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Skabslågen her nåede lige at blive 
foreviget, inden den blev smidt ud 

i forbindelse med en omfattende 
renovering af Klosterbygningen, 

som vel hellere må blive beskrevet 
nærmere i et senere nummer af 

Herlovianeren.
Et tilfælde vil i øvrigt, at der for 

10 år siden, ligeledes i september
nummeret af Herlovianeren, også 

var et billede af en skabslåge 
på forsiden.
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Rusfesten 
går i land 
og fornyer 
sit indhold
Finder sted 25. september

Årets rusfest bliver med fast grund un
der fødderne. Efter i en årrække at 
have været afholdt til søs på vej frem 
og tilbage mellem Tuborg havn og

Bestyrelsen vil nu tænke
Den 22. september - kort før rusfesten 
på Frederiksberg - vil Herlovianer- 
samfundets bestyrelse klokken 16.15

Trist skæbne 
for årets første 
svælling i stark
Gamle Herlovianere, der mødte op til 
fugleskydningen sidst i august, kunne 
glæde sig over at se en svælling i Stark 
sammen med de to voksne svaner.

Men i virkeligheden skulle der have 
været to svællinger, ja, faktisk tre.

I reden lå der nemlig oprindelig tre 
æg, og da det første æg klækkedes, 
kom der en svælling til verden, der i 
alle henseender var perfekt bortset fra 
det ene: Den kunne ikke klynke, end
sige pibe eller hvæse.

I to dage gik den sultende rundt 
omkring reden, inden den døde.

I mellemtiden var det andet æg 
klækket, og denne svælling kunne til 
gengæld give lyd fra sig. Det sidste æg 
klækkedes aldrig.

At rusfesten den 25. september bli
ver en landfast begivenhed, betyder 
næppe, at den bliver kedeligere. Jan 
Trier er genkendt.

mødes på Kaj Dorph-Petersens kontor 
for at tænke - eller »brainstorme« - 
over de tanker, der blev fremsat på 
generalforsamlingen i marts i år.

Med vilje er der ingen tidsbegræns
ning sat for dette møde, idet bestyrel
sen er indstillet på at gennemdrøfte 
ikke blot de enkelte, tilbagevendende 
arrangementers form, men også hele 
den idé, der ligger bag Samfundets ak
tiviteter.

Inden mødets resultater i praksis 
slår igennem, vil de formentlig danne 
grundlag for et interessant bestyrelses
oplæg på den kommende generalfor
samling sidst i marts 1982.

Den skole må 
have »noget«...
Det nuværende kontingent for at have 
en dreng på Herlufsholm udgør 26.400 
kr. om året.

Fra skolens 219 kostelever giver det 
ca. 5,8 mill. kr. Så mange penge kan 
ikke tage fejl: Der må være noget ved 
den skole ...

Landskrona og tilbage igen, vil den i 
år finde sted i selskabslokalerne Alle- 
gade 10 på Frederiksberg.

Samtidig er ambitionsniveauet juste
ret i forhold til det nuværende penge- 
omløb i samfundet, således at priserne 
holdes på 160,- kr. for ordinære med
lemmer af Samfundet og 100,- kr. for 
juniormedlemmer.

Deltagerne mødes inden middagen i 
forlokalet, hvor der bliver mulighed 
for at købe en velkomstdrink. Derefter 
lyder menuen på en lille krabbecock
tail med et glas hvidvin, og som ho
vedret serveres flæskesteg med brune
de kartofler, Vi æble m. gelé, rødkål 
og 2 glas rødvin.

Desserten hedder Josephine og be
står af islagkage med marcipanbe
træk.

En helt speciel introduktion til Her- 
loianersamfundets aktiviteter planlæg
ges endnu i skrivende stund af besty
relsen, og derefter vil der blive mulig
hed for at danse Lanciers, jitterbug og 
foxtrot afvckslet af sclvbetaltc øl og 
drinks fra baren.

Redaktion:
Journalist Gregers Møller (’72)
Enøvænget 44
8381 Mundelstrup 
06-24 44 06 og 
0l - 15 22 77

Personalia
Fuldmægtig, cand, polit. 
Henrik Bahn Petersen (’72) 
Solvej 8, 1. venstre 
3400 Hillerød
01-29 95 33 og 03-26 84 54

Adresseændring:

Advokat Jan Trier (’58)
Gammel Strand 34 
1202 København K 
01-14 32 36

Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri 
4600 Køge
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Jan Trier er 
nyt medlem 
af Herlufs
holm fonden
På et bestyrelsesmøde i Herlovianer- 
samfundet onsdag eftermiddag den 26. 
august blev Jan Trier ('58) indvalgt 
som Herlovianersamfundets anden 
valgte repræsentant i Herlufsholm- 
fonden.

Nyvalget fandt sted som følge af, at 
Sven Tito Achen (’40) efter mange
årigt medlemsskab af fondens besty
relse, ønskede at trække sig tilbage.

Slut med 
dogere og 
bristere på 
humrene
Mandag den 10. august var ankomst
dag for skolens nu 219 kostelever.

I Vylen blev de nye og hjemvenden
de diple mødt af et opslag med nær
mere instrukser om, straks at kontakte 
deres sovesalslærer eller, for de nyes 
vedkommende, at henvende sig med 
deres forældre på Heis’ kontor og der
efter hos sygeplejerske fru Normann 
Jørgensen.

Derunder fulgte et sæt »Hummerreg- 
ler«, der bl. a. fastslog diplenes ansvar 
for skader forvoldt på hummeret i 
årets løb, præciserede hvilke møbler og 
andet inventar, der må indføres på 
hummeret samt, at der ikke må holdes 
andre kæledyr end akvariefisk på hum
rene.

