dejlige introduktion til

Forrest fra venstre:
Georg O. Bruun,
Nils Sommerfelt,
Palle de Bang,
Jørgen Nørreslet,
Preben Kühl,
Ole Lund,
Finn Konow Bojsen,
Niels Kihlstrøm,
Johan Hecht Johansen,
Holger Heinet Knudsen og
Rolf Eskelund.

Bagest fra venstre:
Janus Pal udan og
Kurt Møller.
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klassisk musik, som han gav os. Den
har for mig været indledningen til et liv,
hvor musik blev en væsentlig faktor i
fritiden, og fik stor betydning for mine
børns udvikling, så jeg føler mig i stor
taknemmelighedsgæld til Gnisten.
Så er det vist på tide, jeg slutter, for
mens man skriver, dukker nye minder
op - minder, som næppe har den store
interesse for alle Flerlovianerens læse
re.
Det blev til syv dejlige år på Herlufs
holm, trods divergenserne med Hejs.
Jeg tror ikke, jeg kunne forestille mig
mit liv uden skoletiden på Skovkloster.
Preben Kühl (’38)

DK-4700
Telefon:
Telex:
Telefax:

Naestved
03 7611 30
46 201 dk
03 7611 29

Gnisten springer igen
Organist Andreas Larsen fortsætter
sine erindringer, som starter i 1937.
Jeg vender tilbage til det første efterår
- 1937. Der gik naturligvis kun ca. 14
dage, inden den for mig totalt ukendte
fugleskydning fandt sted.
Nu har jeg fra barnsben aldrig kun
net tåle pludselige brag eller stærke
lyde, så man kan sikkert uden vanske
ligheder forestille sig, hvilken belast
ning mine hørenerver kom ud for den
ganske dag. Ved en langt senere lejlig
hed -jeg tror, det var i begyndelsen af
halvtres’erne - havde jeg den oplevelse
i samarbejde med Svend Juel-Møller,
der allerede forlængst havde været min
partner ved kantater til festlige lejlig
heder på Herlufsholm, at begå en fug
leskydningsmarch,
hvis
omkvæd:
»Skyd!Skyd!Skyd!« er en fastholdelse
af mine første »granatchock«. Til trods
for at en del af de i marchen omtalte
enkeltheder er forældede, såsom »cho
kolademarchen«, »klipperens kapper«
og andet, har denne spøg tilsyneladen
de holdt sig i live den dag i dag.
Min første overnatning hernede
fandt sted efter ballet og oven over fest
salen, hvor der i nogle år var nogle gæ
steværelser. Det var en sælsom oplevel
se! Min kone og jeg havde trukket os til
bage, noget før ballet var slut, med det
resultat, at den kære gamle kloster
bygning gav os hele spektaklet lige op i
hovedet uden nogen form for dæmp
ning.
Jeg har kun een gang været ude for
en lignende oplevelse, som jeg har lyst
til at tage med her.
Det var på en rejse i Tyskland, hvor
vi besøgte en professorfamilie i Göttin
gen. Vi skulle ikke overnatte dér, men
man havde for at skåne os for dyrt hotel
bestilt værelse til os i en landsbykro en
mils vej syd for byen. Vi kom derud henad aftenen og fik anvist et hyggeligt
værelse på 1. sal - oven over festsalen.
Hernede var der imidlertid i »Jahres
treffen des örtlichen Männergesang
vereins« med tilhørende messingsuppe,
og jeg skal love for, at der blev klemt

