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LOVIANE SAMFUNDE

5 7. ARGANG NUMMER 28 DECEMBER 1979

GLIMMINGEHUS er opført af den danske lensherre 
Jens Holger Ulf stand og Herluf Trolles faster, 
Margrethe.
Fra de to nedstammer en stor 
del af Herlufsholms forstandere, 
og bl.a. med henvisning til 
disse familiebånd beviser Holger Tillisch (’40) nu, 
at det ikke passer, når 
den officielle historieskrivning 
hævder, Gregers Juel 
var den sidste forstander 
»... af Stifternes Slægt..« 
Læs side 299.
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Sådan danses

På utallige opfordringer bringes her en fuldstændig gennemgang 
af Les Lanciers, skridt for skridt. For de fleste herlovianere vil 
musikken automatisk tone fem for øret ved gennemlæsningen af 
vejledningen, og der skulle således være gode muligheder for at øve 
sig lidt hjemmefra inden Trollefesten den 12. januar.

Vejledningen er beskrevet fra herrens standpunkt.

1. par har ryggen til musikken, 2. par 
overfor, 3. par til højre og 4. par til ven
stre.

Første tur:
To par ad gangen: 1. og 2. par to gange, 
3. og 4. par to gange.

Kompliment for egen dame.
7. 1. og 2. par frem til midten, kort 

kompliment, tilbage.
2. Atter begge par frem, rundt med 

modpartens dame ved højre hånd.
3. 1. par frem, gennem 2. par til dettes 

plads. Tilbage uden om 2. par til 
egen plads.

4. Alle fire par: Skridt til venstre, kom
pliment, skridt til højre, kompliment, 
begge gange for damen til venstre. 
Rundt med hende (venstre hånd), på 
plads.

3. Dernæst det samme, dog med 2. par 
gennem 1. par først.
Og derpå 3. og 4. par tilsvarende to 
gange.

Anden tur:
To par ad gangen: 1. og 2. par to gange, 
3. og 4. par to gange.

Kompliment for egen dame.
7. 1. og 2. par frem til midten og til

bage.
2. Begge herrer skridt til højre, damen 

i en bue ind foran, kompliment.
3. Begge par: Damen og herren først 

1 chassé til højre, derpå 1 til ven
stre, fulgt af chassé rundt ved højre 
hånd, hvorved

Bieters

4. herrerne ender hos sidedamerne til 
venstre, damerne hos sideherrerne til 
højre, så at de to derved fremkomne 
rækker kan danse med hinanden og 
tilbage med chassé og hop.

3. 1. og 2. par frem til egne partnere, 
rundt ved højre hånd, på plads. Sam
tidig 3. og 4. par tilsvarende rundt 
på egen plads.

6. Det samme. Derpå 3. og 4. par det 
samme (to gange).

Tredje tur (Dametur):
To par ad gangen: 1. og 2. par to gange, 
3. og 4. par to gange.

Kompliment for egen dame.
7. Damerne fra de to par, som danser, 

frem til midten, 1 chassé og 2 skridt.
2. Herrene slutter op. Kompliment.
3. De to sidste damer ind til midten, 

de fire damer drejer 14 til venstre, 
højre hænder samlet til midten.

4- De fire herrer 14 til højre, venstre 
hånd i damens venstre hånd.

3. Damerne rundt med chassé, herrerne 
chassé på stedet.
Når modparrets dame kommer, rundt 
med hende (venstre hånd).
Dernæst som før; når egen dame 
kommer, rundt med hende, på plads.

6. Det samme. I alt fire gange.

Fjerde tur (Visitrur):
To par ad gangen: 1. og 2. par to gange, 
3. og 4. par to gange.

Kompliment for egen dame.

/. 1. par visit og kompliment hos 3. par. 
2. 1. par videre, tilsvarende hos 2. par. 
3. Med venstre hånd om damens ven

stre hånd, højre hånd på hendes 
højre hofte sendes hun til venstre, 
selv danser herren til højre. Chassé 
og kryds foran. Modparret det sam
me.

4. Overfor modparrets dame to gange 
krydsetrin. Derefter damerne til høj
re, herrerne til venstre til oprindelig 
modstilling, krydsetrin.

3. Gennem modparret (højre hånd), 
rundt med egen dame (venstre 
hånd) til modparrets plads. Det sam
me, tilbage til egen plads.

6. I alt fire gange.

Femte tur (Møllen):
Alle par hele tiden.

Kompliment for egen dame.
7. Straks (!) rundt i kæde, herren går 

mod venstre (begynder med venstre 
hånd og højre fod), damen det sam
me mod højre.
På modsat plads møder herren egen 
dame, kompliment.
Derefter videre i kæde, rundt med 
damen, på plads, kompliment.

2. Opstilling parvis bag hinanden: Fø
rende par gør omkring, dets modpar 
bliver stående, sideparrene ind imel
lem.
Parrene er førende i nummerorden.

3. Som i 4. tur, pkt. 3., herrerne fører 
damerne til venstre og går selv til 
højre, krydsetrin, chassé tilbage, 
krydsetrin.

4. Herrerne i række rundt til venstre, 
damerne do. til højre.

3. Når rækkerne mødes, skilles parrene 
atter, og de to rækker af herrer og 
damer danser mod og derefter fra 
hinanden, hvorpå der gøres klar til

6. Møllen. Rundt 2 gange, ende på egen 
plads

7. Kæde (pkt. 1.). Straks (l) 
Det hele fire gange.

8. Klap.
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»... af Stifternes Slægt...«
Opgør med en fabel om Herlufsholms nyere forstandere

Af Holger Tillisch (’40)

OM generalløjtnant Gregers Juel, der var 
skolens forstander 1727—31, er det jo 
sagt, at han var den sidste forstander af 
stifternes slægt.

Kilden til denne påstand ser ud til at 
være Hans B. Melchiors »Historiske Ef
terretninger om den frie adelige Skole 
Herlufsholm«, trykt første gang 1822. 
Her finder man den på side 193 — uden 
kildeangivelse. Bogen blev genudgivet 
under titlen »Historiske Efterretninger 
om Herlufsholms Stiftelse« i 1865, med 
stoffet fra tiden efter 1788 omarbejdet 
og suppleret men den øvrige tekst uæn
dret, således at påstanden om Gregers 
Juels efterfølgere genfindes (side 120). 
Den er siden blevet næsten fast tilbehør 
til emnet Herlufsholms forstanderrække, 
hvad enten det behandles i skrift eller 
tale.

Til en større offentligheds kundskab 
kom den gennem håndbogslitteraturen, 
således J. P. Traps »Statistisk-topogra- 
phisk Beskrivelse af Kongeriget Dan
mark« og Salmonsens Konversationslek
sikon, hvor arkæologen Carl Neergård 
tog den med i sin artikel om Herlufs
holm. Begge steder anføres Hans B. Mel
chiors bog i litteraturfortegnelsen.

At påstanden ikke kan tages helt efter 
bogstaven, aner man allerede ved læs
ning af leksikonartiklen, hvor alle for
standerne fra Gregers Juel til trykkeåret 
nævnes. Man læser da, at nummer to 
efter ham var Otto Thott, hvis slægtskab 
med Herluf Trolle var åbenbart, da den
nes farmoder jo var en Thott, og at for
standerposten ved redaktionens slutning 

beklædtes af K. T. T. O. Reedtz-Thott, 
hvis forbindelse med Trolleslægten også 
måtte formodes.

I en tale kort efter sin tiltræden som 
forstander i I960 hentydede Axel 
Reedtz-Thott med god grund til denne 
misforståelse, idet han redegjorde for en 
af de måder, hvorpå slægten Thott var 
forbundet med både Herluf Trolles og 
Birgitte Gøyes slægt, og konkluderede, at 
Gregers Juel dog altså ikke skulle blive 
den aller sidste.

Poul Kierkegård 
modificerede påstanden
Skolens daværende rektor, Poul Kierke
gård. der har skrevet artiklen om Her
lufsholm til udgaven 1963 af »Danske 
Slotte og Herregårde« fra Hassings For
lag, giver da også her påstanden en mo
dificeret formulering. Efter omtalen af 
Gregers Juels død hedder det: »Hermed 
ender foreløbig rækken af forstandere af 
stifternes slægt« (fremhævet af mig). 
Der følger så en bemærkning, som også 
forekommer hos J. P. Trap, om at efter
følgeren, J. L. Holstein, senere blev præ
sident for Danske Kancelli, og at i mere 
end hundrede år fremover var da kan- 
cel lipræsidenterne tillige Herlufsholms 
forstandere. Det antydes altså hermed, at 
stifternes slægt i denne periode konse
kvent tilsidesattes til fordel for den til 
nehver tid fungerende kancellipræsident. 
Senere i artiklen nævnes udtrykkeligt 
K. T. T. O. Reedtz-Thotts slægtskab med 
Birgitte Gøye.

Heller ikke denne for så vidt yderst 
plausible version er dog holdbar. Den 
forudsætter jo, at i det mindste J. L. Hol
stein. Gregers Juels foran omtalte nær
meste efterfølger, ikke var af stifternes 
slægt.

Det var han imidlertid, og derfor var 
det i hvert fald ikke Gregers Juel, der 
døde som den foreløbig sidste.

J. L. Holstein var for det første be
slægtet med Herluf Trolle i første side
linie, altså efterkommer af hans forældre, 
hvilket jo er det nærmeste, man kan 
komme en barnløs person genealogisk. 
Som vi senere skal se, nedstammede han 
nemlig gennem sin moder fra en søster 
til historieskriveren Arild Huitfeldt, der 
var forstander 1583—1609 og søstersøn 
af Herluf Trolle.

For det andet giftede han sig ind i 
Birgitte Gøyes slægt — oven i købet ved 
at ægte en søsterdatter af forgængeren, 
Gregers Juel, nemlig Hedevig Vind, der 
ligesom sin onkel nedstammede fra Bir
gitte Gøyes farbroder, Henrik Gøye til 
Gissel feid, død 1533.

Hans udnævnelse til forstander var 
altså ikke på nogen måde et brud med 
fortiden. Vi må tværtimod gå ud fra, at 
det er Gregers Juel selv, der har gjort 
sin indflydelse gældende for at få ham 
som efterfølger og dermed bevare for
standerskabet i sin del af slægten. Og at 
han også selv lod sig efterfølge af et 
medlem af stifternes slægt, ved vi alle
rede. Hans efterfølger blev Otto Thott.
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Blot en fabel
Påstanden om Gregers Joels efterfølgere 
ser med andre ord od som en fabel af 
den slags, der går videre fra slægtled til 
slægtled, blot fordi det ikke falder nogen 
ind at undersøge dem.

Når den har vondet tiltro, skyldes det 
nok ikke så meget selve Hans B. Mel
chiors fremstilling, der er lidet overbevi
sende. Forstandernes genealogi er givet 
ikke den side af Herlufsholms historie, 
der har opslugt ham mest.