Men blandt reglerne optræder des
uden følgende inappellable bestemmel- 

Fondens bestyrelse supplerede der
efter sig selv med Kaj Dorph-Petersen, 
som siden sidste generalforsamling har 
været den ene af Herlovianersamfun
dets indvalgte repræsentant i bestyrel
sen, hvorefter det var op til bestyrel
sen for Samfundet at udfylde hans nu 
tomme plads i Fonden. Og det skete 
altså med valget af Jan Trier, der der
med bliver det fjerde medlem af Fon
dens bestyrelse på seks medlemmer, 
der samtidig er bestyrelsesmedlem i 
Herlovianersamfundet, idet Klaus 
Aarup er fast medlem og John Rich
ter som Herlovianersamfundets for
mand er født medlem af Fondens be
styrelse.

Det turde give en ret god mulighed 
for at koordinere interesserne og ind
satsen de to bestyrelser imellem.

se, som det må være vanskeligt at være 
dipol under. Pkt. 6:

»Da der på samtlige sovesale findes 
både køkkenfaciliteter og TV-stuer, og 
da skolens ledningsnet ikke er udbyg
get til yderligere belastning, må der 
ifølge vedtægterne ikke findes private 
TV-apparater, dyppekogere, køleskabe 
og brødristere på humrene.«

Bolig-hjælp
Elin og Per Sjøqvist (’72) - netop 
hjemkommet efter tre års ophold i ud
landet, - søger en 2*4-3 værelses lej
lighed med bad til indflytning når som 
helst. Huslejen må ikke overstige 1200 
kr. mdl. Per Sjøqvist kan kontaktes på 
01-15 29 33 - stort set døgnet rundt.

Det lykkedes ikke en herlovianer at 
komme Inge Merete og Poul Henning 
Petersen (’75) til hjælp med en bolig, 
som opfordret i forrige nummer af 
Herloviancrcn. Men problemet er løst. 
Kort efter bladets udgivelse fandt de 
ad anden vej en lejlighed, der opfyldte 
de ellers ikke særlig fordringsfulde be
tingelser.

Stadig liv i 
Herlovianer-
Sam fundet:

Appel om 
støtte til 
de unge 
gav »pote«
Formalisering i vente

Ikke færre end 8.171,- kr. indbragte 
den improviserede og i hast iværksatte 
opfordring til Herlovianersamfundets 
medlemmer om. i forbindelse med de
res kontingentindbetaling, at forhøje 
dette med et større eller mindre beløb, 
som så ville gå til uddeling af ekstra 
studiestøtte til yngre gamle herlovi- 
anere i »indeværende år«, altså i prak
sis i 1982.

Det svarer i gennemsnit til, at hvert 
medlem har forhøjet kontingentet med 
en ti’er, men i virkeligheden er det 
dog foregået ved, at enkelte har været 
ganske rundhåndede, - op til et par 
hundrede kroner, - mens andre har 
givet mindre, - ned til 75 øre, - men 
dog noget. Mens atter andre ikke har 
fundet anledning til at bidrage med 
noget beløb ... udover kontingentet.

Bog opfordringen i foråret lå - og 
ligger - et stort arbejde i bestyrelsen 
med at bringe støttemulighederne »her- 
og-nu« op på et niveau, hvor pengene 
ikke blot går til tilskud til et nyt ste
reoanlæg på kollegieværelset, men vir
kelig kan være af betydning for en be
trængt studerende. Og betrængt, det er 
der få studerende i disse år, der ik
ke er.

For også på længere sigt at kunne 
yde en reel støtte, er det tanken at øge 
apcllen til gamle herlovianere om lø
bende at yde større eller mindre bi
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drag til et egentligt, fælles legat, nem
lig det allerede eksisterende »Gamle 
Herlovianeres Tilbagebetalingslegat«, 
men først vil bestyrelsen søge at ændre 
legatet nuværende fundats, således at 
et bidrag kan blive fradragsberettiget 
på donators selvangivelse.

Når dette er sket - formentlig i lø
bet af dette efterår - vil der således 
bestå to muligheder for at hjælpe unge 
herlovianerc i vej: En »her-og-nu« 
mulighed ved at runde det årlige kon
tingent op med en skærv til øjeblikke
lig uddeling, og den mere langsigtede 
mulighed at yde et beløb til Tilbagc- 
betalingslcgatct, hvoraf kun afkastet 
bliver uddelt. Når fundatsændringen er 
foretaget, vil mulighederne blive nær
mere omtalt i Herlovianeren, - lover 
bestyrelsen.

RUSFEST
Som traditionen byder er Herlovianersamfundet også i år værter for årets 
Russer ved en festlig lejlighed. I de senere år har denne seance fundet 
sted på Øresunds stolte vover, men efter vi i så mange år har slidt på de 
ellers prægtige skuder, ser rederiet sig desværre nødsaget til at stryge 
flaget og lade ruten gå ind. Rusfesten i år vil derfor blive en landfast 
begivenhed med et ri(g)(m)eligt traktement, dans (les lancier), bar med 
alskens læskedrikke for egen regning og masser af mulighed for kamme
ratligt samvær. Det er bestyrelsens håb, at mange af Samfundets med
lemmer vil møde op og gøre denne aften til en fornøjelig velkomstfest 
for vore nye medlemmer.

Da lokalernes kapacitet kun rækker til ca. 130 gæster, tilrådes hurtig 
tilmelding.

TID: Fredag den 25. september 1981, kl. 18.30.

STED: Allégade 10, på Frederiksberg.

TRAKTEMENT: Middag med 3 retter og vine -4- kaffe.

PRIS: Kr. 160,-.
Kr. 100,- for de 8 yngste årgange.
Årets studenter med evt. ledsager gratis.