på! - skønt, skønt, hvis man altså ikke
lige havde hårdt brug for søvn. Tanker
ne gik tilbage til hin aften i kloster
bygningen, og jeg tror næsten, den ty
ske musikudfoldelse gik af med sejren.
Stadig inden vi flyttede herned, og
jeg var travlt optaget af den såkaldt
»store« organisteksamen på Konserva
toriet, overværede vi årgang 39’s skole
komedie, »Genboerne«, hvor ikke
mindst Axel Reedtz-Thott’s mageløse
løjtnant v. Buddinge tog kegler. In
struktøren var adjunkt Freil, og jeg
blev bl.a. gjort bekendt med, at min for
gænger, organist Gade, havde været en
nærmest genial instruktør, der i jubilæ
umsåret 1935 havde iscenesat »Det
gamle spil om Enhver« med et så strå
lende resultat, at forestillingen var ble
vet opført på Dagmarteatret i Køben
havn og blevet særdeles smukt omtalt i
pressen.
Jeg tænkte naturligvis mit derved,
om man nu også ventede noget af mig
på dette felt - nå, jeg fik senere lidt med
det at gøre og vil omtale det, når jeg
kommer lidt længere frem.
En af de første dage i januar kom
min kone og jeg herned for at bo i hu
set, som jeg næsten er groet fast til som
en musling til sin pæl. Det var bidende
koldt, flyttemænd havde anbragt vort
jordiske, meget beskedne gods i et par
store stabler i to af værelserne. Der var
ikke andet at gøre end at beholde over
tøjet på og krybe ned i nogle dyner og
tæpper - det er svært at lade være med
at tænke på, at den mildest talt kolde
modtagelse gennem årene har udviklet
sig til det, som jeg her på mine »gamle«
dage går og glæder mig over bogstave
ligt talt hver eneste dag, hvor jeg kun
møder venlighed, hensyntagen og tje
nesteydelser af alle slags og altid med
brede og varme smil!
Kort efter nytår begyndte jeg så på
den anden side af mit arbejde: organist
tjenesten. Denne havde været røgtet af
organist Gustav Sørensen i Næstved,

