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HIRLOVIANEREN
MEDLEMSBLAD FOR H E R LOVIA N E R S A M FU N D ET
NUMMER 29

5 8. ÅRGANG

MARTS 1 980

Herlovianersamfundets ordinære

generalforsamling
afholdes onsdag den 26. marts kl. 1930 i Assurandører

nes Hus, Amaliegade 10, København K.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger
beretning.
3. Kassereren aflægger
regnskab.
4. Medlemskontingent
for 1980
foreslås hævet til 110,(53.-).
5. Godkendelse af budget
for 1980.
6. Valg af formand
— bestyrelsen foreslår
John Richter (’47).
7. Valg af bestyrelsesmed
lemmer og andre
embedsmænd

— på valg, og villig til
at modtage genvalg, er
Jan Trier (38).
Ernst Schaumburg-Aliiller (’29) ønsker der
imod ikke genvalg, men
vil forlade bestyrelsen
for at bosætte sig i Spa
nien.
Til gengæld er Kaj
Dorph-Petersen
(’43)
villig til at fortsætte i
bestyrelsen som menigt
medlem.
Derudover søger besty
relsen at opstille et nyt
— kvindeligt — juniormedlem.
8. Eventuelt.

Tilmelding ikke nødvendig.

SELV i en tid med forandringer kan det nok fremkalde et løftet øjenbryn hos en og anden, at Her
lovianersamfundets formand, Kaj Dorph-Petersen, på den kommende generalforsamling går af. Og at
næstformanden, Ernst Schaumburg-Müller forlader bestyrelsen.
Men at skolebygningen var blevet malet hvid! Det fik højrøstede udbrud og vantro smil med på
vejen, da forstander Aage Wolff-Sneedorff åbenbarede det ved Samfundets Trollefest i København.
At han havde ret i sine forsikringer om, at denne vedligeholdelse var en æstetisk gevinst for skolen
fremgår imidlertid med al ønskelig tydelighed af billedet.
På gensyn ved generalforsamlingen!
DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK
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Herlovianersamfundets årsregnskab for 1979
Driftsregnskab for 1979
(Budget)

Status pr. 1. januar 1980
Udgifter
1979

Indtægter:
Kontingent 1979 .... (61.500)
Overført fra konto for
engangskontingent
Indgåede restancer. . . .
Renteindtægt
........... (5.000)
Bidrag m.v....................

Udgifter:
Herlovianeren ........... (26.000)
Fester og
sammenkomster
.... (28.000)
Repræsentation ........... (3.500)
Administration ........... (6.000)
Uforudsete udgifter . . (3.000)
Renter, Handelsbanken
Renter, konto for
engangskontingent
Under-/overskud ....
(0)

(66.500)

Indtægter
1979

(1978)

59.750,00

(60.992,00)

200,00
948,00
6.245,42

(0,00)
(810,00)
(5.653,35)
(25,40)

40.673,08

(21.261,45)

25.779,13
1.552,30
4.718,91

(24.284,90)
(738,75)
(4.679,70)

6,93

(9,43)

226,28

5.813,21

(0,00)
(16.506,52)

72.956,63

(67.480,75)

72.956,63

Kassebeholdning ............................
Postgirokonto ................................
SDS, checkkonto 825-00-05297 . .
Handelsbanken, Kultorv, 491156 . .
Handelsbanken, Kultorv, 525352 . .
Handelsbanken, Kultorv, 491245 . .
SDS, konto 825-04-01915 ...........
Værdipapirer (nom. 45.300)...........
Mellcmregningskonto, div. legater
Konto for engangskontingent:
Indbetalt ........................................
Renter heraf 18% fra 1.6. 1979 . .
Udbetalt kontingent ........................
Diverse kreditorer............................

Aktiver
1,60
3.415,33
514,53
11.031,01
381,81
3.512,84
16.020,20
27.859,50
2.500,00
2.155,00
226,28
4- 200,00

Passiver

2.181,28
9.896,18

Kapitalkonto:
58.632,82
Formue pr. 1.1. 1979 ...................
Underskud 1979 ............................ 4-5.813,21
339,75
Kursregulering ................................

53.159,36
65.236,82

65.236,82

København, den 29. januar 1980.
Jan Trier,
kasserer.

Legatregnskaber 1979
302.099,82

Samlet legatformue pr. 1.1. 1979
Kursgevinst ................................
Netto renteindtægter ...............

9.207,50
27.140,13
36.347,63

Uddelte enkelegater ...................
Uddelte studielegater ...............
Depotgebyrer m.v.........................

4.000,00
12.000,00
640,77

16.640,77

Formue pr. 31.12. 1979 ...........

34.000
28.000
3.000
6.000
1.000

Formue pr. 31.12. 1979 fordeler sig således:
Overlærer Albert Leths Stiftelseslegat................................
Overlærer Albert Leths Legat .............................................
Oluf Halls Legat ..................................................................
Pastor emer. R. C. I. Schades Legat ................................
Apoteker Johan Sanders Legat ........................................
Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat ...................
Legatet for afdøde Herlovianeres Trængende Efterladte. .
Bryggeriejer Vilhelm Valløes Legat ................................
Læge Kristian Henrik Johnsens Legat ............................
Knud Høgsberg Petersens Mindelegat ............................
Kammerherre Sophus Hennings Boglegat .......................
Sekretariatschef V. Clausen Hansens Legat.......................

55.640,21
16.538,14
10.339,91
16.442,45
50.145,34
24.180,12
33.203,45
15.868,00
14.076,11
10.394,20
7.093,75
67.885,00

72.000

Formue pr. 31.12. 1979 .....................................................

321.806,68

Budget 1980
Kontingenter: kr. 110/55 ............................
Renter ..............................................................
Herlovianeren .................................................
Fester og sammenkomster ............................
Repræsentation .................................................
Administration .................................................
Uforudsete udgifter ........................................

66.000
6.000

72.000
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19.706,86

321.806,68

Trolletalen 1980
Den 14. januar i Herlufsholm Kirke
Af oberstløjtnant Jens Vilhelm Tietze (’51)
TROLLEMORGEN. Herlufsholm kirke.
Herluf Trolle. Herluf Trolle var en brav
kriger — men han var ikke krigerisk.
Han ønskede blot at sikre og beskytte
de værdier, han og Birgitte Gøye værd
satte ikke blot for sig selv, men for
eftertiden. Han havde en holdning til
livet og han har givet os en. Hans sunde
sans er stadig det bærende fundament
for al virksomhed på Herlufsholm. Han
og Birgitte Gøye har skænket os skolen.
De to er skolen. Vi og mange før os har
modtaget denne gave — en arv — med
pligt til at bevare den, men også med en
pligt til at forny den.

Skolen er gennem generationer, årtier,
århundreder fulgt med udviklingen uden
at lade sig rive med af strømmen. Sko
lens skiftende forstandere, rektorer og
lærere — har med inspiration også fra
diplene — givet Herlufsholm den for
nyelse, der har været påkrævet for at
højne skolens daglige virke og for at har
monere med samfundet i almindelighed.
Gennemgribende moderniseringer er gen
nemført effektivt, men nænsomt. Endnu
mere markant end en omlægning af park
og rejsning af nye bygninger har vel nok
været skolens åbning udadtil for tilgang
af nye elever. En fornyelse der nok er i
pagt med tidens ånd og krav, men sande
lig også i pagt med stifternes ønske om
at opdrage disciplene til at begå sig i
samfundet. Grundlaget for en snævrere
kontakt med omverdenen er herigennem
blevet skabt.

Vi vil dvæle lidt ved de værdier, vi
har pligt til at bevare, og som vi selv
ønsker at bevare. Skolens formål har
været og er stadig — et dobbelt — at bi
bringe jer et vist mål af lærdom — og
samtidig at opdrage jer. Den egentlige
skoleuddannelse synes i virkeligheden
ukompliceret og veldefineret. For her

til at tænke og optræde selvstændigt har
altid været en af grundpillerne i tilværel
sen her på skolen. I opdrages med andre
ord til at tage stilling til tingene — til
tilværelsens problemer i stort og småt.
Heri vejleder skolen jer og giver jer
nogle tilbud. Men det endelige valg af
ståsted er helt jeres eget og giver jer
samtidig et ansvar.
En dipelmor gav ved den sidste fugle
skydning udtryk for, at Herlufsholm
skulle være et hjem for hendes søn, hvor
han kunne udvikle sig harmonisk, lære
at respektere andres meninger og at ken
de sin egen begrænsning. Herlufsholm
er et hjem for ham. Herlufsholm er et
hjem for mange.

