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Falden er den sidste mur

Herlufholms studenterhold, som ses 
på forsiden, dimitteredes 15. juni under 
iagttagelse af det nu gennem mange år 
anvendte ceremoniel i kirken og fejre
des efterfølgende med en middag i He- 
lenhallen.

Så sent som sidste år bragte HER- 
LOVIANEREN en detaljeret omtale 
af dimissionsforløbet, hvorfor det nok 
er rimeligt at focuscrc på uddrag af ta
lerne i dette års referat.

Heis
citerede lektor Juel Møllers sang fra 
dimissionen 1939: »Falden er den sidste 
Mur, Herlufsholms Studenter - -«.

»Vi i forældregenerationen er måske 
en anelse for ambitiøse på jeres vegne, 
men vi er på den anden side godt klar 
over, at vi ikke skal levejeres liv. Og det 
er vi forøvrigt glade for. Vi overdrager 
jer ansvaret for jeres egen skæbne i til
lid til, at den menneskelige og faglige 
ballast, vi har givet jer, vil bringe jer 
gennem livets værste kriser uden alt for 
store skrammer.«

Efter at have oplæst Bertel Haarders 
»21 bæredygtige Værdier til Fremti
dens Danskere« koncentrerede Heis sig 
om én af disse: Mod på Livet.

Det gjorde han ved at stille spørgs
målet, »om talent er en særlig nådegave 
til den enkelte, eller om det er en fælles 
evne, som man kan frigøre, f.eks. gen
nem deltagelse i et kursus.«

Heis sagde,at det kan der diskuteres 
længe om, men for sit vedkommende 
ville han postulere, »at der skal mod til 
at have talent. Til at stole på sig selv. 
Til at stole på, at ens første indskydelse 
er rigtig, at ens indfald er sunde og for
nuftige, at ens udtryksform har lige 
værd med andres. Man skal have mod 
til at lade sig kalde affekteret og skør, 
for før man har det, kan man ikke give 
sig hen til det instinktive, til det, som 
man føler det naturligt at gøre. Og at 

gøre det med den selvfølgelige sikker
hed, som andre opfatter som talent.

I Jantelovens Danmark skal man ha
ve mod, selvtillid og viljestyrke for at 
kunne udfolde sig frit.

Det, jeg gerne vil overbevise jer om, 
er, at talent først og fremmest er af 
moralsk karakter. Er et resultat af vilje. 
Talentet opstår og udvikles i takt med 
ønsket om at ville.

Det er ved modigt at prøve det uprø
vede og tage risikoen for et negativt re
sultat, at talentet udvikles. Kun gen
nem prøvelser får talentet skærpet og 
afprøvet sanserne. Talent skal stimule
res, så at det får lyst til at overskride 
grænser.

Som I måske har forstået, så opfat
ter jeg ikke talentet som udelukkende 
en nådegave, men snarere som en mu
lighed, alle har - hvis de ellers tør.

Mit postulat om, at talent mest er 
mod, rummer muligheder for den en
kelte. Det rummer vore forventninger 
til jer om, at I godt kan, hvis I bare tør.

Lykken i livet er at ville leve. Leve i 
frimodighed. Belønningen ligger i mo
digt at udnytte alle sine talenter til glæ
de for andre.

Jeg forventer derfor et frivilligt, per
sonligt engagement af hver enkelt af 
jer. Ikke for at 1 skal være bedre end 
andre. Men for at I skal være bedre, 
end I var i går.«

Efter højtideligheden i kirken gik 
man til Helenhallen, hvor der blev budt 
velkommen af

Forstanderen,
som blandt andet sagde:

»I forlader nu en skole, hvor 1 har til
bragt en væsentlig del af jeres ungdom. 
Vi er mange, som mener, at I har været 
heldige med at have tilbragt den her. 
Herlufsholm kan tilbyde meget, som 
andre skoler ikke kan.

Jeg håber, at I har befundet jer så 
godt her, at 1 har lyst til at bevare for

bindelsen med os. Det vil være til gavn 
og glæde for begge parter. Vi håber at 
se jer hyppigt hernede.«.

Under den påfølgende middag hold
tes flere taler, hvorfra nogle passager 
skal bringes i uddrag.

Mogens Wassard (’46)
talte på forældrenes vegne. En storartet 
tale, som ligesom aftenens øvrige taler 
desværre må forkortes her.

Han indledte: »Opgaven at sige lidt 
relevant er let, den handler om at takke 
Herlufsholm. Opgaven er svær, der 
skal tales til herlovianere. I er et kritisk, 
krævende og vanskeligt forum. Talere 
kan være sikre på nogle efterfølgende, 
gode og vittige kommentarer.«

Wassard illustrerede det med et ek
sempel fra sin egen tid og fortsatte:

»Jeg vil takke Herlufsholms hører
kollegium og andre medarbejdere for 
en uvurderlig gave, som I har givet vore 
børn, nemlig nogle lykkelige ungdoms
år. Jeg var lidt ked af det, da min egen 
dimittend ved skolens velvilje fik lov at 
blive kostelev. Jeg havde gerne beholdt 
hende hjemme, men har fået rigelig 
kompensation ved at se, hvor glad hun 
og hendes medherlovianere har været 
for disse år. Jeg vil her indskyde, at jeg 
naturligvis i lige høj grad taler til dag
som kostclcver og på vegne af alle her- 
lovianerforældre.

I har givet vore unge en meget stor 
viden, nogle moderne arbejsmetoder og 
en vis intellektuel ærgerrighed, noget 
man mærker hos alle herlovianere res
ten af livet.

I har givet dem endnu et særpræg, 
der er herloviansk: Evnen til at udtryk
ke sig fantastisk godt på dansk. Det kan 
ikke være tilfældigt, at jeg mange gan
ge, når jeg har læst og hørt noget af en 
herlovianer eller set en ditto på TV, har 
tænkt, grebet af kollektiv selvglæde: 
Sådan burde alle udtrykke sig. Æren 
for dette må hørerne dog dele med end
nu et herloviansk fænomen, den umå
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delige diskuteren og hyggesnak, som 
især udfolder sig til te på hummeret. 
Her lægges kimen til beherskelse af 
modersmålet!

En særlig tak til sovesalshørerne og 
især deres ægtefæller. Hvervet er an
svarsfuldt og giver masser af problemer 
- ikke mindst med forældrene.

Til dimittenderne vil jeg sige: Der er 
brug for jer i samfundet, ja nærmest 
desperat brug. Meget tyder på, at vi at
ter er på vej ind i overtroens århund
rede. Prøv at se, hvad der står på hand
lerens hylder eller ligger hos materia
listen. Man må forfærdes - især over det 
manglende modspil. Måtte dette kom
me fra jer.

Lad mig nævne miljøsagen. Radika
le indgreb forberedes uanset de lærdes 
uenighed. Et eksempel: I kender alle 
»drivhuseffekten«. Den postulerer en 
temperaturstigning af de og de grunde 
med de og de forfærdelige følger. For 
nyligt kunne man så i et seriøst tids
skrift læse om et andet miljøproblem, 
skovdøden. Den har man hidtil tilskre
vet forureningen. Nu mener amerikan
ske videnskabsmænd, at den afgørende 
parameter er et begyndende tempera
turfald på den nordlige halvkugle. Det 
ville være interessant at vide: Stiger 
temperaturen eller falder den? Måske 
nogle afjer en dag vil bidrage til svaret, 
I er velegnede til det.

Det lyder, som om jeg hele tiden ta
ler til matematikerne. Bestemt ikke. 
Ethvert nederdrægtigt problem har en 
nederdrægtig siamesisk tvilling, som 
består i opgaven at forklare problemet, 
så alle kan forstå det, og helst så kry
stalklart, at demagogisk misbrug hæm
mes. Tak sproglige.

Det forventes vist, at en meget gam
mel dipel giver de unge et ord med på 
vejen, og jeg skal gerne tage noget op 
af brokkassen, måske er der en stump, 
I kan bruge - kun til den umiddelbare 
fremtid.

Som bekendt er herlovianere gode 
detektiver til at opdage kammeraters 
særpræg og til at fremstille disse vildt 
overdrevne, yderst morsomt og ofte 
gennem flere år, måske syv. Hav stor 
skepsis over for det billede, der er malt 
af jer her - negativt som positivt. Det vil 
ændre sig enormt i jeres nye miljøer. 
Jeg siger dette som opmuntring, og for
di viden om processen fremmer den.

Måske endnu en ting. På Herlufs
holm har I delt jeres problemer med 

kammeraterne - ja det har været umu
ligt at undgå det. Fortsæt med noget i 
den retning, det er farligt at mure sig 
inde. Der findes faktisk en del kloge 
mennesker, også blandt ældre, som 
uden tvivl har erfaret et og andet, som 
I kan bruge. Hvad med til eksempel at 
konsultere en hører på Herlufsholm? 
Han kender jer jo.

Atter tak til den gamle skole, tak til 
de unge dimittender, fordi vi har fået 
lov at opleve jer, tak for ordet.«

Herlovianersamfundets Formand, 
Thomas Jermiin (’59), causerede om, 
hvad der var hændt i verden uden for 
skolen, mens dette hold havde gået der. 
Han fastslog, at uanset hvilke livsger
ninger de valgte sig, ville de altid være 
påvirket af arven fra og miljøet på Her
lufsholm og fællesskabet der.

Med henvisning hertil opfordrede 
han de nye gamle til at deltage aktivt i 
Herlovianersamfundets virksomhed.