Han beretter kort og godt, at da der 
ikke efter Gregers Joels død meldte sig 
eller fandtes nogen slægtning af stifterne, 
fandt man i stedet J. L. Holstein; men 
der er hverken anført nogen kilde til 
eller begrundelse for hans antagelse om, 
at man ikke i J. L. Holstein fandt en 
slægtning af stifterne.

Bogen blev jo til i forfatterens tid som 
lærer på Herlufsholm, og det må være 
papirerne der, han bygger på. Det er 
sværr at forestille sig, at der mellem dem 
skolie være noget positivt indicium for 
J. L. Holsteins valg som ikke-slægtning 
og i mangel af egnede eller villige slægt
ninge; men der er det negative indicium, 
at medens genealogisk materiale forefin
des om forstandernes slægtskab med stif
terne op til J. L. Holstein — benyttet af 
forfatteren ved hans omtale af disse for
standere — er der intet om ham og hans 
efterfølgere.

Der var åbenbart heller ikke blandt 
skolens beboere på den tid nogen for
nemmelse af, at de nyere forstandere var 
af stifternes slægt.

Da dertil kommer det meget stærke 
positive indicium, at J. L. Holstein var 
den første immigrant blandt forstanderne 
(han var født i Mecklenburg), må det 
have set ud for forfatteren som en rime
ligt sikker slutning, at han også var den 
første udenfor stifternes slægt.

En genealogisk undersøgelse af spørgs
målet havde næppe været mulig. Uden

for Geheimearkivet, hvis genealogiske 
samlinger var utilgængelige for en ama
tørhistoriker som Hans B. Melchior, 
fandtes den gang ikke anvendelige hjæl
pemidler til sådanne undersøgelser, hvis 
det ikke lige drejede sig om fyrstege
nealogi. Det eneste, han måske kunne 
have gjort, var at spørge hos sin forstan
der, F. J. Kås; men dertil var vel hverken 
hans tvivl eller hans interesse i spørgs
målet stor nok.

Kancellipræsidenter 
og f orstandere
Det, som har overbevist eftertiden om 
rigtigheden af hans påstand, er helt givet 
det påfaldende sammenfald mellem for
standere og kancellipræsidenter, som også 
rektor P. Kierkegård er inde på i sin ar
tikel, og som strakte sig fra og med J. L. 
Holstein og enevældstiden ud — altså ud 
over Hans B. Melchiors egen tid. Disse 
forstandere — til og med P. C. Stemann 
— kan umuligt have været af stifternes 
slægt, skulle man synes, thi vi kan jo 
ikke antage, at alle periodens kancelli- 
præsidenter blev valgt mellem Herluf 
Trolles og Birgitte Gøyes slægtningen.

Det blev de selvfølgelig ikke. Men de 
blev heller ikke alle sammen forstandere 
for Herlufsholm, sådan som man kan få 
indtryk af gennem rektor P. Kierkegårds 
formulering. I løbet af denne tid var der 
trods alt fire perioder, hvor posterne som 
forstander og kancellipræsident var på 
forskellige hænder; og kun tre af de i alt 
seks forstandervalg indenfor perioden 
faldt på en siddende eller tiltrædende 
kancellipræsident. De øvrige tre forstan
dere blev ganske vist alle senere kancelli
præsidenter, men her valgte man altså 
Herlufsholms forstandere til kancellipræ
sidenter og ikke omvendt.

Selvom dette vitterligt er et mærke
ligt sammentræf, forklares det dog til 
dels ved, at man efter successen med J. L. 
Holstein som forstander gjorde det til en 

regel at vælge hans efterfølgere indenfor 
den kreds af statsadministratorer, han 
kom fra, og hvorfra kancellipræsidenter
ne også rekrutteredes. Vi kan altså ikke 
med sikkerhed fra dette sammenfald 
slutte noget om, hvorvidt man efterhån
den ophørte med tillige at vælge dem 
indenfor stifternes slægt, som allerede da 
var ret talrig.

Til gengæld er hjælpemidlerne til 
adelsgenealogiske undersøgelser i dag så 
gode og let tilgængelige, at selv en ukyn
dig med største lethed kan opklare dette 
spørgsmål.

Han døde aldrig
Hvarnår døde da — faktisk — den fore
løbig sidste forstander af stifternes slægt?

Svaret er, at et sådant dødsfald i virke
ligheden ikke kan siges nogen sinde at 
være indtruffet.

For en enkelt af Gregers Juels efter
følgere, nemlig C. C. Hall, forstander 
1856—63, kan vi øjensynligt ikke antage 
nogen slægtsforbindelse til stifterne. Han 
er imidlertid en isoleret undtagelse, da 
hans efterfølger, K. T. T. O. Reedtz- 
Thott, jo atter var slægtning af stifterne. 
Det vil da ikke være berettiget at kalde 
hans forgænger »den foreløbig sidste« 
af disse. Dertil kommer, at han var en 
undtagelse, der kom til at bekræfte reg
len, idet hans kandidatur gav anled
ning til skarpe reaktioner fra en kreds 
af stifternes slægtninge, som krævede 
slægtens eneret til posten respekteret. 
Vi skal senere vende tilbage til denne 
episode.

For endnu en, P. C. Stemann, forstan
der 1827—51, lader slægtskabet sig ikke 
dokumentere gennem de foreliggende 
kilder; men det kan sandsynliggøres, at 
han i hvert fald har været anset for — 
og selv anset sig for — en slægtning af 
Herluf Trolle. Hans udnævnelse blev da 
heller ikke mødt med nogen protest fra 
slægtninge af stifterne.
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Endelig gælder det for en, Cbr. Brandl, 
forstander 1788—1805, at han ikke vides 
at have været i slægt med nogen af stif
terne, men at han, som J. L. Holstein, 
var gift ind i deres slægt. Dette forhold 
er tiden præcedens fra Rigsrådets udnæv
nelser; det udgør på den anden side in
gen tilsidesættelse af kravet om slægt
skab, da man må siges at tilhøre samme 
slægt som sine eventuelle børn — altså 
også ægtefællens. Et muligt fortilfælde 
har vi da også i J. L. Holstein, der var 
tilknyttet stifternes slægter både ved fød
sel cg ægteskab, men hvis udnævnelse 
måske rent slægtsmæssigt mest har været 
begrundet med hans ægteskabelige til
knytning, som var den, der forbandt ham 
med forgængeren.

Med disse forbehold — der alle angår 
isolerede tilfælde — gælder det, at Gre
gers Juels efterfølgere, ganske som han 
selv og hans forgængere, har været af 
stifternes slægt.

Udvælgelsen af 
genealogisk stof

Før de enkeltes slægtskabsforhold gen
nemgås, skal jeg bemærke, at det ikke 
har været hensigten at udrede samtlige 
deres påviselige genealogiske forbindel
ser til stifterne. Det ville være ganske 
uoverkommeligt. Der er naturligvis kun 
medtaget slægtskab af mindst samme 
nærhed som det fjerneste, vi finder i 
rækken før J. L. Holstein, og det vil sige 
slægtskab i første eller anden sidelinie — 
nedstamning fra forældre eller bedstefor
ældre til stifterne.

Selv en redegørelse for sådanne slægt
skaber kræver dog, hvis den skal være 
udtømmende, langt mere omfattende 
undersøgelser, end jeg har kunnet på
tage mig her. På den anden side vil det 
være misvisende at nøjes med et enkelt 
tilfældigt slægtskab for forstandere som 
f.eks. OttoThott eller Hans Rosenkrantz, 
der er beslægtet med stifterne på mang

foldige måder. Jeg har da valgt den mel
lemvej at medtage de erkendte slægt
skabsforbindelser til stifterne, som giver 
sig af forstandernes indbyrdes slægtskab, 
således at fremstillingen kan forkortes 
ved henvisninger til forgængere men 
alligevel vil give et rimeligt indtryk af de 
enkeltes grad af slægtskab med stifterne.

De enkelte forstandere
Når slægtskaberne opgøres i en slags 

facit for nogle af forstanderne, udtrykker 
dette altså ikke nødvendigvis de pågæl- 
dendes totale påviselige slægtskab med 
stifterne, men resultatet af den valgte 
undersøgelsesmåde.

Af hensyn til pladsen medtages kun de 
slægtsnavne, personer og årstal, som er 
nødvendige for, at man nogenlunde let 
kan gå oplysningerne efter i de genealo
giske håndbøger. Det vil være en fordel, 
hvis nogle af de genealogisk interesse-

Glimmingehus, som Herluf Trolles onkel 
og forgænger som admiral, Jens Holger- 
sen Ulf st and, lagde grundstenen til i 
1499, — året efter at han havde giftet sig 
med Herluf Trolles faster, Margrethe. 
Pra disse første beboere af borgen ned
stammer mere end en trediedel af Her
lufsholms forstandere, fortrinsvis de 
nyere. Af Gregers Juels Ib efterfølgere 
er i hvert fald de 11, formodentlig de 
12 deres efterkommere; en af dem er 
forstander i dag. 8 af disse efterkommere 
nedstammer fra dem gennem forskellige 
søskende til Tycho Brahe, hvis mormo
der, Lisbeth Ulf stand, gift med Claus 
Bille, var deres datter.

rede læsere vil gøre dette, således at de 
fejl eller forglemmelser, der altid kan 
være i et så stort materiale, kan afhjæl
pes — i hvert fald i de eksemplarer af 
bladet, der antageligt bliver opbevaret på 
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skolen til supplering af det derværende 
stof om forstandernes genealogi.
For den første i rækken, Johan Ludvig 
Holstein, tiltrådt 1732, medtager vi kun 
hans eget slægtskab med Herluf Trolle, 
ikke hans hustrus med Birgitte Gøye, 
som er berørt foran.

Hans moder, Ide Friederica Joachima 
v. Biilotv, der tilhørte den gren af sin 
uhyre slægt, som genealogerne nu kalder 
»Wedendorff, tredie linie«, var sønne
datter af Anne Jacobsdatter Beck (1607— 
97), gift med ritmester Christian v. Bii- 
low til Ingelstadt. Hun var igen sønne
datter af Arild Huitjeldts søster, Kirsten 
Huitfeldt, gift med Lave Beck til Førslev 
(død 1607) og datter af Herluf Trolles 
søster, Ølle gård Trolle.

Ved hans død 1763 tiltrådte Otto 
Thott både som forstander og kancelli
præsident, og dermed fik skolen for 
anden gang en forstander, som vides be
slægtet med begge stiftere. Den første 
var hans grandonkel, Jørgen Rosen
krantz, forstander 1653—75.

Få slægter er så indgiftede i både 
Trolle- og Gøyeslægten som Otto Thotts. 
Hans nærmeste slægtskab med Herluf 
Trolle hidrører ikke fra, at dennes far
moder var en Thott; og blot gennem
gangen af hans slægtsforbindelser i før
ste og anden sidelinie er temmelig kom
pliceret.