Jens-Vilhelm Tietze

drejer det sig i al enkelhed om at give
jer den bedste kundskabsgrund, for jeres
senere videreuddannelse, udvikling og
virke uanset hvad I måtte vælge at be
skæftige jer med. Der er næppe nogen
her, der ønsker dette forhold ændret.
Glem i denne forbindelse ikke, at kund
skaber også er med til at give selvtillid
og selvrespekt.
På grund af problemets ømtålelige ka
rakter lader spørgsmålet om jeres opdra
gelse sig måske mest hensigtsmæssigt til
nærme indirekte. For det er vel nok så
dan i dag, at når man taler om opdra
gelse, forledes nogen til at forveksle det
med ensretning eller indoktrinering. Og
det er lige netop det, stifterne og skolen
aldrig har ønsket og heller adrig har
praktiseret.
Albert Einstein har ofte været inde på
spørgsmålet, og har blandt andet udtrykt
det således: »Skoler, højere læreanstalter
og kirker former i alt for høj grad de
unge i stedet for at hjælpe dem til at ud
vikle sig selvstændigt.« Denne udvikling

Vi vil et øjeblik lade tankerne glide
helt tilbage til stifternes valgsprog, der
jo er formuleret på en ganske anden tid.
De kan derfor være blevet ændret lidt
undervejs, men dog næppe væsentligt i
indhold. Herluf Trolles valgsprog taler
for sig selv i al sin enkelhed og unddraget
sig enhver fortolkning: »Alting kommer
fra Gud — livet og døden — rigdom og
armod«. Det er sagt, at Birgitte Gøyes
valgsprog: »Frygt Gud — Gør Ret — Og
forlad dig ikke på mennesker«, udtryk
ker ikke så lidt mistillid og menneskeskepsis. Birgitte Gøye har utvivlsomt
ment, at Gud er den eneste, man kan for
lade sig på. Men i virkeligheden kan det
også være en fornuftig advarsel til os
mod den menneskelige dårskab i dens
mange forskellige skikkelser, som blandt
andet en Holberg og en H. C. Andersen
langt senere og på hver deres måde har
været med til at afsløre for os. Det er
med andre ord en appel til jer om at
være naturlige og at udvikle og bevare
jeres velkendte sunde sans.

»Gør Ret« siger Birgitte Gøye også.
Ja, ønsket om retfærdighed, lighed og
frihed er en væsentlig del af stifternes
tanker, når I vel at mærke ved lighed —
eller demokrati om I vil — forstår det at
vise lige hensyn og lige respekt. At give
udtryk for respektløshed er selvfølgelig
en frivillig sag, men respektløsheden kan
også drives så vidt, at den får omgivel-
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serne til at betragte den med mangel på
respekt.
Skolens stiftere nærede begge en stor
gudsfrygt. Jeg er overbevist om, at troen
også i dag kan give en og anden dipel
den hjælp og den trøst, han eller hun
måtte have behov for.
Man kunne fristes til at tro, at disse
smukke og gyldne leveregler kun skulle
være møntet på jer. Nej, de gælder os
alle, diple og gammelherlovianere i alle
aldre, alle generationer. Jo mere vi alle
lever efter dem, jo mindre dybe bliver
kløfterne imellem os. Men det stiller også
krav til os alle om at følge spillets regler,
hvis vi ønsker at spille med — uanset
hvilken stillingtagen, den enkelte har
valgt.
Lokale dønninger og verdenshistoriens
vingesus har altid nået Herlufsholm uden
at ryste grundvoldene. Lad os håbe, at
ydre begivenheder ikke i fremtiden vil
antage dimensioner, der vil få en uheldig
indflydelse på skolens nuværende for
hold og naturlige udvikling.
Det er en lykke at blive gammel, vel
at mærke, når man som Herlufsholm har
bevaret sin sundhed og sin styrke.

Til Lykke — Herlufsholm.
Til Lykke — Herluf Trolle.

EN GULD-MANCHETKNAP. En så
dan er fundet efter Trollefescen i Assu
randørernes Hus. Den nu ikke længere

sørgende ejer kan få den tilsendt ved
henvendelse til Klaus Aarup på telefon

(02) 9966 11, lok. 102.
Knappen er noget fortumlet, men det

oplyses, at den er ved godt mod og føler,

at dens affektionsværdi stadig overstiger

de stigende guldpriser.
316

Opfordring:

Hjælp russerne med at
knække bolignøden
Af Karsten Witt (’76)

INDLÆGGET om Peter Waagsteins
»lykkechok« i det forrige nummer af
Herlovianeren fik mig til at tænke på et
forslag, som Gert Olsen, vores nuværende
rektor på skolen, engang kom med til
mig: »Hvis I ikke kan finde noget sted
at bo, når I nu skal til at læse, hvorfor
prøver I så ikke at spørge i Herlovianersamfundet?«
Det kan måske lyde underligt i nogles
ører, men afspejler faktisk et reck pro
blem. En stor del af di piene på Herlufs
holm er børn af udenlandsdanskere, der
gerne vil have deres børn til Danmark,
for at de kan få en ordentlig uddannelse
og ikke helt miste kontakten til deres
egen kulturkreds. Ofte har forældrene
været så længe i udlandet, at de har mi
stet forbindelsen med de såkaldte »for
bindelser«, der ellers ville have kunnet
hjælpe med at finde et værelse eller en
lejlighed.
At investere i en ejerlejlighed er sær
deles ugunstigt, hvis man ikke selv, eller
ens forældre, har indtægt i Danmark. Og
den snart legendariske herlovianske rejse
lyst gør heller ikke en sådan investering
yderligere attraktiv.
Så man kommer til staden som nybagt
rus og modtager en rundhåndet invita
tion til at tage til Sverige hele to gange,
selvom mange nok ville foretrække, hvis
de ældre ville hjælpe med lidt mere
elementære problemer. (Hvorvidt dette
angreb skal ses i forbindelse med de æn
drede afsejlingstidspunkter, — 14.30, —
skal så i den forbindelse lades usagt.)
Man kan måske mene, det er påtræn
gende af de yngre herlovianere at stille
sådan et forslag til de ældre medlemmer

af samfundet, men i andre situationer
har mange af os selv oplevet, at ældre
medlemmer har givet udtryk for det, der
med et godt modeord hedder »solidari
tet« med os, der på det tidspunkt gik på
skolen.
Problemets størrelse begrænser sig
sikkert ikke til udenlandsdanskernes an
tal. Der skal nok vise sig at være lige så
stort for andre i afgangsklassen, hvis
hjem ligger langt fra et af de store ud
dannelsescentre.
Hvad med at give »lykkechoks« til
nogle af disse yngre gammel-herlovianere?
Med venlig hilsen
Karsten Witt (’76).

OBS!
Herlovianeren vil gerne medvirke til at

formidle denne kontakt.