Just Lunnings Vandrepokal
Forstanderen modtog denne pokal til
bage. Da det er længe siden, den har 
været omtalt i HERLOVIANEREN, 
er det vist passende at omtale den nær
mere:

Ved skolens 400 års jubilæum i 1965 
indstiftede direktør Just Lunning (’29) 
fra New York, bl.a. leder af Georg Jen
sen sølvet i USA, en vandrepris - en su- 
perelipse i Georg Jensen Sølv efter en 
ide af Piet Hein. Prisen uddeles hvert 
år til en dipel, som vælges af skolen. 
Den blev i afvigte skoleår givet til Mik
kel Rohde, som havde den hos sig i 
årets løb, og som altså afleverede den 
her ved sin dimission. Som et minde om 
denne udmærkelse fik Mikkel, som sine 
forgængere, et par sølvmanchetknap- 
per med stifternes våben.

Johannes Viereck,
afgående elevrådsformand og nu stu
dent, bragte i en tale en krydret blan
ding af ris og ros til skolen.

Ændringer i Hørerstaben
finder normalt sted i forbindelse med 
skoleårets afslutning.

Studielektor Helge O. Wohlfahrt 
Andersen modtog fra lærerrådets for
mand, lektor Karen Fanø, en afskeds
gave, ledsaget af en kort tale (yderlige
re forkortet af red.).

»De færreste elever er nok klar over, 

at du ud over at kunne undervise dem i 
tysk faktisk også ville kunne klare - 
måske skal jeg sig have klaret - både 
idræt, engelsk og formning.

Nu holder du inde med undervisnin
gen efter 44 år, hvoraf de 30 har været 
på Herlufsholm. Du har været en dejlig 
kollega, rolig og klog, når vi har arbej
det sammen med dig inden for dit spe
cielle område, nemlig lærerkandidater. 
Du har øst af din erfaring og kunnet 
sætte ting på plads for os andre og for 
kandidaterne.

Vi kender dig som en dygtig tysklæ
rer og ved, at du altid er gået 100 pct. 
ind for den faglige og pædagogiske op
gave. Saglig, effektiv, Ordnung muss 
sein, og kun i udtrykkets positive for
stand.

Jeg beundrer din velafbalancerede 
holdning:

Du kan være strengt saglig og dog 
musisk.

Du kan være alvorsfuld og dog hu
morist.

Der kan ikke være nogen tvivl om, at 
du er, hvad man forstår ved et fint men
neske. Aldrig har jeg hørt dig tale kri
tisk om nogen kollega. Måske har du 
ikke blandet dig så meget i debatten, 
men vi har alle kunnet føle os helt tryg
ge ved dig. Tak for det.

Vi har ingen grund til at være be
kymrede for, hvad du skal få din tid th
at gå med, når du nu holder op. Jeg fo
restiller mig, at megen tid vil blive 
brugt på studier. Studier af Kierke
gaard, af kristne mystikere og af Jung. 
Mon ikke du vil fordybe dig yderligere 
i åndfulde tanker, spændende fra kato
licisme til ideer om det ubevidste?«

Adjunkt Helene Gottlieb var en an
den bortdragende, som Karen Fanø 
sagde farvel til:

»Du har besluttet at forlade os efter 
4 år på skolen. Det er synd for kom
mende elever, at de ikke får dig, Hele
ne. Du har altid været klar til at tage 
det store slæb med tilrettelæggelsen og 
afviklingen af stævner.

Du har foranstaltet kemiske under
søgelser af indholdet i Chateau Her
lufsholm.

Hvem skal nu gå på diskotek med 
eleverne i Athen?

Hvem skal være det kvindelige ele
ment i hyggehjørnet på lærerværelset 
og på lærernes volleyhold?

Som du kan se, vil mange savne dig. 
Held og lykke!« □
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Lektor
Helge O. Wohlfahrt
Andersen

AfN.E. A. Møller
Blyantstegning af Inger Wohlfahrt Andersen

Med udgangen af skoleåret 1987-88 
har lektor - eller korrekt: Studielektor - 
Helge O. Wohlfahrt Andersen (WA) 
forladt sin 44-årige livsgerning, af hvil
ken 30 år har været øvet på Herlufs
holm.

1 skolens blad KONTAKT, hvis 
målgruppe er forældrene, har lektor 
Mogens Jensen kollegialt kort omtalt 
dette og givet udtryk for de varme øn
sker, som følger lektoren fra dem, som 
bliver tilbage på skolen, hvor han vil 
efterlade et savn hos alle. Ved dimis
sionsmiddagen fik lektor Karen Fanø 
lejlighed til at udtale nogle afskedsord 
på kollegernes vegne. Dette er nærmere 
omtalt i referatet af dimissionen.

Det kunne i og for sig være fristende 
at markere WA afgang ved at citere 
disse to velformulerede afskedshilsener 
fra venner, som kender ham godt. 
Imidlertid synes jeg, at en begivenhed 
som en lektors pensionering fra Her
lufsholm fortjener sin egen omtale i 
dette blad, som er skrevet for gamle 
herlovianere af gamle herlovianere. Jeg 
har derfor bedt om en samtale, som jeg 
følgelig har fået i lektorens og fruens 
hyggelige hjem i den tidligere skov
fogedbolig over for præstegården.

Som discipel i slutningen af 1930’- 
erne og student fra 1941 har jeg ikke 
selv oplevet WA som lærer på skolen, 
hvorfor han og jeg ikke har noget ind
byrdes forhåndskendskab. Men det får 
jeg for mit vedkommende rådet bod på 
nu. Jeg begynder med at få WA’s »Blå 
Bog data:« Student fra Lyngby Stats
skole. Skoleembedseksamen 1944 med 
tysk som hovedfag, engelsk og legems
øvelser som bifag. Lærer ved Tønder 
Statsskole i 12 år, så et par år på Her
lufsholm, efterfulgt af andre to år i 
Svendborg og derefter, fra 1960, hører 
på Herlufsholm.

WA fik sine første indtryk af Her
lufsholm i gymnasietiden, da en eks
kursion, som gik til Fakse Kalkbrud, 
førte videre over Villa Gallina til Her
lufsholm. Interessen for denne egenar
tede skole vaktes her, og som vi nu alle 
ved, blev resultatet med tiden de man
ge hørerår, som nu er endt.

Sigtet med studiet var nemlig en læ
rergerning i gymnasieskolen.

Studiet kunne også have ført til 
forskning, men næppe meget andet, så
ledes som det kan i dag.

Inden vi drejer samtalen ind på det 
kære emne, Herlufsholm, får vi en kort 

belysning af årene i Tønder. WA un
derviste i tysk, men det var nok mere 
kendetegnende for årene der, at han 
påtog sig at undervise i faget grænselæ
re på seminariet. Lektoren fik den me
get vidende og dybt engagerede fore
gangsmand i dette fag, Claus Eskild
sen, som kollega, inspirator og igang
sætter. Det var spændende år i grænse
landet. I 1944 var frygten for An
schluss overstået, men året efter, i 1945 
kom den omvendte problematik, 
spørgsmålet om Sydslesvigs tilbage
venden til Danmark.

Vi fortaber os lidt i dette, men ender 
med at få fastslået noget helt andet, 
nemlig at det var i Tønder, fru Inger 
kom til. Lærerstudier på seminariet 
havde bragt hende dertil.

Fruen foreslår her, at vi får en cog
nac. Vi yder en kort skinmodstand, gi
ver så efter, og med glas i hånd fortsæt
ter vi det alt for korte tilbageblik over 
et langt hørerliv.

Som allerede nævnt, blev det kun til 
to år i Svendborg. Da rektor Poul Kier
kegaard flyttede fra rektoratet i Svend
borg til den tilsvarende stilling på Her
lufsholm, opfordrede han WA til at føl
ge med. Og fra 1960 har Herlufsholm
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så haft denne markante hører i sin stab. 
Selv en institution er han blevet en del 
af institutionen.

»Hvordan forløb årene som sovesals
hører?«

Et malplaceret spørgsmål. Jeg burde 
have sat mig så meget ind i forholdene, 
at jeg havde vidst, at sovesalspar har 
ægteparret WA ikke været. Det er på 
den anden side en oplevelse, som de 
gerne havde haft, forstår jeg. Den rela
tivt høje alder ved ansættelsen, men 
især det forhold, at en sovesal først blev 
ledig efter mange års ansættelse, ude
lukkede en periode som sovesalshører. 
Virksomheden som inspektionshaven
de for en uge ad gangen husker lekto
ren som nogen erstatning, men i øvrigt 
som ganske anstrengende.

Her bryder fru WA ind. Hun mindes 
med stor glæde de år, hvor noget, der 
kunne ligne sovesalshørerparrenes sam

liv med diplene, fandt sted i det Wohl- 
fahrt’ske hjem. Den kristelige Gymna
siastbevægelses herlovianske med
lemmer havde der et mødested, som 
var ivrigt benyttet. Såvel eleverne som 
de interessante indledere, som ofte kom 
udefra, var det en fornøjelse at være 
sammen ved disse lejligheder.

Indtil hen mod slutningen af 1960’- 
erne var WA lærer i legemsøvelser, et 
arbejde, han delte med kollegerne Le- 
vinsen, Winther Hansen og Bennike. 
De specialiserede sig i nogen grad, og 
WA fokuserede på boldspil.

Den store interesse samlede sig na
turligt nok om hovedfaget tysk. Da vi 
kommer ind på dette, forudskikker lek
toren den bemærkning, at for stor en 
del af eleverne møder med for svagt et 
grundlag. Det hænger sammen med 
den drastiske forøgelse af elevantallet i 
gymnasierne. En af WA kolleger i Tøn

der havde i sin tid den vision, at gen
nem folkeskolen skulle med tiden alle 
bringes frem til studentereksamen. »Vi 
er jo ved at opleve et tilløb til noget i 
den retning, og deri ser jeg årsagen til, 
at for mange elever møder med så ringe 
forkundskaber, ja endda med en kun 
svag motivation«, siger WA.