Han var beslægtet med Birgitte Gøye 
i førse sidelinie ad to forskellige veje:

Dels var hans mormoder, Anne Ramel, 
anden hustru til kansleren Peder Reedtz 
(1614—64), en datter af Henrik Ramel 
og Margrethe Ottesdatter Skeel. Den 
sidstnævntes moder, Birgitte Lindenov, 
var igen datter af Margrethe Ottesdatter 
Rosenkrantz (født 1552), der var gift 
med Hans Johansen Lindenov til Fovslet 
cg datter af Birgitte Gøyes halvsøster, 
Ide Gøye, og handes mand, Otte Otte
sen Rosenkrantz til Næsbyholm.

Dels var hans farmoder, Dorthe Hol- 

gersdatter Rosenkrantz, søster til den 
nævnte tidligere forstander, Jørgen Ro
senkrantz. der tilhørte den såkaldte »Ro- 
senholmlinie« af slægten. Deres moder, 
Sophie Brahe, var datter af Mette Falks- 
datter Gøye, gift med Axel Brahe, en 
broder til astronomen, og datter af Bir
gitte Gøyes halvbroder, Falk Gøye.

Hermed nærmer vi os tillige Otto 
Thotts slægtskab med Herluf Trolle.

Ikke blot hans farmoders morfader, 
den lige nævnte Axel Brahe, men også 
tre af hans Øvrige tipoldeforældre var 
Tycho Brahes søskende. De var dels 
hans farfaders farmoder, Sophie Brahe, 
gift med Otte Thott (død 1588), dels 
hans morfaders morfader, Steen Brahe. 
hvis datter, Birgitte, var gift med hans 
moders farfader, Frederik Reedtz, og 
dels hans mormoders farmoder, Mar
grethe Brahe, gift med Christen Skeel til 
Fussingø (1543—95) og farmoder til 
Margrethe Skeel, gift Ramel, som er 
nævnt under den første Gøye-ane.

Moderen til denne søskendeflok på 
ialt 11, Beate Clausdatter Bille, var en 
datterdatter af ægteparret på Glimminge 
i Skåne, Jens Holgersen Vlfstand og Her
luf Trolles faster, Margrethe Trolle, der 
ægtede ham 1498 som hans anden hu
stru.

»Glimniingeparret«
Fra dette ægtepar, der for kortheds skyld 
fra nu af bliver omtalt som »Glimmin- 
geparret«, nedstammer en væsentlig del 
af forstanderne, således foruden Otto 
Thott, der altså nedstammer firfoldigt 
derfra, også de tidligere forstandere Jør
gen og Palle Rosenkrantz samt J. L. Hol
stein, som vi skal se det senere under 
omtalen af hans og Otto Thotts fælles 
slægtning, F. J. Kås.

For at godtgøre en forstanders slægt
skab med Herluf Trolle i anden side
linie vil det altså herefter være nok at 
føre hans slægt tilbage til en af Tycho 

Brahes eller hans moders søskende. Han 
nedstammer da fra Glimniingeparret og 
dermed fra Herluf Trolles faster, d.v.s. 
fra hans faders forældre.

Otto Thott var ved sin død 1785 for 
længst trådt tilbage som kancellipræsi
dent, og hans efterfølger som forstander, 
Joachim Otto Schack-Rathlou, skulle først 
blive det to år senere.

Et opbud af slægtsforbindelser til stif
terne som Otto Thotts, dobbelt i første 
sidelinie med Birgitte Gøye og firfoldigt 
i anden med Herluf Trolle, forudsætter 
selvfølgelig, at man tilhører en gammel 
dansk slægt. J. O. Schack-Rathlou var, 
som J. L. Holstein, af immigrantslægt, 
men dog også, som han, beslægtet med 
Herluf Trolle, omend i anden sidelinie.

Han var sønnesøn af Joachim Schack 
(1628—1700) og hans hustru, Dorothea 
Sophie Pedersdatter Seefeld, hvis moder, 
Margrethe Pallesdatter Rosenkrantz, var 
datter, ikke af den tidligere forstander 
Palle Rosenkrantz, men af en navne
broder til ham, der levede 1588—1654 
og var fra den linie af slægten, som kal
des »Øruplinien«. Også han nedstamme
de dog fra Glimmingeparret; hans far
moder, Margrethe Børgesdatter Ulfstand, 
var parrets sønnedatter.

J. O. Schack-Rathlou trak sig 1788, 12 
år før sin død, tilbage fra alle offentlige 
poster, også forstanderposten, og afløstes 
her samme år af Christian Brandt, der 
først året efter blev kancelli præsident.

Chr. Brandt den første 
uden påviseligt slægtskab 
med stifterne — bortset fra 
besvogring
Han var ikke uden slægtsmæssig tilknyt
ning til skolen, idet hans mormoder, 
Jytte Worm, gift Berregård, var søstei 
til Københavns biskop, Christen Worm, 
der udnævntes til medforstander sammen 
med J. L. Holstein 1732 men døde alle
rede 1737. Han og hans søskende var 
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igen datterbørn af Christen Bollesen 
Lnxdorph, ansat ved skolens styrelse un
der Jørgen Rosenkrantz. Nogen påviselig 
tilknytning til stifternes slægt har Chr. 
Brandt dog som nævnt ikke; men det 
kan skyldes, at hans slægt er mangelfuldt 
udforsket. Der foreligger således ingen 
stamtavle over hans farmoders moders 
slægt, v. Felden, der opnåede dansk adel
skab 1689. løvrigt er det påfaldende, at 
to efterkommere af C. Lnxdorph således 
figurerer blandt forstanderne. Han var 
af bondeslægt men gift med Maren 
Staphrophski, hvis farfader var immi
grant af russisk adel. Hun havde en bro
der med fornavnet Falk, der så at sige 
kun træffes hos Gøyerne og dermed nært 
beslægtede og stammer fra slægten Falk, 
som gennem Birgitte Gøyes farfaders 
moder, Ide Falk, bragte Gisselfeld til 
Gøyeslægten. Det er tænkeligt, at Maren 
Staphrophskis moder eller farmoder — 
begge ukendte — har stammet fra Gøyer
ne på Skærsø. der endte i stor fattigdom. 
Efterkommere af Falk Falksen Gøye fra 
Skærsø, død 1643, kendes således ikke.

Anderledes forholder det sig for Chr. 
Brandts hustru, Kirstine Charlotte Skeel, 
der var datter af Holger Skeel til Birkelse 
(1699—1764). Hun nedstammede i ren 
mandlig linie fra Christen Skeel og Mar
grethe Brahe, Tycho Brahes søster. Hen
des tipoldemoder i denne linie, Ide Jør- 
gensdatter Lunge, gift med Otte Skeel 
til Katholm (1605—44), var datter af 
Sophie Brahe, hvis forældre var Tycho 
Brahes broder, Steen og hans første hu
stru, Birgitte Ottesdatter Rosenkrantz 
(født 1555). Sidstnævnte var søster til 
Margrethe Rosenkrantz, gift Lindenov, 
nævnt under Otto Thotts første Gøye- 
ane og altså datter af Ide Gøye. Facit 
bliver altså slægtskab i første sidelinie 
med Birgitte Gøye og dobbelt i anden 
med Herluf Trolle.

Chr. Brandt beholdt, modsat sin for
gænger, forstanderposten til sin død, 6 

år efter at han tog afsked som kancelli
præsident. Han døde 1805 på skolen, 
hvor han afløstes som forstander af 
Frederik Julius Kås, der da allerede var 
kancellipræsident.

Også han var i slægt med begge stif
tere, — Birgitte Gøye i første sidelinie, 
da hans farmoder, Agathe Rodsteen 
Titnsdatter Banner, var sønnesøns sønne
datter af Anne Johansdatter Oxe, gift 
med Frantz Banner til Kokkedal, død 
1575, og søster til Albert Oxe, der var 
forstander 1573—77. Deres moder var 
Birgitte Gøyes helsøster, Mette Gøye.

Hans oldeforældre, Jörgen Grubbe 
Kås (død 1711) og Birgitte Sophie Sehe- 
sted, nedstammede begge fra Glimminge- 
parret, oldemoderen endog dobbelt. For 
det første var hun datterdatter af Otto 
Thotts oldeforældre, Frederik Reedtz og 
Birgitte Brahe, Tycho Brahes broderdat
ter. For det andet var hendes egen olde
moder i ren mandlig linie Sophie Claus- 
datter Bille, gift med Malte Jensen Se he
sted til Holmegård (1529—92), søster til 
Tycho Brahes moder. Oldefaderens mo
der var datter af Jørgen Grubbe, der også 
var morfader til J. L. Holsteins mor
moder, Øllegård- v. Barnewitz, og hvis 
forældre var Ejler Grubbe på Lystrup og 
hans anden hustru, Kirstine Jørgensdat- 
ter Lykke. Sidstnævntes moder, Beate 
Brahe, var hverken søster eller broder
datter af Tycho Brahe, m«n hendes mo
der, Beate Jensdatter Ulfstand, gift med 
Åge Brahe, var datter af Glimmingepar- 
ret.

P. C. Stcmann anden mulige 
undtagelse fra reglen 
om slægtskab
Også F. J. Kås beholdt forstanderposten 
livet ud, selvom han i en periode ikke 
var kancellipræsident. Det var han atter 
ved sin død 1827, og begge poster over
toges af Poul Christian Stemann, hvis 
slægtskab med stifterne som nævnt er 
usikkert.

Hans farfaders farmoder var Anna 
Hansdatter Below, gift med Just Valen
tin Stemann (1629—89). Ifølge en ikke 
dokumenteret familietradition skal hun 
være datter af Hans Below fra S pøt trup. 
født ca. 1615, om hvem kilderne kun be
retter, at han forlod Danmark som ung. 
Alt hvad vi ved om Anna Hansdatter Be
lows herkomst er, at hun kom fra univer
sitetsbyen Dorpat i Lifland, dengang un
der svensk herredømme.

For denne tradition taler, at nævnte 
Hans Below er det eneste kendte medlem 
af familien, der på den tid havde for
navnet Hans, og at hans nærmeste slægt
ninge vides at have holdt til ved flere 
nordeuropæiske universiteter. Det afgø
rende i denne forbindelse er jo imidler
tid ikke, om traditionen er holdbar, men 
om den var kendt og akeepteret, da P. 
C. Stemann blev forstander. Hvis den var 
det, har i hvert fald også han været be
tragtet som efterkommer af Glimminge- 
parret.

Hans Belows farfaders moder var nem
lig Lisbeth Lauridsdatter Skram- (1563— 
1600), gift med Henrik Below til Spøt- 
trup og datter af Maren Clausdatter 
Bille, søster til Tycho Brahes moder.