der i lange tider efter min overtagelse
af kirketjenesten hjalp mig med at pas
se kirken, når jeg var forhindret, blandt
andet af at afslutte mine øvrige discipli
ner i København, sanguddannelsen hos
operasanger Valdemar Lincke og kla
ver- spillet hos pianisten Henrik Knud
sen. En julekoncert havde vi dog haft,
hvor jeg var med som sanger, domorga
nist E. Bangert sad ved orglet, og jeg
traf for første gang den unge Henrik
Sachsenskjold, der allerede som debu
terende violinist viste sig i besiddelse af
et strålende talent for instrumentet, og
hvis venskab ved flere lejligheder var
en stor glæde og opmuntring for både
min kone og mig. Således tilbragte han
i sommeren 1938 en uges tid i vores
hjem, hvor jeg tror, vi fik spillet næsten
alle Beethovens violinsonater, og da
min kone døde i 1976, kom han tilstede
og bidrog på smukkeste måde til højti
deligheden i kirken.
Sophus Wiig’s »Te Deum« som lyder
hver Trolledag, blev min første prøve
med dipelkoret, det har næppe været
særlig overbevisende; men da jeg nu
har spillet og ledet det de halvhundrede
gange, tror jeg næsten,jeg efterhånden
kan det, og jeg fortsætter gerne, så læn
ge der er brug for det, og jeg hænger
sammen .
Allerede på dette tidspunkt havde
der været to baller, komedie- og trolleballet. Dengang meget fornemme begi
venheder, og det tredie af skoleårets
gallaballer skulle jeg så levere optakten
til, idet der var tradition for et »koncert
bal« om foråret.
Jeg fik stablet et program på benene,
hvor et kor indledte med Haydn:»
Komm, holder Lenz«, og hvor forskelli
ge diple, mest klaverelever fik lejlighed
til at spille de indøvede ting. Det ville, i
betragtning af de måske 40 af den slags
foreteelser, jeg har været med i, være
næsten uoverkommeligt at nævne nav
ne og særlige præstationer, men jeg vil
dog prøve, hvis disse erindringer fort
sættes en tid endnu, om jeg kan frem
hæve enkelte markante ydelser, der vir
kelig er omtale værd.
En lille pudsighed fra denne første
koncert har jeg dog lyst til at omtale.
Vi havde på programmet et par satser
af Richard Strauss’ fikse bearbejdelser
af gi. franske dansesatser til »Den
adelsgale Borger«. Her morer det
Strauss et sted at lade en betonet disso
nans indlede en sætning, der iøvrigt er
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såre harmonisk. Vi havde en cello, en
violin, klaveret, og jeg tror sågar et har
monium, og gjorde vort bedste for at
fremhæve og betone dette »sammen
stød«.
I pausen mellem koncert og bal blev
jeg af en af byens spidser komplimente
ret for aftenens gode forløb - »et lille
uheld som dissonansen kan jo ske for
enhver«, men iøvrigt var det da nyde
ligt etc.
Så kom sommeren, og da vi nåede
lidt ind i skoleåret 38-39, så begyndte
for alvor det udenrigske spil med
Chamberlains rejser til Hitler og det
jammerlige Miinchen-møde, hvor Czekerne blev forrådt - en sky gik for solen,
og Aakjærs digt om »puslinglandet, der
hyggede sig i smug« blev inden længe
påny aktuelt, og denne gang slap vi
ikke for at være med i »branden om
vuggen«.
Da det næste gang, i november, blev
tid til komediebal, blev jeg inddraget i
foretagendet. Efter Holbergs »Julestu
en« var der plads til en lille spøgefuld
bagatel, en »Operette å la Tyrolienne«,
der hed » Vandmøllen i Appenninerne«.
Den er temmelig pjanket og skal blandt
andet synges lige fra sopran, jodlen til
subbas. De optrædendes navne er fra
vin- og spiritusverdenen, såsom Cha
blis, Lorenz Kräuter, St. Julien, Brio
che m.m.
Jeg fik fornøjelsen sammen med adj.
Freil at være med til dette spex, der tog
så vældige kegler, at det har været taget
op flere gange og f.eks. også været spil
let i København. Niels Beck (’40), Cla
us Jessen (’40) var et henrivende el
skende par, Beck’s falsettriller og Jes
sens »1 Tyrol er jeg født« gjorde sam
men med Sv. Tito Achens (’40) gruop
vækkende skurk stor lykke.
Et glimt fra den truende omverden
blandede sig i morskaben, idet man un
der kotillonen hejsede »Hr. Tchek« ned
i et reb gennem den luge, der er i festsa
lens loft, hvorefter en parodi på
»Miinchenmødet« blev opført og hr.
Tchek delt og parteret af »Magterne«
fra 7. klasse. Fra verden udenfor Her
lufsholm kom nu kort før jul dønninger,
i første omgang fra vinterkrigen i Fin
land, idet der blev sendt børn til Dan
mark i december. Min kone og jeg, der
ingen børn havde på det tidspunkt tog
imod en lille 5-års pige, Seija og opleve
de, at hun ville beholde tøj og støvler
på, da hun om aftenen skulle i seng, da
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hun åbenbart var skræmt fra vid og
sans under de russiske bombeangreb.
Efter at finnerne havde sluttet fred og
var gået ind på de russiske krav, blev
»Finnebørnene« sendt hjem igen, men
efter besættelsen af Danmark kom de
tilbage, og vi havde både Seija og hen
des lillebror her i over et år i anden om
gang.
I sommeren 1939 var min kone og
jeg på en kort tur i bil i Tyskland sam
men med nogle venner. Det er noget
nær det uhyggeligste, jeg har været
med til i retning af »ferietur«. Overalt
tænkte man kun på krigen, som man
var klar over, stod lige for døren, og da
man begyndte kun at ville sælge os 5 li
ter benzin ad gangen ved selv store tan
kanlæg, skyndte vi os at komme hjem.
Soldater så vi ikke meget til, men de
var formodentlig allerede placerede
ved grænsen til Polen.
Også årgang 1939 fik vi ganske me
get med at gøre, og som alle ved, har
skolen fra dette hold hentet 2 af sine
forstandere, Axel Reedtz-Thott og
Aage Wolff-Sneedorff.
Andreas Larsen

Nyt fra Skolen
2 . my har i dagene 22.-29. januar væ
ret i Rom.
9 . klasse har deltaget i et oplys
ningskursus vedr. AIDS.
2 .b+x har idagene 02.-09. februar
været i Rom.
2 . sa. har i dagene 16.-23. februar
været i Rom.
Der planlægges opført en tvilling
bygning til Gøyegården. Den skal ta
ges i brug ved skoleårets start i 1990.
Den skal huse 30 piger.
Fredningsmyndighederne har god
kendt planen.
Bygningen anslås at skulle koste
12-13 mill. kr.
Der er dimission 15. juni.
Der afholdes fugleskydning 27. au
gust.