Man har fra Undervisningsdirekto- 
ratets side afdramatiseret grammatik
ken og lagt mere vægt på »fluency«, og 
det er kun godt. »Jeg afbryder ikke ger
ne en elev i en ellers levende fremstil
ling, blot for at rette en endelse eller et 
verbum, som ikke er bøjet stærkt. Kun, 
hvis et ord er meningsforstyrrende, kor
rigerer jeg. Og dog, fra et vist stadium 
kan man ikke ganske se bort fra fejlene, 
for der skal præsteres krævende skrift
lige afgangsprøver, og derfor må man 
trods alt søge det formelle og korrekte 
sprog indarbejdet på en eller anden
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måde«.
Det gennemgåede stof skal give ele

verne et godt og forhåbentligt varigt 
indtryk af de tyske forfattere. Af, hvad 
de anser/anså for ret og rigtigt.

Det fremgår tydeligt, at lektoren 
fængsles af at have eleverne til at ar
bejde med moderne skribenter som 
f.eks. Böll, Dürrenmatt og Max Frisch. 
Alligevel også af at se dem sætte sig ind 
i et betydeligt pensum i klassikerne så
som Goethe, Schiller, Heine, Rilke og 
Mann, blot for at nævne nogle få af de 
navne, som WA trækker frem med syn
lig glæde ved tanken om timerne vedrø
rende disse forfattere. Nogle tekster er 
vanskeligt tilgængelige, hvis de skal til
egnes på gymnasietri net, men oversæt
telser anvendes da, f.eks. Nietzsche i 
fagene dansk og religion.

Jeg kommer uvilkårligt til at tænke 
på, hvor krævende denne undervisning 
må være for begge parter. Vover nu ik
ke at sige det. Og jeg forstår, at WA 
har kunnet glæde sig over mange smuk
ke, ja også over et pænt antal frem
ragende resultater.

Elevklientellets tunge ende kan vol
de bekymringer. Det fører os ind på 
spørgsmålet om adgangsbegrænsning 
til de højere uddannelser. Den er WA 
imod, men i erkendelse af, at problema
tikken ligefuldt består, forestiller han 
sig en stopprøve efter et års studier, el
ler andre foranstaltninger, som kan re
gulere anvendelsen af ressourcerne.

»Jeg har iagttaget, at eleverne siger 
du til hørerne. Hvornår og hvordan er 
det indført, og hvad mener De om det?«

Det viser sig, at det ikke er noget, 
som er indført; det er selvgroet. Måske 
startede det, da en ung hører uden vide
re praktiserede det med sine elever. 
Måske kom det med dageleverne, som 
alle siger du. Faktisk er der stadig nogle 
blandt kosteleverne, som siger De, eller 
for hvem du-formen tydeligvis aldrig 
bliver bekvem. WA lægger ikke større 
vægt på tiltaleformen og er blandt dem, 
som har erkendt, at der er talrige andre 
måder, hvorpå man kan signalere, at 
man finder det hensigtsmæssigt at hol
de en passende distance.

Som studielektor har WA været in
volveret i arbejdet med lærerkandida
ter. Når man har bestået skoleembeds
eksamen og efterfølgende ønsker an
sættelse i gymnasieskolen, skal man en 
tid arbejde som praktikant på et gym
nasium. Her hjælpes man af flere vejle
dere samt den pågældende skoles stu
dielektor, og afslutningsvis giver disse 
sammen med en udefra kommende stu
dielektor en bedømmelse. Den frem
sendes til Direktoratet for Gymnasie
skolen, som autoriserer den.

Og nu er de mange, men givetvis ik
ke lange hørerår altså slut. Det fore
kommer helt sikkert, at de har givet 
WA god livsfylde, men han skjuler ik

ke, at nu er tiden for afslutningen pas
sende.

Overgangen har ikke været abrupt. 
Som hører har man vænnet sig til at 
have fri om sommeren. Men denne 
sommerferie har nu været anderledes 
end de mange tidligere, fordi der ikke 
har skullet tænkes, planlægges og til
rettelægges med henblik på et nyt sko
leår.

Det gør vist heller ikke noget. Lekto
ren kom i sine unge år i gang med det 
fag, som i dag hedder formning. Ja, han 
fik såmænd det indledende skub hertil 
af skolens mangeårige, nu forlængst af
døde tegnelærer, kunstmaleren Albert 
Svendsen. Og selv om undervisningen 
på det område senere er lagt på hylden, 
har interessen holdt sig. Særdeles le
vende, som det fremgår af stuernes 
akvareller og malerier.

Også fru WA er aktiv på dette felt. 
Hun koncentrerer sig om skulptur, og 
dejlige eksempler herpå ses også i 
hjemmet.

HERLOVIANEREN slutter sig til 
de mange, som ønsker lektorparret 
Helge og Inger Wohlfahrt Andersen 
mange gode år i boligen, som de glæder 
sig over fortsat at kunne bebo. □
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Herlovianske tanker 
ved Gibraltar
Kære redaktør

Forleden gik jeg i den blændende sol 
her på tærskelen til Gibraltar og tullede 
i min hyggelige gårdhave. Det var et 
led i årets begivenhed i mit lille liv, 
nemlig familiens og børnebørnenes be
søg. Da blev der klemtet på gadedørens 
klokke. Det viste sig at være det altid 
forsinkede spanske postbud, der var i 
færd med at skyde det seneste nummer 
af Herlovianeren ind under døren (dør
trin bruges ikke her).

Jeg kastede, hvad jeg havde i hæn
derne, nemlig en plæneklipper, satte 
mig ned og gennemlæste på stand hele 
nummeret fra forsidens triumferende 
Habemus Papam, altså en ny formand, 
til og med personalia.

Gnistens erindringer, der dækker en 
stor del af min skoletid, fandt jeg speci
elt hyggelige.

Men navnlig hæftede jeg mig ved ju
beloldingen, Preben Kühls indlæg. Jeg 
husker Kühl som en vældigt talende, til 
tider slagfærdig, altid glad og venlig 
spirrevip. Siden har jeg læst en bunke 
velskrevne indlæg, ofte af polemisk art, 
og mest i Jyllandsposten, fra överste
löjtnant Preben Kühl, Hillerød.

Kühl nævner Kaffehuset, Kuset. Jeg 
mærker igen den særegne em, der stod 

i det lille lavloftede køkken, hvor varer
ne var udstillet i en diminutiv montre 
på køkkenbordet. Kuset er for mig nøje 
forbundet med en af de to gamle diple, 
der i min tid var hørere på skolen, nem
lig lektor J.C. Ferdinand (’98), kendt 
som Nærten. Jeg hørte til Kusets stam
kunder, og når jeg havde midler dertil, 
lod jeg mig friste af en flødenød til 10 
øre. Engang, da jeg havde erhvervet 
mig en sådan, lykkedes det mig mira
kuløst at få den til at vare ind i en nær- 
tetime, og da jeg, som jeg troede i 
smug, sad og gumlede på chokoladen, 
så Nærten pludselig på mig og spurgte 
med alle tegn på væmmelse: Tygger du 
gummi, Hr.? Jeg svarede; Nej, Hr., jeg 
spiser flødenød. Nåh, sagde Nærten, så 
spis bare færdig. Henrivende!

Den anden af de to gamle diple 
blandt hørerne var lektor H.J. Helms 
(’08), kendt som Bim(-anden)., Vi hav
de ham i latin og fransk. Bim brugte 
traditionelt den første time med en 
klasse til at uddele øgenavne. Da turen 
kom til mig, udtalte han: Ja, med den 
enorme ædespaltc, du er udstyret med, 
kan der kun være tale om eet navn, 
nemlig Kanibalfjæs; herefterdags hed
der du Kæs! I øvrigt stod jeg på en god 
fod med Bim, der i det store og hele var 

Nærtens absolutte modsætning. Kun 
på et punkt delte de anskuelse. Bim, 
med alt sit morsomme krukkeri, viste 
en forbløffende godhed og omsorg for 
dyr, fra pindsvin over fugle til katte. 
Men jeg var gode venner med ham på 
grund af min interesse for hans fag. Det 
ville glæde ham at høre, at mine børn, 
der taler flydende dansk, som brugtes i 
hjemmet, efter 30 år i latinsk lage altid 
taler fransk indbyrdes.

I min klasse gik Flemming Schrøder, 
der var (er) lille af statur. Engang, da 
han svarede næbbet igen, så Bim hvast 
på ham og snerrede: Aingh, insekt, ikke 
misbruge din ringe størrelse, ellers - - 
solsort! Og denne bemærkning ledsage
des af en meget talende udtværende 
gestus.

Ved en anden lejlighed blev insekt 
beskyldt for en forseelse, der taksere
des til to sider latinsk afskrift, at afleve
re næste dag. Insekt protesterede og 
oplyste, at det slet ikke var ham, der 
havde gjort det. Lektoren svarede: Ja, 
men derfor kan du da udmærket blive 
straffet for det!

Og til slut: I Mikkelsens latinske læ
rebog for begyndere forekommer sæt
ningen Hie non sumus = vi er ikke her. 
Et lyst hovede i klassen gjorde op
mærksom på, at det var det rene vrøvl. 
Lektor Helms gav da igen med følgen
de kostelige svar: Det er forbudt at tæn
ke nærmere over teksten!

Med venlig hilsen 
Gregers Richter (’41)

Løst og fast
Fik-fak

Af sidste nummer af HERLOVIA
NEREN fremgik, at det skulle under
søges, om Fik-fak turneringerne på 
Kristi Himmelfartsdag kunne genopli- 
ves.

Unødvendigt, de afholdes stadig.

Månedsfrokoster
HERLOVIANEREN er blevet 

spurgt, om det er rigtigt, at der stadig 
holdes månedsfrokoster i København.

Det sker jo ikke i Herlovianersam- 
fundets regi, men hermed går fore
spørgslen videre. I givet fald: Er det et 
privat slagsmål, eller kan alle være 
med?