Det vil nemmest kunne ske ved, at de
endnu-ikke-gammel-herlovianere på sko

len, der står overfor et boligproblem

efter studentereksamen, inden den 1. maj

indsender deres navn og kontaktadresse

samt den geografiske placering af den
uddannelsesinstitution, de
blive

forventer at

optaget ved, til Herlovianerens

redaktion. Det vil samtidig give et fin
gerpeg om problemets størrelse, og når

navnene offentliggøres i juni-nummeret,
vil H erlovianersamfundets medlemmer
frit kunne henvende sig til en eller flere

af de pågældende, hvis de enten selv har
mulighed for at huse dem, eller de på
anden måde kan hjælpe dem.

gm

Ny service:

Jubilæumskontakten
UNDER ovenstående rubrik vil der
fremover i hvert martsnummer af Herlovianeren findes en liste over jubilarer,
som Herlovianeren har udpeget til at
være jubilæums-kontakt-personer, — hver
for sin årgang.
Kontaktpersonerne har velvilligt akcepteret at påtage sig dette hverv under
forudsætning af, at der på denne plads
udtrykkeligt overfor de enkelte jubi
læumsårgange blev gjort opmærksom på,
at kontaktpersonerne ikke med dette
hverv har påtaget sig andre forpligtelser
med hensyn til afholdelsen af et evt. ju
bilæum.
Listen er udformet for at fremme kon
takten mellem gamle herlovianere og for

at forhindre, at en god lejlighed til at
gense gamle skolekammerater skulle gå
i vasken, — blot fordi ingen får taget det
første skridt i tide.
Det skridt har Herlovianeren hermed
taget.
Kontaktpersonerne er:

Årgang 70, 10 års jubilæum:
Marianne Springer
Olgasvej 22
2950 Vedbæk
Årgang '60, 20 års jubilæum:
Gros. Ove Andersen
Frydendalsvej 26
1809 København V
Årgang ’55, 25 års jubilæum:
Greve Preben Ahlefeldt-Laurvig
Tranekær Ladegård
5953 Tranekær

Årgang ’50, 30 års jubilæum:
Dir. Per Amnitzbøll
Strandvejen 11
3060 Espergærde

Trollefesten sløjfet
»TRADITIONER er gode, når de bærer,
ikke når de bremser«, sagde Bent Thorndahl (’47) i sin Trolle-tale sidste år.
Det kunne stå som mottoet for den
omlægning af Trolle-festen på Herlufs
holm, som skolen i år har forestået: I ste
det for den traditionelle Trollefest den
14. januar om aftenen drog hele skolen
i år til København for at gå i Seak og se
»Sherlock Holmes«.
— Trolle-festen var efterhånden ved at
udarte, fortæller rektor Gert Olsen.
— Ved alle de andre fester på skolen
er der et naturligt samlingspunkt — ko
medien eller fugleskydningen — men ved
Trollefesten var der ingenting. Efter
hånden havde det udviklet sig til, at der
blev drukket mere og mere af yngre og
yngre årgange, så marshal lerne ikke
kunne bestille andet end at lægge de små
berusede i seng.

Årgang ‘40, 40 års jubilæum:
Overl., dr. med. Claus Jessen
Skovvej 22
2820 Gentofte
Årgang 30, 50 års jubilæum:
Overinsp. Henning Gotsche
Norgesmindevej 2
2900 Hellerup
Årgang 20, 60 års jubilæum:
Hrs. Vagn Erik Braminer
Løvsangervej 14
2900 Hellerup
Årgang ’15, 65 års jubilæum:
Lrs. Gregers Rosenstand
Storegade 4
6200 Åbenrå

— Så var det, vi fandt på at leje et
teater for en aften og tage til Køben
havn med hele skolen i stede. Det synes
vi selv er en mindst lige så værdig måde
at festligholde dagen på.
At det ikke kan have været p. gr. a.
sparebestræbelser ses alene af, at der
skulle 10 busser til at transportere skolen
til København.
Trolledag for diplene så derefter så
ledes ud:

6.30: Op.
7.05: Morgenmad.

7.30: Kirke (alle diple på plads 7.25
af hensyn til fanens indføring).
12.00: Middagsbord.
17.00: Aftensbord, og

17.50—18.00: Afgang i busserne til
Scala.

Noter
TROLLE-FESTERNE såvel på Fyn som
på Lolland-Falster er i år ikke blevet af
holdt. Uafhængigt af hinanden er man
de to steder enedes om i år at holde en
pause i festlighederne, — men kun en
pause. Begge steder regner man med at
festligholde dagen i 1981.

FIK-FAK turneringen er for de trofaste
en uundværlig begivenhed. Den fejres
med hjemmesmurte madder på valplad
sen, Charlottenlund Skov syd for Jægers
borg Allé lige mellem Bregnegårdsvej og
Ordrup Jagtvej, hvor der vil være mulig
hed for at købe læskedrikke til at skylle
klemmerne ned med.
At notere i kalenderen: Fik-fak,
Kristi Himmelfartsdag den 15. maj, kl.
10.00.
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»... af Stifternes Slægt...«
Opgør med en fabel om Herlufsholms nyere forstandere

Af Holger Tillisch (’40)
(Fortsat fra nr. 28)
I de godt hundrede år, slægten Knuth
havde levet her i landet ved F. M. Knuths
fødsel, havde den ikke gifter sig ret meget
ind i den gamle danske adel; men hans
fader, Eggert Christoffer Knuth, gjorde
en undtagelse, da han giftede sig med
moderen, Karen Rosenkrantz.
Hun var datter af Marcus Gøye Ro
senkrantz, der vel ikke var efterkommer
af Gøyernes sidste mand, forstanderen
Marcus Gøye, men til gengæld adskilligt
nærmere beslægtet med Birgitte Gøye
end han.
Hendes oldeforældre i ren mandlig
linie var Holger Rosenkrantz til Brusgård
(1645—1704) og Anne Steensdatter
Brahe. Oldefaderen var søn af den tid
ligere forstander Jørgen Rosenkrantz,
nævnt under Otto Thotts anden Gøyeane. Gennem ham nedstammer hun altså
både fra Glimmingeparret og Falk Gøye,
Birgitte Gøyes halvbroder. Oldemoderens
forældre var Steen Brahe og Jørgen Ro
senkrantz' søster, Sophie Rosenkrantz.
Som følge af dette indgifte fordobles
altså hendes nævnte nedstamninger. Steen
Brahe var yderligere helbroder til Sophie
Brahe, nævnt under Chr. Brandts hustru,
og nedstammer altså som hun både fra
Glimmingeparret og fra Birgitte Gøyes
halvsøster, Ide Gøye.
Men vi er endnu ikke færdige. Karen
Rosenkrantz’ moder, Amalie Tugendreich v. Barner, var datter af Henriette
Margrethe Lente af Adeler, gift med
stamfaderen til den danske Barner-slægt,
Helmuth Gotthardt v. Barner og datter
af Leopoldine Cathrine Rosenkrantz,
forstanderen Jørgen Rosenkrantz’ sønne
søns datter og altså som han efterkom
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mer af Falk Gøye og Glimmingeparret.
Facit bliver altså firfoldigt slægtskab
både i første sidelinie med Birgitte Gøye
og i anden med Herluf Trolle.
Vi er nu nået så langt frem i tiden, at
immigrantslægterne i almindelighed har
nået at gifte sig ind i den indfødte adel,
så vi atter får slægtskabsforbindelser, der
måler sig med Otto Thotts. Det samme
flerfoldige slægtskab med begge stiftere
finder vi hos fem på hinanden følgende
senere forstandere.

Forstander trods
slægtens protest
Hos den forstander, som efterfulgte F.
M. Knuth ved hans død i 1856, Carl
Christian Hall, finder vi dog, som tid
ligere nævnt, det modsatte.
Hverken han eller hans hustru, der var
datter af arkæologen og filologen P. O.
Brøndsted, synes at have slægtningsmæs
sig tilknytning til stifterne — eller blot
udokumenterede familietraditioner der
om. En familietradition kunne ellers
være bygget over hans moders fødenavn,
Lykke; men hun tilhørte en endnu blom
strende familie uden påviselig tilknyt
ning til de for længst uddøde gamle Lykker, nævnt under F. J. Kås som forældre
til ham og J. L. Holstein.
Der er næppe tvivl om, at det var hans
forgænger, der ønskede ham som for
stander. De to var studiekammerater og
nære ungdomsvenner, og F. M. Knuth,
der var stærkt optaget af tidens liberale
ideer, har sikkert ganske bevidst peget
på en efterfølger, som brød med tradi
tionen.
Heri var hans slægtninge ikke enige.
Hans moders frænde, Gottlob Emil
Georg Frederik Rosenkrantz gjorde med
påberåbelse af sit foran omtalte slægtskab
med begge stifterne krav på at blive

hans efterfølger. Da kravet ikke blev
efterkommet, nedlagde selve Rosenholmliniens overhoved, lensbaron Hans Hen
rik Rosenkrantz til Rosenholm, skriftlig
protest overfor Konseilspræsidiet mod
udnævnelsen af C. C. Hall og tog forbe
hold om slægtninges ret til posten. Alt
hvad han i første omgang opnåede, var
præsidiets tilladelse til, at protesten op
bevaredes i Geheimearkivet.
Hvis stifternes slægt virkelig på dette
tidspunkt havde været ignoreret ved be
sættelser af forstanderposren i de godt
120 år, der var forløbet siden Gregers
Juels død, havde det unægteligt været
lovligt sent at komme i ranker om et så
dant forbehold. Man havde i så fald næp
pe engang opnået tilsagn om protestens
arkivering.
En imødekommelse af G. E. G. F.
Rosenkrantz’ krav havde iøvrigt ført til,
at den første herlovianer var kommet ind
i forstanderrækken — bortset fra, at F.
M. Knuth havde opholdt sig nogen tid
på skolen. Han fik afgang fra skolen
1822 og står som nr. 749 i Albert Leths
og G. L. Wads »Meddelelser om Dimit
terede fra Herlufsholm« fra 1875, hvor
protestsagen også omtales — en omtale,
der dog skæmmes af, at de genealogiske
baggrundsoplysninger er ret misvisende.

