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MEDLEMSBLAD FOR HERLOVIANE RSAMFUNDET
57. ÅRGANG

NUMMER 24

Livsvarige medlemmer
PÅ DEN KOMMENDE generalforsam
ling onsdag den 21. marts skal der tages
stilling til et spørgsmål, som nok kan få
de fleste økonomiske hoveder til betæn
keligt at rynke øjenbrynene: Genindfø
relse af muligheden for livsvarigt med
lemsskab af Herlovianersamfundet.
Men bag forslaget står en stort set
enig bestyrelse, der ikke selv tvivler på
at have fundet en form for graduering
af dette engangskontingent, så det for
samfundet formentlig snarere vil være en
»god forretning«, end det vil være en
»fed fidus« for de helt unge medlemmer.
Hvis ikke begge dele.
Bag forslaget ligger der måske dybest
set et ønske om at forhindre udmeldelser
af samfundet blandt de ældre medlem
mer af økonomiske årsager. F.eks. i for
bindelse med overgang fra erhverv til
pension. Men en grundtanke har det
været, at ordningen ikke måtte skade
samfundets økonomi.
Illustreret med et par tal-eksempler
betyder forslaget, at et engangskontin
gent for den nyudsprungne rus vil kom
me til at koste 2400,- med det nuværen
de kontingent, mens det for en 65-årig
herlovianer kun vil blive 830,-.
Inden generalforsamlingen giver be
styrelsesmedlem Klaus Aarup (’51) for
slaget følgende ord med på vejen:

I GAMLE DAGE kunne man betale 300
kr. een gang for alle. Inflationen og

tidens tand tvang bestyrelsen til at stand
se ordningen. Den blev alt for dyr for
de mange medlemmer, som havde valgt
at betale det årlige kontingent på normal
måde. Det må jo nødvendigvis pristals
reguleres lidt i ny og næ!

Adskillige medlemmer har imidlertid
bedt om at få ordningen genindført. Be
styrelsen er helt enig i, at så må det også
gøres. Derfor er der nu udført de nød
vendige beregninger af, hvordan eengangskontingentet skal fastsættes. Vi har
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indrettet det således, at de øvrige med
lemmer ikke kan komme til at sætte no
get til, fordi enkelte vælger eengangsmetoden — tværtimod er det mest sand
synligt, at samfundets kasse får lidt
ekstra ud af det til fælles bedste.

Samtidig er det så heldigt, at mange
medlemmer faktisk kan slippe lidt bil
ligere ved at vælge eengangsmetoden.
Det afhænger lidt af, hvordan den en
kelte regner på de indviklede forhold
med f.eks. at slippe for at betale skat af
renteindtægten af det eengangskontin
gent, som hentes fra bankbogen. Eller
andre tænker måske på rentefradraget,

Eengangskontingent
Forslag til tilføjelse til vedtægter
Ethvert medlem kan fritages for at betale det årlige kontingent mod i stedet
at betale et eengangskontingent. Dette beregnes ved at multiplicere det
gældende årskontingent med 30 minus en trediedel af medlemmets alder.
Sådanne kontingenter tilbagebetales ikke ved evt. udtræden.
Generalforsamlingen kan efter samme regler som for lovændringer i til
fælde af væsentlige og ekstraordinære ændringer i aktivitetsniveau, skatte
regler, renteniveau eller inflationsniveau beslutte dertil svarende hel eller
delvis genindtræden af kontingentpligten.
I samfundets årsregnskab opføres eengangskontingenterne på en særskilt
passivkonto. Indgåede eengangskontingenter samt beregnet gennemsnits
rente af saldoen tilskrives årligt, mens normalt beregnet kontingent for
kontingentfrie medlemmer tilsvarende årligt overføres til de normale kon
tingentindtægter. På basis af lejlighedsvis særlig aktuarberegning kan evt.
afvigelser justeres ved overføring til eller fra samfundets disponible midler
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hvis kassekreditten bliver lidt større, når
eengangskontingentet er trukket og ind
betalt til kassereren.
Men bestyrelsen har prioriteret stabili
teten i samfundets økonomi højest i for
muleringen af dette valgfri tilbud til alle
medlemmer. Derfor er eengangskontin
gentet nu indrettet således, at det afhæn
ger stærkt af medlemmets alder. Det er
naturligvis dyrere at »købe« 50 års kon
tingentfrit medlemsskab af Herlovianer-

samfundet end at betale een gang for alle
samtidig med, at man fejrer 75 års stu
denterjubilæum!
Reglen er helt klar. Enhver kan be
regne sit eengangskontingent ved at
trække en trediedel af sin alder fra tallet
30 og derefter gange med det gældende
normale årskontingent.
Lovændringen indeholder en sikker
hedsbestemmelse om, at hvis inflation
el. lign, løber helt usædvanligt løbsk, så

Dobbel 60 års fødselsdag
SIDST I DET GAMLE ÅR fyldte to af
skolens mest afholdte lærere, Helge
Wohlfahrt Andersen og Carsten Levinsen, 60 år. Carsten Levinsen — Ping —
tilmed samtidig med at han runder de
25 år som lærer på Herlufsholm.
For Helge Wohlfahrt Andersens ved
kommende var fødselsdagen allerede den
9. oktober, mens Carsten Levinsen først
fyldte år den 30. december.
Skolens kontaktorgan, »Herlufsholm
Kontakt« har i sit seneste nummer prø
vet at sammenfatte flere hidtil mindre
kendte sider af de to personligheders liv
og gerninger.
Her fremhæves bl.a. myten om Wohl

fahrt som manden med en fortid — som
bokser. I dag bruger han dog mindre
armbevægelser i sin fritid, idet han dyr
ker sit talent for malerkunst dels hjem
me i skovfogedhuset i Alleen, dels på
den lokale kunstskole.
For Carsten Levinsens vedkommende
har det særlig været tegnekunsten og
obospillet, der så vidt muligt har været
unddraget den herlovianske offentlighed
— bortset fra at ingen ifølge pålidelig
kilde nogensinde har pudset så mange
oboblade på lærerværelset som Ping.
Af Carsten Levinsens 25 år på Her
lufsholm har de 21 været ydet som so
vesalslærer på Vuen.

kan generalforsamlingen efter samme
strenge regler, som gælder for lovæn
dringer, ændre vilkårene for eengangsbetalere. Dette er en nødvendig forud
sætning for, at de øvrige medlemmer
ikke skal kunne bringes i unødig risiko.
Men satserne er valgt således, at bestyrel
sen er sikker på, at bestemmelsen fak
tisk kun skal bruges i tilfælde af en in
flationseksplosion som den tyske i tredi
verne!

Bestyrelsen foreslår, at generalforsam
lingen vedtager den nye lovparagraf.
Den er et tilbud til medlemmerne. Den
er en fordel for dem, der har lyst til at
bruge den, og bestyrelsen vil meget ger
ne udnytte også denne mulighed for at
styrke og stabilisere samfundets økonomi.
Lovændringen består i tilføjelsen af
denne nye paragraf. Den er hermed fore
slået til generalforsamlingens velvillige
behandling.