Medlemsfortegnelse
Formanden har tilskrevet årgangs

repræsentanterne og opfodret dem til 
at medvirke til, at medlemsfortegnel
sen kan udsendes årligt.

Det enkelte medlem kan sende ret
telser til: Redaktør Gregers Alling 
Møller, Vigerslev Alle 21', 2500 Valby.

Men hensigten med at inddrage år
gangsrepræsentanterne er jo at fremme 
kontakter, som på nogle hold måske 

ikke plejes for hyppigt.
Der stræbes imod, at fortegnelsen 

kommer til at indeholde stillingsbeteg
nelse og telefonnummer for alle. Ende
lig har formanden bedt årgangsrepræ
sentanterne om at søge oplysninger om 
ikke-medlemmer tilvejebragt.

Legater
Ansøgninger vil blive indkaldt i de

cembernummeret.

Fugleskydningen
Formanden har opfordret årgangsre 
præsentanterne til at virke for, at klas
serne sætter hinanden stævne ved fug
leskydningerne.
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Gnisten igen
Det har glædet såvel forfatteren som redaktøren, 
at så mange har udtrykt glæde over at se 
organist Andreas Larsens gnister i bladet.
Men Gnisten har ingen billeder! Kan nogen hjælpe?

- Siden jeg sidst lod høre fra mig i 
disse spalter,har jeg været gæst hos 
»min« første årgang, studenterne fra 
1938, ved en meget fornøjelig sammen
komst på Mogenstrup Kro, hvor jeg 
bl.a. takket være Finn Konow Boisen, 
fik den første optagelse af Trollemo- 
gcns »Te Deum« og »Hører I skovene 
suse« med Søren Hempel (’47) som so
losanger at høre. Pladen var overført til 
kassette og lød virkelig godt og uden 
den støj, som nålene ret hurtigt frem
bragte på optagelser fra den tid. Jeg 
mindes, at da den blev fremstillet, vist
nok i 41, var det en ret kompliceret fo
restilling med læssevis af apparatur. Da 
det endelig skulle foregå, var en voks
masse varmet op, og man kunne selv
sagt ikke afprøve resultatet,da vokset 
først skulle hærdes m.m. Spændt gik vi 
og ventede på en prøveplade, og da den 
endelig arriverede efter et par måne
ders tid var den helt ubrugelig, idet den 
slingrede rundt i tonearterne, åbenbart 
som et resultat af inegalitet i voksets 
opvarmningsproces. Siden stillede vi an 
og tog det hele om, og det var denne 
version, vi fik at høre ved jubilæet i ju
ni.

Når jeg omtaler den gode aften, er 
det imidlertid også, fordi der fra en en
kelt side faldt en bemærkning angåen
de omfanget af den opmærksomhed, 
mine skriverier havde vist denne år
gang, og som ifølge den herre, der 
fremsatte dem, havde været noget kort
fattet.

Det får mig til at betone, at man ikke 
skal vente nogen »årsliste« eller omfat
tende beskrivelse fra min side af de 
masser af klasser, hvori jeg naturligvis 
hos nogle diple fandt mere sangbund 

for det, jeg kom med, end hos andre.
Det, jeg skriver ned her, er højst 

ufuldstændigt og noget, jeg har fået an
ledning til at tage mig af, fordi man har 
bedt mig om det, så ingen må tage mig 
det ilde op, hvis jeg - hvad der er højst 
sandsynligt - glemmer en og anden, 
som jeg med god grund kunne have 
nævnt.

Jeg går videre: Jeg gik ned på Lal 
den 9. april 1940 for som sædvanligt at 
spille og synge for ved morgensangen 
efter 1. time. Jeg var komplet uvidende 
om, hvad der var hændt få timer i for
vejen, men Heis var informeret og lod 
sin viden gå videre til os allesammen. 
Min første reaktion var: Vi slipper al
drig af med dem igen, - og min kone har 
fortalt mig, at jeg var kridhvid i ansig
tet, da jeg kom tilbage efter den med
delelse, vi havde fået.Så skete der iøv- 
rigt ikke stort mere på Herlufsholm 
den dag, men da det hele var forbi i 
1945, blev der ved dimissionen præsen
teret et potpourri, skrevet af Sv. Juel 
Møller, med titlen: »Besættelsestiden 
på Herlufsholm«, som jeg nok glimtvis 
kommer tilbage til, og deri stod til ind
ledning: - »mens diple fimred rundt som 
rædde fluer, fik Herluf Trolle sig et 
bræddeskur«, hvilket hentyder til den 
med brædder og sand iværksatte »ind
pakning« af sarkofagen i kirken, der var 
noget af det første, man foretog.
Alle de i det udspredte »Oprop« omtal
te påbud og forholdsregler, mørkelæg
ningsgardinerne m.m. er jo kendt af al
le og ikke noget specielt for os hernede, 
så det er der næppe nogen grund til at 
komme ind på her.

Årgang 1940 har nok haft svært ved 
at koncentrere sig om forberedelserne 

til eksamen 2 måneder efter denne 
aprildag; der var ganske mange af dem, 
vi havde en del med at gøre. Niels Beck 
passede morgensangen ved klaveret, 
når jeg om torsdagen var i København, 
og sammen med Claus Jessen, Anders 
Faartoft og adskillige andre kom han 
tit hjemme hos os og bidrog til at styrke 
vor fornemmelse af at være havnet et 
sted, hvor vi kunne opleve at høre hjem
me.

Jeg tænker midt i alt det slemme, der 
hændte det år, med stor glæde på en 
koncert, vi havde i festsalen en søndag 
eftermiddag i maj. Henrik Sachsen- 
skjold spillede sammen med mig Beet
hovens »Forårssonate«, 4 diple spillede 
8-hændigt arrangement af Mozarts g- 
moll symfoni, og koret bidrog med 
Handel og senere »Spirituals«. Det blev 
indledningen til en ny form for afslut
ning på sang- og musikundervisningen, 
og jeg må ærligt indrømme, at jeg 
fandt, at disse søndag-eftermiddage 
gav mere musikudbytte end den gamle 
koncertbaitradition, og vi fortsatte da 
også på den måde lige til i begyndelsen 
af 60’erne.

Til dimissionen skrev Juel Møller en 
kantate sammen med mig. Nogle af 
leddene henvender sig direkte til dren
gene, så den er på disse punkter ikke 
aktuel, men den sang, der hedder »Eg
nen hilser« med teksten: »Hører I sko
vene suse« klinger hvert år til dimissio
nen, og da omkvædet er tidløst, kan det 
være, den kan få et langt liv.

I et af de første krigsår var jeg med 
til en radioudsendelse fra festsalen, og 
her havde jeg en lille oplevelse af ty
skernes censur. Til dimissionskantaten 
hørte en fællessang om studenternes 
stilling og kår gennem tiderne. I sidste 
vers stod der følgende: Nu suser tiden 
drønende mod strande, vest møder øst! 
Det må have været efter 22/6 41, at 
denne radiotransmission fandt sted, for 
den tyske censor i Rosenørns Allé, eller 
hvor han nu sad, forbød afsyngelsen af 
dette »politiske« vers!

En anden ting, som besættelsen for
hindrede, var en planlagt transmission, 
hvert andet år fra Sorø Akademi, hvert 
andet år fra Herlufsholm. Tanken var 
at over kortbølgesenderen delagtiggøre 
forældre i det fjerne udland i konfirma
tionen Palmesøndag, men Juel Møller 
og jeg var igen igang og fik skrevet en 
kantate, der indeholder en sang »Gud 
dannede os af ler som kar«, der stadig
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synges ved konfirmationerne i Herlufs
holm kirke.

Når man oplever vore dages møde- 
træthed og den tilfredsstillelse, der 
åbenbart tilvejebringes gennem fjern
synet rundt om i familierne, kan man 
gribe sig i, på en måde næsten at længes 
efter årene efter 1940, hvor man kom 
sammen i skoler og forsamlingshuse og 
fandt hinanden bag de mørkelagte ru
der i en trang til at dele vore danske 
sange og vor danske litteratur. Fore
dragsforeninger, ikke mindst den søn
derjyske forening, der idag hedder 
»Grænseforeningen« samlede folk i en 
grad, som vi slet ikke kender det mere. 
Redaktørens far, sygehusinspektør 
Møller, Næstved, anvendte sammen 
med sin hustru en formidabel energi i 
denne danskhedens vagttjeneste, og jeg 
- der kunne noget klaver og havde en vis 
sangstemme - var med til en masse af 
disse sammenkomster.

Det var naturligvis en yderst be
skeden »modstandskamp«, der fandt 
sted fra min side, ligsom jeg i det hele 
taget ikke har indlagt mig nogen fortje
neste på dette område, men nærmest 
må takke himlen for, at de få dilettan
tiske forsøg på at bistå nogle af de folk, 
tyskerne var på jagt efter ved at give 
dem kortvarige ophold her i huset, ikke 
gik helt galt.

Der kom en dag en sådan »flygtning« 
farende, skyndte sig op ad trappen og 
gemte sig et sted under taget. Ham 
kunne man let have fanget, for man 
kunne se aftryk af hans våde støvler 
hele vejen op ad trappen, eftersom han 
ankom i regnvejr og dårligt føre.

Jeg ved dog om én, der viste beund
ringsværdigt mod. Det var vores davæ
rende sognepræst Knud Hce Andersen. 
Det var Skærtorsdag 1945, og der skul
le være gudstjeneste kl. 19.30. Kort før 
dette tidspunkt kørte en benzindreven 
bil gennem allén og standsede ved hjør
net af Ladbyvejen. Hee fik besked, 
men gennemførte gudstjenesten og for
svandt først derefter og gik under jor
den.

Han var den første af de præster jeg 
har gjort tjeneste hos, idet jeg, som man 
ved, var både musikhører ved skolen og 
kirkens organist. Vi havde det bedste 
forhold til hinanden, og jeg kan måske 
nærmest for sjov anføre et lille ordskif
te, som det tit har moret mig at tænke 
tilbage på.