TILMELDING: Samfundets kasserer, advokat Jan Trier, Gammel 
Strand 34, 1202 København K., telefon (01) 14 32 36, 
allersenest tirsdag den 22. september.
Betaling sker lettest til ovennævnte ved indsendelse af 
check eller på postgiro 6 07 94 90.

Bestyrelsen

»Du ender som privilej
— Lagoni arver selvfølgelig Gaarden derhjemme, og jeg vil læse 
Theologi. Carl Kraft bliver sikkert Oberst og Cato —? Han ender 
som privilegeret Bybud...!

Scenen er en kedelig latintime. Året 
1863. Axel Huus, IV klasse, sidder og 
tegner på en karikatur af de andre i 
klassen. Sådan vil den ene ende, og 
sådan vil den anden nok komme til at 
se ud.

Så lægger han sin tegning om bag i 
Ciceros breve og glemmer alt om den.

Tiden går. Holdet dimitterer i 1867. 
Axel læser faktisk theologi, sådan 
som han på tegningen dengang virke
lig havde forestillet sig, han ville, bli
ver sognepræst i Verst og Bække og i 
1887 dør han.

Mange år senere finder sønnen Ove 
Huus så pludselig under gennemgan
gen af faderens efterladte bøger en 
løjerlig lap papir. Det må være en ka
rikatur af de andre i faderens klasse 
på Herlufsholm, tænker han, og be
tænksomt sender han den til karikatu
rens »privilligerede Bybud«, Cato S. 
Hansen, - som ikke havde ladet sig 
kue af karikaturens spådom, men i 
stedet på det tidspunkt var blevet as
sessor og højesteretsdommer.

Cato morede sig. Tænkte det var et 
herloviansk klenodie og sendte den, 
efter et par år at have haft den lig
gende i sin skuffe, videre til en, han 
vidste samlede på den slags, P. C. 
Florian-Larsen (’23), - og døde så 
som den sidste af de karikerede diple 
i 1934.

P. C. Florian-Larsen gemte den 
godt, den gamle karikatur, i det meste 
af et halvt århundrede, men i 1971 
døde også han.

Nu er det Torkel Hagemann (’66), 
der ved gennemgangen af faderens pa
pirer pludselig finder en løjerlig lap 
papir. Men nu er sagen efterhånden 
blevet omfattende. Den omfatter ikke 
længere blot karikaturen, men også 
Ove Huus’ brev til Cato og Catos brev 
til Florian-Larsen, og dertil havde 
sidstnævnte været så venlig at lave en 
oversættelse af de karikerede diples 
forventede senere stilling og navn og 
samtidig angivet, hvad de pågældende 
rent faktisk siden skoletiden blev til.

Historien nærmer sig nu sin afslut
ning. Torkel Hagemann sender hele 
sagen i kopi til Herlovianeren, som i 
dag - godt og vel hundrede år efter 
den dødkedelige latintime - er stolt 
over at kunne udødeliggøre det mor
somme herlovianae.

Til hjælp for tydningen nævnes i det 
følgende først diplenes navn og stilling
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;ret Bybud«
på tegningen og dernæst deres virke
lige senere stillinger:

1) Johannes J. A. Birch, »Professor 
i Historien, 60 år, R. af EL, R. af 
DG«: Udmeldt til studentereksamen, 
Privatlærer, virkede i »Indre Mis
sion «s tjeneste, død 1901.

2) Carl H. J. Permin, »Redacteur 
af et Blad, der har en udbredt Læse
kreds, R. af DG, 48 år«: Godsforval
ter, R. af DG.

3) Alfred Kaae, »Missionær, R. af 
DG, 50 År«: Udmeldt i IV, sogne
præst i Kværndrup.

4)) Theodor Hertel, »Professor i 
Retsfilosofien, R. af DG, 60 År«: 
Overlærer ved Mulernes Legatskole i 
Odense, R. af DG.

5) Otto Scavenius, »Godsejere, 38 
år«: Ejer af Jasnæs, beklædte en lang 
række off. hverv.

6) Axel Huus, »Præst, R. af DG, 
Grundtvigianer, 40 år«: Sognepræst i 
Verst og Bække, død 1887.

7) Carl Valdemar Kraft, »Oberst, 
R. af DG, 38 år«: Vicepræsident i in
ternational organisation i Kairo.

8) Jørgen Fr. Lagoni, »Proprietær, 
42 år«: Godsejer.

9) Jørgen Herman Monrad. »Provst 
R. af DG., 40 år«: Udmeldt i IV, sog
nepræst i København, død 1903.

10) G. W. Rye van Brakle, »jurid. 
Cand.«: cand polit., ekspeditionssekre
tær i Marincministeriet, senere udstat. 
på St. Thomas.

1 1)) Johannes Bloch, »Landsby
præst, 50 År«: Sognepræst i Falslev og 
Vindblæs.

12) Johannes Wissing, »Degn og 
Kromand, 50 år«: Læge på St. Tho
mas, senere Kbh., død 1894.

13) Carl Christian Schrøder, 
»Gaardejer, Redningsmedailler, 43 
År«: Sparekassekasserer, godsforval
ter, udmeldt i IV.

14) Axel Holst, »Leutenant med 14 
gage, forlorne Skæg og Tænder, 38 
År«: Handelsmand, dansk konsul i 
Batavia, død 1894. 4
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Di pi ene har siden skoleårets start spist 
i Helen-hallen, hvor økonoma Anna 
Elisabeth Jensen har kunnet indrette 
sig i drengenes baderum.