Mød frem og stem for den!
KAa

Redaktion:
Journalist Gregers Alling Møller (’72)

Kastaniens Kvarter 42
2990 Nivå

Hermed indkaldes, ifølge samfundets love, til:

Herlovianersamfundets ordinære

generalforsamling
onsdag den 21. marts 1979 kl. 1930
i Assurandørernes Hus, Amaliegade
10, København K.
(Adgang og stemmeret for alle
Herlovianersamfundets medlemmer —
tilmeldelse ikke nødvendig.)
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægger beretning.

3) Kassereren aflægger regnskab.
4) Godkendelse af budget for 19795) Fastsættelse af medlemskontingent
for 1979 jfr. lovenes § 4.
(Uændret.)
6) Valg af formand.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og
andre embedsmænd.
8) Eventuelt.

(03) 24 31 94
eller

(03) 26 31 00

Personalia:
Cand, polit. Henrik Bahn Petersen (’72)
Solvej 8, 1. venstre
3400 Hillerød

Dernedefra:
Discipel Niels Lynnerup

Herlufsholm
4700 Næstved

Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri
Torvet 10, 4600 Køge
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Trolletalen 1979
Den 14. januar i Herlufsholm Kirke

AJ Henrik Aage Kjølsen Toxværd ("53)
DET HAR OFTE været således, at trolletaleren har nedfældet sine »Tanker før
talen«, så man senere kunne få lejlighed
til at sætte sig ind i vedkommendes over
vejelser i den anledning. Visse betænke
ligheder har man jo naturligt ved at på
tage sig endnu en gang at skulle variere
det ufravigelige emne »de gyldne kæ
der«. Men ja siger man, beæret, og af
glasde over at få en sjælden lejlighed til
at udtrykke sin taknemmelighed overfor
Skolen, for det man har modtaget.
Og taknemmelige kan vi roligt være,
over at en sådan institution findes og
fortsat kan eksistere i dag. Herluf Trolle
og Birgitte Gøje kendte, på trods af de
res barnløshed, så åbenbart meget til
børn og opdragelse. Herluf var ud af en
børneflok på 14, medens Birgitte havde
16 søskende, deraf var dog de 9 halv
søskende. Og Herluf havde, gennem sin
tid i flåden, kendskab til at sammensætte
et reglement, der var effektivt. De da
værende diple kunne glæde sig over, at
flådens reglement dog ikke direkte blev

overført til Skolen, men blev modificeret
på en human måde. I flåden var der så
ledes dødsstraf for at kritisere maden
eller kaste den over bord, selvom det kun
kostede en kølhaling at prygle kokken.
Skolens reglement hed dengang Ordinantsen og var så lempelig, at f.eks. skul
le børnenes hoveder kun vaskes hver
ottende dag.
At der var vanskeligheder ved Skolens
oprettelse, ved vi alle. Gavebrevet af 23.
maj 1565 blev først kendt efter Herluf
Trolles død, og meget menneskeligt varde
mennesker, der havde troet at skulle arve
Herlufsholm, forbitrede. Det bliver folk
også i dag, hvis arvetanten testamenterer
sin formue til »godgørende formål«.
Men efter at både Skåne Landsting og
selv Rigsrådet, det daværende Højesteret,
begge havde afsagt domme, der gik Sko
len og Herluf Trolles arvinger imod, lyk
kedes det at få sagen genoptaget ved
Rigsrådet og denne gang med fremlæg
gelse af overdragelsesbrevet fra Birgitte

Gøye. Dette blev udslagsgivende for fun
datsens stadfæstelse.
Skulle man i 1979 forestille sig at op
rette et Herlufsholm, ville vanskelig
hederne også være enorme. Begyndende
med at skulle opnå landbrugsministeriets
dispensation fra loven om, at landbrugs
ejendomme ikke må overføres til et fond
og at ingen må eje flere landbrugsejen
domme, videre over de lokale myndig
heders planer for arealudnyttelse, til
brandtilsyn, undervisningsministerium og
miljøministerium. Havde vi haft et mil
jøministerium i min tid, ville jeg godt
have set kommentarerne til Skolebygnin
gen, som den var i halvtredserne.
Taknemmeligheden er ikke blot rettet
mod stifterne, men også mod de frem
synede mennesker, der i tidens løb stadig
har evnet at holde Skolen moderne, så
den mere end opfylder de krav, der stil
les i dag. De egenskaber, som en kost
skole vel i større grad end andre skoler
udvikler hos os, er selvstændighed og an
svarsbevidsthed. Altså helt i stifternes
ånd. Udtrykket »de gyldne kæder« be
tyder jo netop, at man er ansvarsbevidst
overfor sine forpligtelser, hvilket bør
være et minimumskrav for ethvert an
stændigt menneske. Selvstændigheden,
følelsen af at være i stand til at stå alene,
giver sig udtryk i, ar herlovianere sjæl
dent går ind i arbejde som meget offent
lige personer. Det stærkt udadvendte og
publikumssøgende er ikke vort felt. Må
ske er sammenhængen, at vi her vænnes
til en isolation, som vi egentlig befinder
os godt ved. Når udenforstående ved at
høre, at man går på Herlufsholm, med
hektisk begejstring tiltaler en med orde
ne »der er jo så mange dejlige traditio
ner og der får man så gode kammerater«,
så reagerer vi ved at slå det hen og føler
vores blufærdighed en smule krænket.
Inderst inde føler vi nok, at det er rig-

Selvom dette billede nok kan kalde min
derne frem hos de fleste, er den person
lige tilstedeværelse i kirken en trollemorgen en ganske særlig oplevelse.
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tigt, men vi ønsker ikke, at andre skal
formulere det højt.
Efter skolen kommer vi så ud i lidt
større cirkler. Vi opdager — hvad vi gør,
hver gang vi foretager ændringer i vores
tilværelse — at intet er, som vi havde
forestillet os. Vi skal gøre vore egne er
faringer — selvom vi har hørt om an
dres, føles de ikke rigtige, før vi selv har
gjort dem — og vi bliver omringet af
pessimister, der profeterer krige, energi
kriser, nulvækst og arbejdsløshed. Alt
sammen ting, der er unaturlige. Så gæl
der det om at se de lysere sider. At se,
hvor vi alligevel kan tilpasse udviklingen
og udnytte den til alles fordel. Vi har
i de sidste år oplevet et EDB-vælde, som

mange kun ser noget negativt i, jvf. dis
kussionerne om CPR-numre. Men man
kan jo bekymre sig om alt, blot viljen
hertil er tilstede. Korrekt er det dog, at
indføring af EDB har voldt umådelige
vanskeligheder, måske endda åbnet mu
ligheder for misbrug. Men vi må ikke
glemme, at EDB-værktøjet har været
nødvendigt at udvikle for at kunne styre
de enorme datamængder, der er opstået.
Og det kan ikke nytte at ville forsøge på
at afskaffe EDB, løsningen er, at vi for
søger at dygtiggøre os yderligere, så vi
engang behersker den.
I politik ser vi en tilsvarende udvik
ling, at styringssystemerne ikke er fulgt
med tidens krav med ukvalificeret ledelse

Trolleaften på Berritzgaard
VINTER VEJRET har ofte været den al
vorligste trussel mod den lolland-falsterske Trollefest. Søndag d. 14. januar 1979
hang fuldmånen som en vældig rødbede
skive over de snedækte marker, da vi 14
gammelherlovianere med 13 ægtefæller
skumplede og rutsjede mod Berritzgaard
ved Sakskøbing. Men det må have været
Bimmanens huldsalige ånd, som bragte
varsel om aftenens glansfulde forløb!