Slægten vender tilbage
Som det gik, skulle det vare endnu
nøjagtigt 80 år, før den første herlovi
aner afløste den (formentlig) sidste ikkeherlovianer som forstander. Denne ikkeherlovianer var imidlertid en Rosen
krantz, sønnesøn af Rosenholmliniens
overhoved, der nedlagde protesten, og
selv dens overhoved. På længere sigt
blev nemlig protesten taget til følge, og
det blev atter stifternes slægt, der besatte
forstanderposten.

De nærmest følgende var dog af en
anden familie.

Slægten Reedtz-Thott
Efter at C. C. Hall havde trukket sig
tilbage i 1887, tiltrådte Kjeld Thor Tage
Otto Reedtz-Thott, og ved hans fratræden I923 sønnen, Otto Reedtz-Thott.
Slægten Reedtz-Thotts stamfader, Hol
ger Reedtz-Thott, blev adopteret af Otto
Thott og var af dennes mødrene slægt.
Hans farfader, Holger Reedtz, var halv
broder til Otto Thotts moder, idet han
fødtes i kansleren Peder Reedtz’ første
ægteskab, med Sophie Sehested.
Slægten nedstammer altså fra Glimmingeparret gennem Otto Thotts mor
fader, Steen Brahe, nævnt under dennes
tredie Brahe-ane. Otto Thotts øvrige
slægtsforbindelser til stifterne går der
imod, som man ser, ikke igen som blod
slægtskab hos Reedtz-Thotterne, men
kun som formelt overført gennem adop
tionen.
De klarer sig dog meget godt foruden.
Til gengæld nedstammer jo nemlig
slægten fra Sophie Sehested, — og begge
hendes forældre, kansleren Christen Tomesen Sehested (1590—1657) og Mette
Rosenkrantz, var af stifternes slægt. Mo
deren var, ligesom Otto Thotts farmoder,
søster til forstanderen Jørgen Rosen
krantz og nedstammede altså, som vist
under Otto Thotts anden Gøye-ane, fra
Falk Gøye og Glimmingeparret. Faderen
var sønnesøn af Malte Sehested og Sophie
Clausdatter Bille, den sidste moster til
Tycho Brahe.
Dertil kommer, at Holger ReedtzThotts farmoder, Birthe Juel var datter
af Vibeke Skeel, gift med Jens Jael til
Juellinge, og hendes forældre igen, Otte
Skeel og Ide Jørgensdatter Lunge, er
nævnt som forfædre til Chr. Brandts hu
stru. Her fremgår det, at moderen ned
stammer både fra Birgitte Gøyes halv
søster Ide Gøye og Glimmingeparret.
Sidst, men ikke mindst, var Holger
Reedtz-Thotts moder, Hendrikke Sophie
Rosenkrantz, faster til F. M. Knuths mo
der, Karen Rosenkrantz, og dermed til-

Otto Reedtz-Thott, forstander fra 1923—
27, var femfoldigt i slægtskab med Bir
gitte Gøye i første sidelinie og syvfoldigt
med Herluf Trolle i anden sidelinie.

falder F. M. Knuths slægtsforbindelser til
stifterne, med undtagelse af de to sidst
nævnte gennem mormoderen, også slæg
ten Reedtz-Thott.
Facit bliver herefter — når vi ser bort
fra adoptivslægtskab — femfoldigt slægt
skab i første sidelinie med Birgitte Gøye
og syvfoldigt i anden med Herluf Trolle.
Med Hans Rosenkrantz, der efterfulgte
Otto Reedtz-Thott ved hans død 1927,
fik skolen for første gang en forstander,
der vides beslægtet i første sidelinie med
begge stifterne.
Han var naturligvis efterkommer i ren
mandlig linie af forstanderen Jørgen Ro
senkrantz og nedstammede dermed, som
vist under Otto Thotts anden Gøye-ane,
fra Falk Gøye og Glimmingeparret.
Begge dele dobles gennem indgifte, da
oldemoderen i denne linie, Iver Rosen
krantz’ hustru, var søster til Henriette

Margrethe Lente af Adeler, nævnt under
F. M. Knuths mormoder som sønnesøns
datterdatter af Jørgen Rosenkrantz. Tipoldemoderen, stadig i samme linie, var
Else Margrethe Sehested, gift med Wer
ner Rosenkrantz (1700—77) og efter
kommer af Glimmingeparret gennem
sine egne tipoldeforældre, Malte Sehested
og Tycho Brahes moster, Sophie Claus
datter Bille. Det samme var hun gennem
sin farmoder, Margrethe Reedtz, datter
af Otto Thotts morfaders forældre, nævnt
under dennes anden Brahe-ane. Tilmed
var hendes moder atter en Sehested, Bir
gitte Sophie, der var gift med sin onkel,
og også hun var tipoldebarn af SehestedBz/Z^-ægteskabet og efterkommer af
Glimmingeparret. Hendes farmoder var
Lisbeth Knudsdatter Gyldenstjerne, gift
med Mogens Sehested (1598—1657) og
datter af Knud Gyldenstjerne til Tim og
Øllegård Huitfeldt. Faderen var sønnesøn
af Sidsel Ulfstand, gift med Knud Peder
sen Gyldenstjerne og datter af Glimmin
geparret; og moderen var datter af Jakob
Huitfeldt, broder til forstanderen Arild
Huitfeldt og søn af Herluf Trolles søster,
Øllegård Trolle, som vist under J. L. Hol
stein.
Facit: Slægtskab i første og seksfoldigt
i anden sidelinie med Herluf Trolle og
dobbelt i første med Birgitte Gøye.

Første hcrlovianer på
forstanderposten
Hans Rosenkrantz efterfulgtes ved sin
død I936 af Ernst Moltke, den første
herlovianer på forstanderposter og der
med ophav til en tradition, vi i dag tager
som en selvfølge.
Det betyder dog på ingen måde, at han
repræsenterer et brud med slægtskabs
traditionen. Hans farfaders moder var
Sophie Raben, gift med Adam Gottlob
Moltke på Bregentved og datter af ge
heimeråd Frederik Raben (død 1772) og
Berte v. Piessen. Forældrene til den sidst
nævntes moder, Charlotte Amalie Skeel,
nemlig Mogens Skeel (1650—94) og
Helene Rosenkrantz, nedstammede begge
fra Glimmingeparret. Moderen tilhørte
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som datter af Oluf Rosenkrantz til Eg
holm slægtens »Glimmingelinie«, som
også forstanderen Palle Rosentkrantz
kom fra, og hvis stamfader, Erik Axelsen
Rosenkrantz, bragte Glimminge til sin
slægt ved at ægte Margrethe Børgesdatter Ulfstand, sønnedatter af Glimmingeparret. Faderen var oldebarn i ren mand
lig linie af Christen Skeel og Tycho
Brahes søster; men han nedstammede
også fra Birgitte Gøyes halvsøster, Ide
Gøye, idet hans forældre, Christen Skeel
og Margrethe Jørgensdatter Lunge var
søskende til henholdsvis Otte Skeel og
Ide Jørgensdatter Lunge, nævnt som forfædre til Chr. Brandts hustru. De to
brødre var gift med to søstre.
Disse slægtsforbindelser dobles imid
lertid ved et indgifte, idet Ernst Mokkes
farmoder, Berta Marie Louise Moltke,
også nedstammede fra Moltke-Rabenægteparret på Bregentved. Dertil kom
mer, at hendes moder, Catharina Wilhel
mine Wedell-Jarlsberg, hustru til oberst
Christian Frederik Juul, var datterdatter
af Sophie Amalie Rosenkrantz, gifr med
Tønne Huitfeldt, der ikke nedstammede
fra Øllegård Trolle; men hun tilhørte
selv slægtens Glimmingelinie — ligesom
forannævnte Helene Rosenkrantz — og
var altså efterkommer af Glimmingeparret.

