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5 8. ÅRGANG

NUMMER 31

SEPTEMBER 1980

»... a very

— May I ask for your advice as to a
problem. A minor problem though,
skrev han.

brave man

— A two years older school mate of
mine joined the British Army during
the war. He served in Special Boat Ser
vice, won the Military Cross with two
bars and fell in action in Italy 9th of
april 1945. After his death he was
awarded the Victoria Cross.

indeed«
— JEG er begyndt at spekulere på, om
Anders Lassens udmærkelser skulle stå
i den forkerte rækkefølge på mindepla
den ovre i kirken, fortalte rektor Gert
Olsen bl.a. undertegnede ved morgen
bordet Trollemorgen sidste år.
Gert Olsen var kort forinden blevet
bedt om at vise et mindre, udenlandsk
selskab rundt på skolen. Da de kom til
kirken, var et af selskabets medlemmer
under resten af rundvisningen blevet
stående foran mindepladen. Til sidst
havde han trukket Gert Olsen lidt til
siden og spurgt ham, om ikke der efter
Anders Lassens navn skulle være byttet
om på udmærkelserne. Det måtte da
være den største udmærkelse at have fået
»Military Cross with two bars«, mente
han.

— In the school chapel he and others
are honoured. Here, his name is followed
by »VC, MC2 ...«

— Somebody has argued that his de
corations should be listed »MC2, VC ...«
— The headmaster is a bit concerned
about it. Could you possibly tell me:
What is correct?

Anders Lassen — honoured correctly.
— Jeg er ikke sikker på andet, end at
han i sin tid havde kæmpet sammen med
ham, tilføjede Gert Olsen.

Undertegnede gav spørgsmålet videre
til min far, der som oberst måtte for
modes at vide, hvilken rækkefølge, der
var den korrekte. Han lod det igen gå
videre til Brigadier (ret.) O. G. Pratt.

Oliver Pratt’s svar kom omgående.
— Just a line to answer your query,
skrev han.
— Your friend is honoured correctly.
His decorations should read VC, MC2.
The VC is the highest decoration for
bravery that can be awarded.

Hvortil han bemærkede:

— Your friend must have been a very
brave man indeed.
gm

Sprudlende velassorteret sensommer-nummer
DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK
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Adjunkt W. F. Hellner
- alias sabotør Larsen
Lennart Konow (’54) har sendt Herlovianeren følgende klip fra en
erindringsbog af en af Herlufsholms hørere. Endnu et — mindre —
afsnit fra bogen vil blive bragt i næste nummer af Herlovianeren.
Selv for alle vi andre, der ikke har kendt adjunkt W. F. Hellner,
er det en spændende beretning.

stor Hennike, der straks tilbød mig op
hold i pr testegarden, for at jeg kunne
falde til ro. Til sin kirkebetjent sagde
han, at han havde fået besøg af repræ
sentant Larsen, der skulle bo hos ham i
nogen tid.

end han. Han var en lejesvend. Da slog
det mig, at jeg kunne undslippe, hvis
jeg kunne springe væk, løbe gennem lej
ligheden og nå over til naboens, som vi
havde køkkentrappe fælles med, men
ikke hovedtrappe. Det var en hjørnelej
lighed, vi boede i. Hurtigt sprang jeg
fra hans sigte, og løb, lige så ræd som en
stukket gris, gennem lejligheden og over
til naboens, hvis køkkendør til alt held
var åben, og låste mig inde på deres
toilet. Jeg var i sikkerhed. Det viste sig,
at Gestapo holdt neden for vor opgang.
Hipomanden selv blev i vor lejlighed i
20 minutter, så forlod han den, og har
vel, da han kom ned, meddelt de tyskere,
hvis håndlanger han var, at han efter at
have gennemsøgt vor lejlighed ikke hav
de fundet mig.
Det varede to timer, før Gestapo kørte
væk, og imens sad jeg bag den låste
toiletdør og havde det ikke særlig rart.
Da der tilsyneladende var fred og ingen
fare, låste jeg mig ud og ringede til Ros
kilde politi. De erklærede, at de stod
magtesløse, men kun kunne gøre to ting
for mig: udstede et falsk legitimations
kort og iøvrigt køre mig ud af byen. Det
første tog jeg imod ,det sidste afslog jeg.
En politiassistent kom ret hurtigt med
det lovede legitimationskort. Man havde
herpå fastholdt min fødselsdato og -år,
omdøbt mig til »Hans Larsen«, hvis
stilling var repræsentant. Jeg ringede så
til en god ven, der havde tjenestebil, og
han kørte mig til Køge. Herfra tog jeg
toget til St. Heddinge, hvor jeg traf pa

Om aftenen sagde pastor Hennike:
— Den går ikke. Kirkebetjenten har
lige meddelt mig, at han havde hørt ud
sendelsen i radio fra London, og at der
deri var blevet meddelt, at Gestapo sam
me dag om morgenen havde haft razzia
i Roskilde og bl. a. havde været ude efter
folketingsmand Poul Sørensen og adjunkt
Hellner, der dog begge var undsluppet.
— Det er jo Hellner, De har boende,
havde kirkebetjenten sagt.

Under et biblioteksbesøg for nylig faldt
mit blik på et erindringsværk -med titlen
»/ anden række. Et tidsbillede«. Forfat
teren, W. F. Hellner, var adjunkt på
Herlufsholm i årene 1947—49 — og ud
fra en herloviansk synsvinkel var det
derfor lidt skuffende i forordet at læse,
at Hellners formål med bogen alene var
at beskrive tiden op til 1943. Som det
vil fremgå af de følgende citater, inde
holdt bogen dog — uanset forordet — et
par afsnit med tilknytning til skolen.
Fra de første år af min herlovianertid
mindes jeg, at Hellner af og til blev om
talt som »sabotør Larsen«. Historien bag
dette tilnavn findes i erindringsbogen
på side 132 ff:
»Da jeg den 5. september 1944 kl. 10
minutter i otte stod i min entre for at
gå til mit arbejde på skolen, ringede det
på døren. Jeg lukkede selv op. Udenfor
stod en mand, der spurgte:
— Træffer jeg adjunkt Hellner?
— Ja, det er mig, svarede jeg, men
blev samtidig klar over, at jeg var fanget
i en fælde. Manden, der viste sig at være
en »Hipomand«, havde hånden i lom
men. Han trådte ind over dørtærsklen,
tog hånden op af lommen og holdt en
revolver frem for mig. Om det var hans
hensigt at skyde mig eller kun true mig,
ved jeg ikke. Men pludselig stod jeg i
en situation, der krævede handling fra
min side. I løbet af et sekund kan der
gå mange tanker gennem ens hoved. Jeg
så ind i hans øjne og blev klar over, at
jeg, trods min angst, var psykisk stærkere
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— Du må væk, sagde Hennike til mig.
Jeg ville gerne til Herlufsholm. Jeg
var kort forinden blevet redaktør af
»Gymnasieskolen«, der blev trykt på
Næstved Tidende. Rektor Friis-Hansen
havde hidtil været redaktør og økonomi
inspektør Severin Lundgren Beck var
forblevet som forretningsfører for bladet.
Jeg måtte til Herlufsholm for at afvikle
mine forpligtelser — eller muligvis redi
gere bladet derfra.

Pastor Hennike ringede til politime
steren i Præstø, der beredvilligt næste
morgen kom og hentede mig i sin tjene
stebil og kørte mig til Herlufsholm.