P. C. Stemann, der gik af som for
stander for skolen i 1851, var den sid
ste kancellipræsident, og han. efterfulg
tes af Frederik Marcus Knuth af linien 
til Knuthenborg. (Fortsættes i nr. 29.)
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Det første efterår på skolen
»Dernedefra« — for 109 år siden

- Det bliver snart for koldt at gaae med Kadettøj 
skjønt vi baade har Uldtrøie og Underbuxer paa, skri
ver Frederik Lehmann Weber den 12. september 1870 
hjem til forældrene i Svendborg.

Sammen med lillebroderen Sophus August er han 
lige startet på skolen, hvor uniform først indførtes 19 
år senere, samtidig med at skolen begyndte at levere 
seng, sengeklæder og skammel til diplene.

Uddrag af brødrenes breve hjem vil blive bragt kro
nologisk de næste to år, indtil drengene sommeren 
1872 forlader skolen. Serien er tilrettelagt af Flemming 
Tolstrup (’24).

HERLUVSHOLM den 6 September — Kjære Fader. Nu vil jeg 
fortælle Dig hvordan det gik til Fugleskydningen. En Lære ved 
Navn Her Bertelsen som er Skrivelære blev Konge en Decippel 
som hed Hinkelberg (U.420) skød den ned til ham han gav 
dem Gevinsten som var nogle Bøger. Tredie Gevinst var nær 
bleven skut ned til mig det var den høire Vinge den Decippel 
der skød for mig jeg kan ikke huske hvad han heder nu i Øie- 
blikket skød den saa at den kun hang i en Splint i næste Skud 
blev den skut ned. Naar i kommer herover vil jeg bede eder 
tage lidt Frugt med til os thi det savne vi saa meget. I Dag 
14 Dage er her Marked ved Nestved vi faa Lov til at gaa derind 
vi faa 24 sk til at more os for. Sig til Dagmar og Alma (søstre) 
om de ikke snart skrive vil skrive til mig. Nu skal vi strax til 
Bords hvor vi vidst faa varme Kartofer iaften. Nu maa jeg slutte 
mit Brev med man kjærlige Hilsner fra din hengivne Frederik 
Le h ma n n - Weber.

Herlufsholm den 12te September — Kjære Fader! Jeg havde 
nær glemt at skrive til Dig og løb derfor lige fra Lovsang her
ind for at skrive. Sophus fik Dit Brev som kom igaar Aftes men 
vi fik det først nu da Her Leth kom ned. Jeg venter paa at 
Sophus skal komme ind med det. Jeg vil lykynske Dig mange 
Gange og ønske at Du maa more Dig godt paa Din Fødselsdag. 
Vil I ikke snart sende vores graa Tøi for det bliver snart for 
koldt at gaae med Kadettøj skjønt vi baade har Uldtrøie og 
Underbuxer paa. Jeg har ikke meget Tid for Brevet maa med 
Morgentjeneren til Nestved derfor vil jeg slutte med mange 
Lykynskninger fra Din altid hengivne Søn Frederik.

Kjære Fader! Jeg gratulerer Dig. Jeg kan ikke skrive andet 
end der Frederik har skrevet hvorfor jeg vil slutte med mang 
Hilsener fra din altid hengivne Søn Sophus.

(Uniformer kom først i brug i 1889, og samtidig begyndte 
Skolen at levere seng, sengeklæder og skammel til diplene.)

(22/9) Kjære Moder Det er en Skam at jeg ikke har skrevet 
til dig før til dig men det er fordi at jeg og Sophus hele Dagen 
var til Marke jeg kjøbte en smuk Staalkjede til mit Uhr og en 
Springring til mine Nøiler. Kjeden kostede 12 sk Springringen 
4. Igaar Aftes laa jeg i mit Skav og sov og mærkede slet ikke 
noget til at det ringede til Lovsang paa en Gang vaagnede jeg 
og saa strax hvad Klokken var fem Minutter over ni; Kilsen 
som havde Expedition mærkede Gud ske Lov ikke mærket noget 
til det. Vi har allerede spist alle Pærene det vil sige ikke alene 
de andre Deciple har ogsaa faaet nogle Pære. Nu skal jeg paa 
Classe og maa vente med at skrive videre til laften. Fader 
spurgte i sit Brev om Profesoren var rask han er nu rask og 
meget mildere end han var før den Tid den daarligste Karrather 
jeg har faaet er tg den bedste mg. Om 14 dage faa vi vidst 
Oktoberferie. ... (Frederik)

(24/9) Kjære Moder. Du har vel modtaget mit Brev som jeg 
først skrev herfra om Onsdagen og om Aftenen saa vi en fryg
telig Ildebrand vi troede at det var en Miils vei borte, men det 
var tre Mil borte det var nemlig i Ringsted Klosteret der som 
brændte helt ned Sophus Løvenhjælm (U.468) Grønvold 
(U.466) og Rund in (U.464) gik ud paa Kirkegaarden der saa 
de Flammerne stige høit op For Lærerne her paa Herlufsholm 
fik at vide hvor langt det var borte vare de uvisse om, om de 
skulde sende Sprøiten derud. Igaar og i Faregaars bleve fodo- 
graferet igaar blev hele Skolen fodograferet og i foregaars første 
og anden Classe sammen de koster to og fire Mark Stykker, maa 
jeg kjøbe et af hver og sende hjem. Paa Løverdag faa vi Ok
toberferie som vare en tre fire Dage, maa vi komme til Kjøben- 
havn eller skal vi blive her hjemme paa Herlufsholm. ... 
(Frederik)

(13/10) Kjære Fader og Moder ... Vi har hver Dag Regnveir 
her ovre. ... Det er meget morsomt at snitte jeg har snittet ro 
Vinsler og er snart færdig med en udskaaren Hylle af Sedertræ 
til at sætte Tandbørster og Neglebørster i, naa jeg er færdig 
med den kommer jeg til at lave en Kurv. Alt det som jeg og 
Sophus snitter skal vi tage med hjem til Julen. Jeg skal nok 
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være flittig og kille ordentlig paa, hver Gang jeg faar en bedre 
Karakter end Hartnak (U.463) han er nu nominer ni saa skjæl- 
der han mig ordentlig ud og siger at jeg nok skal faa mine Klø 
derfor, jeg takker ham mange Gange derfor og siger at jeg 
lænktes efter at faa dem. ... Endnu engang hilses Du fra Din 
hengivne Søn Frederik Lehmann-Weber, ikke mere Laban.

(Snitteskolen = Snolen var sløjdundervisning i fritiden. 
Dengang blev klassen flyttet om månedligt efter gennemsnits
karaktererne; der var 14 i II klasse, og Frederik var gerne fuks.)

(21/10) Kjære Moder! ... Vandet er i den sidste Uge steget 
halv anden Aalen og det stiger endnu stærkt i Storepark. Jeg 
vil sige Dig at dersom i ikke har bestilt de Krølhaars Madrasser 
behøve vi dem ikke da vi paa Sovesalen ligge lige ved Kakel- 
ovnen og har det mer end varmt nok. ... (Frederik)

(30/10) ... Jeg var i Morges vare vi ovre hos Herr Bertelsen 
jeg savnede en Uhrbakke og jeg mangler bare at lime den sam
men saadand at den kan staae Termometeret er færdigt og er 
rigtig pænt. Igaar After legede vi Røvere i Rødebygningen. ... 
(Frederik)

(4/11) ... Jeg har modtaget en Pakke med vores Madrasser i 
de kom nok lige fra Sadelmageren, Vi ligge baade blødt og kan 
hoppe i vores Senge. ... (Frederik)

(8/11) ... Jeg har beholdt Min Plads paa Classen (Nomrner 
nedderst), som jeg er meget bedrøvet over. ... Jeg har nu brugt 
alt mit Skrivepapir op og maa nu have noget af Sophusses han 

har en hel Del i sin Mabbe han har kun brugt et par Stykker ... 
(Frederik)

(26/11) ... Idag er Herr Damborg i Kjøbenhavn og vi skal 
have Rectoren istedetfor som jeg er kjed over da han vidstnok 
vilde læse Morskav for os som han plejer om Løverdagen. Idag 
har vi været i varmt Bad, Sophus var sammen med Oskar Mül
ler (U.454), jeg med Hartnak og Prior (U.467). ... Igaar kom 
hele 2den Klasse til at sidde inde fordi vi da Herr Damborg 
kcm ind i Klassen sendte 14 Brandpile i Veiret. ... (Frederik).

(30/11) ... Imorges var Storepark helt tillagt med lis og der 
var et Hul midt i hvor Svanerne laa i Frikvarteret imellem ti og 
elve kom der en hel Deel Ænder gaaende ud paa den og Isen 
knagede under dem, men tilsidst kom de da alle derud paa en 
nær som endnu sidder i et lille Hul saa den kun lige kan røre 
sig. Min bulne Finger er nu snart rask. Fru Hall er her nede 
og er i Forstanderleiligheden; Oldfru som har været i Kjøben
havn er kommet hjem igaar Aftes hun har hele Dagen været 
ovre hos hende og er der endnu saa jeg har ikke seet hende. ... 
Idag har vi faaet Sødsuppe og Andestej til Middag og jeg er saa 
met at jeg ikke kunde spise en Smasse om en kom og bød mig 
en. Vi faa Juleferie den 23de om Morgenen Klokken 9!4, men 
jeg troer at Fyenboerne faa Lov at reise om Morgenen Klokken 
4 saa at vi kan være hjemme endnu medens det er Dag. ... 
Skal vi tage over Nyborg eller gaaer Spotsbjerg til Svendborg 
den Dag. ... (Frederik)

(Fortsættes i nr. 29)

Tog forskud på gensynsglæden:

Årgang ’74 fejrede 5-års jubilæum den 7. september
Af Christian Richter (’74)

I MAJ MÅNED modtog samtlige 52 
studenter fra Herlufsholm 1974 et Gal
lup-lignende spørgeskema, der skulle 
måle interessen for et 5-års studenter
jubilæum. Et festudvalg bestående af 
Theresa Bernstein, Lars Henrik Christen
sen, Henrik Marcher og Lars Thuesen 
havde taget initiativet, og vi andre — de 
fleste i hvert fald — var interesserede.
Det hele resulterede i en invitation til 
5-års jubilæum fredag den 7. september 
på Kongekilden nord for København.

Fremmødet var pænt omend ikke over
vældende, men da nogle havde vedhæng 
m/k, kom det samlede antal op omkring 
40, heriblandt en 7 uger gammel han
baby. Efter alle solemærker at dømme 
starter han på »Vuen« efteråret 1991. 
Desuden var der synlige beviser på end
nu kommende herlovianere.

Efter den obligate velkomstdrink gik 
vi til bords efter et sindrigt lodtræk
ningssystem, og snakken gik lystigt om 
de gode gamle dage og det nuværende 
forfald — thi det skulle være et rigtigt 
jubilæum. Jeg vil undlade at referere de 

vidtløftige taler, da sådanne ikke fore
kom. Niels Brun fik dog sagt tak til fest
udvalget og gengav vores taknemmelig
hed.