Facit bliver altså dobbelt slægtskab i
første sidelinie med Birgitte Gøye og
femfoldigt i anden med Herluf Trolle.
Da Ernst Mokke trak sig tilbage i
I960, fulgtes han af Axel Gustav Tage
Reedtz-Thott, hvis slægt er gennemgået,
men som gennem sin moder, Else Wedell-Neergård yderligere har nogle slægts
forbindelser til stifterne.
Hendes faders forældre, Gustav Joa
chim Wedell-Wedellsborg og Louise
Elise Henriette Bruun de Neergård, ned
stammede begge fra forstandere. Hans
moder, Gregersine Olave Juel, var tip
oldebarn i ren mandlig linie af Gregers
Juel; og hendes moder var datter af P.
C. Stemann. Som hørende til slægten
Wedell-Wedellsborg nedstammede hun
dertil fra Birgitte Gøyes halvsøster, Hel
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vig Gøye, gift med Otte Gyldenstjerne.
Deres datterdatter, Ellen Marsvin, var
moder til Kirsten Munk, hvis datter med
Christian den Fjerde, Christiane af Sles
vig og Holsten var moder til Christiane
Sehested, gift med Wedell-Wedellsborgernes stamfader og iøvrigt oldebarn af
Malte Sehested og Tycho Brahes moster,
Sophie Bille.
Efter Axel Reedtz-Thotts død fik sko
len i 1974 for anden gang en forstander,
der vides beslægtet i første sidelinie med
begge stiftere, nemlig Jens Just Sommer
Jermiin.
Hans tipoldemoder i ren mandlig linie,
Helle (sommetider Mette) Sofie Lütti
chau, gift med Jens Jermiin til Ausumgård, var sønnedatter af Helle Trolle
v. Urne, gift med Christian Ditlev Lütti
chau på Tjele (1696—1762). Hendes for
ældre igen var Sivert Urne til Billeshave
(1668—1728) og Sophie Herlufsdatter
Trolle. Moderen var tipoldebarn i ren
mandlig linie af Herluf Trolles broder,
Niels Trolle; og faderen var sønnesøn af
Helvig Lindenov, gift med Sivert Urne
den Ældre og sønnedatter af Margrethe
Rosenkrantz, Ide Gøyes datter, nævnt
under Otto Thotts første Gøye-ane.

1801), og hvis moder var Kirsten Clausdatter Unger, tredie hustru ril Gerhardt
Munthe til Hellevig. Hendes moder
igen, Barbara Galt, var datter af Gjord
Galt til Viumgård og Maren Mormand*},
der begge nedstammer fra Glimmingeparrets datter, Sidsel Ulfstand, nævnt un
der Hans Rosenkrantz’ næstsidste Trolleane. Maren Mormands morfader, Holger
Jensen Ulfstand, var hendes dattersøn,
idet hendes datter, Lisbeth Gyldenstjerne,
atter giftede sig med en Ulfstand; og
Gjord Gaks farmoder, Regitze Folmersdatter Rosenkrantz (død 1615) var hen
des datterdatter.

•) I Danmarks Adelsårbog, årgang 1893, der
indeholder slægten Galts stamtavle, står Bar
bara Galt omtalt somt Birte Galt og angives
som datter af farfaderen, Knud Galt. Fejlen
er dog rettet i årgang 1897 side 501. I stam
tavlen over slægten Unger, årgang 1927, om
tales hun også som Birte, gift med Claus
Unger, men forældrene er her korrekt angivet.

(Sidste afsnit bringes i nr. 30)
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Det ny forstanderpar

Journalist Gregers Alling Møller (’72)

J. J. S. Jermiin trådte tilbage ved ud
gangen af 1978, og dermed er vi fremme
ved den nuværende forstander, Åge
Wolff-Sneedorff, der ligesom Chr. Brandt
er gift med en Skeel. Både Trollers og
Gøyers blod flyder tykt og fra mange
kilder i Bente Wolff-Sneedorffs årer —
hendes moder er således født WedellWedellsborg. Skønt hendes mand ikke
kan konkurrere med dette, er han dog
ejheller — som Chr. Brandt — afhængig
deraf. Gennem sin farmoder, Marie
Elisabeth Bornemann, er han selv dobbelt
beslægtet med Herluf Trolle i anden
sidelinie.
Hendes moder, kammerherre Cosmus
Bornemanns anden hustru Wilhelmine
Constance Waltersdorff, var sønnesøns
datter af Barbara Munthe, der var gift
med Christian Waltersdorff (1725—
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Bøgerne har det godt i Odense
Forstanderen besvarer her Frantz Wendt’s indlæg i Herlovianeren
nr. 27. Sammen med rektor har han været i Odense
for at se til biblioteket.
Af Aage Wolff-Sneedorff (’39)
FRANTZ WENDT spørger i nr. 27 af
Herlovianeren, om de gamle nodebøger
og musikværker blev solgr til Odense
universitet sammen med skolens ældste
bogbestand. Desuden spørger han, hvor
dan der er disponeret med sådanne herloviania, som falder uden for den nor
male biblioteksbestand, samt hvem der
på skolens vegne traf afgørelse om, hvad
der skulle afhændes, og hvad Herlufs
holm ikke burde skille sig af med.
Jeg kan oplyse, at ncdebøgerne og den
omtalte sangbog fulgte med til Odense,
samt at der ikke var nogen enkelt per
son, der fik den opgave at udtage de
bøger, der skulle beholdes.
Overdragelsen omfattede iflg. overens
komsten stort set alle trykte skrifter ud
givet før 1916. Herfra undtog man dog

de bøger, som havde tilhørt skolens stif
tere samt alle skrifter med særlig til
knytning til skole og gods, fsv. de ikke
særlig angik biblioteket.
Som det fremgår af forstanderens re
degørelse i Herlovianeren for marts 1969
har Odense universitet forpligtet sig til
at holde samlingen samlet under beteg
nelsen »Herlufsholms Skoles Bibliotek«.
Det står åbent for Herlufsholm, som har
en særlig prioritet for alle låneønsker.
Overbibliotekaren på universitetsbib
lioteket har oplyst, at så at sige alle
gamle bøger i samlingen har fået en
kompetent bogplej ebehand ling hos bi
bliotekets bogbinder. Hvad de gamle
musikalier angår, såvel de trykte som de
utrykte, er disse blevet egentlig retaureret hos landets førende expert på dette

Skolekomedie med
udenoms-sceniske
virkemidler

velkomne til 2.G’s opførelse af Jean
Anouilh’s »Tyveballet« under instruktion
af Mads Nielsen og til musik af Andreas
Larsen(l).