— Du må hellere blive her nogen tid,
sagde Friis-Hansen, og falde til ro. Du
kan bo på »Sus«. Mine nerver var selv
sagt efter de sidste dages dramatiske op
levelser ret oprevne.
Lektor Sv. Norrild overtog redaktio
nen af Gymnasieskolen — GL’s formand
rektor Frederik Bøgh fandt det for far
ligt, at jeg redigerede bladet »under jor
den«.

Efterhånden faldt jeg noget til ro. Jeg
syntes, at faren var overstået og tog til
bage til Roskilde, hvor min rektor V. S.
Lauritsen dog ikke ville have mig til
bage, fordi Gestapo også havde været på
skolen og gennemsøgt den for at finde
illegale blade og eventuelle våben.
Så tog jeg tilbage til Herlufsholm igen
og havde en god tid der. Overlæge Hans
Tønnesen på Præstø Amtssygehus, der
selv var modstandsmand, foreslog mig,
at jeg lod mig indlægge på hans afdeling
bl. a. til behandling af mit mavesår. Jeg
tog imod tilbuddet. På tavlen over min
seng blev min diagnose betegnet »U. V.«,
som i den medicinske terminologi betød
»ulcus ventriculi« = mavesår. Da nat
sygeplejersken kom — hun var sandsyn
ligvis sat ind i min situation — kastede
hun et blik på tavlen og sagde:

— »U. V.« — altså uvenner med vær
nemagten.
Præstø Amtssygehus var ikke noget
sikkert tilholdssted. Gestapo kom for at
finde mig, og jeg blev hurtigt skaffet af
vejen gennem en bagdør.
Så tog jeg til København, men opgav
til Friis-Hansen en adresse og et telefon
nummer på nogle venner, hvor jeg
mente, jeg kunne bo.
En dag ringede Friis-Hansen og bad
mig komme til Herlufsholm den følgen
de lørdag. Der var noget vigtigt, han
ville drøfte med mig.
Jeg kørte derned på cykel — jeg følte
mig altid skygget, når jeg kørte med tog.
Da jeg kom ind i rektorboligen, sagde
Friis-Hansen:
— Der er en mand, der gerne vil tale

RUSFEST 1980
Dato: Lørdag 27. september 1980.
Mødetid: Kl. 15.30 i Tuborg Havn.

Sejltur: 2 gange retur til Landskrona, afgang kl. 16.00.

Skib: STELLA SCARLETT, Bellevue Salonen på båddækket.
Pris: Kr. 130,00 pr. deltager (de ældre).
Kr. 90,00 pr. deltager (de otte yngste årgange).

Russer: Årgang ’80 er inviteret som gæster og skal heller ikke betale for
deres ledsagere.

Traktementet: I prisen er inkluderet billet, luksusmåltid, 2 øl, 2 snapse,
kaffe og cognac eller likør.
Under anden dobbelttur bliver der rig lejlighed til yderligere for
friskninger, dog for egen regning.
Tilmelding: Alle skal melde sig senest onsdag 24. september til:
Advokat Jan Trier,
Gammel Strand 34,
1202 København K.
Tlf. 01 - 14 32 36.

Altså også russer, selv om de er gæster.
Det vil lette ekspeditionen betydeligt, hvis man indbetaler pr. check til
adv. Jan Trier, se adressen ovenfor, eller på postgiro 607 9490, også med
samme adresse.
Bestyrelsen.

med dig ... Og så lukkede han døren op
til det tilstødende værelse.
Der stod Arne Sørensen! Han var ble
vet medlem af Frihedsrådet og var stærkt
eftersøgt. Men alligevel havde han kørt
de 90 km på cykel fra København for
at træffe mig. Han sagde:
— Jeg har taget turen og risikoen,
fordi der plager mig, at vi, der begge
lever ved livets yderste rand, efter mange
års venskab er uvenner. Jeg synes, at vi
skal forsones.
Det rørte mig dybt, og jeg tog imod
den udstrakte hånd. Men jeg føjede dog
til:
— Er der noget, du vil bruge mig til?
— Det er ikke den primære årsag til,
at jeg er taget vejen. Men jeg skal ikke
lægge skjul på, at jeg i høj grad ville
kunne bruge dig i redaktionen af det ille
gale Morgenbladet. Men det får du selv
bestemme.
Jeg lovede ham at overveje det. Og så
havde vi i øvrigt nogle hyggelige timer
sammen, inden han den næste dag igen
trampede de 90 km tilbage til Køben
havn.
Inden han tog af sted, gav han mig
adressen på sin illegale bopæl i Køben
havn, hvor jeg kunne træffe ham, hvis
jeg fik lyst til jobbet.«

Redaktion:

Journalist Gregers Alling Møller (72)
Enøvænget 44
8381 Mundestrup
06 - 24 44 06
Personalia:
Fuldmægtig, cand, polit.
Henrik Bahn Petersen (72)
Solvej 8, 1. venstre
3400 Hillerød
01 -29 95 35 og 03-26 84 54

Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri
4600 Køge
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Fire årgange fejrede jubilæum
JUBILÆERNE er ved at være
drevet over for denne sommer.
Men jubileret er der blevet.
En rundspørge til kontaktper
sonerne frti martsnummeret ind
bragte følgende mange tilbage
svar:
Tak for dit brev fra — for altfor længe
siden, men du kender typen, som først
aktionerer, når de har kniven på stru
ben! Jeg skriver nedenfor et par ord om
vort 30 års jubilæum, men vil først i
løbet af nogle dage kunne fremsende et
billede — forhåbentlig kan det nå at
komme frem til anvendelse i forbindelse
med referatet.

oprindelige 13 studenter er de 9 i live,
og heraf havde 7 tilmeldt sig dagens
arrangementer, idet de resterende 2 op
holder sig i henholdsvis Canada og Spa
nien. Man mødtes på skolen kl. 10, hvor
man tilbragte et par hyggelige timer
sammen med såvel rektor Gert Olsen og
frue som forstanderparret. Efter deltagel
sen i skolens splendide middag — måske
speciel p.g.a. jubilarernes deltagelse —
var der kaffe i forstanderlejligheden,
hvorpå fulgte rundgang med de elskvær
dige værtspar i spidsen. Aftenen ind
ledtes med en hyggemiddag på ADMI
RAL COPENHAGEN HOTEL og slut
tede med en god gang herlovianersnak
under private former hos dagens plan
lægger Henning Gotsche.

— Lørdag den 7. juni fejrede årgang
30 sit 30 års studenterjubilæum. Af de

Disse var ordene — billedet følger som
nævnt i næste uge — forsinkelsen skyldes

Kære Gregers Møller.

Foran Vylen — 30 år efter. Deltagerne i
årgang ’30’s 30 års jubilæum- var fra
venstre mod højre: Rektor Oluf Müller,
overinspektør Henning Gotsche, special
læge Knud Erik Sørensen, lektor Egon
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Sander, haciandaejer Rudolf Clasen
(hjemkommet fra Argentina til anled
ningen) og børnelæge Knud BieringSørensen.

for en del mine forberedelser til mit eget
30 års jubilæum på Tuborg den 21. ds.!