I det snart 400-årige renæssancehus
modtog Fredrik Rosenørn-Lehn (’66)
og baronesse Anne gæsterne med blus
på kaminen og et bredfyldt glas sherry,
hvormed vi ikke blot blev budt velkom
men, men også straks drak aftenens skål
for skolens høje stiftere. Den ellers tra
ditionelle Trolletale var nemlig udgået
af programmet, da kredsen var for stor
til, at man kunne finde plads om ét sam
lende festbord. I stedet blev der souperet
gruppevis i alle stuer — og hvilken sou
per! Man forstår værtsparrets ængstelse
for at sidde alene i den kolde sne med et
sådant opbud af herligheder. Referenten
er ikke ene om at lade prisen gå til den
sprængte and, raffineret tilberedt som
den var efter husets egen hemmelig
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holdte opskrift, men enhver havde rig
mulighed for at få sin personlige smag
tilgodeset med himmerigsmundfulde, be
hørigt ledsaget af ædel druesaft. Mad og
drikke var langt fra det eneste indhold
i vor festaften — men vi er jo herlovianere! Kort sagt, vi var alle oplagt til at
få en dejlig aften i hinandens selskab,
og det var, hvad vi fik på Berritzgaard.
Ældst af årgang var som sædvanlig
Andrei Grønnegaard (T3), tæt fulgt af
L. C. Stage (’14), mens værten såmænd
var den, der sidst havde forladt Herlufs
holm. (Nu må lysthavende fra de føl
gende årgange vel snart få råd til at mel
de sig til undertegnede, der gør det ud
for sekretær og bor på Refshalevej 40,
4930 Maribo.)
Jørgen Engberg (’28) havde som 50års jubilar deltaget i den københavnske
Trollefest aftenen før og overbragte hil
sener derfra, da vi efter midnat flokkedes
om natmadsbordet. Ved samme lejlighed
blev selskabets tak til værtinden tolket
af
Henrik. Hertig (’33).

Bimmanen: H. J. Helms, fhv. clipel og
hører i referentens tid

til følge. Parallelt kan det ikke nytte at
få politikerlede, man må tage forpligtel
sen op og selv forsøge at ændre forhol
dene.
Også indenfor mit eget fagområde,
kemien, ser vi i disse år en antipati, der
har resulteret i en stor nedgang i antallet
af kemistuderende. Mange opfatter ke
mikere som nogle, der enten forurener
eller forgifter. Men man kan nu engang
hverken afskaffe eller undvære kemien.
Det er tværtimod nødvendigt, ar mange
kvalificerede kemikere gives lejlighed til
at deltage i løsningen af problemerne
med miljøforurening, kemikalietilsæt
ning til fødevarer o.s.v.
Overalt ser vi altså, hvor vigtigt det
er at påtage sig sine forpligtelser for at
være med til at afbalancere virkningerne
af de radikale ændringer, der i lovgiv
ning, sprog o.s.v. presses ned over os.
Så her sluttes cirklen, og tankerne går
igen tilbage til Herluf Trolle og måske
specielt Birgitte Gøye, der vel ydede den
største arbejdsmæssige indsats på trods af
forhold, der ikke gjorde opgaven lettere
for hende. Hun talte således ikke latin
— det må erindres, at i Skolens første tid
fik diplene ris, hvis de talte dansk —,
hun var 5 år ældre end sin mand, hvilket
på den tid var usædvanligt, hun skrev
dårligt, som det ses af Herluf Trolles ord
til hende om, at nu har han læst hendes
brev og begrebet meningen og hun blev
enke som 54-årig. Men begge var klar
over, at det bedste, man kunne give sine
efterkommere, var en god uddannelse.
Jeg vil udtale håbet om, at Herlufs
holm altid vil være i stand til ar opfylde
dette formål.

Efter højtideligheden i kirken var
Skolen vært ved et meget hyggeligt og
uformelt tag-selv morgenbord, som i år
var henlagt til festsalen. Foruden at byde
på en lejlighed til at mødes over en kop
morgenkaffe, var der således mulighed
for at få et gensyn med den fascinerende,
gamle sal, der til daglig fungerer som
undervisningslokale.

Dernedefra
SIDEN DET, der sidst var at læse i disse
spalter, har vi på skolen haft to store,
årligt tilbagevendende begivenheder: ko
medien og Trolledag. Imellem dem kan
der af andre glade begivenheder nævnes
juleafslutningen holdt på skolens forskel
lige sovesale og juleferien — den længste
og koldeste i mange tider. Og desuden
den knap så glade begivenhed: termins
prøver.
Men for at tage tingene i deres rette
kronologiske orden var der først, den 1.
december, komedien. I år som sidste år
en absolut udmærket præstation. In
struktøren, Vagn Andersen, havde her
sammen med de mange gode skuespil
lere virkelig forstået at få noget ud af
stykket, »Lysistrate«. En gammel græsk
satire, der skildrer, hvorledes kvinderne
ledet af Lysistrate gør oprør mod deres
mænds evige dragen i krig, hvilket giver
anledning til mange sjove scener, da kri
gerne vender hjem, idet midlet er en
nægtelse af at opfylde deres ægteskabe
lige pligt.

En af de få ting, der kan indvendes,
er, ligesom ved praktisk taget alle de i
Helen-hallen opførte komedier, den tem
melig dårlige akustik, der, med mindre
man er centralt placeret, gør det svært at
høre alt, hvad der siges på scenen.
Efter stykkets opførelse var der land
gangsbrød for tilskuerne, samtidig med
at der blev serveret for 2.G’erne, deres
forældre og lærere i den nye klassefløj.
I mellemtiden blev hallen ryddet og en
disk-jockey riggede sit grej til på scenen.
Grundet nogle noget dårlige erfarin
ger med talerne sidste år var disse i år
flyttet til ballets begyndelse, en ændring,
som i øvrigt også var foretaget til fugle
skydningen. Ballet, der sluttede forholds
vis sent, da de mindre klasser jo ikke
deltog, forløb fint til alles tilfredshed.
En uges tid herefter blev der afholdt
terminsprøver for 3G og 9.kl. Og denne
tvivlsomme oplevelse overstået fulgte så