Søndag den 26. oktober 1879 opførte 4
aktører årets skolekomedie på Herlufs
holm. Alle fra 3. klasse. Ved dimissionen
talte hele årgangen 3 studenter.
Fredag den 30. november 1979 op
førte 19 aktører årets skolekomedie på
Herlufsholm. Alle fra 2.G, og hele år
gangen tæller i dag 94 elever fordelt på
2 sproglige og 3 matematiske klasser.
Med denne modstilling af to skole
komedier på Herlufsholm med 100 års
mellemrum bød rektor Gert Olsen fredag
aften den 30. november 1979, umiddel
bart før tæppet gik, de 6OO tilskuere

Revolutionerende
Piger
Christian Brøndum (’73), journalist ved
»Dagbladet«, havde den 25. august 1979
— fugleskydningslørdagen — en helsides
artikel i bladet om Herlufsholm.
Artiklen var holdt i et letflydende
sprog, der gav Christian Brøndum rig
lejlighed til at indflette personlige op
levelser fra sin tid på skolen.
Følgende situation fra de kvindelige
herlovianeres indtog på skolen i 1966 må

område, bogbindermester Birgitte Dall.
Såvel de trykte som de utrykte musikalier
er nu registreret på en meget detaljeret
måde.
Overbibliotekaren har endvidere op
lyst, at bøgerne udgør en daglig benyt
tet, væsentlig del af bibliotekets samlin
ger.
Heis og jeg har — efter Frantz Wendts
forespørgsel — været i Odense for at se,
under hvilke forhold bøgerne opbevares.
De værdifuldeste bøger — bl.a. node
bøgerne — opbevares i universitets
bibliotekets box, mens resten står samlet
og overskueligt i bibliotekets magasin.
Det var vores indtryk, at biblioteket
bliver opbevaret fuldt ud tilfredsstillende
— og samlet — i Odense.
Biblioteket på Herlufsholm rummer
nu ca. 20.000 bind. Langt hovedparten
af de bøger, der er anskaffet efter salget
til Odense, er indkøbt, men en ikke uvæ
sentlig del er modtaget som gaver eller
ifølge testamenter. Også i fremtiden
håber vi at få bøger ad den vej.

være oplevet fra en af de bageste rækker.
Christian Brøndum gik på det tidspunkt
i 2. real.
»Det var en revolution dengang.
Første skoledag mødte pigerne for
skræmte op i de specielt-designede skole
uniformer for piger og stod i en beske
den rundkreds med 3.G’erne cirklende
rundtom. 1 en større cirkel stod 2.G’erne,
så l.G’erne og så videre.
Dengang havde de yngre elever nem
lig respekt for de ældres fortrinsret til
alting, inklusive til at vælge piger først.
Det kaldtes »klorden« (klasseorden), et
begreb, der nu stort set er afskaffet i takt
med den modernisering, der trods alt
også foregår på Herlufsholm.«
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Vinterlige skoledage
»Dernedefra« — for 109 år siden

(20/1) ... I skulde vide hvad for en Sjov vi hver

Dag have med at slages med Sne, naar Klokken

omtrent er 12 samle vi os paa Storepark og saa

igjen det fryser stærkt iaften og er et væmmeligt Vejr. Nogie
Gange har jeg ikke kunnet snittet men har dog alligevel faaet
nogle Ting færdige jeg vil ikke sige hvor mange Ting og hvad
det er, som jeg vil tage med hjem i Julen. ... (Frederik)

branfyre vi paa dem der gaa til Bordet ogsaa Læ

rerne nemlig Her Bøje og Damborg igaar slog jeg

hatt af Herr Bøje ... (Frederik)
(7/12) ... IAFTEN skal vi have sorte Pølser istedetfor Kartofler
som vi er meget glade for, men en Ting er vi ikke glade for og
det er at vi ikke faa den Decippel som vi pleie at have ved
bordende derved fordi hans Forældre ere her, saa faa vi ikke ret
meget Sukker da det er en Skik at de som have Bordender
kjøber Sukker og deler ud imellem os. ... (Frederik)
Sophus har ikke Tid at skriv idag da han har svære Lexier til
i Eftermiddag.
(9/12) ... Idag paa Classen raabte alle paa Eduart Moe (U.445),
Hans Jansen (U.452) og jeg nær da Herr Damborg kom ind af
Døren Gok og galede og kaglede saa der blev et ordentligt spekt.ikkel saa sagde han paa sin sædvanlige Maade: »Ej ej hvad er
det for et spektakkel vil hele Classen sidde paa dere kamre
klokken sex«. »Jo med fornøjelse Herr Damborg det er en be
lejlig aften da vi ikke kan løbe paa Skøiter«; sagde nogle jeg
ved ikke hvem. ... (Frederik)

(16/12) ... Det er stærkt tøvejr hver Dag saa at Isen paa
Storepark snart vil tø. Idag fik vi helt uventet Lov. Rectoren
kaldte Skoleduxen Ræder (D.988) over og sagde i maa have
Lov i Eftermiddag. ... (Frederik)

(»Lov« var friefterm iddag, man slap for eftermiddagslæsesal og
eftermiddagstimerne. Det var normalt ældste klasse, der tog
initiativet og sendte skoleduksen til rektor.)
(20/12) ... Igaar vare vi inde i Nestved med Oldfruen til Jule
udstilling og hun forærede Sophus og mig en Æske med ti Ki
nesiske Salonfyrværkerier i, saa at vi hver fik fem, og vi har
morskab af at brænde en af engang imellem. I Middags var jeg
ude at løbe paa Skøiter paa Kjærs Park, hvor der er god Is bode
til at bære og løbe paa. Det er kjedeligt at vi nu faaer Frosten
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(20/12) ... Det er kjedeligt at det hver Nar fryser saa stærkt.
Inat har det frossen 101/? Grad Herr Leth bekjendtgjorde imorges at det havde frossen saa meget som jeg her har skrevet. ...
Jeg har intet Frimærke sat paa da Her Skovsbo for noget siden
har sagt at vi nu ikke kunde faa flere Frimærker før Juul. Idag
blev storepark prøvet og fundet mer en sterk nok til at løbe paa,
jeg var derude mellem 11- og 12- og kan nu løbe temmelig
godt. ... Sophus har ikke tid til at skrive da han har Geographi
til i Eftermiddag. ... (Frederik)
Herlufsholm den 18de Januar 1871. Kjære Forældre! Idag kan
Du nok se at jeg ikke selv har skrevet uden paa Brevet det har
Sophus Falkenskjold (U.460) gjort skriver han ikke godt.-' Nu
efter Ferien er jeg kommen til at læse med Plum (D.1007) og
det gaaer mig daabelt saa godt som ellers vilde have gaaet. I
Søndags Aftes havde vi jo Trolle Bald og jeg morede mig udmerket spiste Kager fra Klokken 12—1 det vil sige med Mellem
rum jeg har 6 store over i mit Skab. ... Vi have holdt op med
at snitte da Du sagde ar vi kunde snitte i Januar Maaned med
da vi nu ikke havde snittet den sidste halve Maaned og skulde
betale for den hele Maaned naar vi kun havde snittet den halve,
desuden maa jeg hellere læse end snitte. ... (Frederik)

(20/1) ... I skulde hvide hvad for en Sjov vi hver Dag have
med at slages med Sne, naar Klokken omtrent er 12 samle vi os
paa Storepark og saa branfyre vi paa dem der gaa til Bordet
ogsaa Lærerne nemlig Her Bøje og Damborg igaar slog jeg hatt
af Herr Bøje. ... (Frederik)
(3/2) ... I skulde bare hvide hvor fut Rectoren er i denne Tid,
Idag havde baade anden og tredie Classe paa en Gan, Døren
ind til tredie Classe var lukket omtrent hele Tiden og da han
saa lukkede Døren op sad Vicefuxen og Læste morskab da blev
han endnu mere fut end han var, røi i ham gav ham varme
Vafler i ploralis (flertallet) saa han nok kunde mærke dem og
tog desuden Bogen fra ham. Igaar Eftermiddags havde vi Lov,
Ræder kom gaaende ganske rolig ind i Vestibulen hvor en del
var samlede og paa en Gang rev han istedetfor Lovsedlen Dag-