Med de venligste hilsener
Henning Gotsche.
P.S. Som tak. for en meget fin behand
ling på skolen fremsendte vi til Gert
Olsen et indsamlet beløb, som denne
efter telefonisk aftale ville anvende som
en slags »rejselegat« til en af årets stu
denter

Kære redaktør.
Tak for dit brev om jubilæet.
Desværre må jeg indberette, at jeg
ikke har hørt en lyd fra nogen af mine
klassekammerater (’20). Det har dog
ikke overrasket mig så meget, da vores
årgang ikke gennem årene har været
flink til at tøje sammen.
En undtagelse var dog 50 års jubilæet,
hvor vi havde et særdeles vellykket kom
sammen, iøvrigt med Nærten, da 91 år
gammel, som en kærkommen og velop
lagt gæst. Men det er nok lidt tvivlsomt,
om det vil lykkes at gentage det denne
gang — vi er dog immervæk blevet lidt
halvgamle i mellemtiden.
Men iøvrigt kan der da ske noget end
nu. Ved 50 års jubilæet begyndte vi med
at overvære fugleskydningen, som det
altid er fornøjeligt at genopleve — det
kunne eventuelt være et udgangspunkt
igen.
Med bedste herlovianerhilsen
Vagn Erik Brammer (’20).
Kære Gregers Møller.
Ja, vores jubilæum (23 år) kom i stand,
og vi havde en ganske glimrende dag.
Vi mødtes med damer på skolen kl.
11.00, hvor jubilarerne spiste ved skolens
bord med. forstanderen som bordholder.
— Der mærkede vi for første gang alde
rens ubønhørlige tryk: Før vi var halvt
færdige med 1. ret, var resten af skolen
afspist og havde forladt bordet! — Efter

maltidet drak vi kaffe i forstanderens
lejlighed, og her stødte damerne til. De
havde indtaget et lucullisk måltid, gæst
frit inviteret af fru Gert Olsen, i rektorboligen. Derefter rundvisning pi skolen
under ledelse af rektor. Jubilarerne og
ikke -mindst damerne lagde stor interesse
for dagen, og rundvisningen blev et af
dagens absolutte højdepunkter. Sidst på
eftermiddagen kørte vi til Karrebæks
minde, hvor vi var fortræffeligt indkvar
teret på det nyeste badehotel. Der forløb
aftenen med festmiddag, taler i behørigt
antal og indhold og dans og anden tant
til den lyse morgen. Rektor og fru Gert
Olsen deltog som årgangens gæster og
bidrog aktivt til festlighederne. Det vai
et meget vellykket jubilæum, som arran
gørerne Preben Glahnson og Kurt Grøn
negård havde megen ære af.
Ja, det blev lidt mere end de 5—10
linier, men du er velkommen til at skære
efter behag.
Mange venlige hilsener
P. Ahlefeldt-Laurvig (’55).
Herr Gregers Møller.
Advokat Rosenstand (’15) har bedt mig
besvare Deres skrivelse vedr. 65 års jubi
læet på Herlufsholm.
Advokat Rosenstand er indlagt på
plejehjem og ikke i stand til at skrive
for tiden.
Såfremt advokat Rosenstand får det
bedre indenfor den nærmeste tid, vil jeg
udspørge ham vedr. Deres forespørgsel,
og De skal så få besked inden den 18.
juli.
Med venlig hilsen
A. Bygballe.
Kære Gregers Møller.
Vort jubilæum (20 år) vil først blive
afholdt i august måned, idet det viste sig
vanskeligt at samle et rimeligt antal tid
ligere.
Såfremt Du skulle være interessenet i
at høre nærmere herom senere, hører jeg
gerne fra Dig, idet vi jo så sammen kan
udnævne en »korrespondent«.
Med venlig hilsen
Ove Andersen (’60).

Kære Gregers Møller.
På trods af dit udmærkede initiativ er
det desværre ikke lykkedes for årgang
50 at samle sig sammen til at mødes i
1980.
Vi håber på bedre held i 1985.

Med venlig hilsen
Per Ammitzbøll (’50).

Kære Gregers Møller.

Tak for breve, som skulle have været
besvaret for længe siden. Jeg har rejst
og haft meget travlt med mange ting.
Dette er ingen undskyldning, men en
slags forklaring.
Det er årgang -40’s hensigt at samles
fredag den 22. august (antages at være
dagen før fugleskydningen) på Mogen
strup Kro og tilbringe aftenen sammen.

Herefter kan vi den følgende dag tage
ud på skolen.
Din hengivne
Claus Jessen (’40).

Kære Gregers Møller!
Som kontaktperson fik jeg kun to hen
vendelser, bortset fra de personer, jeg
har bevaret kontakten med gennem de
sidste ti år. Vi havde i forvejen adskil
lige fester at kæmpe os igennem hele
juni. Derfor følte ingen sig særlig an
sporet til at lege detektiv for at samle
hele årgangen.
Der dårlige resultat skyldes nok, at nu
kun få holder »bladet«.
Beklager hermed ikke at kunne hjælpe
dig med at udfylde spalterne.
Venligst
Marianne Springer (’70).

»Den gamle Overlærers Legat«
A. Beholdning pr. 1.1. 1979 .................................................................
B. Renter — Overformynderiet:
1.9. 1979 .......................................................
kr. 1.569,40
31.12. 1979 .........................................................
kr. 1.600,37

Renter — Handelsbanken ....................................

kr.
kr.

3.169,77
108,43

kr. 60.035,80

kr.

3.278,20

kr. 63.314,00
A. Udberalte legater i 1979 .................................................................
kr. 3.000,00
B. Udgifter:
Porto og copelia .......................................................................
kr.
175,00
C. Beholdning pr. 31.12. 1979 i Overformynderiet:
I henhold til opgørelse fra Bikuben...................
kr. 56.184,67
D. Handelsbanken — konto 399765 .......................
kr. 3.954,33
Beholdning pr. 31.12. 1979 .............................................................
kr. 60.139,00

kr. 63.314,00
København, den 19. februar 1980.
Ovennævnte regnskab har jeg revideret.
Beholdningerne er ril stede.

Kaj Dorph-Petersen.
Legatet kan søges af værdige og trængende enker eller ugifte kvinder til afhjælpning
af trang, dog også af værdige og trængende kvinder — ikke under 1 5 år — til uddan
nelse (ikke studentereksamen). Fortrin har enker efter og døtre af studenter fra Her
lufsholm eller andre herlovianere.
Ansøgning kan indsendes til legatbestyrelsen ved landsretssagfører Jørn Thomsen,
Nr. Farimagsgade 3, 1., 1364 København K.
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Svar til Holger Tillisch:

»... af Stifternes Slægt...«
Af Flemming Tolstrup (’24)
DET VILLE have overrasket mig, hvis
Tillisch i numrene 28—30 havde fortalt
os, at adskillige forstandere efter Gregers
Jael ikke var beslægtet eller besvogret
med Stifterne. Dertil er den danske adels
kreds for indgiftet, også med de under
Enevælden indvandrede tyske familier.
Han har altså ret i, at det ikke passer,
når Melchior s. 193 siger, at Juel var
»den sidste Skoleherre af Stifternes Fa
milie«, men Melchior var i god tro. På
Herlufsholm lå nemlig den kongelige
skrivelse af 18/1 1732 (Sjæll. Tegn. nr.
19), hvori biskop Worm og stiftamt
mand J. L. Holstein fik ordre til at be
styre Stiftelsen, som Kongen havde an
taget sig »indtil videre og indtil nogen
Ftmdatorum Familier efter Fundatsen til
Skoleherre kan beskikkes«- (min udhæ
velse). Og der var intet, som tydede på,
at de senere udnævnelser havde taget
hensyn til slægtskab med Stifterne — sna
rere tværtimod.