Efter middagen og rødvinen — ikke 
årgang ’74 — blev der konverseret i kro
gene og dansen gik lystigt til moderne 
toner, af og til afbrudt af en lanciers, 
der blev udført, som havde det været i 
festsalen på Klosterbygningen. Efter 5. 
tur steg omsætningen i baren til storm
fulde højder, men desværre lukkede den 
kl. 02.00, og problemerne tårnede sig op.

Løsningen blev den reetablerede stu-
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Tre af jubiasets deltagere var fra venstre 
Henrik Mads Clausen, Lis Elin og Hen
rik C. Marcher.

denterforening, der har lokaler i Køb- 
magergade. Niels Grothe genkaldte min
derne fra Tower Pub i Jernbanegade, 
idet han gav en kort, men yderst effekt
fuld, klaverkoncert.

Mangen et herlovianerøje årgang 74 
blev ikke lukket, før skyerne stod klare 
på himlen — en oplevelse rigere og med 
udsigt til 5 lange år før det næste jubi
læum!

Har du glemt dengang, vi gav 
klassen under os tæv?
Sådan spørger Georg C. Brun 
(’23) i et åbent brev direkte 
sin gamle klassekammerat 
Frantz Wendt, der i forrige 
nummer af Herlovianeren 
efterlyste nogle flere positive 
beskrivelser af skolelivet 
på Herlufsholm.
— Dit glansbillede må forsynes 
med nogle skygger, skriver han 
i brevet.

Kære Frantz Wendt!
I sidste nummer af Herlovianeren 
(august 1979) undrer du dig over, at 
arkitekt Ole Helweg, der forlod skolen 
i 1929 efter 2)4 års forløb, kunne ka
rakterisere Herlufsholm med ordene: 
frygt, tærsk og hakkeorden. Dette Her
lufsholm vil du hævde, at du ikke gen
kender, og at forholdene ikke var sådan 
i din tid. Men mon du ikke som flere 

andre er lidt af en erindringsoptimist, 
når det gælder vores gamle skole? For 
alle tre fænomener eksisterede da i bed
ste velgående, da vi gik i klasse sammen 
fra 1917 til 1923. Har du f.eks. glemt, 
da vi gav klassen under os tæv, og den 
eneste, der undslap denne ondskabsfulde 
og nedværdigende behandling, var en 
oversidder, der »græd på klassens vegne«, 
hvilket gav anledning til megen hån og 
skadefryd. Eller de en »unge« i klassen 
under os måtte spadsere baglæns ned ad 
den lange skabsgang i »stalden« og fik 
en lussing for hvert skridt.

Personlig fik min tillid til denne ver
dens retfærdighed et grundskud, da jeg 
få uger efter min ankomst blev beordret 
ned i buegangene, hvor jeg fik nogle ge
valdige øretæver af to bisser fra 4. klas
se, der påstod, at jeg var kommet til at 
skubbe til den ene af dem. På samme 
måde gik det en af vore klassekammera
ter, hvor mishandlingen, efter hvad han 
betroede mig, gentog sig i nogen tid. 
Sådanne episoder kunne jeg nævne flere 

af, og der er ingen grund til at tro, at 
mine erfaringer skulle være enestående, 
for hvad kunne vi egentlig vide om, 
hvad der foregik bag lukkede døre og på 
afsides steder, idet bl.a. hakkeordenen 
modvirkede en nærmere kontakt med 
elever uden for ens egen klasse.

1 p2 år før vi kom ind på skolen, blev 
en fyr fra 4. klasse smidt ud på grund 
af ungetæveri, der skal være foregået på 
den afsides liggende sangsal, og som må 
have været særlig ondartet, da der skulle 
meget til, førend en elev måtte forlade 
skolen i vanære. Jeg skal afstå fra at re
ferere de oplysninger om sagen, der til
flød os, for de kan være overdrevne. 
Men du må da kunne huske, at da den 
pågældende var så letsindig at dukke op 
på skolen 3-4 år senere, blev han for
fulgt omtrent til Næstved af en skare 
hujende diple, der gav kraftige udtryk 
for en utvivlsomt berettiget vrede og 
hævntrang.

Affæren må i øvrigt kunne studeres i 
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skolens arkiver, og den må navnlig en 
kort årrække endnu kunne suppleres og 
belyses af nogle meget gamle herloviane- 
re, der har oplevet den på deres egen 
krop; den burde ikke forbigås af den 
kommende historiker, som du taler om 
i dit indlæg.

Hvad gjorde skolen så for at fore
bygge gentagelser? Ingenting, så vidt jeg 
ved. Men havde det ikke været på sin 
plads at benytte lejligheden til at kule
grave forholdene og i den forbindelse 
afskaffe hakkeordenen? Så var Helweg 
måske blevet på skolen, og vi havde und
gået hans bitre karakteristik.

Apropos hakkeordenen, så er det en 
betegnelse, jeg ikke er stødt på før i for
bindelse med den her omtalte, særpræ
gede skik. Udtrykket er godt og ram
mende, når man har en vigtig reserva
tion in mente. Hakkeordenen er et ka
rakteristisk, instinktbetinget forhold 
mellem aggression og underkastelse. Men 
aggressionen bliver næsten aldrig til vir
kelige overgreb; den markeres kun, som 
det hedder i fagsproget. Denne for et 
dyresamfund utvivlsomt vitale hæmning 
findes der ingen sikkert virkende paral
lel til hos mennesker, hvor en under
kastelse som bekendt langt fra altid be
skytter mod overgreb og magtmisbrug. 
En bestemt form for hakkeorden er nok 
en livsbetingelse for en hær eller en 
skibsbesætning, men den har ingen na
turlig funktion på en kostskole, hvor den 
uundgåeligt må friste til magtmisbrug 
over for de yngste, nyankomne, når de 
skal indøves i systemet og belæres om 
deres lave sociale rang.

Og så til sidst, stol ikke på diplenes 
breve til hjemmet, kære Frantz. For her- 
lovianerånden på godt og ondt indebar, 
at man bed tænderne sammen og ikke

TROLLETALEN mandag morgen den 
14. januar 1980 vil blive holdt af major 
Jens-Vilhelm Tietze (’51).

Jens-Vilhelm Tietze gør tjeneste ved 
Gardehusar regi mentet i Næstved. Valget 
af trolletaer træffes af Heis alene.

røbede sin frygt eller fortvivlelse; og hos 
lærerne, vore forældres stedfortrædere, 
var der ingen støtte at hente. De blan
dede sig nødigt i diplenes indbyrdes for- 
hoM og accepterede stort set hakke
ordenen; tre af dem var selv gamle her- 
lovianere.

Dise linier skal ikke opfattes som en 
dækkende karakteristik af Herlufsholm 
i vor skoletid. Skolen havde da mange 
gode sider, som jeg mindes med glæde 
og taknemmelighed; den var noget af et 
kulturcenter med sine smukke gamle tra
ditioner og mange dygtige, samvittig
hedsfulde og sympatiske lærere. Men dit 
glansbillede må i den historiske sand
heds navn forsynes med nogle skygger, 
om ikke af andre så af din gamle klasse
kammerat og gode ven

Georg C. Brun (’23).

Herlovianersamfundets
Trollefest 1980
- afholdes lørdag den 12. januar 1980 kl. 18.30.

- Assurandørernes hus, Amaliegade 10, København K.

- Program: En festlig aften med fornem middag og vine ad libi
tum, kaffe, dans og hygge, natmad.

- Alle Samfundets medlemmer er velkomne med ledsager eller 
ledsagerske.

- Gæster: Jubilarer, årgangene ’04, ’09, ’14, ’19 og ’29.

- Pris: Kr. 200,- pr. deltager (de 8 yngste årgange dog kun 
kr. 130,-), som lettest indbetales i forvejen pr. check eller 
postgiro 6 07 94 90 til advokat Jan Trier, Gammel Strand 34, 
1202 Kbh. K.

- Tilmelding: Advokat Jan Trier, Gammel Strand 34, 1202 Kø
benhavn K, telefon 01-14 32 36, senest onsdag den 9. januar.

- Påklædning: Smoking eller andet fest-gå-ud-tøj.

Georg C. Brun (’23) fotograferet af 
Christensen & Co., Torvestrcede 2, inde 
i Næstved kort tid efter sin ankomst på 
skolen i 1917.
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AFSKRIFT af radioprogram sendt i Danmarks Radio foråret 1979, 
produceret af en gruppe studerende ved Danmarks Journalisthøj
skole, Kirsten Nielsen, Birgitte Henriksen, Jens Holme, H. C. Ros
sen, Peder Rasmussen og Per Knudsen.

»Det blev en dreng
- han skal på Herlufsholm«
Programmet tegner et billede af Herlufsholm gennem samtaler med diple på skolen 
og — uafhængigt heraf — samtaler med disses forældre samt rektor Gert Olsen.
I Herlovianeren nr. 27 blev den første del af artiklen bragt. Det byggede udelukkende 
på elevsamtaler. Her følger nu anden og sidste del, der er samtaler med såvel diple 
som disses forældre og rektor Gert Olsen.

Jens August’s far: — Vi er et gammelt 
ægtepar. Vi var 40 og 46 år, da vi fik 
Jens August, og han havde tre ældre 
søstre, og min kone, som er impulsiv 
og intuitiv, sagde til mig, da jeg kom 
på hospitalet for at se drengen: »Det 
blev en dreng — han skal på Herlufs
holm Kostskole«.

Jens Augusts mor: — Min hovedårsag til 
at vælge Herlufsholm var, at jeg var 
bange for, at han skulle blive forkælet.

J.A.’s far: — Vi var bange for at give 
ham for meget kærlighed og at det 
skulle udvikle sig til at være noget 
egoistisk — det kan jo også være 
egoistisk at overøse sine børn eller sine 
medmennesker med kærlighed.

Jens August: — De har snakket om det, 
lige fra jeg blev født, fordi de var 
sådan op i årene. Så kan det være, de 
har tænkt, at de ikke kunne klare mig, 
eller hvad det er. Og så kommer man 
også lige herned der, hvor man er så
dan en 11—12 år, hvor man kommer 
i puberteten. Det kan være lidt svært 
for dem.

J.A.’s mor: — Men det var en beslutning, 
vi havde taget, og vi tog den jo ikke 

af hensyn til os. Vi tog den for dren
gens skyld. Men jeg synes, det var 
vældigt fornuftigt, at han kom ned og 
startede sammen med de andre børn, 
der startede, mens de var 11. På Her
lufsholm begynder man, når man er 
11.

Jens August: — Altså, de spurgte, om 
jeg ville herned, og så sagde de, at 
hvis jeg ikke kunne lide at være her
nede ... jeg ville altså få en prøvetid 
på et halvt år. Og hvis jeg så ikke 
kunne lide det, måtte jeg sig, jeg ikke 
ville være hernede og så komme ud.