Hee skulle iføre sig messehagel og 

ville derfor opholde sig nogle minutter 
bag alteret. Han sagde derfor til mig: 
»Kan du ikke spille noget, mens jeg 
klæder mig om?« Jeg svarede: »Jo, er 
der noget særligt, du tænker på?« Han: 
»Nej, du kan jo spille noget i alminde
lighed,« »Ja - så kommer du vel frem og 
siger noget i al almindelighed?« Den 
tog han fint, og det var jo rart!

Der var mange dygtige elever, der 
spillede klaver i disse år. Programmer
ne viser ting som Cæsar Francks »Va
riations symphoniques« hvor jeg havde 
Maegaard (’44) og Jarnum (’44) ved 
det andet flygel. De samme herrer tog 
sig også af 2 Chopin-ballader og i sam
menspil Max Regers Mozart-variatio- 
ner. Og der var flere andre, der gjorde 
et stort arbejde med betydelige op
gaver.

Kun en enkelt gang var der i besæt
telsestiden tilløb til sammenstød med 
tyskerne, der kunne have ført til en ka- 
tastofe. Der blev anvendt en sender og 
værnemagten lokaliserede den til Her
lufsholm. Området blev omringet, og 
Heis måtte følge med nogle herrer 
rundt i bygningerne. Dette gjorde han, 
sådan at senderens opholdssted, biblio
teket, var det sidste sted,der blev un
dersøgt. Der blev derfor tid til at an
bringe senderen i kirken, og hør, hvor
dan det lyder i omtalte potpourri af Sv. 
Juel Møller.

Melodi: -Der var en gi. gubbe«
Men medens tyske søgte på hver en sovesal, 

blandt bøgerne det spøgte, for der var den altså 
gal,

ja, næsten illegal,
man fik bragt send’ren ned, 

hvor den ku’ stå i fred et stykke tid. De ved be
sked.

Ja, leve MARCUS GØIE, en kæmpe uden 
frygt.

Han lå halvtredje hundred år, før han blev ef
tersøgt!

Det er der få, der kan. Han var en gutter
mand,

Nu selv i kisten værged’ han sit gamle fædre
land.

Vi var meget taknemmelige for,at 
skolen ikke blev beslaglagt til indkvar
tering, sådan som det skete mange ste
der, ikke mindst, da flygtende østprøj
sere i panik pressedes op i Danmark 
under de russiske troppers march mod 
Berlin. Flvor let kunne der ikke være 
gået umådelige værdier tabt, men vi 
blev skånet.
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FUGLESK\

Formanden, fru Pia og forstanderen Heis

N. E. Rud Haagensen Per Ammitzbøll og frue

682



DNING1988

Allan Andersen ogfrue Bdr. Jørgen og Flemming Schrøder

Fru Stig Nielsen ml. Claus Jessen og frue Axel Kierkegaard og J. Hvidtfelt Nielsen

En enkelt havde medbragt fukssvans

men
Mads Damgaard 
blev alligevel 
fuglekonge 
på bue og pil!

Die alterger
manische Weise
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Bælene - saltet i 
herlovianernes liv
Af Gert Grønnegaard (’52)

en Bæl - herlovianerforkortelse af barnesjæl - en en person, som har en 
sådan og uforfærdet handler efter denne sjæls indskydelser.

at bæle - afledet verbum - at gøre alt det, som en barnesjæl formodes 
at have lyst til at gøre.

Bæl - afledet mængdefortegnelse - omfatter alle de aktiviteter, som 
bæle kan finde på.

Karakteristisk for bæl er, at det er no
get uautoriseret, noget som det ikke 
forventes at man gør. Alt hvad der bare 
lugter af skolefag og pensum og sport 
er således udelukket. Bæl er noget som 
man kun foretager sig fordi det er mor
somt at gøre det og aldeles ikke fordi 
det er nyttigt. Og når det drejer sig om 
bæl, er der ikke noget i vejen med entu
siasmen. Alle ressourcer bliver sat ind. 
Ikke-bæle forstår det ikke. De siger og 
mener, at hvis blot halvdelen af denne 
entusiasme blev brugt til matematik el
ler sport, ville bælen ikke kunne undgå 
at blive en Niels Bohr eller Preben El- 
kjær.

Hvis bælet gør nogen andre menne
sker skade eller blot kede af det, er det 
mislykket og man skammer sig og hol
der måske helt op med at bæle. Men 
hvis de bare bliver overraskede, så er 
det fuldendt, så er bælen helt for lange 
tider. Man kan endnu et halvt århund
rede efter dele de bæles fryd, som fandt 
på at spænde cellofan over sovesalslæ
rerens natpotte.

Enhver gammel herlovianer må ind
rømme, når han ransager sin hukom
melse, at det er bælene man husker til 
studenterjubilæet, og ikke hvem der 
var bedst til fransk eller kuglestød eller 
spiste flest kartofler. Det var bælenes 
fortjeneste at det var morsomt at gå på 
Herlufsholm og at der overhovedet var 
noget at skrive hjem om.

Et ellers velfungerende papirvaresy
stem, boghandleren (handleren), som 
havde udsalg på skolen i det store fri
kvarter, var en overgang sidst i 1940’- 
erne i overhængende fare for at blive 
lukket på grund af en bæl. Det var sket 
det, at en forælder havde studset over i 
den detaljerede årsopgørelse over søn

nens boghandlerindkøb at konstatere et 
såstort forbrug af viskelædere og æsker 
med tegnestifter, at det simpelthen ik
ke var muligt for noget menneske at 
begå så mange viskeværdige stavefejl. 
Det viste sig da også, da man forhørte 
bælen, at der var en meget enklere for
klaring. Enhver kunne da nok forstå, at 
når man stak fire tegnestifter ind i si
den på et viskelæder, så havde man en 
jernbanevogn, og med yderligere en 
tegnstift for og bag kunne disse kobles 
sammen til et tog, og jo flere viskelæde
re, jo længere tog.

En bæl brugte uger til at konstruere 
en indviklet labyrint til fluer med et låg 
af cellofan, så man kunne følge om for
søgsdyrene kunne finde vej. Den inde
holdt et andagsrum, som var meget 
svært at finde, men belønningen var til 
gengæld også, at dette rum havde den 
eneste åbning til det fri. For mere sarte 
bæle tør jeg næsten ikke fortælle, at der 
også var et edderkopperum.

I en biflod til Susåen, der hedder 
Vrøm (jeg kan ikke huske Hvis’ strøm) 
havde andre bæle kronede dage med 
bedst muligt at lægge hindringer i vejen 
for det naturlige forløb af vandet med 
mærkelige dæmninger og møller.

Den årlige udstilling var noget af det 
bedste på skolen. Der kom alle bælene 
frem med deres bæl, alle deres mærke
lige samlinger af sneglehuse og frimær
ker og fotos og sindrige arbejdende kra
ner og bolde der blev ved med at flyve 
i zigzag gennem luften. Og der var slet 
ingen der grinede ad dem, man grinede 
med dem, når man kunne se at det var 
flot bæl.

Mange af de lidt ældre bæle vil fra 
deres barndom huske, at man stillede 
sin sult med store mængder ensartet 

grå vandgrød eller havregrød. For at 
man samtidig kunne få lidt åndelig ny
delse tegnede man selvfølgelig med 
skeen streger i den grå overflade, så det 
blev et landskab af marker med lande
veje, hvorefter man spiste først lande
vejene og derefter markerne en efter 
en, hvis ikke, hvad der var næsten 100 
pct. sikkert, en eller anden voksen brød 
ind med et »Lad være med at lege med 
maden!« Lyseslukkere, ville jeg kalde 
det. Man kan ikke finde en eneste sag
lig grund til at standse den form for 
bæl.

De fleste er vel naturligt nok fra føds
len bæle, men der skal et ukueligt ge
myt til for at blive ved med at være det. 
De fleste menneskers evne til og glæde 
for bæl bliver ubønhørligt udslukt, når 
de kommer i skole: »Det her er en ar
bejdsplads, og af hensyn til rengøringen 
og disciplinen og ordensreglementet og 
hvis alle gjorde sådan og bla, bla, bla.« 
At Herlufsholm har udgjort en bedre 
yngleplads for bæle end andre skoler 
skyldes ikke nogen bevidst pædagogisk 
hensigt, til tider måske tværtimod, men 
må tilskrives de overdådige pladsfor
hold, som ingen anden skole i Danmark 
har mage til, så man altid har kunnet 
finde et fristed for reglementer og lære
re og »voksne« kammerater.

Fra min egen tid erindrer jeg kun ét 
tilfælde, hvor en bæl fik så at sige sko
lens blå stempel. Det var en dipel, der 
var ivrig radioamatør. Han fik stillet et 
snævert skunkrum til rådighed under 
skolebygningens tag og fik dispensation 
fra de strenge sengetider, så han sent 
om natten kunne kontakte mærkelige 
kolleger i Australien og Peru. Det var 
klog pædagogik, for senere opnåede 
han en meget høj stilling i FN, som 
kunne bygge videre på det sprogøre og 
tekniske håndelag der var startet med 
bælet på Herlufsholm.