I conceptet til Otto Thotts udnævnelse
den 1/2 1763 til alle Holsteins embeder
(Sj. T. nr. 40) ligger Otto Mandrup
Rantzaus ansøgning fra 1760 om at blive
Holsteins efterfølger. Han var dattersøn
af Marcus Gjøe, men hans rygte var ikke
det bedste, og man mente, at Kongen
»efter det i 1729 passerede« måtte stå
frit. Her er altså et fortilfælde til fa
milien Rosenkrantz ansøgning efter
Knuths død.

Om hvad der skete i 1729, kan man
læse mere udførligt i min bog »Det
ældste Herlufsholm« s. 117 ff, men to
ting må med her.
1) I mere end hundrede år havde det
været tradition, at der efter en Trolle
fulgte en Gøje, og da den anden for
stander med navnet Børge Trolle i 1728

342

var blevet afsat som ulydig mod Kon
gens befalinger, undersøgte man derfor,
om Gregers Juel eller Otto Rantzaus far
skulle udnævnes. Christian Rantzau sag
de straks fra, og Gregers Juel sagde nej
tak til sin udnævnelse. Kongen — Frede
rik 4 — godtog afslaget og fandt »for
got bemelte Herlufsholm Skole Os at
antage og Dig derfra at dispensere«.
Herlufsholm måtte derfor have en ny
ledelse, og hvad var nærmere end at lade
Stiftelsen bestyre af stiftsøvrigheden?
Enevælden havde nemlig større respekt
for private fundatser end demokratiet,
og den 6/5 1729 — samtidig med Juels
afsked — fik bispen og stiftamtmanden
ordre til at sørge for Herlufsholm. Bi
skoppen var Worms; sti f tamtmanden var
først Rudolf Gersdorff, som døde i sep
tember, derefter Kristian Frederik Hol
stein, som døde i efteråret 1730 et par
uger efter Frederik 4, og til slut Johan
Ludvig Holstein. K. F. Holstein var bror
til grundlæggeren af Holsteinborglinjen,
J. L. Holstein grundlagde Ledreborglinjen.
2) Man kan gå ud fra, at det var
Worms og Holsteins nære tilknytning til
den nye konge Christian 6, som fik nå
dens sol til at gå op over Herlufsholm,
så Stiftelsens uhyrlige skattegæld blev
eftergivet, og Gregers Juel påny blev
skoleherre, medens stiftsøvrigheden tråd
te tilbage. Det skete den 6/4 1731, og
Juel havde forud kun været udnævnt,
men ikke tiltrådt skoleherre 14 dage i
1729, ikke som Tillisch skriver fra 1727,
og at han havde nogen som helst indfly
delse på, at Holstein kom igen, er fri
fantasi. Juels skoleherretid blev kort.
Han døde den 26. december samme år,
og da ingen meldte sig som slægtning
efter Stifterne, vendte man tilbage til

Holstein-Worm ved den omtalte skri
velse af 18/1 1732, dennegang dog sna
rest som Kongens tillidsmænd. Da Hol
stein i 1735 rykkede ind i Kancelliet,
blev han ikke afløst af den næste stift
amtmand, og da Worm døde i 1737, blev
hans efterfølger som biskop ikke medskoleherre, men Holstein blev enehersker.
Da Rigsrådet forsvandt i 1660, trådte
den enevældige konge i dets sted med
hensyn til forstander udnævnelser, og
efter 1851 har Statsrådet overtaget op
gaven. De enevældige konger nærede
ikke generelt modvilje mod adelskab,
men uddelte det rundhåndet. De har ikke
følt sig irriteret af kravet i fundatsen,
men når der skulle vælges mænd til vig
tigere poster, valgte de indenfor embeds
adelen, som de kendte bedst, og det ska
dede i hvert fald ikke Herlufsholm efter
1728. Det afgørende var personens due
lighed.
Efter min mening har adelskabet dog
spillet en betydelig rolle til og med Jermiins udnævnelse, men vel at mærke,
når den foreslåede var kendt som en
duelig administrator. Derimod er jeg
overbevist om, ar man ikke har bekym
ret sig om, endsige efterforsket en kom
mende forstanders slægtsforbindelser totre-hundrede år tilbage.
Havde Melchior skrevet: »den sidste
Skoleherre, som blev udnævnt, fordi han
var af Stifternes Familie«, havde han i
hvert fald dækket tiden indtil bogens
udgivelse under Kaos. Og da Leth i 1865
lod Melchiors sætning optrykke, var også
han utvivlsomt i god tro. Hverken Stemanns udnævnelse i 1827 eller Knuths
i 1851 antydede hensyntagen til slægt
skab med Stifterne, og Halls udnævnel
se i 1856 var jo netop sket mod en
slægtsprotest. Om de næste syv gælder

sikkert, at dueligheden spillede den af
gørende rolle, fremfor et næppe kendt
slægtskab, men her tager jeg forbehold,
da jeg ikke har undersøgt sagerne. I
Rosenkrantz’ tiltrædelsestale gør han dog
selv opmærksom på slægtskabet med
begge Stifterne (Heri. 5. årg. — 1927 —
s. 37), men i Skolens årsskrift fra 1936
siger rektor Friis-Hansen uimodsagt, at
man vil »fremtidigt ganske kunne se
bort fra Spørgsmaalet om Blodbeslægtethed med de to Stiftere og kunne holde
sig til den Aandsbeslægtethed, der ligger
i Begrebet »En gudtfrøctig og wellbeshiedenn Adelsmand««. Det skete ved
grev Moltkes tiltrædelse, og Mokke talte
selv kun om, at han var gammel herlovianer.

Tilliseh’ forslag om slægtstavler be
tragter jeg som en spøg. Herlufsholm er
godt tjent med bestemmelsen om, at for
standeren har ret til at foreslå sin efter
følger. Afgørende er hverken adelskab
eller slægtskab, men alene interesse og
evner. Finder man dem forenede hos en
forstander, som er gammel herlovianer
— så meget desto bedre.
Til slut en advarsel: tager man Palle
Rosenkrantz med i forstanderrækken, må
man også nævne lensgrev C. C. S. Danneskiold-Samsøe. Begge er parenteser i
rækken, idet de kun som nærmestboende
lensmand-amtmand var konstituerede un
der en fungerende forstanders fravær fra
landet.

1,3 mill, kroner
til el og varme
DET VIL måske interessere og i hvert
fald formodentlig overraske en og anden
at erfare, at skolens forbrug af olie i øje
blikket på årsbasis andrager 550 tons
å 1990 kr., og at dens el-forbrug løber
op i 5S5.OOO kWh å 0,42 kr. (Dyppe
kogere! )

Det giver en samlet udgift på 1,3 mill,
kroner.

Stor foto-gave til
Herlovianeren
HERLOVIANEREN har fået en gave,
som vil komme alle samfundets medlem
mer til gode fremover.
Gaven er ikke af økonomisk art, men
af en værdi, som slet ikke kan gøres op
i penge: En stor stabel fotografier fra
læge Poul Hages (’23) tid på Herlufs
holm.
Herlovianeren har et snart ganske om
fattende billedarkiv, der med krydshen
visninger til begivenheder, bygninger og
personer er et vigtigt redskab i redige
ringen af bladet.
Der skal derfor her lyde en tak til
Poul Hage for de tilsendte fotografier,
samtidig med at andre opfordres til at
følge hans eksempel. Af uvurderlig be
tydning vil det i så fald være, om bille
derne forsynes med kortfattede oplys
ninger om motivet/personerne, — oplys
ninger, som gerne må skrives bagpå med
såvel blyant som kuglepen.