Bryggers, Folkestuer, Stalde eller an
dre ham til Brug overladte Lcilighc- 
der eller har nogen Slags Samqvem 
med hans Folk, og er Oeconomus ei 
allene berettiget til, men endog pligtig 
til, dersom nogen Discipel overtræder 
det i saa Henseende givne Forbud, da 
strax at bortvise denne. - Ei heller 
maa han give nogen Discipel, under 
noget somhelst Paaskud, Mad til an
den Tid, eller paa andet Sted, end al
mindelig bestemt er, med mindre saa- 
dant af Rector, Inspecteuren eller den 
inspectionshavcnde Lærer, ved en Op
passer, skriftlig begiæres, i hvilket Til
fælde han holder sig saadan Requisi
tion efterrettelig. Har han iøvrigt no
gen Anke at føre over nogen Discipel, 
fremfører han den for Rector.

Det meste af spisereglemcntct fin
des i Melchior-Leths Historiske Efter
retninger om Herlufsholms Stiftelse s. 
367-375, men Leth har afkortet det 
oprindelige afsnit om drikkevarer. Det 
står i stedet for de 4 linjer s. 374: Til 
middags- og aftensborden ... således 
i originalen:

De 3 store Høitider, Confirmations- 
søndagen og den Dag Disciplene gaae 
til Alters, skal Oeconomus levere 
hver Gang 3 Flasker god gammel og 
3 Flasker god Rødviin til Middags
bordet uden Betaling. - Ligeledes skal 
han være pligtig til, naar det af Rector 
forlanges, at levere enkelte Flasker 
Gammel- eller Rødviin til Brug ved 
Skolens Bord, hvilke da, imod af Rec
tor attesteret Regning, hvori anføres 
under hvad Dato og hvad Anledning, 
de ere requircrede, og ved hver Maa- 
neds Udgang godtgiøres af Stiftelsens 
Kasse. Men for Betalingen af hvad 
anden Viin end den som af Rector 
requireres, maa han henholde sig til 
disse selv, og i intet Tilfælde maa han 
uden Rectors specielle Tilladelse, ud
levere Viin eller nogen Slags stærk 
Drik til nogen af Disciplene.

Han maa ikke allene til Middags- 
og Ai'tenbordet levere saa meget 01, 
som dertil forlanges, men ligeledes til 
Lærerne og Disciplene paa Kamrene 
lade levere det 01, som disse ved Op
varteren til eget Brug requirerer, men 
frygter han for, at herved indsniger sig 
nogen Misbrug, er han berettiget til 
selv eller ved sine egne Folk at lade 
opbære det 01, der saaledes begiæres 
leveret paa Kamrene, og saafremt han 
ikke skulde ansee dette tilstrækkeligt 

til Misbrugs Forebyggelse, har han at 
henvende sig til Inspecteuren, som da 
vil sørge for, at der raades Bod paa 
hvad Uorden, der maatte have indsne
get sig; men derimod maa han aldrig 
tillade nogen Discipel selv at hente 01 
eller andet hos sig.

Gaardens Tienestefolk maa han og- 
saa stedse, saavel ved Middags- som 
Aftensmaaltidet, som ellers til andre 
Tider paa Dagen, give alt det 01, som 
de forlanger at drikke; men han kan 
paastaae, at de skal drikke det paa 
Stedet, og er ikke forpligtet til at taale, 
at de medtage 01 paa Kamrene, eller 
andetsteds hen. - Derimod maa han 
give dem Adgang til at faa 01 varmet 
hos sig om Morgenen, samt ei heller 
nægte nogen af dem Adgang til at er
holde kogt Vand hos sig Morgen og 
Eftermiddag.

Til allersidst følger:
Oldfruen har vel Adgang til at spise 

ved Skolens Bord, men er derhos be
rettiget til at begiærc sin Middagsmad, 
saavel som Aftensmad leveret paat sit 
Værelse, dog at hun selv besørger den 
afhentet i Oeconomus Kiøkken. - Hun 
er saaledes den eneste Person, der, 
Sygdomstilfældet undtagen, kan fordre 
Mad fra Kiøkkenet paa sit Værelse.

Herlufsholm, den 24 Junii 1829.
Stemann (L. S.)

Personalia
1906
Bladet »Allergi Nyt« bragte i 
nr. 6/1978 en omfattende bio
grafi om dr. med. Kaj H. Baag- 
oe. Biografien blev udgivet af 
Allergologisk Laboratorium 
A/S i anledning dels af Baagoes 
90-års-fødselsdag og dels den 
13. Nordiske Kongres i Allergo
logi.

1909
Kajtajn Emil V. S. Lassen, Ty- 
bjerggaard, er den 14. juli 1981 
afgået ved døden.

Emil Lassen blev begravet fra 
Herlufsholm kirke den 20.7., 
hvor forstander Aage Wolff 
Sncedorff sagde følgende min
deord:

Vi tager nu afsked med en af

Herlufsholms meget nære og 
trofaste venner - Emil Lassen.

Dipel på skolen fra 1903 til 
1909.

Disse år betød meget for 
ham.

Selv om han fik et overor
dentligt begivenhedsrigt liv, stod 
Herlufsholm altid hans hjerte 
nær.

Hans bror gik på Herlufs
holm. Han sendte sine sønner 
hertil, og nu går hans børne
børn her.

Som Herlufsholm betød me
get for Emil Lassen betød han 
meget for Herlufsholm.

Det blev muligt for ham at 
støtte sin gamle skole - og der
med den ungdom, som interes
serede ham så levende. Den 
støtte, han gav, blev den betyd- 

ningsfuldeste siden skolens stif
telse.

Der står Emil Lassen med 
store bogstaver overalt på Her
lufsholm. For blot at nævne no
get: Lassengården, Fysikum, 
Helenhallen. Kirken og de store 
arbejder, som nu foregår i Klo
sterbygningen, og som han be
sigtigede sidst for en halv snes 
dage siden.

All dette for at give de unge 
de bedst tænkelige forhold.