J.A.’s far: — Det er blevet sagt til ham 
i de 11 år, han var hjemme, fra han 
kunne begynde at opfatte det. Og i be
gyndelsen tror jeg ikke, han lagde 
mærke til, hvad det egentlig drejede 
sig om, men da vi nærmede os tids
punktet, talte han om det. Og var vel 
nok en lille smule betænkelig. Jeg tror 
ikke, fordi han skulle derned, men 
fordi han skulle hjemmefra. For han 
elsker stedet, han elskede haven, han 
elskede det hele. Men vi sagde til ham, 
at det var vores bestemmelse og for
klarede ham, hvorfor vi mente, det var 

bedst for ham og sagde til ham: »Du 
skal derned. Du skal være der et år. 
Hvis du ikke kan affinde dig med det, 
så kommer du selvfølgelig tilbage 
igen. Men du skal tage et år. Det går 
ikke med et par måneder.«

Jens August: — Ja, altså alment synes 
jeg, det er udmærket at gå hernede. 
Det er jo faktisk, som det har stået i 
en avis »et styret Christiania«. Måske 
ikke rigtig. Det er jo ikke de mest 
rige mænds børn, der går derude. Men 
Herlufsholm, det siger jo noget — jeg 
ved ikke, om det ligger i ordet, men 
det går jo også for at være en af de fi
neste kostskoler, ikke? Og når kost
skolen er fin, så er lærerne vel også 
gode. Man kan jo ikke sige ... det er 
jo ikke arbejderklassens børn ... eller 
jeg vil sige, det er ikke nogle arbej
dere, der får ideen at sende deres børn 
på Herlufsholm. Fordi det ligger ikke 
ligefrem for dem ... Måske tænker de 
heller ikke så meget på deres børns 
videreuddannelse.

J.A.’s far: — Vi har haft bekendte, flere 
bekendte, hvis børn har gået på Her
lufsholm, og jeg har forøvrigt været 
i kontakt med børn — qua min pro
fession — og da har jeg noteret mig, 
at børn som jeg har fundet havde en 
lidt veg personlighed, måske en per
sonlighed som fik mig til at tænke 
på: Gu’ved hvordan det egentlig, ... 
han skal klare sig i tilværelsen. Ved
kommende er endt på Herlufsholm et 
par gange og har rettet sig kolossalt
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op. Efter min mening blevet sikker 
og bestemt og behagelig og...

J.A.’s mor: — åben.
J.A.’s far: — Ja.
J.A.’s mor: — Sådan en gut —. Han er 

sammen med sine kammerater. De på
virker hinanden og —. Det betyder 
meget for sådan en dreng i stedet for 
at han går hjemme hos sin lidt ældre 
far og mor og større søstre som også 
synes, han er så dejlig. Det er ikke 
noget.

J.A.’s far: — Han lærer et naturligt om
gangsforhold til sine medmennesker. 
Han lærer ansvarsfølelse og han lærer 
hensyntagen. Og jeg skulle måske hel
lere sige hensyntagen før ansvarsfølel
se. Det er meget væsentligt for mig.

Jens August: — Jeg lærer tolerance over
for andre folk. Lærer at leve sammen 
med dem. Det tror jeg er en stor for
del. Her lever vi jo faktisk op og ned 
af hinanden. Vi må tage meget mere 
hensyn til hinanden. På en almindelig 
skole, der går man jo bare i skole sam
men og er kun rigtigt sammen i fri
kvartererne, kan man sige. Måske 
nogle gange med hinanden hjem, men 
det er jo ikke det samme. Det er jo 
faktisk vores hjem, det her, ikke?

— Ja, man kommer hjem på rejse
weekends og de spørger: »Nå, hvordan

— Det, vi nok hegger allermest vægt på. 
er. at vi kan leve op til de krav, som 
Herluf Trolle og Birgitte Gpye stillede: 
At skolen skal være et hjem for de dren
ge. der er hernede.

går det så?« »Ja, det går såmænd ud
mærket«, og »I skolen?« og de spør
ger om det hele. Og så refererer jeg 
sådan lidt.

J.A.’s mor: — Han er hjemme hver tien
de dag i tre dage. I tre hele dage. Og 
så har jeg lagt min rid således, at jeg 
altid er sammen med ham. Da kan vi 
jo snakke og vi kan hygge os og... 
vi kan præge ham.

J.A.’s far: — Vi kan følge hans udvik
ling, og vi kender ham jo så godt, når 
vi har ham hjemme så meget, at vi 
mærker på ham, at han er glad for at 
gå dernede, at han er tilfreds med at 
gå dernede. Det giver han i hvert fald 
udtryk for hjemme. — Og der er en 
ting, som slår mig: Når jeg kommer 
hjem, for min kone er som sagt hjem
me om mandagen, når Jens August 
har sin weekend, — når jeg kommer 
hjem og kører ham til toget, så for
tæller min kone mig, når jeg kommer 
tilbage, at Jens August har sunget hele 
eftermiddagen, mens han har gået og 
pakket. Han nynner. Han er glad. Han 
er ikke spor besværet. Det har han 
ikke været een eneste weekend. Fra 
han kom derned. Mens min kone har 
rødrandede øjne, når jeg kommer til
bage, — ikke så længe drengen er der.

J.A.’s far: — Jeg kan absolut goutere, at 
børn udvikles, at man hjælper dem til 
at blive selvstændige mennesker, bare 
ikke goutere, at man lader dem stå 
uden støtte. Jeg mener, det er en op
dragers pligt, det er en forælders 
pligt at virke støttende og ikke kræ
vende. Jeg tager ikke autoritet som 
noget dårligt, jeg tager der som noget 
godt.

J.A.’s mor: — Og jeg synes personligt, at 
udfordringer er noget, børn har godt 
af. Selvom man kan måske nok sige, 
at »mottoet« på Herlufsholm er lidt 
barskt... Kender De det? Eller ikke 
mottoet, men det er en sentens, som 
man ikke kan undgå at se, når man 
kommer der første gang. På muren 
står: Frygt Gud, gør ret og forlad dig 
ikke på Menneskene.

Fuglekvidder.
Kvndl. j.: — Der er mange, der er karse

klippede, har jeg lagt mærke til?
Elev: — Ja, det er, vi har haft en dille 

hernede. Det startede med, at her var 
et karneval. Og så var der tre-fire 
stykker, der spillede straffefanger og 
de lod sig så klippe karsede. Og så 
nogle dage efter, så havde alle... eller 
ikke alle selvfølgelig, men dog ret 
mange, der fandt ud af, at de også 
ville klippe sig karsede bare for sjov 
skyld. Og det gjorde de så.

Kvndl. j.: — Sådan en modesag?
Elev: — Ja, det kan man godt sige.
Kvndl. j.: — Hvad sagde skolen til det? 
Elev: — Jo, de fleste lærere, de var ikke 

særlig begejstrede for det, for de syn
tes, det så ret dumt ud. Men vores 
rektor, han syntes, det var helt pænt, 
for han har også selv sådan noget kar- 
seagtigt noget.

Kvindl. j.: — Er rektor en, som man bare 
adlyder? Har man respekt for rektor?

Elev: — Ja, selvfølgelig har man det. — 
kunne jo være meget ubehageligt, hvis 
man ikke havde det. Han kan jo sørge 
for så mange ting, ikke?

Kvndl. j.: — Men er man bange for 
ham?

Elev: — Bange og bange... Man respek
terer ham.

Kvndl. j.: — Rektor Gert Olsen, De er 
gammel discipel på Herlufsholm kost
skole og i dag rektor her, — hvilket 
forhold ønsker De at have til Deres 
elever?

Pause.
Gert Olsen: — Det har jeg aldrig tænkt 
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over! Jeg behandler dem allesammen, 
som de var mine egne børn.

Kvndl. j.: — Vil De gerne have, at dren
gene har respekt for Dem, og dren
gene også føler respekt for Dem?

Gert Olsen: — Det er ikke noget, jeg 
primært ønsker, men det glæder mig, 
hvis de har det. Det vi nok lægger 
allermest vægt på, det er, at vi her på 
skolen kan leve op til de normer og 
krav, som Herluf Trolle og Birgitte 
Gøye stillede: At det skal være et 
hjem for de drenge, der er hernede. 
Det er det helt væsentlige. At de skal 
føle sig tilpas. Og at vi samtidig skal 
kunne bibringe dem, som minimum 
den visdom og kærlighed, som deres 
forældre kunne have givet dem — og 
gerne lidt til.

Kvndl. j.: — Hvad er skolens ide? Hvad 
får man for sine penge?

Gert Olsen: — Det er jeg måske ikke 
den rette til at svare på, og dog har 
jeg jo været elev hernede. Hvad får 
man for sine penge? Man får noget, 
som sikkert er ret udefinerbart, men 
som jeg strengt taget ville ønske for 
mange flere, at de fik lejlighed til at 
deltage i: Man oplever et sammenhold 
og en livsform, som nok ikke gives 
ret mange andre steder.

Elev: — Der er det problem, at det er, 
som om Herlufsholm føler sig som en 
skole, der skiller sig ud fra de andre. 
Man føler ikke noget som helst sam
menhold. Det er, som om vi er et ... 
netop et isoleret samfund.

Kvndl. j.: — Er det kritiske elever, der 
går her?

Elev: — Ikke en skid. De er overhovedet 
ikke kritiske overfor noget som helst. 
De er... De tager nogle holdninger. 
Skolen er jo trods alt præget af kliker 
og af holdninger, som man ligesom 
føler sig tvunget til at antage, fordi 
mange elever er måske bange for at 
skille sig ud fra flokken. Det er altid 
et problem på sådan en skole her: At 
man er bange for at skille sig ud fra 
flokken. Man kan se et konkret eksem

pel på det, det er sådan noget som 
tøj. Samtidig med at vi har et regle
ment, så er der alligevel en vis mulig
hed for frihed inden for det. Og man 
kan straks se, at der er nogle, der do
minerer det. Der er nogle, der får den 
ide, at nu skal de gå med den og den 
slags støvler, og så er der ti, der køber 
den slags støvler. Og hvis de går med 
en bestemt slags skjorter, så er der 
pludselig ni andre, der skal have dem. 
Altså er det sådan en form for kon
formitet, folk er bange for at skille 
sig ud fra flokken, for så bliver de 
forskellige, og så er de bange for, de 
ikke bliver akcepterede.

Kvndl. j.: — Hvem er det ellers, der 
går her?

Elev: — Oprindelig har det jo nok været 
de personer, der var bedst stillede, 
rent økonomisk og så folk, som havde 
tradition for at gå hernede, samt uden
landsdanskere, men sådan som det er 
nu, der er det lidt forskelligt. Der er 
mange, som kommer herned på grund 
af problemer i hjemmet og sådan no
get. Så mener de, Herlufsholm er et 
godt sted, fordi der, hvor de kommer 
fra, der har de en mere småborgerlig 
opfattelse af, hvordan børn skal op
drages.