To flade, en øl
og en snaps
TIRSDAGSFROKOSTERNE har hårdt
brug for en renæssance. Fra at have været
en af de mest solide, hyggelige aktivite
ter blandt gamle herlovianere, er tilgan
gen ved at være svigtende.
Hvis dette skyldes ukendskab til insti
tutionen, skal der her øjeblikkeligt rådes
bod: Frokosterne indtages efter den en
keltes smag — og pengepung — hver
den første tirsdag i en ny måned i Tivoli
hallen på hjørnet af Stormgade og Vester
Voldgade. Overfor Nationalmuseet, hvis
det skulle være mere kendt.
Mødetid: 12.00.

Traditionen er indstiftet af tidl. be
styrelsesmedlem Ernst Schaumburg-Mül
ler, hvis fravær ved juni-frokosten hen
satte de tilbageværende medlemmer af
Samfundet i en sådan tilstand af for
tvivlelse, at ikke færre end to af dem (2)

har bedt Herlovianeren minde om fro
kosten.
To svarer procentuelt til en ikke ringe
del af frokostens deltagere.

Femmadder! - ikke
»fedtemadder«
VED et uheld var glosen »femmadder«
i Poul Hages indlæg i forrige nummer
af Herlovianeren blevet til »fedtemad
der«.
— Måske er ordet femmad ukendt af
vore dages herlovianere, spørger Poul
Hage.
Så galt stå det nu ikke til. Diplene får
stadig femmadder og de er så vidt vides
stadig »dagens højdepunkt«, som Sven
Tito Achen (’40) skriver s. 70 i bogen
»Herlufsholm i 400 år — en række bil
leder«.
Men en femmad er i stigende grad
begyndt at blive en kage: En napoleons
kage eller en fransk vaffel el. lign. Og
den serveres ikke længere i vylen kl.
fem, men på de enkelte gange og umid
delbart efter skoletids ophør kl. to.

Årets fugleskydning
- og næste års
FUGLESKYDNINGEN løb i år af sta
belen den 23. august — den 2. lørdag i
det nye skoleår, der startede den 11.
august.
Som sædvanlig var forældre og gamle
diple/daple velkomne til at deltage i ar
rangementet, men i bladet Herlufsholm
kontakt har Skolen gjort opmærksom på,
at gamle elever også er velkomne til at
deltage i aftendansen, der begynder kl.
19.00.
Nu kan det først blive aktuelt næste
år, men derfor kan det godt allerede nu
nævnes, at man i så fald i forvejen skal
meddele sin deltagelse enten til lektor
Normann Jørgensen eller til rektor Gert
Olsen.
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Cousine Lotte
Skolekomedien anno 1879
/ 1878 kunne F. Munck i den davæ
rende skolekomedie-protokol skrive føl
gende korte meddelelse, der lyser af in
dignation:
laar cr der ingen Komedie bleven op
føre hernede. Der var tænke og eale megee derom, men da Vedkommende gik
over ril Rekcor for ar bede om hans Til
ladelse, fik de er nedslaaende Svar. Grun
den skulde være, at vi taalte ikke at have
Komedie hvert Aar, den tog for megen
Tid, og vore Tanker bleve dragne bort
fra Lærdommen. Som bekjendt er der
visse Ting, som gaa over Ens Forstand
og langt ind i Præsternes, og dertil kan
denne Sag regnes. Jeg ønsker derfor, at
næste Aar maa bringe et godt Skuespil
og raske Skuespillere med sig.

Herlufsholm 1878.
F. Munck, Arkivar.

Det gjorde næste år. I 1879 opførtes
vaudevillen Cousine Lotte, og kritikken
af dette stykke fyldte fire sirligt hånd
skrevne sider i protokollen.
I det følgende præsenterer Herlovianeren et rimeligt loyalt udpluk af denne
kritik. De fire personer, der nævnes i
kritikken, udgjorde hele forestillingens
stab af skuespillere.
Vi må vel, skjønt Vaudevillen bærer
Lottes Navn, nærmest betragte Sekretair
og Rixlemester Abel som Hovedpersonen.
Han giver os i sit Ægteskabs-Avertisse
ment en kort men levende Selvbiografi.
Efter han er naaet til, hvad han kalder
sit Livs »bedste Aar«, har han begyndt
at føle Savnet af et kvindeligt Væsen, der
kunde gjengjælde hans Kærlighed og
mildne hans sidste Leveaar, og han er
slaaet ind paa den Vej, at søge sig en
Hustru i Adresseavisen.
Selve det, at han gjør sit Frieri i Avi
sen, og at han særlig ønsker Egenskaben
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C. Gyldenfeldt, der som det var at vente
brillerede.
Han talte fuldstændig som en Dame
og førte sig saa godt som en sådan, at
selv den dybe Stemme (G. synger Bas)
ikke gjorde noget stødende Indtryk. Han
saa bedre ud ved Generalprøven, thi den
lange Kjole, der var stribet paa langs,
gjorde, at han kom til at se noget vel
lang ud ved siden af den lille Onkel.

Elskerrollerne er særligt de seneste år
blevet betydeligt mere eftertragtede end
i 1879. »Vi tage vist næppe fejl, naar
vi mene, at det er lettere at spille Elsker,
naar Elskerinden virkelig er en sød ung
dame,...«
Billedet er fra komedien i oktober sid
ste efterår.
Godmodighed hos sin Tilkommende, vi
ser, at han af Naturen nærer en vis Frygt
for Kvinden og hemmeligt gruer for, at
han skal »komme under Tøffelen«.
Men Ville (— der spillede ham. red.)
forstod ogsaa fuldkomment at frembrin
ge Medfølelse hos Tilskueren i Sangen
»Da jeg var ung saa tillidsfuld og kjæk«,
hvor den gamle forladte Skriver med
Vemod seer tilbage paa sin glædeløse,
svundne Ungdom, hvor han forgjæves
sukkede efter Kjærlighed. Hans Stemme,
der var i overgang, havde just ikke no
gen tiltalende Klang, men den passede
egentlig godt til »Rodemesteren«, og San
gen blev i det mindste sungen rent.
Han bar en lidt forslidt Slobrok, der
vel kunde se ud til at have gjort Tjeneste
ved Skriverpulten i adskillige Aar, samt
blaa Briller, og hvad der ellers hører til
en gammel Sekretair.
Vi ville nu gaa over til hans Broder
datter Lotte, hvis Rolle blev udført af

Fætteren Frits var net (?) og udførte
sin Rolle til almindelig Tilfredshed. Maaske kunde en lille Smule mere Kjærlig
hed for hans Tilkommende ikke have
været afvejen. — Det er sikkerligen ikke
nogen let Sag at spille Elsker, ligesom
Elskerroller i det hele taget ere de van
skeligste for Dilletanter og vel i særlig
Grad for dem paa Herlufsholm. Vi tage
vist næppe fejl, naar vi mene, at det er
lettere at spille Elsker, naar Elskerinden
virkelig er en sød ung Dame, end naar
hun er et forklædt Mandfolk. Friederichsen syntes at have noget svært ved at
overvinde den.