de sidste halvhjertede skoledage inden
juleferien, der kom meget tidligt i år.
Den sidste aften var der rundt om på
skolen arrangeret juleafslutning med ju
letræ, æbleskiver, julelege og — på de
ældre sovesale — tillige giøg. Rektor gik
sammen med sin familie rundt med den
nye og gamle stander og ønskede glæde
lig jul. Næste morgen var der endnu en
juleafslutning. Denne gang i kirken. Sal
mesang og oplæsningen af evangeliet
blev suppleret med musik, spillet af to
elever på klaver og tværfløjte. Endvidere
akkompagnerede en tredie orglet på
trækbasun.
Herefter var der busafgang: Juleferie!
Hjemvendt fra den isnende juleferie
rustede skolens diple sig så til et af det
nye års første større prøvelser: At stå op
kl. 6.30 Trollemorgen og møde i kirken
i fuld galla (uden undervejs at spilde
kakao og søj på den til morgenbordet).
Gnisten havde endnu en gang fået pi
sket koret op til imponerende højder, og
processionen blev fulgt op af faktisk alle
de tilstedeværende gammelherlovianere.
I løbet af dagen var der lejlighed til

at hvile ud før ballet, skønt der vist var
lidt surmulen over, at Trolledag faldt
sammen med en søndag.
Ballet begyndte meget tidligt, men
omtrent halvvejs igennem det blev der
sat sandwiches frem, så der her var lidt
ny energi at hente (selvom der nu også
blev hentet en del energi i baren). Mu
sikken blev leveret af Peter Sundberg,
der efterhånden fortjener at få sit navn
nævnt, da det også var ham, der var disk
jockey til såvel fugleskydning som ko
medieballet.
Men ovenpå alt dette kom dog dette
års hidtil største prøvelse: At gå i skole
fire timer den næste dag...
Endelig er der lige kort at fortælle om
sporten:
Der har været badmintonturnering,
der blev vundet af Jan Thorslund, lO.kl.,
og pigernes volleyballhold har deltaget
i gymnasieskolernes turnering, en turne
ring, der også snart begynder for dren
gene, og som de nåede at spille tre kam
pe i.
Niels Lynnerup, 3.Gmx.

Lærer laver pige-kollegium
på gammel landsbyskole
EN AF Herlufsholms nuværende sove
salslærere, Vagn Andersen,

Skolebyg

lens kontaktorgan »Herlufsholm Kon

takt«.

ningen Vest, vil oprette et mini-kolle

Den gamle Skole i Vejlø, der ligger

gium for piger på Den gamle Skole i

i et landsbymiljø ca. 8 km syd for Næst

Vejlø, som han har købt efter i 22 år at

ved, rummer, foruden Vagn Andersens

have været kostskolelærer og henvist til

bolig, to mindre toværelses lejligheder

at bo til leje.

med køkken og bad.

Det er her, pigerne i givet fald ville

— Vi kan tilbyde ophold for 2 gange

blive indkvarteret.

2 piger, maximalt, naturligvis på gym

Vagn Andersen hører gerne fra inter

nasieniveau, og stort set på de samme

esserede snarest. Adressen er den oven

vilkår, som gælder for diplene på Her

for nævnte, telefonnummeret er (03)

lufsholm, siger Vagn Andersen til sko

72 7613.
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Djiyyy, Provo-Trolle og
ingen formålsparagraf
Af M. Vass-Sørensen (‘70)

Fra venstre ses her jubilar Kjeld Elle
hauge Hansen (’28) i samtale med jubi
lar Jan »Hapsen« Degenkolw (’28).
— Herluf Trolle var en provo, sagde K.
Ellehauge Hansen i sin tale.

Også SO års-jubilar Christen GrumSchwensen (’28) hyggede sig. Her veks
ler han et hyggeligt ord med det nybagte
ceresmedlem Sven Tito Achen (’40).

TROLLEFESTEN blev i år fejret d 13.
januar i Assurandørernes Hus i Køben
havn. Vi var i alt 50 festklædte M/K-ere,
årgangsmæssigt nogenlunde jævnt fordelt.Årgang ’28 med ledsagere var jubi
larårgang og fremmødt var:
Jørgen Engberg, K. Thalbitzer, Chri
sten Grum-Schwensen, Arne Schlüter,
Kjeld Ellehauge Hansen og Jan Degen
kolw, som nu efter mange år som »nært«
på skolen er kommet tilbage til storbyen.
Nærten, eller rettere Høpsen, som jo Jan
Degenkolw blev kaldt, gav også det herlovianske sprog en ny lyd. Djiyyy ... som
det infinitisimale af det mikroskopiske
eller lurenkiggeriet, oprindeligt vist nok
gennem ruden i hummerdørene. For de
yngre årgange var det et hyggeligt gen
syn, ikke mindst fordi vor gamle hører
og frue så ud til at stornyde otiet.
Aftenens program var, som det har
været de seneste mange år: en fin mid
dag med diverse taler og derefter for
nøjelig dans til Lennart Leschlys ( 62) le
vende og velspillede rytmer.
Det blev imidlertid ikke en rutine
aften. Trolletale Bent Thorndahl (’47)
og 2 gange jubilartale viste en klar ten
dens mod at tage nye emner op. Hvordan
kan man få tilpasset Herlufsholm til det
hastigt skiftende danske samfund om
kring os? Hvordan sikre Herlufsholms
fremtid, og findes der en formålspara
graf for Skolen i dag? Altsammen brand
aktuelt i en tid, hvor vi netop har fået
ny ledelse for Skolen.
For årgang 28 talte Kjeld Ellehauge
Hansen. Ungdomsoprørere længe før sin
tid, havde de hængt billeder af tidligere
Et glimt af Herlovianerens tidligere
medredaktør, nu stadig altid veloplagte,
lejlighedsvist udsendte medarbejder Mik
kel Vass-Sørensen — der også kan tage
billeder!
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afgangsklasser ud på gangen uden for
den daværende Fue. Gammelherlovianeren Frazer skulle være blevet vildt for
tørnet! I øvrigt mente '28, at de også
havde gjort op med »hurra-herlovianeren«! Herluf Trolle, som vi alle jo gerne
vil ligne bare lidt, var nemlig en provo!
Stifterne afgav slægtens ejendomsret til
jord! Det var provokation på 1500-tallet,
som det jo også ville være det i dag.
Men det var ikke provokation for pro
vokationens skyld, eller for at ærgre na
boen — det var en frugtbar provokation.
Hvad er der af konkrete resultater efter
store historiske personligheder? Margre
the samlede Norden, Valdemar Sejr
erobrede Nord-Tyskland, Knud d. Store
lagde England under sig. Ellehauge Han
sen priste denne provokerende ånd i pagt
med det gode i tiden og satte sin lid til,
at Herlufsholm måtte fortsætte selv un
der et eventuelt andet civiliseret herre
dømme!
I Trolletalen fremlagde Bent Thorn
dahl (’47) sine tidligere drømme om
Herlufsholms fremtidige ledelse, og 50års jubilar Chr. Grum-Schwensen efter
lyste en formålsparagraf for Herlufsholm
i dagens Danmark. Er der overhovedet
brug for Herlufsholm i dag? Kan man
i dag forkæle de få — og er det demo
kratisk. Grum-Schwensen mente, at det,
der berettiger Skolen, er det fundament,
der gives for mange unge til at vokse op
i; et trygt og smukt miljø i de år, hvor
der er tid til at stå af ræset og beskæf
tige sig med lidt mere åndeligt. Han så
Herlufsholm som en mulighed, hvorfra
man i dag kunne bevare nogle værdier,
som er ved at forsvinde — ikke gennem
herloviansk navlekiggeri — men som et
slags asyl, en slags klostertilværelse. For
målsparagraffen stillede han åben men
håbede på, at Herlufsholm ville blive en
enklave af høj værdi i global betydning.