Han fulgte med stor interesse 
Herlufsholm og bevarede altid 
en meget nær tilknytning til sko
len. Så sent som for 14 dage si
den, da jeg besøgte ham, var 
han meget interesseret i at drøf
te skolens fremtid, og det var 
som altid lærerigt at høre hans 
mening.

Vi skal nu tage afsked med 
gøre det med en dybfølt tak for, 
en trofast herlovianer, og vi vil 
hvad han har været for Herlufs
holm.

Om Emil Lassen skrev Næs
tved Tidende den 16. juli:

1 avisen i går kunne man læ
se en kort meddelelse om kap
tajn Emil Lassen, Tybjerggård’s 
død, næsten 88 år.

Kaptajn Lassen var med 
stærke bånd knyttet til Sydsjæl
land. Uanset, hvor han færdedes 
i verden — og han kom gennem 
et langt liv vidt omkring - stod 
det milde, venlige Sydsjælland 
og Danmark som »det bedste 
sted i verden« for ham. Han 
lagde aldrig over for nogen 
skjul på, at han trods alt be
fandt sig bedst, når han var i 
Danmark og kunne følge udvik
lingen på de områder, der især 
stod ham nær.

Hans menneskelige forståelse 
var stor. Hans gavmildhed over
for institutioner og organisatio
ner i væsentlige afsnit af hans 
liv præget af de muligheder, som 
han gennem fonds-donationer 
havde for at yde sit til et eller 
andet godt dansk formål ligeså.
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Ind i kaptajn Emil Lassens 
tilværelse gik som et centralt 
element Herlufsholm kostskole, 
hvorfra han i 1909 var blevet 
student. Han forblev den trofa
ste herlovianer, en ægte elev af 
sin skole og parat til med de 
midler, han fik rådemulighed 
over, at yde den væsentlige stöt
te gennem moderniseringsårene 
på skolen. Som en klar erin
dring om hans indsats for og 
støtte til skolen står den mo
derne Lassengården i dag på 
Herlufsholm. Dagens og fremti
dens herloviancrc kan her få 
syn for sagn, når det gælder en 
af skolens gamle elevers tro
fasthed overfor kostskolen. 1 en 
samtale med avisen for nogle år 
siden sagde kaptajn Lassen bl.a. 
om Herlufsholm:

»Herlovianere er altid af sam
me slags - og noget helt for sig 
selv. Herlufsholm er en god in
stitution, hvor der læres noget. 
Drengene lærer at bestille noget, 
lærer gode manerer og vokser 
op i en god tradition og god 
atmosfære. Alt det har holdt sig 
- og skolen har en dygtig ad
ministration. Faktisk er det en 
enestående institution - jeg tror, 
det er den ældste skole i Euro
pa. Man kan gå helt tilbage til 
tiden som Skovkloster, før re
formationen - dengang gik der 
drenge til undervisning hos 
munkene og siden oprettede 
Herluf Trolle og Girgitte Gøye 
deres skole. Det er godt med 
denne lange traditiotn«.

På Tybjerggård tilbragte kap
tajn Lassen mange af sine sidste 
år. Herregården var han dybt 
involveret i. Hans engagement 
i den sag var stærk - ganske 
som tilfældet med alt, hvad han 
i øvrigt i en kosmopolitisk præ
get tilværelse kom til al be
skæftige sig med. Kaptajn Las
sen var født 11.8. 1893 i Ros
kilde. Han ville altså meget 
snart kunne have fejret sin 88 
års fødselsdag. Efter skolegang 
blev han uddannet ved landbru
get, var godsejer på Høvdings
gård 1917-29 og på Bækkeskov 
1929-36. Derudover var han i 
disse år med i en række virk
somhedsledelser, bl.a. Dansk 
Skovindustri i Næstved. Politik: 
konservativ .å.å. men ingen bag
stræber. Tværtimod gennem hele 
tilværelsen optaget af at være 
med til at skabe nyt og sætte i 
gang.

Militæruddannelse: sekond
løjtnant i Livgarden. Under den 
finsk-russiske vinterkrig 1939-40 
var Emil Lassen kaptajn i den 
frivillige danske styrke.

Kaptajn Lassen var i sit før
ste ægteskab gift med forfatter
inden Suzanne Lassen. Hun dø
de i 1953. I 1955 giftede han sig 
med Helen L. Doherty, der dø
de i 1964. Kaptajn Lassen var 
med i ledelsen af The Henry 
Land Grace Doherty Charitable 

Foundation. New York, og præ
sident for Helen Lee Lassen 
Foundation. Santiago. Chile.

Han følte sig godt tilpas ved 
en tilværelse, som bragte ham 
vidt omkring i verden med faste 
holdepunkter i Chile, New York 
- og naturligvis først og frem
mest Danmark, hvor Tybjerg
gård blev den herregård, der 
kom til at danne rammen om 
det sidste, rige afsnit af hans liv, 
indtil alderens og sygdommens 
tegn meldte sig.

Mange vil huske kaptajn Emil 
Lassen for den støtte han ydede. 
Endnu flere for det indtryk de 
ved leiligheder har fået af en 
betydelig og stærk personlighed, 
hvor der i den rigt varierede til
værelse dog aldrig var noget, 
der som dansk forår og sommer 
kunne få »kaptajnen« til at ran
ke sig i den danskhed, han bar 
til. hvor han kom frem - og var 
stolt af. Den ene søn, Anders 
Lassen, omkom under den an
den verdenskrig i Italien, dræbt 
i allieret krigstjeneste, medens 
den anden søn. kammerherre 
Frants Axel Lassen, under ver
denskrig II var løitnant i den 
engelske hær og siden ved gif
termål med Elisabeth Danne- 
skiold-Samsøe gik ind i driften 
af Holmegård og Brattingsborg 
på Samsø. Kaptain Lassens dat
ter Bente er gift Bernstorff-Gyl- 
densteen og bor på godset Gyl
densten på Fyn.