Jens er et af disse Tyende, som paa
Grund af langvarig tro Tjeneste mene,
at de have et vist Privilegium paa Gna
venhed og paa at beklage sig over deres
meget Slid og Besvær. Dette fremgaar
navnlig af Sangene »Jens skal for Alle
paa Pinde staa, gjøre hver en Del«, »Jeg
efter Herrens Ordre gaar«, o.s.v.
Petersen spillede Rollen med megen
Humor; hans kraftige »Jou« paa Herrens
»Du er et Fæ« og det store dumme An
sigt, han forstod at stille op, vakte megen
Moro hos Publikum, ligesom han ogsaa
udførte sine Sange meget komisk.
Til Slutning ville vi takke Hr Bertel
sen, der atter i Aar har taget sig af
Stykkets Instruction med den sædvanlige
Iver og Velvilje.
-r.

Skolerekord fra 1962 består endnu
EN enkelt skolerekord fra 1962 og to fra
1963 er endnu ikke blevet slået og er
således stadig de officielle skolerekorder.
Rekorden fra 1962 er J. Valentin
Schmidts kuglestød med 5,5 kg tung
kugle, der kom ud på 14,94 m.
De to fra 1963 er Erik Svarres 100
meter-løb på kun 10.90 sekunder og Per
Pontoppidan Møllers 400 meter-løb på
52,30 sekunder.
De øvrige rekorder er for pigernes
vedkommende:
Højdespring 1,45 m Helle Petersen
(1978).
Længdespring 4,78 m Astrid Fischer
Hansen (1977).
Kuglestød (3 kg) 10,34 m Birgitte
Hybholt (1978).
Kuglestød (4 kg) 7,95 m Helle Pøhl
(1979).
Spydkast (400 g) 31,15 m Birgit Han
sen (1973).
Spydkast (6OO g) 28,46 m Astrid

— Hvem det er? Nogle unger, der løb
stafet for et talvt århundrede siden!

Fischer Hansen (1978).
Slyngbold 33,92 m Susanne Falck
(1972).
100 m løb 14,00 sek. Lene Hansen
(1972).
800 m løb 2,37,8 sek. Ulla Petersen
(1979).
4X100 m stafet 57,40 sek. Lillian

Dernedefra —

Andersen, Lise Normann, Pernille Rubin,
Lene Hansen (1972).
Og for drengenes vedkommende:
Højdespring 1,85 m Peter Christoffer
sen (1979).
Længdespring 6,53 m M. Holmes
(1969).
Kuglestød (4 kg) 15,13 m Mads Bjerre
Andersen (1979).
Spydkast (600 g) 61,41 m Tom Steding-Jessen (1973).
1500 m løb 4.30,5 sek. Jesper Børsting
(1979).
100 m stafet 2.11,0 sek. Peter Sisseck,
Peter Wraae, P. Chr. Nielsen, Jesper
Børsting (19794X100 m stafet 45,5 sek. Erik Svarre,
Henrik Beneke, A. Ravn Nielsen, P.
Pontoppidan M. (1969).
5X80 m stafet 48,2 sek. Jens Fink
Jensen, Kim Ernest Marcelio Piacenti,
Henrik la Cour, Erik Bertouch-Lehn
(1972).

for 109 år siden

DER ER blevet langt mellem brevene hjem til Far
og Mor i Svendborg.
De to linier, der her er taget ud af et brev om
mere personlige ting, er alt, hvad der er blevet
skrevet hjem om skolen de sidste dage inden som
merferien 1871, og det næste brev hjem skriver
Frederik L. Weber først efter ferien den 27. sep
tember.
Det kan måske tages til indtægt for, at de to
brødre trods den megen jamren i begyndelsen, nu
er faldet til på skolen — blot for at skulle tages ud
igen allerede til næste sommer.
(13/7) ... Hver Dag er jeg i Vandet men det er ikke saa godt
som salt Van for snart der kommer en ud saa bliver Vandet
strax plumret. ...

»Balonen« på badebroen for kun 6b år siden.
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Herlufsholm - på fransk
/ 1935 udgav forlaget B. Arthaud i
Grenoble i sin serie »Les Beaux Pays«
en meget smuk, lille bog om »Le Dane
mark«. Dens forfatter, René Puaux, var
en af Frankrigs da meget kendte journa
lister, knyttet til det store Paris-blad »Le
Temps«. Flans bekendtskab med Dan
mark gik tilbage til 1906, da han som
pressemand »dækkede« Christian IX’s be
gravelse. Den levende, indholdsrige,
smukt illustrerede bog omtaler naturlig
vis også Herlufsholm. Foruden teksten
bringes billeder af Klosterbygningen og
stifternes sarkofag.
Til ære for Mængen, Geden og andre
af skolens franskpædagoger bringer vi af
snittet om Herlufsholm på originalspro
get.
S.T.A.

A deux kilometres de Naestved se trouve
Herlufsholm, 1’ « Eton danois », un merveilleux et somptueux college installé,
avec tout le confort moderne, dans une
abbaye médiévale. Comme les Bénédictins
furent les fondateurs de ce monastére, il
faut penser qu’un peu de leur laboriuse
discipline inspire encore cette jeunesse
que les terrains de jeux, å l'anglaise, ne
peuvent que trop aisément tenter.
Herlufsholm est devenu un college par
donation speciale de Herluf Trolle et de
Birgitte Goeye son épouse en 1565. Her
luf Trolle illustra, aux cotes de Daniel
Rantzau, de Tycho Brahe et d’Otto Rud,
les regnes de Christian II et de Frédéric
II, au XVie siécle, Herluf, aprés quelques
années d’études en Allemagne, fut gentilhomme de cour. Il devint par la suite
amiral, commanda les vingt-cinq vaisseaux qui, joints å l’escadre de Lubeck,
battirent les Suédois deux fois devant
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Tile d’Oeland en 1564, mais une grave
blessure re^ue l’année suivante, dans un
nouveau combat naval, mit fin å sa bril
lante existence.
Ce vaillant capitaine repose dans une
petite chapelle de leglise. Son sarcophage
de marbre noir et blanc, sur lequel il est
représenté aux cotés de son épouse Bir
gitte Goeye, est 1’æuvre de Cornelius Flo
ris de Viendt, 1’artiste flamand, auteur du
monument de Christian III å Roskilde
et de IHotel de Ville d’Anvers. Cet
artiste n’a point mis de trabans on de
hallebardiers pour veiller sur le dernier
sommeil de 1’amiral. Quatre personnages,
les Evangélistes, sont plogés dans la lec
ture d’ouvrages évidemment pieux ou
méditent sur les passages qu’ils viennent
de lire.
Il y a bien, å la maniére danoise, deux
grandes vitrines qui renferment les ar
mures d’Herl uf et de son frére Boerge,
transformant ainsi en musée 1’asile de
l’éternel repos, mais la visite de Roskilde
a émoussé les étnnements possibles. Ce
frére Boerge, fut le premier patron de
l’école destiné å l’élite de la jeunesse da
noise : « for Aedlinger og andre aerlige
Maends boern i Danmarks Rige » —
pour les enfants des nobles et d’autres
hommes distingués du royaumme de Da
nemark. —
La famille Trolle — dont les armoiries : un diable rouge décapité sur fond
d'or, voisinent avec celles des Goeye, trois
coquilles d’argent sur fond d’azur — n’a
point cessé, å travers les siedes, de pa
tronner cette institution en totis points
remarquable. Cest un des descendants
du fondateur, H. C. O. Rosenkrantz, directeur de la Banque nationale, qui en est
actuellement le chancelier.
Les båtiments du college et la chapelle
mortuaire de Herluf et de Birgitte ne
sont point les seules curiosités de Her
lufsholm.