bladet op af Lommen svingede den i Luften og raabte Lov, saa
gjorde alle vi andre et frygteligt Spektakkel da det var den Dag
hvorpaa vi helst vilde have Lov da Solen skinnede saa dejligt.
I søndags var Rundin i Vordingborg og maatte blive der om
Mandagen da Toget hele Søndagen laa og rodede og kunde ikke
komme ud af den. ... Igaar Aftes legede vi Røvere, vi vare fire
Røvere og hver Gang Soldaterne havde fanget os kom Herr
Schovsbo og lukkede os ud som vi vare meget glade for. ... Paa
Mandag otte Dage skal vi have Halvaars examen vi repetere
allesammen stærkt til den. ... I Nimadskvarterct igaar sad jeg
i mit Skab og spiste min Nimad saa kom Musin ind og jagede
de andre ud, det er nemlig hans Expedisjon, men jeg sad i mit
Skab og lo af ham og sagde ganske høit påsers efter ham han
sagde nemlig idet han kom ind af Døren: »Hvad vil I her inde
ud med Jers« og medens han stod i Døren sagde han: »Påsers
Passers«. Da han var gaaet gik jeg og nesten alle Kamrets be
boere ud af deres Skabe og sade nu i Ro og Mag inde paa Kam
ret og spiste. Nu har jeg ikke mere at skrive om og vil slutte
med mange kjerlige Hilsner til Alle fra Eders hengivne Søn
Frederik Lehmann-Weber.
(8/2) ... Det Brev som vi fik iaftes den 7de kom helt uventet
da vi troede at det var umuligt at der kunde komme Post i et
saadant vejr da der har fuet Snedriver paa 2 Alen sammen; og
Priors Fader der var her i Søndag ikke har kunnet komme til
Kjøbenhavn endnu; her har gaaet Tog med to Locomotiver for
for at bane Vejen men efter dem er den igjen fyet sammen. Vi
har faaet en ny Lære, som hedder Herr Skebye, han har et Hovet
som kan sammenlignes med Maanen naar hans Haar er nogle
af dens Straaler, man seer aldrig et Smil paa hans Kind, han er
frygtelig streng, vi have ham i Latin. ... Igaar var der en stor
Sorg paa Herlufsholm, nemlig da Holtens (U.43O) Fader fra
Viborg er død. Om Morgenen gik han og talte om hvorledes
han skulde komme hjem i Fastelavnen da han havde faaet Lov
af Rector da hans Fader laa meget syg af Gigtfeber, han ynskede
at han havde en Tjender til at følge sig; om Middagen kom der
Thelegram til Rectoren at Holtens Fader var meget syg og ikke
kunde leve. Holten blev kaldt over til Rectoren da han nu maatte

Personalia
Cand. polyt. Ivar Reedtz-Thott
(’42) skrev i et læserbrev, der
bragtes af BT den 8. december
1979, at man ikke kan beskatte
et hovederhverv — landbruget —
med formueskatter af fiktive vær
dier, der er fastsat af staten, og
som intet har med erhvervets af
kast at göre. Reedtz-Thott beteg
nede de formueskatteændringer,
der blev foreslået som led i den

meget omtalte helhedsplan, som
konfiskation.
1 Berlingske Tidendes »erhvervs
debat« beskæftigede godsejer, ci
viløkonom Bernt Johan Collet
(’60) sig den 6. december 1979
ligeledes med ændringerne i for
muebeskatningen, og fandt det
nødvendigt at understrege, at fa
vorisering af eksporterhvervene er

rejse hvad Tid han vilde, og medens han var derovre kom der
en anden Thelegram at han var død. Imorges klokken 5%
rejste han og en af Tjenerne (Jens) fulgte ham paa Skolens Reg
ning. Holten er meget bevæget han græd hele Dagen igaar og
natten med istedetfor at sove. Det bliver morsomt at see Dig
i Kjøbenhavn dersom Du nu bare kan komme der ind. Faste
lavnsferien begynder Løverdagen den 18de Februar klokken 5
og ender Tirsdagen den 21de klokken 2. Det fryser meget stærkt
her ovre i denne Tid. I denne Maaned har jeg forbedret mig
meget og været det bedste jeg endnu har været her paa Herlufs
holm, men er dog Fux jeg har kun manglet % i at have Tg
i Hovcdcarakter har 34% i pueng. Løverdagen den Ilte Februar
begynder Halvaarsexamen vi skal have alle Skriftlige Fag og af
Mundtlige kun Fransk Religion og Historie. I denne Tid har
4de 5te Kasse travlt med at Dænge de tre nederste Kasser, de
bære sig saaledes ad at de lave et Hul i Sneeen paa en Mands
længde, deri skal vi lægge os og saa bliver der kastet Sne over
saa at vi aldeles ikke kan sees naar di andre saa raaber op skal
vi rejse os op ob løbe alt hvad vi kand og saa har hver Mand
tre Snebolde som han kaster paa os. ... (Frederik)
Jeg vil bede Eder hurtigst muligt at sige os bestemt om vi
maa komme til Kjøbenhavn i Fastelavnsferien.

(14/2) ... 1 denne Tid har vi Halvaarsexame og det gaaer mig
meget bedere end jeg havde ventet, jeg fik for Exempel 4? i
Fransk, hvor jeg havde ventet 2x eller 3?. Natten mellem Løver
dag og Søndag frøs det ogsaa imellem. 191/2 og 20 Grader er
det ikke en rædsom Kulde det er vidst det stærkeste Du nogen
sinde har oplevet Fader. ... Vi komme til at more os ligesaa
godt her som i Kjøbenhavn, da vi komme til ar slaae Katten af
Tønden og andre Løjer. ... I Onsdags eftermiddag var jeg i
Snudetag med Alfred Hertz (U.451) og mulede ham ordentlig
igjennem. Vi have det rigtig godt her ovre og vi more os rigtig
godt i Fastelavnen vi faae lov til at ligge til klokken er otte om
Morgenen, vi faae 24 sk til Sollepenge. Jeg har lavet mit Skab
saa dejligt at jeg kan sidde der og sove om Aftenen. ... (Frede
rik)
Fortsættes i nr. 30.

det, der skal til — ikke forøget
beskatning af erhvervene.

Det er ikke kun i »Syddanmark«,
der er problemer med økonomien.
Lagmand Atli Dam (’52) kon
kluderede i sin nytårstale, at 1979
har været et år, hvor færingerne
har reduceret deres forbrug. Lag
manden fandt, at Færøernes pro
blemer med betalingsbalance og
inflation kun kan løses ved gen
nemførelse af fælles og socialt
afbalancerede initiativer.
Søren Engel (’

), der er direktør

for elektronikfirmaet Vitrohm,
udtalte sig til Berlingske Tidende
den 3. januar 1980 om konkur
renceproblemerne, som elektro
nikindustrien har i forhold til
virksomheder i lavtlønslande. Sø
ren Engel mente, at danske elek
tronikfirmaer ved etablering i
lavtlønslande kan opnå en ind
tjeningsforøgelse, der vil føre til,
at flere ingeniører kan ansættes i
de danske firmaer til forskning
og udvikling. — Søren Engel af
gik ved årsskiftet som formand
for elektronikfabrikantforeningen.
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Civilingeniør, HD, Klaus Aarup
(’51) er ved årsskiftet tiltrådt som
chef for Teknologisk Instituts
største afdeling — Automatise
ringsteknik.
Jesper Halskov (’70) er blevet
ansat som edb-chef hos Danavox
i København. Forud for ansættel
sen har Jesper Halskov beklædt
et tilsvarende embede hos Søren
T. Lyngsø.

Christian Godfred de Dompierre
de Jonquiérés (’68) er den 11.
juni 1979 blevet beskikket som
advokat.

Direktør Preben Uldall (V’27)
er i januar 1980 afgået ved dø
den. Preben Uldall var en af pio
nererne inden for eksport af dan
ske landbrugsmaskiner, og var i
en længere årrække direktør i
Kongskilde Maskinfabrik A/S,
Sorø. Fra 1965 var Preben Uldall
direktør i Øernes Maskin-Export
A/S.