I vore dage er der ved at komme en 
gryende respekt for bælene. Nej, stadig 
ikke for de opvoksende bæle, men for 
de få overlevende eksemplarer der når 
at blive fuldvoksne. I pressen skriver 
man altid begejstret om gode »practical 
jokes«, og på handelshøjskolerne kalder 
man bæl for kreativitet og arrangerer 
kurser til 3000 kr. pr. døgn for grå
sprængte planlæggere og forskere og 
designere og TV-producere, hvor de 
svedende forsøger at lære hvad enhver 
normal bæl bare gør, fordi han ikke kan 
lade være.
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Jeg tror egentlig godt, at man pæda
gogisk kunne støtte bælene. Ikke så 
meget ved at gøre noget, for de går jo 
netop deres egne uransagelige veje, 
men snarere ved at lade være med at 
gøre noget, at undlade at bremse dem, 
når deres bæl ikke er direkte livstruen
de. Man har så mange faglokaler på 
Herlufsholm. Kunne man ikke tænke 
sig et »bælikum«, en slags multiværk- 
sted, hvor der ikke behøvede at være så 
meget orden at det gjorde noget, og 
hvor man kunne lægge beslag på et 
bord eller et bræt eller en vandhane 
uden at stå nøje til regnskab for det?

For en del år tilbage arbejdede jeg 
sammen med et par landsmænd i det 
fjerne udland, hvor man kun fik danske 
aviser med ugers mellemrum. En dag 
kunne avisen på forsiden berette om en 
grov forbrydelse begået derhjemme, og 
hjertet steg mig i livet af stolthed, så jeg 
ikke kunne lade være med at prale over 
for mine kolleger: Det var studenter fra 
min gamle skole, som havde planlagt 
og minutiøst gennemført et af de mest 
eksemplariske stykker bæl i dette år
hundrede - At stå på vandski efter Sto
rebæltsfærgen. Jeg opgav at forklare 
kollegerne hvad bæl betød, men på 
grund af min utilslørede stolthed opgav 
de til gengæld gammelmandsindven
dinger om drengestreger og forstyrrelse 
af den offentlige orden □

Ivar Reedtz-Tott, Johan Scheel, M. Sandager-Jeppesen.

Geert Grønnegaard (’52), søn af Andrei Grønnegaard 
(’13), bror til Kurt Grønnegaard (’55). Rådgivende byg
ningsingeniør med virke på Ringsted-egnen, men med 
afstikker til Tanzania og Libyen. Ivrig turneringsbrid
gespiller (det er en avanceret form for bæl). Har tre 
sønner uden anden tilknytning til Herlufsholm, end at 
de spontant kan synge »Hører 1 skovene suse«.

Herlufsholm i smult vande
Stiftelsen har udgivet Flemming Tolstrups bog om de tre lensbaroners tid 1887-1936

Af Henrik Hertig (’33)

Ved dimissionen i 1933 overrakte 
rektor Krarup os 13 nyslåede studen
ter hver en stabel bøger, som vi kunne 
tage med os ud i livet. Det var Mel
chiors og Leth’s »Historiske Efterret
ninger om Herlufsholms Stiftelse«, 
trykt i Næstved med en smuk fraktur 
i 1865, 300-året for skolens grund
læggelse. Endvidere Hasselagers fort
sættelse »Herlufsholm 1865-1915«, li

geledes trykt i Næstved, også den 
med krøllede bogstaver. Fra samme 
år, men trykt i København med en tæt 
og kraftig antikva, var »Næstved St. 
Peters Kloster/Herlufsholm Kirke. 
To Afhandlinger udgivne af Herlufs
holm Stiftelse i Anledning af 350 
Aars Dagen for dens Oprettelse, 
»1565-23. Maj-191 5««. Oven i alt det
te fik vi Ebbe Neergårds Herlovianer- 

ordbog fra 1922, ligesom de andre 
med vort navn påskrevet af rektor. 
Det var en veritabel ballast for en hå
befuld yngling at tage med ud i det 
»virkelige« liv!

Sandt at sige var det kun ordbogens 
stof, der var os fortroligt fra vore år 
på Herlufsholm. Stedets særlige hi
storie blev heldigvis ikke dyrket som 
læsning eller undervisning, men mere 
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ubevidst var vi naturligvis omgivet af 
den i bygninger, omgivelser og årets 
gang med de fire traditionelle fester, 
alt det, som de gamle kaldte genius 
loci, stedets ånd, den som nok kan 
friste til nærmere granskning, efter
hånden som skoletiden bliver fjernere 
og fjernere, men alligevel med uafrys
telige spor i ens sind. Hvad var det 
egentlig for en genius loci, vi var ble
vet præget af?

»Få måneder efter fulgte 800 års 
festen (neml. for Skovkloster, i 1935) 
og kort efter forstander Rosenkrantz’ 
død, der satte punktum for den rolig
ste periode inden for den gamle, røde 
gårds ramme. Gennem knapt 300 år 
havde Herlufsholm levet et omtumlet 
liv, men derpå under forstanderne 
Knuth, Hall, Tage og Otto Reedtz- 
Thott og Rosenkrantz haft roligere 
år, fundet sin plads blandt de lærde 
skoler og rustet sig til fremtiden, hvis 
den vil ville ligne tiden før den Første 
Verdenskrig. Det ville den imidlertid 
ikke; men takket være de mennesker, 
der siden har haft og har ansvaret for 
dens trivsel, står Skolen stadig i fuldt 
flor, selv om livet inden for rammen 
former sig væsentlig anderledes end 
skildret i disse kapitler. Den er kort 
sagt fulgt med tiden«.

Således slutter Herlovianersam- 
fundets ældste æresmedlem, profes
sor Flemming Tolstrup (’24), det 
tredje bind af den Herlufsholmshisto- 
rie, hvormed han nu - som den kyndi
ge forsker han er - har afløst sine for
gængeres skildringer af Herlufsholms 
tilblivelse og tilværelse indtil 1936. 
Hvorfor ikke nærmere op til »vor tid?« 
Jo, for med en ny forstander, der ikke 
som Rosenkrantz var nationalbank
direktør, men sparckasseinspektør, 
og med en ny afløser af rektor Krarup 
samt med den torden i syd, der snart 
trak op over os, fulgte også en ny epo
ke for Skolen, således skrevet med 
stort af Tolstrup. Hans bog om tiden 
under de tre lensbaron-forstandere - 
den gamle excellence Tage Rccdtz- 
Thott (1887-1923) og hans søn »Den 
unge baron« (1923-27) samt Hans 
Rosenkrantz (1927-36) - har fået tit
len »I smult vande«. Den titel synes 
faktisk nok så sigende som Tolstrups 
to foregående bøger: »Det ældste 
Herlufsholm« (1560-1788) og »Fra 
gods til skole« (1788-1887), men 
hvorom alting er, har forfatteren med

Dipelhummer 1919. Kjeld Hage, IV klasse.

sin nu afsluttede trilogi skabt en sko
lehistorie, der er de to ædle stiftere og 
deres efterfølgere værdig, og som en
hver herlovianer m/k bør tage sig af 
med glæde. Ikke alene bygger dette 
sidste bind ligesom de to tidligere på 
grundige studier af et materiale, som 
forgængerne kun delvis kendte eller 
havde adgang til, men for årene efter 
1915 farves de tillige af forfatterens 
selvoplevelse.

Det er ikke blot de for den alminde
lige dipel så fjerne forstandere med 
deres økonomiske styre, der berettes 
om, men også om alle de personer, 
som i deres tid var knyttet til stiftel
sen, fra dens land- og skovbrug til 
»skolen og opdragelsesanstalten« 
(som den officielle benævnelse var 
endnu i rektor Krarups tid), fra gods
forvaltere og forpagtere over hørerne 

Flemming Tolstrups her anmeldte og varmt 
anbefalede bog, »I smult Vande«, kan erhverves 
ved anvendelse af bestillingskortet, som er ind
lagt i dette nummer af HERLOVIANEREN.

af forskellig rang til gæver og bøver. 
Også diplenes færden og erfaringer 
gives der mange karakteristiske glimt 
af - nok til, at vi, som selv har været 
med, fristes til at give vort besyv med! 
Alt og alle tegnes med en klar og liv
fuld pen, fra sovesalsvækning over ni- 
mad, bordbøn, spime, femmad, lal til 
sengetid, med både kritisk sans og re
spektfuld kærlighed. En mængde 
glimrende fotografier skænker teks
ten forhøjet liv. At værket er forsynet 
med grundige noter og registre bagi, 
er en selvfølge, der ikke ødelægger 
læsningen.

For os herlovianere er der al mulig 
grund til at takke både forfatteren og 
Stiftelsen for denne kostelige gave. 
Hvis 1 ikke straks køber den, så ved I 
forhåbentlig nu, hvad I skal ønskejer 
tiljul! □
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Rådmandshaven
Af N.E.A. Møller (’41)

Illustrationer: Carsten Levinsen

I megen herloviansk litteratur ses, 
hvor stor en plads Herlufsholms nær
meste omegn optager i gamle herlovia- 
neres bevidsthed. Jeg vil her betragte 
et hjørne af denne omegn, Rådmands
haven.

Rådmandshaven mellem Næstved 
og Susåen har lige så stor rekreativ be
tydning for byens befolkning, som den 
har for herlovianere. Intet under der
for, at Næstveds øjne hviler på den. 
Tag således forundersøgelserne til den 
kommunale dispositionsplan (1974). 
Det konstateres her, at skoven er pri
vatejet, og at naturfredningslovens be
stemmelser om færdsel og jagt følgelig 
er gældende der. »I en eventuel by
park-situation vil sådanne begrænsnin
ger være uholdbare, ligesom den forst
mæssige drift må søges afpasset efter 
de aktuelle rekreative formål«. Man 
kan vel være af den opfattelse, at Råd
mandshaven under Herlufsholms ejer
skab og på de i dag gældende betingel
ser må kunne opfylde alle rimelige krav 
fra befolkningens side. Ja, det skyldes 
vel nærmest dette ejerskab, at den hen
ligger som en sand landskabelig perle.

Skoven tilhørte i sin tid Skovkloster. 
Efter reformationen gjorde Næstved 
forgæves krav på den. Den kunne der
for følge med ved mageskiftet, da god
set for store deles vedkommende over
toges af Herluf Trolle og Birgitte Gøye.