Husk at underrette
Herlovianersamfundet/
Herlovianeren
om adresseændring

Nyt fra Redaktionen
I anledning af, at legaterne slås sam
men, påtænkes det at lave et hæfte
med oplysninger om de legater og le
gatstiftere, som berøres heraf.
Det drejer sig om:
- Sognepræst af Dongelse Fuglsbølle,
Niels Nielsens Mindelegat.
- Overlærer Albert Leths Legat.
- Stud. med. Knud Høgsberg Peter
sens Mindelegat.
- Gamle Herlovianeres Tilbagebeta
lingslegat.
- Pastor emeritus R. C. J. Schades
Legat for trængende theologiske
Studenter, dimittere fra Herlufsholms Skole.
- Valdemar Clausen Hansens Legat
for tidligere Hcrlovianere.
- Legat til understøttelse af afdøde
Herlovianeres trængende efterlad
te.
- Oluf Halls Legat til Herlovianer
samfundet.
- Apoteker Johan Sanders Studiele
gat for Herlovianere.
- Læge Kristian Henrik Johnsens Le
gat for en tidligere Discipel fra Her
lufsholm, hans Enke eller Barn.
- Kammerherre Sophus Hennings
Boglegat.
- Den gamle Overlærers Legat til
Støtte særligt for Herlovianeres En
ker og Døtre.
Skulle nogen have oplysninger, som
de mener kan være af interesse i den
ne sammenhæng, bedes de tilsende
redaktøren dem.

Nyt fra Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt sit første møde
efter generalforsamlingen. Det skete
26. april. Man konstituerede sig. Se
side 659.
Det konstatedes, at med den stof
mængde, Herlovianeren nu bringer,
kan budgettet næppe holdes.
Det vedtoges at satse på følgende
arrangementer inden for denne sæ
son:
- Mortensaften
- Trollefest. (
samlet
- Rusfest
)
ellet delt
- Generalforsamling.
Det undersøges, om Fik-Fak turnerin
gen kan genoplives.

Fuglevenner, se her!
Lorenz P. Ferdinand (’40), som er omtalt i Personalia-rubrikken nedenfor, har stillet i ud
sigt, at han vil skrive en artikel om fuglelivet ved Herlufsholm. Han vil være taknemmelig,
hvis medlemmer, som har oplysninger og oplevelser, som kan være af interesse i den for
bindelse, vil skrive om det, direkte til:
Læge, dr. scient. Lorenz P. Ferdinand, Frederiksborgvej 525, 4000 Roskilde.

Personalia
1929

1940

Gustaf W. Brant h (IV’1926) erden
19. april 1988 afgået ved døden.

Læge, dr.scicnt. Lorenz P. Ferdi
nand er i foråret 1988 trådt tilbage
som formand i Dansk ornitologisk
Forening, hvor han har været med
lem af bestyrelsen siden I960 og
formand siden 1971.

1931

Landsretssagfører Thure Krarup
fyldte den 23. april 1988 75 år, og
blev i den anledning portrætteret i
blandt andet Bcrlingske tidende.
1937

Læge Per Magnussen er den 16.
marts 1988 afgået ved døden.

1948

ret med Ridderkorset af I grad af
Dannebrog-ordenen.
Val Eggers kunne den 18. decem
ber 1987 fejre sit 40 års jubilæum.
Med rang af oberst forlod Eggers i
1977 Flyvevåbenet for at overgå til
Statens Luftfartsvæsen, der med
Eggers som direktør har gennem
gået en betydelig fornyelse og gen
nemgribende modernisering.

Under den 16. april 1988 er muse
umsdirektør ved Rosenborg Slot,
mag.art. Mogens Bencard, dekore

lan Søren Haslund-Christensen,

eksamen i 1949 og erhvervede året
efter universitetets guldmedalje for
en prisopgave i klinisk medicin.
Han valgte pædiatrien, og efter op
nået doktorgrad i 1966 blev han i
1967 overlæge ved Aarhus Kom
munehospital og professor ved Aar
hus Universitet.