En for en gangs skyld mundlam formand
Kaj Dorph-Petersen (’43) lytter til be
styrelsesmedlem Klans Aarup (’51)’s ud
redninger om det fordelagtige i det kom
mende eengangskontingent, hvilke tanker
det nybagte ceres medlem Sven Tito
Achen (’40) umuligt længere kan mo
bilisere den bitterste interesse for.

Efter desserten tog formanden, Kaj
Dorph Pedersen (’43), ordet for at de
klamere, at bestyrelsen med alle stemmer
mod 0 havde valgt et nyt æresmedlem
i Herlovianersamfundet.
Allerede som præfekt for den nuvæ
rende formand var Sven Tito Achen
(’40) en stor herlovianer, og siden er
listen over herlovianske dyder ikke blevet
mindre. Utallige indslag og værker er
det blevet til, deriblandt billedbogen
Herlufsholm i 400 år, som blev udgivet
i forbindelse med jubilæet. Flere gange
Herlovianersamfundets faste støtte som
auktionarius ved efterårsarrangementer,
som således blev ledet med fast, dygtig
og fornøjelig hånd. Trolletalen 1978 med
Herluf Tholle som heraldiker og ikke
mindst de sidste 5 år: redaktørposten af
Herlovianeren. Hvad man troede umu
ligt lykkedes. Bladet kom til tiden. Man
ge nye emner blev fundet og taget op,
og det til trods for at han har trukket
det store slid selv. — Som medredaktør
de sidste 5 år ved jeg jo, hvor meget,
eller rettere hvor lidt hjælp, han har
fået, og de fleste i bestyrelsen har også
siddet i redaktørstolen og kender til,
hvor megen tid og fritid der går. Dertil
kommer så hans muntre og stilfulde ind
slag ved Samfundets generalforsamlin
ger. Hvem andre end Sven Tito kunne
finde på at forære hvert medlem af be
styrelsen et sæt herlovianermanchetknapper af guld som rak for året der gik!
Der er stil over ham, vort nye æres
medlem, og jeg ved, at også mange, der
ikke var til stede, ville have deltaget i
den endelige applaus.
Middagen sluttede festligt. På fru
Mimi Grum-Schwensens bordkort kunne
bagefter læses:

Ser vi i den daglige avis,
står der ikke du eller dis,
men ofte ser vi m/k,
sidste vel for piger stå,
som repræsentant for indbudte piger
vi for i aften »mange tak« siger!

Det blev således en stilfuld, hyggelig
og fornøjelig aften med spændende nye
tanker, som uvægerlig må afstedkomme
en frugtbar debat i Herlovianerens spal
ter!

Fik-fak Kr. Himmelfartsdag
SOM sædvanlig falder Kr. Himmelfarts
dag — og dermed den årlige fik-fakbatalje — i år få dage, før næste nummer
af Herlovianeren udkommer. Den nøj
agtige dato bliver i år torsdag den 24.
maj.
Det turde være grund nok til, set fra
skole-blads-medie-politisk synspunkt, at
flytte dagen frem til kort efter numme
rets udgivelsesdato. Men når nu Kr.
Himmelfartsdag er og bliver årets skøn
neste forårsdag... Det turde — næsten
— være grund nok til at flytte udgivel
sestidspunktet!
Fra den ene af bataljens trofaste ar
rangører, Ernst Schaumburg-Müller, for
lyder det, at skovturs-konkurrence-sammenkomsten i år vil blive arrangeret nøj
agtig på samme måde som sidste år,
nemlig med hjemmesmurte madder og

mulighed for at købe drikkelse på stedet:
Charlottenlund skov syd for Jægersborg
Allé, mellem Bregnegårdsvej og Ordrup
Jagtvej, hvor den officielle start går kl.
10.00.
Flere år i træk har der været talt om,
at nu måtte reglerne snart blive skrevet
ned, så de forelå som kontrol-instans i
tvivlstilfælde.
Såvidt undertegnede er orienteret, går
kæppespillet ud på, idet man slår sin
egen kæp i jorden, at vælte sin mod
standers kæp. Men sejren kendes øjeblik
keligt ugyldig, hvis ikke ens kæp står
i jorden efter væltningen.
Det turde være til at finde ud af.
For fuldstændighedens skyld skal næv
nes, at der findes rigelig tumleplads for
større børn og rigeligt med træer til at
tøjre de mindre til.
gm
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Soen stod til tider i kaskader ind over
»Grand Danois af Helsingør«. Ejner
Svarre (R’29) trækker huen godt ned i
panden, mens Paul Ammentorp (’42)
vender bygen ryggen og kigger sammen
med Bent Thorndal (’47) hen på hvemdet-nu-er, der betjener Ammentorps
kamera.

Ny tradition: Tirsdags-frokost —
EN KREDS AF herlovianere, der regel
mæssigt kommer til tirsdags-frokosterne
i Tivoli-Hallen, følte sig snydt over, at
etablissementet var lukket i juli, og be
sluttede sig til at råde bod herpå ved at
organisere en frokost til søs for at ind
hente det forsømte.
Initiativtageren, Nis Linnet (’70), hav
de sørget for skiv og provianteret rige
ligt, da deltagerne mødte på kajen i Hel
singør Nordhavn kl. 10.15 lørdag den
26. august i et forrygende vejr. En af
deltagerne var så betænkelig, da han så
Øresund i oprør, at han foreslog at stille
sit hus til disposition, hvis han måtte
være fri for at tage med. Dette blev ka
tegorisk afslået.
Her er en afskrift af skibets logbog:

LOGBOG:
Herlovianertur, lørdag den 26.8. 1978.
Afgang Helsingør Nordhavn kl. 11.
Vindretning nordvest. Vindstyrken tvivl
som, omkring 20 ms. Det ses heraf nu
let, at situationen er stærkt tilspidset.
Man forbereder sig med et par snapse.
Kl. 11.10: Kronborg om styrbord,
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man finder det tilrådeligt at indtage den
første øl.
Jens.

Kl. 11.30: Erfarent mandskab tog os
sikkert ud af Helsingør havn. Vi har ön
Ven (svensk) ret forude. Vi går vest om
Ven og lægger til i Bäckviken, hvor vi
skal spise frokost. Ingen er søsyge (end
nu). Vi har bådens konstruktør som skip
per. Det er betryggende.
Ernst.

Kl. 11.45: Alt mandskab på dæk — også
Iver —. Man stirrer forventningsfuldt på
Ven og undrer sig over, at den er svensk.
Vi gør 7 knob for sejl alene med Nis
ved roret, hvilket gør skrivning i log
bogen yderst vanskelig, men alle er ved
godt mod. Solskin med enkelte byger og
voldsomme pust. Vanddybde: 16,55 me
ter, men der er langt til bunden i maver
og halse. Mandskabets påklædning stærkt
varieret, mere sjælden end køn.
Paul A.