Nicolai: — Jeg var den eneste mandlige 
i familien, og jeg var ret træt af min 
mor og min mormor og sådan noget, 
fordi de altid gik og talte om ting, 
der ikke interesserede mig. Så fandt 
min mor på, at jeg måske kunne kom
me på kostskole, også fordi de fleste 
andre i vores familie har gjort det, 
min morbror, hans far og så videre.

Nicolais mor: — For det første er det en 
skole, der går ind for skolekundska
berne, først og fremmest og bakker 
børnene op på den måde, — og der
næst havde Nicolai på det tidspunkt, 
syntes jeg, brug for lidt mere »mande- 
liv« i sin tilværelse, for ikke at sidde 
med en mor og en søster og en mor
mor. I vores familie har alle drengene 
gået på kostskole i generationer til
bage, nogle på Sorø Akademi — der 

kunne han simpelthen ikke komme ind, 
fordi han var for lille — og Herlufs
holm ... Herlufsholm og Sorø har man 
altid talt om som to vældig gode sko
ler og vi er mange forældre, der ken
der hinanden og mange af børnene 
kender hinanden.

Nicolai: — Jeg er fjorten år, fylder snart 
femten. Jeg har tænkt på, at jeg måske 
vil prøve på at blive søofficer. Det 
kunne jeg godt tænke mig. Ellers så ... 
ja, jeg har endnu ikke taget stilling 
til det.

Nicolais mor: — Nicolai er gået op i ka
rakterer, og det er jo meget væsent
ligt.

Nicolai: — Min mor vil gerne have, jeg 
bliver søofficer, det er helt afgjort. 
Formentlig fordi hun gerne... altså 
at jeg skulle føre familiens navn vi
dere, fordi de fleste i min familie har 
været søofficerer. Det går jeg næsten 
ud fra, det må være derfor.

Nicolais mor: — Man ved på forhånd, 
det er en skole, der lægger vægt på, 
at deres elever går ud med en studen
tereksamen, og det er vel et godt 
grundlag for at starte en videreuddan
nelse og evt. ende som leder af et eller 
andet.

ANG. »STORE PIL«s afløser, som den 
23. maj i år blev plantet på Store Pils 
gamle vokseplads, meddeler forstander 
Aage Wolff-Sneedorff, at det er tanken 
om nogen tid at tage et rodskud af det 
afkom af Store Pil, som står på Herlufs
holm. Derved vil der blive mulighed 
for, at den endelige afløser for Store Pil 
bliver af samme poppel-art som Store 
Pil, nemlig en Populus Nigra.

Undertegnede kværulerede i forrige 
nr. over, at det var en Populus Robusta, 
der blev plantet som afløser for Store 
Pil, hvilken kritik nu skyndsomst træk
kes tilbage.

gm
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Personalia
Runde fødselsdage i 1980.
Samlet af Flemming Tolstrup.

9.1. Grosserer Philipp Que- 
dens (IV'45) 50 år.

10.1. Civilingeniør Nils Erik 
Andersen (’48) 50 år.

11.1. Civildommer Holger Hei
ner Knudsen (’38) 60 år.

13.1. Landinspektør Jørgen 
Budtz(’29) 70 år.

17.1. Civilingeniør Knut P. Syn- 
nestved (’48) 50 år.

20.1. Direktør, cand, polit. Leif 
Berg (’19) 80 år.

30.1. Landsretssagfører Jørgen 
Engberg (’28) 70 år.

8.2. Overingeniør, cand. polyt. 
Mogens Bentzen (’49) 50 
år.

23-2. Oberst, kammerherre Niels 
Erik Leschly (IV’25) 70 
år.

24.2. Generalsekretær Frantz 
Wendt (’23) 75 år.

24.2. Landsretssagfører Arne 
Schlüter (’28) 70 år.

28.2. Læge Ove Høegh-Guld- 
berg (’24) 75 år.

6.3. Civilingeniør Erik Sten- 
berdt (’48) 50 år.

18.3. Direktør Rolf Eskelund 
(’38) 60 år.

24.3. Direktør, cand, polit. Jens 
Wilhelm Trock (’48) 50 
år.

25.3. Civilingeniør Erik Carls
son (’36) 60 år.

1.5. Tandlæge Leo Vogel (’49) 
50 år.

10.5. Civilingeniør Christian 
Grum-Schwensen (’28) 70 
år.

15.5. Landsretssagfører Knud 
Vestbirk (’39) 60 år.

25.5. Landsretssagfører Jacob 
Bogh (’29) 70 år.

3.6. Forstander Eiler Forch
hammer (’09) 90 år.

7.6. Jørgen B. Schrøder (R‘37) 
60 år.

12.6. Afdelingschef Frederik 
Raben-Lavetzau (’49) 50 
år.

13.6. Fhv. dommer Helge Friis 
Jespersen (T4) 85 år.

14.6. Forpagter, cand. jur. Kai 
R. Dahl (’09) 90 år.

29-6. Skovfoged Georg Stage 
(V’38) 60 år.

2.7. Landsretssagfører Jørgen 
Nørreslet (’38) 60 år.

5.7. Cand. polit. Niels A. W. 
Eickhoff (’49) 50 år.

23.7. Niels Henning Lou (V’21) 
75 år.

25.7. Direktør Gustaf W. 
Brandt (IV’26) 70 år.

26.7. Filminstruktør Tue Ritzau 
(’50) 50 år.

29.7. Overlæge Ole Remvig 
(’28) 70 år.

1.8. Højesteretssagfører Poul 
Hjermind (’29) 70 år.

3.8. Oberstløjtnant, cand. mag. 
Preben de Fine Kühl (’38) 
60 år.

5.8. Overbibliotekar Poul 
Brams (’39) 60 år.

10.8. Overlæge, dr. med. Jørgen 
Worm-Petersen (’49) 50 
år.

15.8. Fhv. sognepræst Ejner Ri- 
schel (’18) 80 år.

17.8. Forpagter Eyvind Bose- 
rup (IV’26) 70 år.

29-8. Prokurist Aage Glente 
(’23) 75 år.

29.8. Lensgreve Christian Ler- 
che-Lerchenborg (IV’46) 
50 år.

14.9. Læge Kai Struckmann 
(T4) 85 år.

29.9. Einar Blecingberg (’14) 
85 år.

1.10. Apoteker Holger Lykke 
Ewald (’49) 50 år.

1.10. Fhv. civildommer Svend 
Arfmann (’08) 90 år.

5.10. Læge Jørgen Carøe (’40) 
60 år.

6.10. Overlæge, dr. med. Georg 
C. Brun (’23) 75 år.

16.10. Greve Ernst Mokke (’03) 
95 år.

22.10. Læge Helge Mørkeberg 
(’39) 60 år.

7.11. Civilingeniør Peter Dorph- 
Petersen (’49) 50 år.

9.11. Talepædagog Gunnar 
Forchhammer (’29) 70 år.

24.11. Carl Vagn Ørberg (’39) 
60 år.

28.11. Troels Friis (’30) 70 år.
1.12. Afdelingschef, cand. jur. 

Niels Erik Pontoppidan 
(’49) 50 år.

12.12. Fhv. forpagter Andrei 
Grønnegaard (T3) 85 år.

18.12. Direktør Ernst Schaum
burg-Müller (’29) 70 år. 

Dagbladet Politikens »Sproghjør
net« kunne den 5. august 1979 
oplyse, at kontorchef, cand. jur. 
Lennart Konow (’54) havde til
ført »Sproghjørnet«s læsere ny 
viden om oprindelsen af ordet 
fagligt møde. Lennart Konow 
kunne berette, at oprindelsen i 
hvert fald kunne spores tilbage 
til en leder i Information den 4. 
oktober 1961.

Indenrigsministeriet har i maj 
1979 tildelt sektionschef af reser
ven i civilforsvaret, advokat fohn 
Richter (’47) hæderstegnet for 25 
års god tjeneste i civilforsvaret.

Dagbladet Politiken bragte den 
29. august 1979 et portræt af vi
cestatsadvokat Hans Jørgen Ag
ger (’45), der på nævnte tids
punkt havde travlt med at udrede 
trådene i sagen om overlæge Mo
gens Hilden fra Maribo.

Blandt de, der den 26. september 
1979 tildeltes ydelser fra Kong 
Christian den Tiendes Fond, var 
overlæge, dr. med. Stig Jarnum 
(’44), Rigshospitalet, og over
læge, dr. med. Steffen GjØrup 
(’43), Bispebjerg Hospital.

Mogens Bencard (’48) skal fra 
sommeren 1980 have æren af at 
passe på »De danske Kongers 
kronologiske Samling«, i folke
munde bedre kendt som kronju
velerne på Rosenborg slot.

Jørgen Knudsen (’44) havde den 
18. juli 1979 fået optaget en kro
nik i dagbladet Politiken med 
titlen »Kong Farao og Anker Jør
gensen«. I kronikken rejste Jør
gen Knudsen spørgsmålet, om 
det danske samfund har råd til 
at lade være med at sætte sociale 
forsøg i gang.

Konsulent i Mellemfolkeligt Sam
virke, Eric Erichsen (’39) skrev 
i Politiken den 31. august 1979 
om ansvar og forpligtelser i for
bindelse med de vietnamesiske 
bådflygtninge.

Peter K. Mogensen (’58) forsva
rede den 21. juli 1979 med bra- 
vour sin medicinske doktoraf
handling »Strategy in clinical 
renography«.

Fhv. politimester Ths. Beckett 
(’21) er i begyndelsen af oktober 
1979 afgået ved døden. Ths. 
Beckett blev politimester i Hel
singør i 1955, og bestred hvervet 
til pensionsalderens indtræden.

Tidligere lærer ved Herlufsholm 
skole, nu lektor ved Handelshøj
skolen Helge Schwarz, oplyste 
den 6. september 1979 til »Bør
sen«, at Handelshøjskolens Insti
tut for Engelsk kunne gå hen og 
blive sat under administration 
som følge af en strid omkring le
deren af instituttet.
Godsejer, civiløkonom Benth Jo
han Collet (’60) kritiserede den 
nye bygningsfredningslov i artik
ler i Berlingske Tidende den 2. 
august og 3. september 1979. 
Collet var senere opstillet til fol
ketingsvalget den 23- oktober 
1979 for Det konservative Folke
parti i Vordingborg-kredsen, men 
blev ikke valgt ind denne gang.