Den blev drevet under hovedgården 
og var hegnet. Midt i skoven var der 
dog et vænge, som fra gammel tid var 
lejet ud til mølleren på Magle Mølle. 
Han betalte afgiften i peber - derfor 
dens navn: Pebervænget.

Rådmandshavens forstmæssige vær
di blev vurderet i 1805. Af dens mange 
ege var de fleste uegnede til skibstøm
mer, kun et mindre antal reserveredes 
til flåden. En ny vurdering i 1 815 fast
slog i øvrigt, at skoven var velegnet til 
produktion af eg.

Men også bøgen prægede skoven. 
Det ses af Knud Lyhne Rahbeks erind
ring om den første morgen på' skolen: 
»Så overdådige mine Forventninger 
havde været, fandt jeg dem dog, hvilket 
ikke ofte i mit Liv har været Tilfældet, 
langt overtrufne, da jeg om Morgenen 
vågnede, saae Raadmandshaugens 
stolte Bøgeskov knejse tvertoverfor, 
Susaaens smilende Vande trille ved 
dens Fod, og lige under vore Vinduer 
den venlige Nyhauge med—«

Rahbek og en sidekammerat nød 
herlighederne. Han fortæller, at de fi
skede lige over for Klosterbygningen. 
De gravede et hul til at sætte fiskene i, 
med tilløbs- og afløbsrender, så at åen 
kunne forsyne fiskene med friskt vand.

» Tvertoverfor -«

Gavlenes takkede bryn.

Imidlertid ødelagde bondedrengene på 
vej fra landsbyskolen i den nuværende 
organistbolig denne fornøjelse ved at 
stjæle fiskene. Men på grund af de gra
vede kanaler blev en lille ø efterhånden 
afskåret, og den benævntes i årtier 
Rahbeks 0.
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Fra Råsmandshaven.

I 1838 stiftedes i Næstved en for
skønnelsesforening på general Guld- 
bergs initiativ. Herom skriver herlovia- 
neren P.C.Zahle i 1856: »Raadmands- 
haven blev i min Tid ved General 
Guldbergs Forskønnelsesiver forsynet 
med Fodstier, Lysthuse, Vandfald og 
en Plads med Bænke, hvor Regimen
tets Musikcorps visse Aftener om Ugen 
musicerede for Nestvedianerne. Imid
lertid ville Raadmandshaven, skønt 
den stødte næsten lige op til Nestved 
By, dog ikke ret drage de Spadserende 
til sig«

Med tiden øgedes interessen for sko
ven nu alligevel. Således afholdtes på 
Bøgebakken ganske mange folkemø
der, herunder de årlige grundlovsmø
der.

Interessen fremgår også af en næst- 
vedsk turistbrochure fra tiden kort ef
ter århundredskiftet: »Ved Sanders 
Kaserne i Ringstedgade drejer vi ind i 
Raadmandshaven, Beplantningen Øst 
for Susaa. Ad fristende Slyngstier un
der lyse og svale Bøgekupler ledes vi så 
let mod vort Maal, at det vil være beti
meligt af og til at ty til de Træbænke, 
der med passende Mellemrum opford
rer til Dvælen. Her kan de strømmende 
Indtryk få Tid til at føje sig i Sindet: 
Skovens festlige Farver og Duft, Vild
bækkens kaade Krumspring, Skovli
vets allehaande Spil og Lyd. - Næsten 
før vi aner det, staar vi foran »Det dan
ske Eton«, der i parkmæssige Omgivel
ser løfter de røde Murtavler paa Ter- 

rassen hinsides Aaen«. Sådan udtrykte 
man sig for 75 år siden -

For godt 40 år siden, i 1946-47, er 
skoven blevet fredet. Den daværende 
forstander, grev Ernst Moltke, under
skrev deklarationen. Herefter må Råd
mandshaven (og Lammehaven) ingen
sinde udstykkes, ej heller helt eller del
vis overgå til anden anvendelse end den 
hidtidige. Denne anvendelse består i 
skovdrift, hvorved kun benyttes pluk
hugst, medens renafdrift undgås. Sko
vens karakter af højskov bevares og un

Fra »Urskoven«.

der tilsidesættelse af økonomiske krav 
lades et passende antal af træerne opnå 
maksimumsalder, lige som der i det he
le tages hensyn til skovens æstetiske 
værdi. Ved foryngelse af skoven benyt
tes alene løvtræ af de allerede forekom
mende arter. Vandløb må ikke regule
res. Om skovens østrand gælder, at 
arealerne dér skal forblive i naturtil
stand og ingensinde må undergives 
hugst eller kultur. Ganske særligt skal 
den ejendommelige vegetation af ask 
og hæg samt anden underskov bevares. 
Langs Suså må ellebevoksningerne un
dergives normal hugst, men ikke af- 
drives, og andre partier må ikke berø
res af hugst.

På Næstved Tennisklubs 3 baner, 
som stammer fra dette århundredes 
begyndelse, foregår den eneste ikke- 
forstmæssige aktivitet i Rådmandsha
ven. Før denne tid, i 1878, anlagdes en 
reberbane langs hegnet til sygehuset, 
for øvrigt grænsen mellem Sorø og 
Præstø Amter. Reberbanen nedlagdes i 
sidste halvdel af 20’erne. I dag har sy
gehuset funktionærboliger på dette 
sted. I gamle dage var der en primitiv 
fodboldbane på Rådmandsengen, vest 
for reberbanen.

For at muliggøre en udvidelse af 
Centralsygehuset søgte Storstrøms 
Amt i 1981 fredningen ophævet på i alt 
7385 m2 i skovens sydøstlige del. Der 
var alternativer, men denne mulighed 
blev foretrukket af amtet. Den blev og-
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så anbefalet af Næstved Kommune, li
gesom den blev tiltrådt af næste in
stans, Fredningsnævnet.

Naturfredningsrådet var indsat i 
fredningsdeklarationen som påtalebe
rettiget og fik lejlighed til at udtale sig. 
Det fremhævede ganske vist Råd
mandshavens enestående værdi som 
naturområde, herunder især skovens 
partier med urskovspræget vådbunds
skov, repræsenterende den mest oprin
delige og ægte natur, som kan findes i 
Danmark. Men efter omstændigheder
ne tiltrådte Naturfredningsrådet ikke 
desto mindre Fredningsnævnets ophæ
velse af fredningen.

Herlufsholms Stiftelse accepterede 
ligeledes Fredningsnævnets afgørelse.

Alligevel gik det anderledes. Da sa
gen blev forelagt Overfredningsnævnet 
i 1983, afviste dette den ansøgte og af 
alle andre instanser anbefalede eller til
trådte ophævelse af fredningen. Stem
merne faldt 4 mod 4, men formandens 
stemme var udslagsgivende.

Presset fra Næstved mod Råd
mandshaven har alle dage været mærk
bart. 1 hvert fald fra reformationen 
frem til vor tid, som det fremgår af 
ovenstående. Men skoven ligger der 
stadig, stort set udelt. Fredet på grund 
af sin enestående karakter. Herlufs
holms skov. Godt for det.

Fra »Urskoven«.

Kilder:
Fl. Tolstrups værk om Herlufsholm, bind I og II 
Næstved lokalhistoriske Arkiv, diverse akter
K.L. Rahbeks erindringer
P.C. Zahles erindringer
Fredningsdeklaration, 1947
Overfredningsnævnet, AUG 1983

Herlovianerens 
Hoved 
påregnes udskiftet 
fra næste årgang

Trolle- og rusfest 
er berammet til 
lørdag den 14. 
januar.
Annonce i 
decembernummeret.

Bidrag 
er uden opfordring 
fremkommet i to 
tilfælde til 
nærværende 
nummer.
Flere ønskes!

Rådmandsengen.
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Personalia
1916
Ambassadør Birger Dons-Møller, 
der har sit hjem i Unterthalheim i 
Østrig, fyldte den 17. juli 1988 90 
år og blev i dagens anledning por
trætteret i Bcrlingske Tidende.

1917
Skibsmægler Niels Eigil Stage er 
den 11. august 1988 afgået ved dø
den i Los Angeles. Stage virkede 
fra 1925 som skibsmægler og forret
ningsmand i Casablanca, Marokko, 
og var i årene 1945-47 formand for 
Den danske Forening i Marokko. 
Stage var tildelt Christian X’s Fri
hedsmedalje.

1920
Civilingeniør Carsten Friis Jesper
sen er den 25. maj 1988 afgået ved 
døden. Friis Jespersen var i godt 30 
år adm. direktør for Siam Cement 
Co. i Thailand og stiftede i 1950'- 
erne en fond til uddannelse af unge 
thaier. I 1985 fik Friis Jespersen 
Thailands højeste Kroneorden (3. 
grad) overrakt af Kong Bhumibol. 
Friis Jespersen stiftede i 1956 Vi- 
bedehusfonden, hvis formål er at 
støtte kunst og videnskab samt yde 
støtte til Herlufsholm Skole.

1922
Fhv. politimester Viggo Glente er i 
august måned 1988 afgået ved dø
den. Glente, der stammede fra 
Bindslev, blev cand. jur. i 1928 og 
efter at have været sagførerfuld
mægtig i Haslev og Gråsten samt 
dommerfuldmægtig i Fåborg blev 
han politimester i Fjends m. fl. her
reder ved Viborg. Siden blev Glen
te politimester i Mariager, og fra 
1961 til pensioneringen i 1971 var 
han politimester i Hobro.

Wilhelm Gliemann er i juni måned 
1988 afgået ved døden. Gliemann 
nedsatte sig som praktiserende læge 
i Århus i 1935 og blev en søgt og 
afholdt læge. I sin ungdom gjorde 
han tjeneste som skibslæge, og efter 
krigen var han reservelæge i hæren 
i fire år. I en periode var Gliemann 
tillige skolelæge.