Kl. 12.15: Har netop passeret Kyrckbacken. Vejret fint, fart 6-7 knob. Paul
Ammentorp leder efter en køkkenrulle
for at fjerne resterne af en af de lækre
sandwich, som netop er omdelt. Diskus
sion om erhvervsmulighederne på Ven.
Konklusionen er, at øens befolkning le
ver af at opkræve havnepenge af besø
gende danskere.
Henrik Bahn.
Kl. 12.30: Runder sydkysten af Ven med
E. Svarre ved roret. I søerne logger vi 7
knob. Sejlareal 17 kvm. Ingen panik.
Iver mener: Den er i og for sig let at
sejle, den her.
His.

Kl. 13.00: Lægger ind i Bäckviken havn
og gør rede til frokost.
Bent T.
Kl. 14.00: Frokosten i fuld gang.
Kl. 14.20: Frokosten endnu i fuld
gang. Snapsen er drukket og der er kom
met fyr på cigarerne. Alt roder, og ne
gersved en nydes. Svarre lover et bidrag

På dette billede er de fleste af turens
deltagere samlet. Fra venstre er det Nis
Linnet (’70), bådens ejer Poul Øland,
en skulder af Iver Reedtz-Ehott (’42),
Bent Thorndal (’47), Ernst SchaumburgMüller (’29) og Ejner Svarre (R’29).
Yderligere tre deltagere var med på
turen’- Henrik Bahn-Petersen (’72), Jens
Linnet (’74) og bag kameraet Paul Am
men torp (’42).
Hvem tager initiativet til en gentagel
se af successen til sommer?

indtaget på Øresund
fra Herlovianerens udgivelsessted til næ
ste års tur.
Nis.
KL 15.15: Afsejler Bäckviken, kurs Hel
singør østen om Ven. God fart. Sejl
føring: Fok plus rebet storsejl. Stemnin
gen høj efter god skafning (frokost). 01
og brændevin er gledet godt på plads
sammen med det tårnhøje smørrebrød.
Alt tilsyneladende vel om bord. Iver me
ner, det er en fordel at være fuldpælset
af hensyn til kulden.
Nis.

Kl. 15.46: Vending ud for Alsboderna.
Bent Thorndal udviste formidabel cir
cumspection ved vendingen og medvir
kede således til at mindske Ivers rotation
nede i kahytten. Kurs mod Sletten havn,
hvor Paul A. vil afmønstre.
Jens.
Kl. 16.15: Iver bufferuller videre. Re
sten af mandskabet modtager kaskader af
vand i cockpittet. Position NV for Ven,
kurs mod Nivå.
Nis.

Kl. 16.50: Svarre fortsat til rors. Iver opvågnet, Nis og Jens har øjnet bundgarns
pæle. Der styres i uroligt vand mod
Sletten, og der tales meget om »smult
vande«. (Gu ve’, hvor det bliver af?).
Da nu hele besætningen har stirret mig
olmt i øjnene og forvisset mig om, at vi
godt kan returnere til Helsingør uden at
ilandsætte mig i Sletten, har jeg indvil
get i, at kursen lægges uden om bund
garnspælene og at vi går direkte mod
Kronborg.
P.A.

Kl. 17.07: Motoren slået fra, formentlig
fordi vi har fået en bundgarnspæl i ma
skinen. Nis måler afstanden, alle ved
godt mod. Whisky flasken er tom, men
der er øl nok. Mon vore familier tænker
på os, vi Øresunds barske drenge. Iver
har sovet uanfægtet og i vågne øjeblikke
talt om sin havrehøst. Jens og Nis ser
verer øl, stemningen druknes. Pusning
foregår normalt, blot man anvender
pumpestang bagefter.
P.A.

Kl. 17.25: Alle på dæk, filosofisk sejl
stemning. Iver tænker ikke mere på høst.
Paul A.
Kl. 17.30: Efter et par øl har man no
teret en voldsom uro hos Paul Ammentorp. Han er bekymret over måske ikke
at kunne nå ned ril et kräftkalas i Rung
sted, men føler sig nu så stærkt knyttet
til skibet, at han ikke vil forlade det i
rum sø og svømme i land. Svarre afløses
af Nis ved roret. Ukontrolleret applaus
for godt sømandskab til Svarre. Ernst
foreslår, at vi næste år sejler Sjælland
rundt. Det ligger i luften, at vi ses ved
kapsejladsen: Cape Town—Rio.
Jens.
Kl. 17.35: Kronborg tværs om bagbord,
nordvest, Ammentorp synger. Det lykke
lige Hven forsvinder i aftendisen, ingen
har været så søsyge, at de ikke med stolt
hed kan berette om det frygtelige vejr
med overbevisning, så selv børnebørn vil
tro det. Tak for turen til arrangørerne
og til vejrguderne.
E. S.

Kl. 17.56: Skøn tur til fortøjningsplads,
rak for en skøn dag.
P.A.
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Forstander-skiftet på Herlufsholm
EN SKOLE som Herlufsholm ville være
fattig, alle sine traditioner til trods, hvis
ikke større begivenheder som et rektor
skifte eller indsættelsen af en ny forstan
der behørigt blev markeret.
Mandag den 8. januar, den første dag
på Skolen efter juleferien, var samtlige
diple og lærere da også trommet sammen
til en udvidet morgensang i kirken kl.
8.40 i anledning af forstander Aage
Wolff-Sneedorff’s (’39) overtagelse af
forstanderskabet efter hofjægermester
Jens Just Sommer Jermiin (’26). Ved
juleafslutningen før juleferien havde
Jens Just Jermiin taget afsked med Sko
lens diple og lærere, der spontant havde
rejst sig for ham 1 minut i respekt.
Morgensangen mandag den 8. januar
blev indledt med »Dejlig er den himmel
blå«, hvorefter Aage Wolff-Sneedorff
holdt følgende tale til eleverne:
I skolens fundats af 23. maj 1565 er
der indeholdt 2 ting, som jeg gerne spe
cielt vil fremhæve i dag.
Den ene går ud på, at Herluf Trolle
og Birgitte Gøye af deres formue har op
rettet en skole for menige ædlinge og
andre ærlige mænds børn i Danmarks
rige til lærdom og gode sæder.