1916
Morgenavisen Jyllands-Posten 

oplyste den 28. maj 1981, at 
professor, dr. phil. Erik Holtved 
er afgået ved døden. 81 år gam
mel. Han begyndte oprindelig 
sin løbebane som maler med af
gangsbevis fra Kunstakademiet, 
men det var som ekspert i eski
moiske sprog og kultur han blev 
kendt. I 1944 fik han doktor
graden på en afhandling om de 
arkæologiske undersøgelser i 
Thule, og han var i mange år 
professor ved Københavns Uni
versitet med henblik på eskimo
isk sprog og kultur.

1923
Mere end 30 forfattere, over
sættere og förlagschefer har bi
draget med indlæg i en bog om 
mennesket og forlagsmanden 
Adam Hehns. Bogen »Innan 
bilden bleknar« er udgivet af 
forlaget Trevi i Adam Helms 
minde i forbindelse med forla
gets I O-års jubilæum, der bl.a. 
på denne måde prægedes af for
lagets stifter. Bogen, der er et 
ualmindelig smukt portræt af 
Adam Helms, er ikke at købe i 
boghandelen.

1926
Godsforvalter og skovrider Sven 
Bang, tidligere Orupgaard gods, 
er i begyndelsen af maj måned 
1981 afgået ved døden.

Morgenavisen Jyllands-Posten 
kunne den 16. juni 1981 med
dele, at professor, dr. phil. F. J. 
Billeskov Jansen den 2. septem
ber 1981 bliver udnævnt til 
æresdoktor i litteraturvidenskab 
ved universitetet i Oslo. Bille
skov Jansen kommer i selskab 
med 13 andre, bl.a. professor 
Andrei D. Sakharov, der bliver 
æresdoktor i teoretisk fysik, og 
ambassadør AIva Myrdal, 
Stockholm, der bliver æresdok
tor i samfundsvidenskab.

1927
Forstander, dr. agro Paul Neer- 
gaard (IV ’24) var i Kina i juli 
1980 som folkerepublikken gæst, 
og skal i oktober 198I i Peking 
lede et tre-ugers kursus i frø
patologi for ca. 80 videnskabs- 
mænd fra alle egne af Kina. 
Samtidig er Neergaards 2-binds- 
værk »Seed Pathology« (ca. 
1.200 sider) blevet oversat til 
kinesisk.

1 maj 1981 var Necrgaard 
NATO-gæsteprofessor i Rom og 
blev af FAO anmodet om at 
foretage en plantekaranlæne- 
mæssig vurdering af FAO’s frø
testningslaboratorium ved dets 
hovedkvarter i Rom. Paul Neer- 
gaard er ligeledes blandt de (få) 
udvalgte danskere, der er opta
get i USA’s svar på den blå 
bog: »Who's Who in the 
World«.

1929
Professor, dr. med Mogens An
dreassen er med udgangen af 
juli måned 1981 fratrådt sin 
stilling på Rigshospitalet samt 
sit professorat ved Københavns 
Universitet.

1 forbindelse med Mogens 
Andreassens fratræden fra Rigs
hospitalet er der oprettet tre nye 
legater og fonds, som fremtidigt 
vil yde betydelige beløb til me
dicinsk forskning og videreud
dannelse. Meddelelsen om de 
nye legater m.v. blev givet ved 
en afskedssammenkomst på 
Rigshospitalet den 10. juli 1981. 
Fælles for legater og fonds er, 
al de vil bære Mogens Andreas
sens navn.

1934
Ambassadør Eyvind Barteis ka
stede i Morgenavisen Jyllands- 
Posten den 7. iuli I98I et vue 
over verden før og - ikke 
mindst - efter i dag. Barteis gav 
udtryk for, at kun en åndelig, 
økonomisk og militær genrejs
ning af Vesten kan hindre en 
tredje verdenskrig inden udgan
gen af 80’erne.

Bartels kommenterede endvi
dere i Bcrlingske Tidende den 
9. august 1981 den politiske og 
økonomiske situation i Den 
vestlige Verden samt en række 
afgørende relationer i forhold til 
Mellemøsten og Den tredje Ver
den.

1937
Kapelmester John Frandsen (IV 
’34) har fået en hæderspris på 
125.000 kr. fra Carl Nielsens 
og Anne Marie Carl-Nielsens 
legat. John Frandsen, der i den 
forløbne sæson har forladt Det 
kongelige Teater efter 34 års 
virke, hører stadig til landets 
flittigste dirigenter, specielt i det 
klassiske danske repertoire. 
Frandsen er fortsat gæstediri
gent på Kongens Nytorv, hos 
Danmarks Radio og Sjællands 
Symfoniorkester.

1940
I anledning af de betydelige kul
turelle sommerarrangement i 
København portrætterede Ber- 
lingske Tidende den 19. juli 
1981 kontorchef i Københavns 
kulturborgmesters afdeling. Paul 
Adam Tvede.

1942
Forpagter, cand. polyt Ivar 
Reedtz-Thott, skrev i Morgcn- 
avisne Jyllands-Posten den 26. 
april 1981 en artikel om Kriste
ligt Folkeparti i relation til 
skattemæssige forhold af betyd
ning for dansk landbrug.

Reedtz-Thott betegnede i et 
læserbrev i Bcrlingske Tidende 
den 11. august 1981 planer om 
at afhjælpe landbrugets likvidi
tetskrise med kapital fra pen
sionskasserne for almindeligt 
bondefangeri, set i sammenhæng 
med landbrugets likviditets- og 
skatteproblemer.

1948
Det syvende bind af det kultur- 
historisk-arkæologiske tidsskrift 
Hikuin er et festskrift til anti
kvar Mogens Bencard.