Advokakt Karl Ole Hansen og fru 
Bodil kunne den 20. maj 1988 fejre 
diamantbryllup.

1923
Frantz Wendt har i »Nordisk Tids
skrift« nr. 6/1987 i en serie om »Det 
nordiska samarbetets portalgestal

ter« skrevet den indledende artikel: 
»Hans Hedtoft og det nordiske sam
arbejde«. I årsskriftet »Jul i Roskil
de«, årgang 1987 beretter Wendt 
om »Da man stiftede Gustav Wicd- 
Selskabet«. Det var i 1938, og i stif
telsesmødet deltog tillige Sven 
Clausen (’II), der var en af initia
tivtagerne til selskabet, og Ebbe de 
Neergaard (’ 19), der holdt foredrag 
om Wieds litterære debut. Wendt 
var af den finske regering indbudt 
til den 23. maj 1988 at overvære af
sløringen af gravmonumentet over 
statsminister og rigsdagsformand 
Karl-August Fagerholm.

1926
Professor emeritus, dr. phil. F. J. 
Billeskov Jansen, modtog den 8. ju
ni 1988 70.000 kr. af ialt 100.000 
kr. fra Prins Henriks Fond, der blev 
stiftet på Prinsens 50-års fødselsdag 
den 11, juni 1984. Prinsen betænker 
Billeskov Jansen med fondsmid
lerne med henblik på videreførelse 
af det store litteraturformidlingsar- 
bejde, som nyoversættelscn af Mon
taignes franske »Essais« er. Bille- 
skov Jansen har allerede oversat 
første bind af den franske huma
nists moralfilosofiske skrifter. Med 
det øremærkede beløb på 70.000 
kr. er en komplet oversættelse af de 
ialt tre bind sikret.

1929
Jacob Stellan Bogh er afgået ved 
døden. Bogh. der i 1940 fik bestal

ling som landsretssagfører, virkede 
fra 1941 som sagfører både i Århus 
og Randers. Han var tillige medlem 
af en række bestyrelser, bl.a. for
mand for bestyrelsen i Randers 
Rebslageri, Randers Rope Trading 
og Randers Ropework i USA. I 
mange år virkede Bogh i Rigsforen
ingen til Gigtens Bekæmpelse som 
medlem af hovedbestyrelsen.

1930
Læge Hans Wedel-Larsen. Ny
borg, er afgået ved døden. Wedel- 
Larsen blev læge i 1938 og deltog i 
1941 som frivillig læge i den finske 
krig. Han har været sygehuslæge i 
Danmark og Sverige, inden han 
nedsatte sig som praktiserende læge 
først på Thurø og siden i Nyborg.

1936
Auditør i Forsvarets Auditørkorps 
Leif Frithjof Biering-Sorensen er 
efter ansøgning afskediget med ud
gangen af januar 1989.

1937
Landsretssagfører Peter Ditlevsen 
er i juli måned 1988 afgået ved dø
den. Ditlevsen stammede fra Oden
se og blev cand jur. i 1944. Derefter 
virkede han som advokatfuldmæg
tig i det private erhvervsliv, og sene
re som fuldmægtig hos statsadvoka
ten. Ditlevsen havde også periode
vis virket i Statens Byggedirektorat 
samt i Indenrigsministeriet og Bo
ligministeriet, og var således godt 

690



rustet til at koncentrere sig om ad
vokatgerningen fra 1951. Han fik 
ansættelse hos overretssagfører Sv. 
Aage Funder, som han gik i kom
pagniskab med, og senere fik han 
advokat Paul Lund som kompag
non. Ditlevsen koncentrerede sig 
især om byggeri- og ejendomsad
ministration samt problemerne 
med råstofudvinding og den dertil 
knyttede lovgivning. I de yngre år 
var han i en periode formand for 
Sagførerfuldmægtigenes Forening.

1940
Overlæge, dr. med. Claus Jessen, 
Rigshospitalet, og pens., økonomi
inspektør fra Sorø Akademis skole 
Hans Aa. Kaad - henholdsvis næst
formand og formand for foreningen 
Jutlandia-Veteranerne - har taget 
skridt til på Finn Jacobsens Forlag 
at få udgivet en bog om hospitalski
bet Jutlandias humanitære indsats 
under den koreanske konflikt 
1950-1953. Bogen forventes færdig 
i begyndelsen af 1989.

1945
Under den 2. maj 1988 har auditør 
i Forsvarets Auditørkorps, Hans 
Jørgen Agger, takket hendes Ma
jestæt Dronningen for Dannebrog
ordenens Ridderkors af 1. Grad.

1947
Sognepræst Immanuel Olesen kun
ne den 3l. maj 1988 fejre 60 års 
fødselsdag. Han blev teologisk kan
didat i 1954, og derefter i 1956 
hjælpepræst i Hurup og i 1961 sog
nepræst for Nors-Tved menigheder. 
Olesen har i de sidste 27 år været 
formand for menighedsrådet. Her

udover er han provsti-repræsentant 
for Kirkefonden og i bestyrelsen for 
Dansk Missionsselskabs Distrikt
forening.

1948
Færdiggørelsen af Carl-Henning 
Pedersens udsmykning af Ribe 
Domkirke blev den 28. august 1988 
fejret med en festgudstjeneste. Et 
led i festgudstjenesten var uropfø
relsen af syv små orgelstykker, 
komponeret af professor Leif Thy
bo og spillet af organist Mogens 
Melbye.

Læge Preben Rathsach (III ’48) er 
den 13. maj 1988 afgået ved døden. 
Efter sin kandidateksamen i 1960 
og nogle år på Amtssygehuset i 
Gentofte og via Diakonissestiftel
sen rejste han til Grønland, først 
som assisterende læge, siden som 
distriktslæge i Julianehåb, hvor han 
opholdt sig med familien i næsten 
10 år. Efter hjemkomsten i 1973 
nedsatte han sig som praktiserende 
læge i Frederikssund, hvor han fun
gerede indtil få måneder før sin 
død.

1949
Under overskriften »Den beskedne 
dommer« bragte Berlingske Tiden
de den 20. juli 1988 et portræt af 
højesteretsdommer Niels Pontop
pidan. Den aktuelle anledning var, 
at Niels Pontoppidan er udpeget til 
forhørsleder i kommende tjeneste- 
mandsundcrsøgelser mod syv over
vejende højtstående embedsmænd, 
der er blevet stærkt kritiseret i for
bindelse med en sag om AIDS- 
inficerct blodplasma.

1951
Generalmajor Søren Haslund- 
Christensen er blevet udnævnt til 
ny hofmarskal efter Hans Sølvhøj, 
der fratræder sit embede på grund 
af alder i juni måned 1989.

1952
Lagmand Atli Dam blev ved valget 
til Folketinget den 10. maj 1988 ik
ke genvalgt.

1954
Kontorchef i Kommunernes Lands
forening, cand. jur Lennart Konow. 
gav i en artikel i »Sygeplejersken« 
nr. 31/1988 kommentarer i for
bindelse med Dansk Sygeplejeråds 
statistik over uansøgte afskedigel
ser af overenskomstansatte sygeple
jersker.

1955
Oberst (hæren) Claus Christian 
Ahnfeldt-Mollerup er udnævnt til 
ridder af Dannebrog.

1956
Kontorchef Flemming Mørch er 
med virkning fra l. august 1988 
udnævnt til generalkonsul i Ham
borg.

1957
Berlingske Tidende bragte den 10. 
juli 1988 en artikel om og med inge
niør Nils Havsteen, der er projekt
leder på Storebæltsforbindelsens 
landanlæg.

1960
Under den 3. juni 1988 er fhv. for
svarsminister Bernt Johan Collet 

benådet med kommandørkorset af 
Dannebrogordenen.

Peter Ulrik Rosting takkede ved 
audiens den 27. juni 1988 Hendes 
Majestæt Dronningen for udnæv
nelsen til ambassadør i Nigeria, 
Ghana og Camerun.

1969
Arkitekt, m.a.a. Hans Møller har 
den 22. februar 1988 oprettet egen 
tegnestue - HMB Byplan- og Byg
ningsrådgivning, der er tilknyttet 
Praktiserende Arkitekters Råd i 
Danske Arkitekters Landsforbund. 
For tiden er en væsentlig del af ar
bejdsområdet byplanlægning i 
Grønland, bl.a. for Nuuk/Godthåb 
kommune.

1972
Redaktør Gregers Alling Møller er 
blevet merkonom. Han er fra be
gyndelsen af 1989 Berlingske Ti
dendes korrespondent i Bangkok.

1975
Efter kundegørelse i Statstidende 
den 19. maj 1988 kan Jens Peder 
Linnet anvende betegnelsen alment 
praktiserende læge.

1979
Thomas Harttung er blevet valgt 
til bestyrelsen i Dansk Skovfore
ning på foreningens generalforsam
ling den 18. maj 1988.

Johan Scheel er den 29. maj 1988 
blevet viet til cand. jur. Karin Plass 
i Dragsholm Kirke.

Alti 
Herlovianerudstyr 
hos
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Reserveret postvæsenet:

Herlovianersamfundets medlemmer med ledsagere 
opfordres til at fejre fælles

MORTENSAFTEN 
torsdag, den 10. november 1988 kl. 19 i 

Restaurant Kanalen
Wilders Plads, Strandgade 52, 1401 København K.

MENU:
Mortensand med tilbehør. Dessert og kaffe.

GÆSTETALER:
Lektor H. Wohlfahrt Andersen.

PRIS:
170 kr., excl. drikkevarer, pr. kuvert. Betales ved indgangen. 

Hav venligst check eller lige penge parat.
TILMELDING:

Senest 5. november til Aase Randstoft, om aftenen 01 19 12 29.
Evt. i arbejdstiden 01 26 66 40.

OBS! Meld til i god tid. Vi har restauranten for os selv, men der er kun begrænset plads.
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