Bladet Svensk Bokhandel 28/1979
bragte et fotografi af bogforlæg
geren Adam Helms (’23), der ses
siddende på en blomsterkasse
uden for nogle lokaler, der be
nyttedes til udstilling af bøger ud
givet af feministiske bogforlæg
gere i Europa. Adam Helms var
blevet udvist fra udstillingen,
fordi hans tilstedeværelse ikke
kunne tolereres af de meget en
gagerede kvindelige forlæggere.
Adam Helms kompagnon, Solveig
Nellinge, måtte så alene repræ
sentere forlaget Trevi.
Advokat Kurt Møller (’38) fik
omfattende og venlig omtale i avi
serne, da han den 6. november
1979 fyldte 60 år. Fødselsdagen
fejredes bl.a. med en reception i
Idrættens Hus. Uanset Kurt Møl
ler forlod formandsstolen i Dansk
Idrætsforbund i 1978 har han
stadigvæk den for tiden meget
krævende post som formand for
Danmarks olympiske Komite, og
er i den sammenhæng travlt be
skæftiget med at formulere komi
teens holdning til eventuel delta
gelse i Olympjaden i Moskva i
sommeren 1980.
Redaktør Sven Tito Achen (’40)
havde i januar 'T980 seks udsen
delser i Sveriges Radio om »Far
vernes Symbolik«.

Læge, dr. med. Philippe Grand
jean (’68) er blevet ansat som af
delingsleder i Miljøstyrelsen.
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Flere kollegier i Danmark har en
dårlig økonomi, som i nogle til
fælde skyldes kollegianernes huslejeboykot. I november 1979 satte
boligminister Erling Olsen Øre
sundskollegiet under administra
tion og udpegede advokat Jan
Trier (’58) som midlertidig for
retningsfører. Trier fortalte i dag
bladet Politiken den 25. novem
ber 1979 om, hvorledes ikke ind
betalte huslejer vil blive inddre
vet, herunder at man ved dom vil
sikre sig 20 års forældelsesfrist,
hvis skyldnerne ikke kan ud rede
res tancerne.

Dagbladet Politiken bragte den
2. januar 1980 en anmeldelse af
bogen »Esbjerg — et tyngdepunkt
i det tyske vestkystforsvar 1940—
1945«, skrevet af Ulrich Holstein
(’69). Der er ifølge anmelderen
tale om den første samlede rede
gørelse for tyskernes planer om
at forsvare Jyllands vestkyst mod
allieret landgang under Den an
den Verdenskrig.

Fhv. amtslæge J. A. Jørgensen
(’16) er den 8. oktober 1979 af
gået ved døden, 81 år gammel.
Flere gammelherlovianere er flit
tige foredragsholdere. Eksempel
vis har direktør Mogens Schlüter
(’37) i juni 1979 foredraget ved
»West- und Süddeutscher Ver
band für Altertumsforschung «’s
årsmøde i Nördlingen, Sydtysk
land, om danske glasværker i Re
næssancen, og senere — i septem
ber 1979 — holdt foredrag om
rekonstruktion af det ottekantede
Passglass fundet i danske glas
værker fra Renæssancen, ved den
8. »Congress og the International
Association for the History of
Glass« i London. Mogens Schlü
ter har iøvrigt omredigeret og be
arbejdet 3- udgave af værket
»Dansk Glas 1825—1925«, som
Schlüter har skrevet sammen med
Alfred Larsen og Peter Riismøller.

Berlingske Tidende, at ørkenernes
march er det alvorligste miljø
problem, verden står over for i
dag. Jens Høgel anførte, at der
hvert år opsluges 60.000 kvadrat
kilometer af jordens opdyrkelige
overflade af ørkenen, og føjede
til, at der hvert år resten af det
20. århundrede behøves 500 mill,
dollars blot for at standse ørke
nernes march.

Landsretssagfører Jørgen MazantiAndersen (’45) gav i december
1979 udtryk for, at det af rege
ringen fremsatte forslag om at
flytte rentefradraget fra et fra
drag i indkomsten til et fradrag
i skatten er en grov krænkelse af
de danske retsprincipper. Samti
dig udtalte Mazanti-Andersen, der
er formand for Advokatrådets
skatteudvalg, at regeringsforslaget
vedrørende skærpelse af beskat
ningen af kapitalpensioner var
stødende, fordi skærpelsen skulle
have tilbagevirkende kraft.
Civilingeniør Bernt Johan Collet
(J(M) anførte i et indlæg i Berlingske Tidende den 22. januar
1980, at en hel del mennesker i
Danmark vil kunne opleve at
skulle betale mere end 100 pct.
af deres indkomst i skat. Collet
præciserer, at der er tale om per
soner med indtægter, der er rela
tivt små i forhold til den formue,
som deres erhvervsmæssige pro
duktionsanlæg er opført til.
Oberst Niels Erik Alling Møller
(’41), der er chef for Hærens
Officerskole på Frederiksberg Slot,
var primo november 1979 vært,
da 9 officerer besøgte skolen i for
bindelse med deres 50 års jubi
læum som officerer.
Afdelingsleder Klaus Ferdinand
(’44) er indtrådt i Statens Huma
nistiske Forskningsråd.

En foreteelse, der normalt altid
vækker omtale i nyhedsmedierne,
er de kulturministerielle indstil
linger om ydelse til kunstnere.
Forfatteren Sven Holm (’58) er
blandt de kunstnere, der af mini
steriet er indstillet til en livsvarig
ydelse på omkring 45.000 kr. om
året, har Berlingske Tidende op
lyst den 28. januar 1980.

Arkitekt Tobias Ritzau (’26) og
hans familie stod for to succes
fulde arrangementer den 5. og 6.
januar 1980: Kirkekoncerten Hel
ligtrekongersaften i Tybjerg kir
ke, og den norske matiné 6. ja
nuar på Holløse Mölle. Ved den
norske matiné bidrog Tobias Rit
zau bl.a. med læsning af H. C.
Andersens eventyr om de norskes
besøg i »Elverhøj«.

Cand. jur. Gregers Juel (’54) er
pr. 1. september 1979 ansat som
kredsfuldmægtig ved arbejdstilsy
net i Århus.

Civilingeniør Jens Høgel (’52)
udtalte den 2. november 1979 til

Overlæge, dr. med. J. Vraa-Jensen
(III ’54) er af indenrigsministe

riet meddelt tilladelse til at være
tilknyttet Løvens Kemiske Fabrik,
Ballerup, og tilladelsen gælder
indtil 1. november 1984.

Godsejer, greve Preben Ahlefeldt
Uturvig (’55), Tranekær, har be
sluttet at sælge et halvt hundrede
huse, som Tranekær gods ejer i
Tranekær by med henblik på at
skaffe kapitaltilførsel og dermed
lette rentebyrden i forbindelse
med nogle store investeringer.
Bestyrelsen for F. L. Smidth &
Co. A/S har pr. 1. januar 1980
bl.a. udnævnt prokurist, civil
ingeniør Finn D. de la Cour (’41)
til underdirektør.
»Vi bruger også .... telefoner«
var overskriften på radioens dag
lige forbrugerudsendelser den 22.
og 23. januar 1980. Udsendelser
ne, der navnlig drejede sig om
den stigende efterspørgsel efter de
nye trykknaptelefoner, formede
sig som to samtaler med KTAS’s
informationschef John Hjarsø
(’52). John Hiarsø kunne sam
tidig berette om taksterne for ud
skiftning af telefoner og udgifter
ne, der løber på ved nytilmelding
som telefonabonnent.

Afspændingsfysiologen Lily Forch
hammer, der var enke efter pro
fessor Jørgen Forchhammer (’92),
er den 4. november 1979 afgået
ved døden.

Århus Turistforening vil forsøgs
vis etablere en ordning, hvorefter
man kan bytte sig til ferieophold
i andre menneskers sommerhus
eller lejlighed, hvis man stiller sit
eget til rådighed til samme for
mål. Turistchef Søren HempelJørgensen (IV ’53) fortalte nær
mere herom i Politiken den 21.
januar 1980.
Henning Friis (’30) har tilsyne
ladende flere aktiviteter i gang
i dag end i tiden før han i efter
året 1979 trak sig tilbage som
direktør for Socialforskningsinsti
tuttet. I tidsskriftet »Danske
kommuner«
fortalte Henning
Friis den 27. december 1979 om
sine nye, spændende opgaver.
Fhv. professor, dr. theol. Børge
Diderichsen (’24) er blevet ud
nævnt til ridder af 1. grad af
Dannebrogsordenen.
Klaus Ferdinand (’44) har i fest
skriftet »Venner af Prins Peter«
bidraget med en afhandling om
nomadebasarer i Central-Afgha
nistan.