Det fremgik af en artikel i »Bør
sen« den 10. september 1979, at 
det var den danske generalkonsul 
i Los Angeles, Hans Jørgen As- 
sing (’48), der i foråret 1979 
satte skub i den amerikanske stat 
Alaskas beslutning om at åbne 
sit Europa-kontor i København. 
Alaska er den første amerikanske 
stat, der har udpeget København 
som center for sine europæiske 
aktiviteter.
»Børsen« kunne den 18. septem
ber 1979 meddele, at direktør 
Torben Schur (’46) gennem fir
maet A/S Andreassen & Lach
mann har overtaget forlaget 
»Branner & Korch«. Schur’s til
bud på det konkurstruede forlag 
var det bedste af ialt fire tilbud.

I første uge af september 1979 
afholdtes kongres i København 
med deltagelse af 1000 førende 
skatteeksperter fra hele verden. 
I kongressen deltog fra dansk 
side bl.a. landsretssagfører Jørgen 
Mazanti Andersen (’45).
Lagmand Atli Dam (’52) udtalte 
i »Børsen« den 7. august 1979, 
at Færøerne på olieområdet skyn
der sig langsomt. Atli Dam op
lyste i denne forbindelse, at Fær
øerne er betænkelige ved udsig
ten til cn total omvæltning af det 
færøske samfund som følge af 
cn jagt på olie.
I Statstidende kundgjordes den 1. 
august 1979, at ministeren for 
skatter og afgifter fra den 27. 
juli 1979 at regne har udnævnt 
gårdejer Torbel Teil (’47) Urne- 
gård ved Horslunde, til vurde
ringsformand for Højreby-Ravns
borg vurderingskreds og dermed 
til medlem af skyldrådet for Stor
strøms amtskommunes søndre 
skyldkreds.
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Undervisningsinspektør Ib Fischer 
Hansen, der er kendt af mange 
som tidligere hører på Herlufs
holm, har erhvervet ejendommen 
Kirkehøj 14, Hellerup.

Cand, polit. Peter Dreyer (’73) 
er i sommeren 1979 blevet ansat 
i Chase Manhattan Bank.

Otto Reedtz-Thott (’73) er 1. 
sepber 1979 blevet ansat i First 
National City Bank.

Jan Helge Madsen (’76) er pr. 1. 
april 1979 rejst til England for 
at være voluntør i Nielsen Ship
ping Ltd.

Højesteretssagfører Poul Hjer- 
mind (’29), der er formand for 
Marie Bangs Legat, overrakte den 
19. oktober 1979 en portion på 
5 ().()()() kr. til formanden for 
Grænseforeningen, landsretssag
fører E. Friehling. Midlerne skal 
bruges til en modernisering af 
Arveprins Knuds Kollegium for 
unge sydslesvigere, der søger ud
dannelse i Danmark.

Godsejer, civiløkonom Bernt Jo
han Collet (’60) skrev den 1'7. 
oktober 1979 i »Børsen«, at med
arbejderne i Danmarks Radio sa
boterer demokratiet ved at ned
lægge arbejdet og derved hindre 
politiske partiers valgindlæg i 
TV.

På valgaftenen den 23. oktober 
1979 kunne Hans V. Bischoff 
(’50) underholde seerbefolknin
gen med alskens prognoser om 
valgresultatet.

Det kundgjordes i Berlingske Ti
dende den 5. august 1979, at 
civilingeniør Hans Henrik Kon- 
drup (’70) er blevet viet til ste
wardesse Arlette Kolstrup i Hørs
holm kirke.

Peter Juel (’71) er i Frederiks
borg Slotskirke blevet viet til 
Birthe Kofoed Thomsen, Faur- 
holm, Hillerød. Vielsen fandt 
sted medio august 1979-

I TV-udsendelsen »Danske folk 
og fæ«, der vistes i juli 1979, 
var det hverdagen hos dyrlæge 
Niels E. Beck (’40), Tappernøje, 
der blev skildret.

Professor emeritus, dr. phil. F. 
Billeskov Jansen (’26) modtog 
den 17. september 1979 Krebs’ 
skoles pris, stor 6.000 kr. Bille
skov Jansen fik prisen tildelt som 
en påskønnelse for hans universi
tetsgerning og store forfatterskab.

På CELEBRITY-slagteriet i Rød
ding afholdtes i maj 1979 et 
landbrugsministerielt kursus om 
kødkontrollens patologisk-anato- 
miske baggrund (kreaturslagtnin
ger). Kursusleder var den sted
lige overdyrlæge, Louis Michael
sen (’40), og en af lærerne var 
lektor, overdyrlæge Uffe Biering- 
Sørensen (’37), Ringsted.

Efter A/S Regnecentralens krak 
er der udfoldet store anstrengel
ser for at rekonstruere firmaets 
aktivitetsrammer. Der er nydan
net tre selskaber, og advokat Ole 
Finn Nielsen (’61) er blevet be
styrelsesformand for RC Data
center A/S. Firmaet udfører ser
vice inden for elektronisk data
behandling.

1 en valgudsendelse på Danmarks 
Radio’s program 1 den 15. okto
ber 1979, fandt den radikale 
folketingskandidat Jens Jørgen 
Bolvig lejlighed til at citere Her
luf Trolle's velkendte ord om de, 
der bærer gyldne kæder. Gtatet 
blev fremsagt i forbindelse med 
et spørgsmål om ministres rejse
penge.

I tidsskriftet »Danske kommu
ner« for den 22. august 1979 
blev den af Hans Kirchhoff redi
gerede udgave af finansminister 
K. H. Kofoeds erindringer an
meldt af kontorchef, cand. jur. 
Lennart Konow (’54).

Redaktør Sven Tito Achen (’40) 
skrev i Politiken den 5. august 
1979 om »Magiske regnestyk
ker.

Pr. 1. juli 1979 har KTAS ud
givet en nyskabelse, »KTAS in
formation«. Oplaget er på 1,1 
million eksemplarer, og nyskabel
sens ansvarshavende redakttør er 
John Hjarsø (’52).

Alex Hartung (’75), der er ansat 
i Hambros Bank London, er ble
vet medlem af bestyrelsen i For
eningen Anglo-Danish Society- 
Students Section, som er en klub, 
der arrangerer klubaftener og 
ture til Det forendee Kongeriges 
forskellige landsdele for unge 
danske i London. Alex Hartung 
er tillige blevet valgt til formand 
for Great Dane Handball Club, 
som er en håndboldklub for dan
skere i London.

Fabrikant Poul Brenøe (’22) er 
den 22. juli 1979 afgået ved dø
den. I årene 1933—41 var Poul 
Brenøe medlem af og sekretær 
for Herlovianersamfundets besty
relse.

Civilingeniør Jens Høgel (’52) 
er udnævnt til chef for ørken
sekretariatet under United Na
tions Environment Program. Se
kretariatet er som et af de første 
FN-ccntrer etableret i et U-land, 
nærmere betegnet i Nairobi, 
Kenya.

Prokurist Niels H. Clausen (’51), 
der arbejder i Handelsbankens 
Gammeltorv afdeling, havde me
dio juni 1979 25 års jubilæum.

En af cheferne i den meget om
talte Scientology-organisation, pa
stor Peter Jensen (’72), er blevet 
gift i den danske folkekirke. Pe
ter Jensens tilkomne hedder Kar
na Pedersen, og vielsen fandt 
sted i Ikast kirke.

Overdyrlæge, lektor Uffe Biering- 
Sørensen (’37) har sammen med 
overdyrlæge Ove Hansen skrevet 
en række artikler om »Focus på 
praktisk kødkontrol«. Artikelse
rien er blevet bragt i Dansk Ve
terinære Tidsskrift i perioden 
fra april til juni 1979-

»Danmark har stort set ingen fa
miliepolitik, og det har jeg sagt 
i mange år«, udtalte socialforsk
ningsinstituttets tidligere chef, 
Henning Friis (’30) i forbindelse 
med en international konference 
om den offentlige politik vedrø
rende omsorg for børn under tre 
år, som fandt sted i slutningen 
af juni 1979 i København.

Docent, dr. phil. Sven Bjørn
holm (’46) fik i Politiken den 
2. juli 1979 bragt en kronik un
der overskriften »Vækst? Ja, men 
ikke i energien«. Sven Bjørnholm 
fremførte bl.a. synspunkter, der 
skal søge at sandsynliggøre, at 
økonomien i Det europæiske 
Fællesskab vil kunne ekspandere 
mere end dobbelt så hurtigt som 
brændselsforbruget.

Holbæk Amts Venstreblad bragte 
den 4. september 1979 et inter
view med rektor Otto Marstrand 
(’39). Otto Marstrand, der er 
rektor for Holbæk Seminarium, 
udtalte bl.a., at årene på Herlufs
holm var usandsynlig rige.

Stud, odont. Kim Daugaard (’70) 
kan glæde sig over den betyde
lige succes, der bliver musik
institutionen »Shu-Bi-Dua« til 
del. Kim Daugaard er bassist i 
»Shu-Bi-Dua«.

Skovrider Bent Engberg (’41) er 
den 14. maj 1979 blevet valgt til 
det ærefulde hverv som formand 
for landsforeningen Dansk Ar
bejde. Engberg modtog valget på 
foreningens generalforsamling i 
Vejen. Engberg efterfølger på 
posten tidligere finansminister 
Poul Møller.

Major Claus Ahnfeldt-Mollerup 
(’55), livgarden, er med virkning 
fra den 1. august 1979 udnævnt 
til oberstløjtnant.

Fhv. højesteretsdommer Louis 
Carstens (’05) er i en alder af 
92 år afgået ved døden. I sine 
seneste år inden sin afsked i 
1957 var Louis Carstens formand 
for Højesterets 2. afdeling.

Thomas E. Jermiin (’59) er til
trådt som administrerende direk
tör for FCB Reklamebureau i Kø
benhavn. Han efterfølger Peter 
Bülow Lehnsby, der er fratrådt 
efter eget ønske.

Direktør for Luftfartsvæsenet, 
oberst Valdemar Kay Henrik 
Eggers (’48) er den 7. maj 1979 
udnævnt til ridder af Danne
brogsordenen.
Forstander, dr. agro. Paul Neer- 
gaard (IV ’24) er blevet indvalgt 
i I’Académie d ’Agriculture de 
France (Paris). Samtidig er Paul 
Neergaard i en del af 1979 gæ
steprofessor ved University of 
Mysore, Kanataka, Indien, men 
virker dog fortsat aktivt som 
forstander for Frøpatologisk In
stitut for Udviklingslandene, Hel
lerup.

Berlingske Tidende udskrev i 
slutningen af maj måned en kon
kurrence, hvor man opfordrede 
alle, herunder professionelle teg
nere, grafikere, malere m.v., til 
at forsøge sig som bladtegnere 
for en dag. Der blev indleveret 
5000 tegninger, og Jens Flage 
(’67) kunne glæde sig over at 
være vinder af førstepræmien. 
Jens Hage er i dag reklamechef 
på Plade-ringen«.

Civilingeniør Herman Milo (T8), 
Nørresundby, er afgået ved dø
den.
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