Den anden går ud på, at stifterne har
anmodet Danmarks Riges Råd om efter
deres død at være Patron og Forsvarer
for skolen og tilskikke en gudfrygtig og
velbeskeden adelsmand at være Forstan
der for skole og gods uden hans egen
synderlige nytte og fordel udi nogen
måde.
For nu først at beskæftige os lidt med
de ædle mænds børn, så blev der i 1567
udarbejdet en ordinans om bl.a. skolens
indretning.
Af denne ordinans fremgik, at diplenes
antal blev fastsat til 42, som alle skulle
nyde fri kost og undervisning, lys og
varme samt blæk og papir. Desuden
skulle de fattigste, hvis forældre ikke
formåede at klæde dem, tillige have frie
bøger, sko og klæder, mens de mere for
muende selv måtte holde sig med disse
fornødenheder. De indtægter, som stif
telsen fik af godset, var tilstrækkelige til
at dække udgifterne.
Diplene var oppe kl. 5 om sommer
morgenen og kl. 6 om vinteren — i en
periode oven i købet 1 time tidligere —
og de var beskæftiget hele dagen med
arbejde, bortset fra spisetiden og 2 lege
timer. Enten var de sammen med lærer

ne beskæftigede med andagtsøvelser i
kirken eller med pennen eller bogen i
hånden sysselsatte i skolen.
Skolens elevtal svingede i de første ca.
300 år — bortset fra en ganske kort pe
riode, hvor skolen var lukket — fra nogle
få til ca. 100 i midten af det forringe
århundrede. Da jeg kom ind på skolen,
var vi 125, da jeg gik ud i 1939 niesten
150. Stort set er tallet steget siden, så vi
nu er omkring 220 kostelever, og efter
at der er kommet dagelever ind, er tallet
jo steget meget voldsomt. Vi har nu det
største antal elever, skolen nogensinde
har haft, nemlig godt 420.
Det er derfor et meget stort antal
elever, som kan nyde godt af Stifternes
store gave ved på Herlufsholm at få lej
lighed til at opdrages til lærdom og gode
sæder.
For dernæst at vende mig til det andet
emne — Forstanderen — har der igen
nem tiderne været forskellige fortolknin
ger af fundatsens bestemmelser om en
gudfrygtig og velbeskeden adelsmand. I
betragtning af at fundatsen er mere end
400 år gammel, er der intet mærkeligt
i der.
Rigsrådet udnævnte den gang forstan-

Det var en stuvende fuld kirke, der
ved morgensangen mandag den 8. januar
lyttede til forstander Aage Wolff-Sneedorffs tale i anledning af hans indsæt
telse i forstanderembedet. Bag de lidt be
tuttede elever ses på første række des
uden rektor Gert Olsens kone Bente
(t.v.) og ved siden af hende Bente WolffSneedorff (tb.).
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deren. Nu er det Hendes Majestæt Dron
ningen.
Gennem undervisningsministeriet har
jeg fået beskikkelsesbrevet af 4. oktober
i fjor, hvori Dronningen gør vitterligt
»At Vi herved fra den 1. januar 1979
beskikker Dem til forstander på Herlufs
holm skole og gods, hvorved det tilken
degives Dem, at bestyrelsen af nævnte
skole og gods vil være at varetage i over
ensstemmelse med stiftelsens fundats og
de bestemmelser, der måtte blive udfær
diget i tilslutning til denne, samt de for
skrifter, der måtte blive meddelt Dem
fra undervisningsministeriet.
De medarbejdere, som er ansat på
Herlufsholm skole og gods, vil herefter
have at rette sig efter Deres forskrifter.
De forpligtelser over for det offentliges
tilsyn med stiftelsen, der påhviler Dem
som forstander, vil påhvile Dem i for
hold til undervisningsministeriet. Det på
hviler Dem årligt at gøre rede for stif
telsens indtægt og udgift, såvel som for
dens virksomhed og tilstand i det hele,
hvilke redegørelser vil være at indsende
til undervisningsministerier.
Det er i øvrigt Vor forventning, at De
med nidkærhed vil bestyre Herlufsholm
skole og gods til gavn for samme og til
opnåelse af stifternes hensigter.«
Efter modtagelsen af beskikkelsen var
jeg i audiens hos Hendes Majestæt
Dronningen og takkede for den. Droningen havde et udmærket kendskab til Her
lufsholm og udtalte sig venligt om sko
len og ønskede alt godt for dens fremtid.
Dronningen pålagde mig at hilse skolen.
Fra den 1. januar i år har jeg herefter
overtaget forstanderskabet. Det er med
den dybeste ærbødighed, jeg påtager mig
det i ønsket om at kunne være til gavn
for Stiftelsen og skolen.
Herluf Trolles og Birgitte Gøye’s gave
gik som nævnt ud på at oprette en skole
for ærlige mænds børn, og det er mig
derfor en glæde, at de første, jeg hilser
på efter min tiltrædelse, er Jer.

Samtidig vil jeg gerne glæde mig over,
at det sker i kirken. Netop i min skole
tid var det meget lidt, kirken var ind
drager i dagligdagen. Når man tænker
på, hvilken central stilling kirken har
indtaget siden Skovklosters oprettelse og
ned gennem skolens historie, er det godt
at se, at kirken er blevet inddraget i sko
lens hverdag, og at I samles her hver dag
til lovsang.
Måtte Gud fortsat holde hånden over
Herlufsholm i den tid, som kommer.
Efter talen sang man »Her bøje vi os
stille ned«, provst Krarup Hansen lyste
velsignelsen og efter den sidste sang,
»End lyser Skovklosters mure«, bad rek
tor Gert Olsen ligesom til daglig efter
hver morgensang »Fadervor«.
Efter morgensangen stod Aage WolffSneedorff sammen med sin hustru, Bente
Wolff-Sneedorff, ved kirkens udgang og
hilste personligt på samtlige elever.
Samme aften var skolens lærere, øko
noma, Ønen, rektor og godsforvalter
yderligere alle inviteret til en festlig mid
dag i den gamle festsal og forstanderlejligheden. Aage Wolff-Sneedorff tilføjede
her følgende til de ntale, han om morge
nen holdt i kirken:
I audiensen, da jeg takkede, bad Dron
ningen mig hilse Herlufsholm og ud
talte sig venligt om skolen. Fra venner
vidste hun, at forholdene var gode.
Når forholdene er gode, skyldes det jo
navnlig denne kreds. For skolen har det
altid været afgørende, hvordan lærerne
var. Det billede, diplene bringer med sig
herfra, er præget af meget forskelligt,
såsom naturen, den klasse, man har gået
i, men meget afgørende for indtrykket
er de lærere, man har haft. Det er dem,
der giver diplene grundlaget for deres
fremtidige tilværelse. Man forventer no
get specielt af Herlufsholm, og det er jeg
glad for at høre, at man lever op til i
dag.

Det er nu 40 år siden, jeg blev stu
dent, men alligevel er et par af mine
gamle lærere med. Organist Larsen kom,
mens jeg gik her, og lektor Ilium havde
allerede været her adskillige år, da jeg
begyndte i 1932. Begge er stadig be
skæftiget her på skolen, og det er mig
en stor glæde, at de har kunnet komme
i aften.
Jeg er glad for at vende tilbage til
min gamle skole, og jeg glæder mig til
samarbejdet med denne kreds. Ligesom
mange andre — det har jeg fået talrige
tilkendegivelser om — har jeg kun gode
minder herfra.
Min kone har i øvrigt altid sagt, at jeg
aldrig har gået i en rigtig skole. Inden
jeg kom på Herlufsholm, blev jeg nem
lig undervist privat.
De krav, der stilles til Herlufsholm,
veksler med tiderne, og det bliver ikke
lettere at placere skolen rigtigt i sam
fundet. Som den optimist jeg er, tror jeg
dog, at det ved fælles hjælp vil lykkes.
Jeg vil bede Dem om med mig at ud
bringe et Leve for Herlufsholm i håbet
om, at forholdene her fortsat må være
gode.
Herlufsholm længe leve.
Andre talere var rektor Gert Olsen og
lektor Mogens Jensen, der er formand
for lærerrådet.
Fremkomsten af et større parti gamle
sangbøger med sange forfattet af diple
på skolen helt tilbage fra 1853 vakte stor
begejstring, og efter at have sunget en,
der var skrevet »Til Forstanderen«, frem
kom der straks ønske om at synge flere
af de øvrige sange også til organist An
dreas Larsen s akkompagnement på fest
salens flygel.
Til at servere og hjælpe med, at ar
rangementet forløb til alles tilfredshed,
assisterede en håndfuld diple i galla
uniform.
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Herlovianersamfundets årsregnskab for 1978
(Budget)
Indtægter:
Kontingent 1978 ......................................................................................
Indgåede restancer ..................................................................................
Renteindtægt ...........................................................................................
Bidrag m.v...................................................................................................