1949
Kontorchef i udenrigsministeri
et, cand polit Niels Julius Las
sen, er i maj 1981 udnævnt til 
ridder af 1. grad af Danne
brogsordenen.

Til »Pressens Årbog 1980« 
har professor Niels Thomsen 
bl.a. bidraget med en afhand
ling om »Sporskifternes tiår i 
dansk dagspresse i 70’erne«.

1950
Tue Ritzau har. i anledning af 
af Den skandinaviske Forening 
i Rom i 1980 fejrede 150-års- 
jubilæum. produceret en film 
om foreningens historie og de 
mange nordiske kunstnere, som 
har opholdt sig i Rom i gennem 
de 150 år.

1952
Tidligere Lagmand på Færøer
ne, A tli Dam, er udnævnt til 
daglig leder af Færøernes Real
kreditinstitut.
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1954
I værket »100 publicister om 
100 publicister i 100 år« skriver 
Hans V. Bischoff om Susanne 
Palsbo.

Politiken oplyste den 21. juni 
1981, at overingeniør, lic. techn. 
Torben Laubst er udnævnt til 
ingeniørdocent i elkraft ved 
Danmarks Ingeniørakademi.

Soren Peter Ronholt kan som 
chefforhandler for Danske Dag
blades Forenings Forhandlings- 
organisation glæde sig over, at 
der nu er opnået resultat i 
overenskomstforhandlingerne 
med Dansk Journalistforbund.

1956
Læge Mogens Blichert-Toft og 
cand. psych. Jørgen Bechmann 
har i Ugeskrift for Læger 19/ 
1981 forfattet en artikel »Åben 
information - en begrænsende 
faktor i klinisk forskning«.

1957
En skolelærer, to studerende og 
to civilingeniører har i maj må
ned 1981 vundet den konkur
rence om EDB i folkeskolen, 
der var udskrevet af Dansk In
geniørforenings EDB-faggruppe. 
1. præmien på 3.000 kr. gik til 
kommunelærer Georg Leih 
Hansen og civilingeniør Erik 
Berneke.

1958
Fuldmægtig, cand. jur. Oluf 
Brun, undervisningsministeriet, 
udtaler til Universitetsavisen 
den 9. juli 1981 som fastdansk 
delegeret i EF's uddannelsesud
valg. at EF-modstanderne ikke 
behøver at være nervøse: Der 
vil aldrig blive harmonisering 
af uddannelserne i EF. dels for
di uddannelsernes forskellighed 
gør det umuligt, dels fordi der 
ikke er ønske om harmonise
ring.

1962
Musikpædagog Lars Henning- 
Jensen, »Star«, der er fast diri
gent for Studentermulikforenin- 
gens orkester, afsluttede sæso
nen med en forårskoncert i Uni
versitets festsal med værker af 
Emil Reesen, Ant. Dvorak og 
Louis Glass.

Andre herlovianere med til
knytning til nævnte orkester er 
Claus Levinsen (’72), Nils Hem- 
meth (R’63) og Jan Maegaard 
(’44).

1963
Fuldmægtig i udenrigsministe
riet, Christian V. Oldenburg, 
udsendes til tjeneste i nyopret
tet stilling som ambassaderåd 
ved ambassaden i Athen.

1967
Per og Lars Thrane starter nu 

et firma med navnet Thrane og 
Thrane. De to brødre er begge 
civilingeniører med speciale i 
mikrobølger inden for kommu
nikationsområdet.

Cand. mag. Søren Taxen op
trådte i foråret 1981 i en radio
udsendelse med sange af Rolf 
Biermann. Til efteråret optræ
der Tuxen i en Rimfaxe-fore- 
stilling med sange af Brecht.

1968
Morgenavisen Jyllands-Posten 
oplyste den 29. juli 1981, at det 
lægevidenskabelige fakultet ved 
Odense Universitet har indstillet 
dr. med. Philippe Adam Grand
jean som professor i hygiejne 
fra 1. september 1981.

Efter forespørgsel til sikrings
styrelsen behandler Grandjean i 
et indlæg i Ugeskrift for læger 
17/1981 forhold omkring syg
domstilfælde hos familiemed
lemmer m.fl. til en person med 
arbejdsbetinget udsættelse for 
farlige stoffer.

1972
Cand. phil. Claus Levinsen, der 
efterhånden er mangeårig med
arbejder ved Danmarks Radios 
musikafdeling, stod i foråret 
1981 for to større udsendelser 
om nyere dansk musik.

Gregers Alling Moller har pr. 
1. juni 1981 udsendt den tredie 
i en planlagt serie af ni udgivel
ser af tidsskriftet »G« med no
veller og digte af udgiveren og 
andre. »G 3« indeholder ude
lukkende noveller, illustreret af 
Dorthe Risak. Tidsskriftet ko
ster 18 kr., og udkommer med 
mindre forudsigelig udgivelses
frekvens end Herloviancrcn.

Efter tre års udstationering 
i henholdsvis Toronto-Ontario, 
Los Angeles-Californien. Clear- 
water-Florida og Wathington 
DC samt Sussex-England er Per 
Sjøqvist pr. 1. juni vendt tilbage 
for at lede Scientology kirkens 
juridiske afdeling i Danmark. 
En af hans først opgaver be
stod i al varetage kirkens nylige 
køb af det tidligere hotel Nord
land på Vesterbrogade i Køben
havn som meddelt i Bcrlingske 
Tidende søndag den 26. juli.

I TV-udsendelsen »Man er, 
hvad man yder« om skonnerten 
Fulton’s arbejde med børn og 
unge, der er kommet på tværs 
med samfundet, fik seerne også 
et glimt af skonnertens barske 
styrmand. Det var Bernt Kiær 
(VI ’70).