1941

Professor, dr.med. Torben Iversen,
R, døde den 28. marts 1988 under
ferieophold på Gran Canaria, 65 år
gammel. Iversen fik sin embeds

1951

Reserveret postvæsenet:

Fortsat fra forrige side

fra 1. april 1988 generalmajor (hæ
ren), takkede den 22. februar 1988
ved audiens Hendes Majestæt
Dronningen for Ridderkorset af I
grad af Dannebrog-ordenen.
1952

Bladet »Inspiration«, nr. FEB 1988,
havde som gæsteskribent skovrider
Torkild Nielsen, der forelagde nog
le betragtninger omkring »miljø og
dobbeltmoral«.

marts 1988 nogle kommentarer om
kring formueskatten i anledning af
en protest-aktion, der er indledt
mod formueskatten af et halvt hun
drede repræsentanter for de største
landbrug i Danmark. Jon Henrik
Krabbe er en af initiativtagerne til
protest-aktionen.
1955

P. Glahnson-Petersen er udnævnt
til afdelingschef i EAC Trading Di
vision.

1954

Formanden for Praktiserende Spe
ciallæger, Ebbe Dyreborg, udtalte
til Berlingske Tidende den 7. januar
1988, at de praktiserende speciallæ
ger er stærkt utilfredse med den nye
arbejdsgiver-afgift på 2,5 pct.

Kontorchef, cand.jur. Lennart Ko
now, der er sektionschef af reserven
i CF-korpset, har den 2. maj 1988
modtaget hæderstegnet for 25 års
god tjeneste i Civilforsvaret.
Formanden for Tolvmandsforeningerne, godsejer Jon Henrik Krabbe,
gav i Berlingske Tidende den 29.

1957

ling som forstander ved Sundheds
styrelsens Farmaceutiske Labora
torium, som han blev knyttet til i
1979.
1960

Steen R. Krabbe, der tidligere har
været afdelingschef i A. P. Møller,
er fra l. april 1988 ansat som ny
administrerende direktør i D/S
NORDEN.
1963

Niels Agdal, speciallæge i hudsyg
domme og kønssygdomme samt pa
tologisk anatomi og vævsundersø
gelser, er ved kongelig resolution pr.
I. juli 1987 blevet udnævnt til em
bedslæge i Århus amt, lokalkonto
ret i Randers.

I Tolvmandsforeningernes bestyrel
se 1987-1988 indgår som 2. næst
formand, godsejer Ulrik greve Ahlefeldt-Laurvig, der tillige er med
lem af forretningsudvalget.
Ved audiens den 11. april 1988 tak
kede oberstløjtnant af reserven (hæ
ren), Jens Christian Anmiendrup,
Hendes Majestæt Dronningen for
udnævnelsen.

Cand.polit. Norman greve Moltke
(IV’l960), Lystrup, er under op
hold i Australien afgået ved døden
den 27. januar 1988.

1958

1976

Cand.pharm. Peter Arends.har pr.
I. april 1988 overtaget Skagen
Apotek. Arends kommer fra en stil

Forfatteren og arkitekten Jens
Fink-Jensen, der i 1986 fik afgang
fra Kunstakademiets Arkitektskole

1979

Alti
Herlovianerudstyr
hos

672

og samme år prosa-debuterede med
novellesamlingen »Bæsterne«, ud
stiller 28/4-29/5 1988 farvefoto
grafier af skibe i Middelhavet, At
lanterhavet, Victoriasøen og Det in
diske Ocean i Dansk Arkitekturcenter, GI. Dok, Strandgade 27 B,
København K. I forbindelse med
udstillingen vises et tilhørende dias
show med elektronmusik ligeledes
af Jens Fink-Jensen. I marts 1988
udsendte Samlerens Forlag hans 4.
digtsamling under titlen »Nær af
standen«. Jens Fink-Jensen er i øje
blikket tilknyttet Palle Leif Han
sens Tegnestue, der står for så for
skellige opgaver som ombygningen
af lllum, genskabelsen af Kastellet
og et nyt hovedsæde for ØK.

Brickford Michael (Mike) Mantzius Andersen forlader Danmark
efter år at have været Commercial
Advisor på den indonesiske am
bassade i København, med henblik
på at tiltræde stilling som Assistent
to the Vice President Corporate
Marketing Satmarindo Group, Ja
karta - Indonesien.