Dans l’église, il faut se faire montrer
un crucifix d’ivoire, travail frangais du
Xiiic siécle d’une exceptionnelle qualité,
piéce rarissime dont notre musée du Trocadéro possede un moulage et qui offre
cette particular!té que ses bras ont été
sculptés dans des dents de morse.
Au milieu de son pare princier, au
travers duquel serpente la Susaa, l’abbaye
de Herlufsholm est une cité universitaire
comme la richissime Amérique elleméme n’en saurait réaliser d'équivalente,
car l’argent ne crée le passé avec ses tra
ditions et son ambiance. Heureux sont les
cent trente éléves qui jouissent de ce
privilége. Ils apporteront inconsciemment
au nouveau Danemark le message des
grands ancétres.

Rekruteringen af dapie
ændret
I EFTERÅRET 1979 blev det i Stor
strøms amt forhandlet, hvilke kriterier
der skal ligge til grund for henvisningen
af dagelever til Herlufsholm.
De seneste år har der været flere, der
søgte om optagelse på Skolen, end der
var plads til. Mange gange har begrun
delsen for ansøgning om optagelse været,
at vedkommende havde større søskende
på Skolen.
Dette kriterie skal fremover ikke uden
videre gælde, men tænkes afviklet over
en tre-årig periode samtidig med omlæg
ningen af skoledistrikterne.
Forhandlingerne i amtet har resulteret
i, at elever fra LI. Næstved skole, Ny
Holsted skole, Kai byrisskolen, Fuglebjerg
kommune og Skælskør kommune først
vil blive henvist. Derefter kan der even
tuelt suppleres med elever fra Jernbane
gadens skole og Holmegårds skole.

Personalia
Tidl, direktør for Socialforsk
ningsinstituttet, cand, polit. Hen
ning Friis (’30) fremsatte i Berlingske Tidende den 29. juni
1980 på bladets opfordring en
række synspunkter vedrørende
ældrepolitikken i Danmark. I til
knytning hertil kom Henning
Friis i nd på de aktuelle overvejel
ser omkring besparelser inden for
den sociale sektor.

I dagbladet > Børsen« fremsatte
afdelingschef i justitsministeriet
Niels Pontoppidan (’49) den 1.
maj 1980 oplysninger vedrørende
omfanget af det arbejde, som mi
nisteriet har i forbindelse med
lovgivning, der har relationer til
Det europæiske Fællesskab. Pon
toppidan anførte, at den såkaldte
»snapsesag« er et godt eksempel
på en tidskrævende indsats fra
justitsministeriet i forhold til EF.
Den 4. juni 1980 bragte Politi
ken digtet »Stjernekræft« af for
fatteren Jens Fink-Jensen (’76).
Politiken bragte endvidere den
14. juni 1980 Fink-Jensens digt
»Ode til Chancen« — et digt i an
ledning af, at forlaget Gyldendal
pludselig standsede udgivelsen af
litteraturtidsskriftet »Chancen«.

Skuespilleren Mai Brostrøm og
forfatterne
Jens
Fink-Jensen
(’76), Synne Rifbjerg, Linda
Wendel og Michale Strunge ar
rangerede to hektiske multi kul
turdøgn i Huset i Magstræde 18.
og 19. oktober 1980 under tiden
»Nål! 80«. Formålet er at vise,
at den såkaldte Nå-generation
(personer født i 50’erne) ikke er
så sløv, som den bliver beskyldt
for at være.

Overlæge Ih Steiness (’46) er i
begyndelsen af februar 1980 af
gået ved døden. Ib Steiness var
siden 1959 knyttet til Rigshospi
talets afdeling for transplantation
og dialyse.

Fhv. kontorchef i Vejle Amt,
cand. jur. Karl Robert PetersenStudnitz (TO) er den 13. marts
1980 afgået ved døden.
I rubrikken »Dagens portræt« i
dagbladet Politiken opregnedes

den 27. maj 1980 afdelingsleder,
dr. med. Philippe Grandjean’s
(’68) mange fortjenester.
I et læserbrev i Berlingske Ti
dende den 20. juni 1980 beskrev
informationschef i KTAS John
Hjarsø (’52) farerne ved at tele
fonere i tordenvejr. KTAS har
aldrig hørt om nogen, der skulle
være kommet alvorligt til skade
i den beskrevne situation, men
man har siden 1894 haft en ad
varsel i telefonbogen om ikke at
telefonere i tordenvejr.

Landsretssagfører Povl Krüger
(’33) er blevet genvalgt til Dansk
Røde Kors hovedbestyrelse.
Det meddeltes i Statstidende den
4. juni 1980, at kommunaldirek
tør Per Gudme (’45) er genud
nævnt til medlem af landsskatte
retten for perioden 1. juni 1980
til 31. maj 1986.
Knud Knudsen (’62), af mange
kendt som Nøs, er med virkning
fra 1. januar 1980 udnævnt til
kontorchef i justitsministeriet.
Roskilde Industri Aktieselskab
(RIAS) har ansat civiløkonom
Casper Suhr (’58) som admini
strerende direktør. Selskabet er
Skandinaviens største distributør
af plasthalvfabrikata til industriog byggesektoren.

Bladet »Nød« skrev i marts-1980nummeret, at major Axel Aller
(’54) til midten af april 1980
har været at udsende til Zambia
som deltager i den internationale
gruppe, som under Det lutherske
Verdensforbund varetager hjem
transporten af de mange rhodesi
ske flygtninge og tillige disses
genbosætning.

Kontorchef Flemming Hedegaard
(’52), udenrigsministeriet, er fra
1. juli 1980 udnævnt til stedfor
træder for Danmarks faste repræ
sentant ved Det Europæiske Fæl
lesskab med titel af overordentlig
gesandt.

Advokat Henrik B. Heineke
(’60), Dansk Almennyttigt Bolig
selskab, er blevet udnævnt til vi
cedirektør.
I et stort anlagt værk, som i 1979
blev udgivet i anledning af Kø
benhavns Universitets 400 års
jubilæum, findes bl.a. biografier
af professorerne dr. phil. F. J.
Billeskov Jansen (’26) og dr. phil.
Paul Diderichsen (’23).
I en mediekommission skal 57
personer med tilknytning til den
danske medieverden samt univer
sitetsfolk i den kommende tid
vurdere udviklingen inden for
massemedierne.
Jyllands-Posten
oplyste den 30. maj 1980, at pro
fessor Niels 'Thomsen (’49) er
blandt kommissionens personligt
udpegede medlemmer.

Skolebestyrer Henning Romme
(IV56), der i otte år har været
leder af Horslunde Realskole —
hvis formand i øvrigt er Knud
Boysen (’50) — er pr. 1. juli
1980 ansat som bestyrer ved Fre
derikssund private Realskole.

En tusindtallig skare hyldede den
30. maj 1980 i Trinitatis kirke
den store franske orgelspiller Marie-Claire Alain. Efter 30 års
ualmindelig aktivt arbejde som
musiker, organist og pædagog
modtog hun Leonie Sonnings Mu
sikpris på 100.000 kr. af kapel
mester John Frandsen (IV’34),
som selv er organist og medlem
af Sonning Musikfonds bestyrelse.

Det meddeltes den 2. maj 1980,
at fhv. politimester i Silkeborg,
Valdemar Ewald (TO) er afgået
ved døden. Valdemar Ewald var
politimester i Silkeborg fra 1945
til 1962.