1973
Henrik Witt er taget til Austra
lien for at lave en Phd i Fluid 
Mekanik på University of Mel
bourne.

1974
Aase Randstoft er efter 1. maj 
1981 fortsat i Studenterforenin

gens Seniorat, dog nu som se
nioratssekretær.

1976
Henrik Degel har oprettet sil 
eget firma, der opstiller og ved
ligeholder akvarier i pengeinsti
tutter o.lign.

Chris Mora-Jensen har fuld
ført studiet som akademiinge
niør.
Karsten Witt, der er blevet fær
dig som civilingeniør i august 
1981, har modtaget et stipen
dium på Queens University i 
Canada, hvor han skal læse til 
UBA.

Øvrige
Tirsdag den II. august kunne 

Kirsten og Mogens Jensen fejre 
deres 25 års jubilæum på Her
lufsholm.

Dagen blev markeret af for
stander Aage Wolff Sneedorff 
med en reception i forstander
lejligheden.
I værket »100 publicister om 
100 publicister i 100 år« skildres 
Franz von Jessen af redaktør 
A. P. Hansen, von Jessen kan 
henføres til årgang H'1884.

Lektor på Herlufsholm i tiden 
fra 1932 til 1965, Svend Juel 
Moller, er den 6. juli 1981 af
gået ved døden.

Lille-Svend in memoriam 
Lektor Svend Juel Møller døde 
den 6. juli 1981, 88 år gammel.

Juel Møller var metropolita- 
ner og kom som nybagt cand. 
mag. (dansk, engelsk og tysk) til 
Herlufsholm i 1919, først som 
adjunkt og fra 1933 som lektor. 
1 1963 fyldte han 70 år og gik 
af. men fortsatte endnu i to år 
som timelærer. Juel Møller var 
desuden bibliotekar ved skolens 
bibliotek fra 1936 til 1963. en 
gerning, der på fortrinlig måde 
supplerede hans undervisning.

Vi er mange, der mindes 
Juel Møllers undervisning med 
glæde og taknemmelighed. Han 
åbnede litteraturens og digte
kunstens verden for os på en 
måde, der gjorde den levende 
og vedkommende og til en 
uudtømmelig kilde. Han var en 
fornem men samtidig ydmyg 
pædagog, der inspirerede til kre
ativitet. opmærksom over for 
det positive i selv meget uorto
dokse ideer.

Juel Møller var dertil et fint 
og varmt mennesker, der følte 
den sande kostskolelærers for
pligtelse over for unge sinds 
brydninger. Der stod altid et 
thebord dækket hos Karen og 
Svend Juel Møller. Takt og 
blufærdighed og nænsom hjælp
somhed er ord, der falder i tan
kerne ved mindet om disse ef- 
termiddagstheer. Han var aldrig 
den stærke, kloge og overlegne, 
men altid den der i bedste for
stand syntes jævnbyrdig. Han 

vejledte uden, at man opdagede, 
det var vejledning. Han havde 
dyb respekt for den gryende 
karakters uafhængighedstrang 
og valgfrihed. Han havde et lyst 
sind, der narrede nogle til at 
tro, at han var troskyldig og 
sokratisk. Han kunne spørge, 
indtil han nåede sagens kerne, 
men han satte aldrig kniven i.

Juel Møller fik et rigt otium 
sammen med Karen og børnene 
og børnebørnene. Han var ind
til 1980 bibliotekar på halv tid 
på Det Kgl. Bibliotek med fast 
bord, hvor væsentlige bidrag til 
bibliografien over H. C. Ander
sen er blevet til. I »Fund og 
forskning i Det kgl. Bibliotek« 
for 1980 kom en veloplagt arti
kel om et virkeligt »fund«, nok 
den bedste, eksisterende øjen
vidneskildring af H. C. Ander
sen.

For få år siden flyttede Svend 
og Karen Juel Møller til So
phie Amalie Gården på Frede
riksberg. og her havde under
tegnede de sidste rige gensyn 
med en åndeligt usvækket Juel 
Møller, uforglemmelige møder 
med lykkelige tilbageblik.

Ved studenterfesten i 1939 ur
opførtes Svend Juel Møllers 
»Kantate ved Dimissionen på 
Herlufsholm« med musik af or
ganist Andreas Larsen. Teksten 
er trykt i Herlovianeren, 17. 
årg., nr. 4. august 1939. og der 
har eksisteret en grammofon
plade indspilning. Var det ikke 
en idé at lave en ny indspil
ning? Essensen af meget af Juel 
Møllers væsen og livsstil inde
holdes i denne strofe fra kanta
ten:

Frihedsglosen er forslidt.
let forskydes Sigtet: 
den. som kun vil leve frit, 
har på Forhånd svigtet.
Det, som tæller, er: hvad vil I? 
Det, som gælder, er. hvortil I 
frit bekender jer forpligtet.
Det er en rig, smuk og men

neskeligt stimulerende erfaring 
at have kendt Lille-Svend og en 
af de lykkeligste erindringer om 
fem år på Herlufsholm.

Poul Brams (’39)

Svend Juel Møller 
12.1.1893-6.7.1981
Svend Juel Møller stod der i 
dodsannoncen. »Prom« sagde 
det inden i hovedet på mig — og 
sådan vil reaktionen nok også 
være hos de mere end 1.000 
diple. som lærte Juel Møller at 
kende i de 46 år. han var hører 
på Herlufsholm. I det første år 
af min skoletid havde jeg ikke 
Prom som hører - og først, da 
han i 2. mellem gik i gang med 
at indvi vores klasse i Kapers 
tyske grammatik, gik det op for 
mig. at »Prom« ikke var et 
slægtsnavn, men et elskværdigt 
kælenavn »af herloviansk pro
veniens« (PRuhestevOM).
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