Det radikale Venstre fejrede den
21. maj 1980 sit 75 års jubilæum
bl.a. med at udsende en bog om
partiet i medvind og modvind,
som bogens titel siger. Et af bo
gens sidste kapitler er skrevet af
professor Niels Thomsen- (’49),
der behandler spørgsmål om væl
gerprofil og forhold til pressen —
herunder partiets forbindelse med
dagbladet Politiken.

Kontorchef Preben Glahnson-Petersen (’55) kunne den 15. juli
1980 fejre 25 års jubilæum i
Østasiatisk Kompagni.

»Ugeskrift for Læger« indeholdt
i nr. 1980/24 en artikel af læge
Axel Lademann (’51) om »Nød
vendige og unødvendige under

søgelser af hovedpinepatienter«
— en retrospektiv vurdering.

En af hovedarrangørerne af Den
14. Internationale Kongres for de
Genealogiske og Heraldiske Vi
denskaber, der finder sted i Kø
benhavn i sidste uge af august
måned, er Sven Tito Achen (’40).
1 forbindelse med kongressen ar
rangeres ialt otte udstillinger, bl.a.
en på Det Kongelige Bibliotek,
»Stamtræ og våbenskjold«, som
Achen var medarrangør af. Blandt
bibliotekets dyrebarheder — bind
fra renaissance og barok med pa
vers, kongers og dogers våbener
på — udstilles også Herlufsholms
sangbog, den blå vi alle kender
med' Birgitte Gøyes tre hvide ibskaller på.
Landets bedste antikvitets-infor
mation er formodentlig Jyllands
postens »Antik-brevkasse«, som
redigeres af Birthe Lindberg. I
juni måned havde brevkassen 10
års jubilæum, og i den anledning
havde bladet inviteret Brevkassens
otte eksperter inden for møbler,
ure, sølvtøj, porcelæn o.s.v. til
frokost. Glaseksperten var direk
tør Mogens Schlüter (’37) og heraldikeksperten Sven Tito Achen
(’40).
Svend Juel Møller, emeritus lek
tor fra Herlufsholm og siden da
bibliografisk medarbejder ved
Det Kongelige Bibliotek, har i
bibliotekets årbog »Fund og
forskning«, 24. bind, 1979-80,
skrevet en meget fængslende og
veloplagt artikel om »En ameri
kansk visit hos H. C. Andersen«.
Årbogen redigeres af Harald
llsøe (’51).

Kontreadmiral Aage Linde (’22)
er den 16. juli 1980 afgået ved
døden.
Jerusalems stadsarkitekt, Ulrik
Piesner (’49) fyldte den 13. juli
1980 50 år. I den anledning por
trætteredes Ulrik Piesner i Ber
lingske Tidende den 12. juli, og
det oplystes i denne forbindelse,
at Ulrik Piesner agter at forblive
i Jerusalem resten af sit liv.
Læge Lorenz Ferdinand (’40) har
skrevet et kæmpeværk: »Fuglene
i Landskabet«, udgivet af Dansk
Ornitologisk Forenings forlag.
Værket anmeldtes i Politiken den
19. juli 1980, og det oplystes, at
Lorenz Ferdinand har systemati
seret i tusindvis af fugleoptællin-
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ger gennem årene, og at han i
sin bog analyserer, hvilke farer
der truer fuglelivet, fordi vi fyl
der mergelgrave op, afvander
søer og moser, inddæmmer hav
områder, ødelægger vadehavet
med diger o.s.v. Lorenz Ferdinand
fortalte endvidere om sit værk i
TV-avisen den 2. juli 1980.

Ved en sammenkomst på dagbla
det Politikens redaktion den 8.
juli 1980 sagde den kendte med
arbejder Herbert Steinthal farvel

efter 44 års virke inden for
teater og filmområderne. I da
gens anledning udtalte chefredak
tør Bent Thorndal (’47) bl.a., at
det var i Berlins pulserende kul
turliv i 20’erne, at Steinthal som
ungt menneske sugede til sig af
viden på dette feldt og erhver
vede sig en indsigt og flair, der
placerede ham som en virkelig
kapacitet på dette stofområde.

Med studielektor Sten Rasmussen
(’54) i spidsen har Dansklærer

foreningen nu brudt 85 års sam
arbejde med forlaget Gyldendal.
I denne anledning portrætteredes
Sten Rasmussen i Politiken den
9. juli 1980. I portrættet anføres,
at Sten Rasmussen betegnes som
en overordentlig loyal, åben og
tolerant person, og at han har
bevaret de fornemme dyder fra
sin opvækst i det gode, gamle
borgerskabs miljø med skolegang
på Herlufsholm.
Forfatteren David Gress (’70) fik

givet folketingsmand, formand
for Socialdemokratiets udenrigsog forsvarspolitiske udvalg m.v.
Lasse Budtz nogle borgerlige ord
med på vejen i en artikel i Berlingske Tidende den 15. juli
1980. Årsagen til artiklens frem
komst var nogle udtalelser fra
amerikanske politikere, der gav
udtryk for en vis utålmodighed
med hensyn til Danmarks vilje
til at forsvare sig selv. Lasse
Budtz bagatelliserede efter David
Gress’ opfattelse de amerikanske
synspunkter.

Den nybagte årgang ’SO, der den 27. september som gæster er indbudt til Samfundets rusfest kl. 1530 fra Tuborg Havn er fordelt
på 4 klasser: 3. gsa: Jesper Bildstedfelt, Helle Gullacksen, Anette Dahl Hansen, Inge Lise Hansen. Lone Höjbo Jensen, Tina Kam-

mersgaard, Linda Larsen, Anette Uissen, Peter Levin, Lone Pallisgaard Nielsen, Nanna Nielsen, Anne Sikær Olsen, Ulla Pallis
gaard, Peter Aandahl. 3. gsb: Kirsten Quist Christensen, Henrik Frederiksen, Ole Freund-Poulsen, Hans Henrik Hopff, Helen S.

Jensen, Marianne Jessing, Nina Knudsen, Jacob Madsen, Birgitte Maisted, Helle Nielsen, Toni Anita Olsen, Peter Winther
Schmidt, Martin Teglbjærg, Thora Thomsen og Susanna Vind. 3. gmx: Neena Babar, John Brun, Kim Erbo Christensen, Chri

stian Dinesen, Susanne Djarnis, Thomäs Feldthus, Bjarne Goddik, Jørgen Michael Hansen, Mogens Harttung, Pernille Hoeck, Jan

Dam Jensen, Søren Jensen, Peter Krum hardt, Finn Frigast Larsen, Niels-Henrik Lindegaard, Torben von Loivzotv, Trine Moulvad, Jens Mahler Nielsen, Merete Stenholt Nielsen, Kirsten Olofson, Jan Olsen, Dorte Rugbjerg, Ditlev Wedell-Wedellsborg og

Adam Wørzner-Andersen. 3. gmy: Lars Bertelsen, Jette Bisander, Kevin Bojsen, Torben Christensen, Thomas Christoffersen,
Dorthe Lindbjerg Hansen, Kim Hansen, Leif Bjørnskov Hansen, Søren Quist Flansen, Kirsten Jensen, Jens Søndergaard Johansen,
Per Kampmann, Jens Knudsen, Ivar Michaelsen, Niels Neergaard, Anders Nøhr Poulsen, Pernille Schack, Anders Sindum, Hans
Steenborg, Peter Tillisch og Nina Winther.
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