Udgifter:
Herlovianeren ...........................................................................................
Medlemsfortegnelse ..................................................................................
Fester og sammenkomster ......................................................................
Repræsentation ......................................................................................
Administration..........................................................................................
Uforudsete udgifter ..................................................................................
Renter .......................................................................................................

Overskud ...................................................................................................

Legat
regnskaber
1978

Indtægter
1978

Udgifter
1978

60.992,00
810,00
5.653,35
25,40

(59.000)

(26.000)

21.261,45

(26.000)
( 3.500)
( 6.000)
( 2.500)

24.284,90
738,75
4.679,70

0)

9,43
16.506,52

(64.000)

67.480,75

(

Samlet legatformue pr. 1.1. 1978 ...........................
Netto renteindtægter ................................................
Uddelte enkelcgater ................................................
Uddelte studielegater ............................................
Depotgebyrer m.v.......................................................

Formue pr. 31.12. 1978 ............................................

(1977)

(53.735,00)
( 1.425,00)
( 5.383,38)
(
0,00)

(22.867,63)
( 2.361,87)
(24.840,87)
( 3.295,70)
( 6.650,48)

67.480,75

(

10,21)

(

516,62)

(60.543,38)

292.518,80
26.710,80

5.000,00
11.500,00
629,78

17.129,78

9.581,02

302.099,82

Formue pr. 31.12. 1978 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...............................................................................................

53.514,95
16.432,64
8.811,53
14.357,83
48.964,98
22.627,20
32.303,05
14.464,51
13.259,02
8.858,00
6.645,04
61.861,07

Formue pr. 31.12. 1978 ............................................................................................................................

302.099,82
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Status pr. 1. januar 1979
Kassebeholdning........................................................................................................................
Postgirokonto ............................................................................................................................
SDS, checkkonto 825-00-05297 ...............................................................................................
Handelsbanken, Kultorv, 491156 ...........................................................................................
Handelsbanken, Kultorv, 525352 ...........................................................................................
Handelsbanken, Kultorv, 491245 ...........................................................................................
SDS, konto 825-04-06909 .......................................................................................................
SDS, konto 825-04-01915 .......................................................................................................

Aktiver
0,00
7.647,97
304,72
7.199,64
27,76
2.292,97
553,14
9.887,14

Værdipapirer (nom. 45.300) ...................................................................................................
Mellemregningskonto, div. legater...........................................................................................

27.519,75
7.250,00

Diverse kreditorer ....................................................................................................................
Kapitalkonto:
Formue pr. 1.1. 1978 ................................................................................................................
+ overskud 1978 ....................................................................................................................
kursregulering ....................................................................................................................

Passiver

4.050,27

43.485,30
16.506,52
1.359,00

58.632,82

62.683,09

62.683,09

København, den 29- januar 1979.

Jan Trier,
kasserer.

Budget 1979
Kontingenter kr. 100/50 ............................................................................................................................
Renter .........................................................................................................................................................
Herlovianeren .............................................................................................................................................
Fester og sammenkomster ........................................................................................................................
Repræsentation .........................................................................................................................................
Administration.............................................................................................................................................
Uforudsete udgifter.....................................................................................................................................

61.500
5.000
26.000
28.000
3.500
6.000
3.000
66.500

66.500
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Mysteriet om de forbyttede løbere
EN KORT OVERGANG så alt ud til
at være lutter enighed om identiteten af
løberne på billederne bragt i Herlovianeren nr. 18 og nr. 23.
Det var efter to henvendelser fra hen
holdsvis Hans Henrik Rømeling (’35) og
Finn Carøe (’36). De havde hver for sig
nogle bud på, hvem løberne på det sid
ste billede — det med de 15 løbere —
var. Og disse bud supplerede på smukke
ste vis hinanden.
I sidste øjeblik, inden redaktionen
lukkede spalterne for dette nummer,
indløb der imidlertid følgende brev.
Skrevet af Niels Faartoft (’35), en af de
deltagende løbere selv. Og tilmed en høj
hellig søndag den fjortende januar.

Kære redaktør!
Som aftalt i telefonen sender jeg dig
hermed mine gæt på, hvem de to sports
plads-billeder forestiller.
De syv løbere på det første billede (nr.
18, side 195, aug. 77) er efter min me
ning: Længst til venstre nr. 1 Torben
Klein R’34, 2. Eyvind Barteis ’34, 3. Paul
Nørreslet '35, 4. J. D. Scheel '36, 5. J.
Troels-Smith ’34, 6. Jes Skovgaard-Petersen ’35 og 7. Børge Fabricius ’34. Der
er for mig kun lidt tvivl for nr. 4’s ved
kommende, men jeg er sikker på de
andre.

Det andet billede (nr. 23, side 240,
dec. 78) har det glædet mig meget at se,
da det gengiver det stolte øjeblik, hvor
jeg kommer ind som en flot nr. 2 eller 3,
tilmed øjensynlig med én rytter mere på
ryggen end de andre. Begynder vi til ven
stre, ser vi 1. Tyge Bech ’35 og på hans
ryg 2. muligvis Jørgen Kaalund Nielsen
’37. Så følger (med sokkeholdere) 3. Val
demar Kähler ’35, »redet« af J. D. Scheel
'36 (nr. 4 — dennegang ingen tvivl), så
5. Knud Sehested ’35 med Kaare Schmidt
’36 på ryggen (lille tvivl om Kaare), der
næst 7. Børge Fabricius ’34 med 8.
Ejvind Barteis ’34 som rytter, så 9. J.
Troels-Smith ’34 og ridende på ham 10.
(vistnok) Carl Jacob Riis ’37, nr. 11
undertegnede ’35 med 12. Mogens Ras
mussen ’34 og 13. Carl Ryberg ’37 på
ryggen — det er dog tænkeligt, at Ryberg
ridder på en skjult »hest« — og endelig
14. min svoger Ib Steenberg Nikolaisen
R’34 med 15. Mogens Fournais R’34 som
rytter.
Da det sidste billede gengiver en del
diple, som ikke udpræget drev frivillig
sport, — det gælder bl.a. mig selv — så
vil jeg tro, det er taget i en spime. Bla
dene på alléens træer er ikke særlig for
årsagtige, og det er derfor næppe taget
i maj måned, og i juni måned har der
ikke været spime. Derfor tror jeg, at bil

lederne er taget om efteråret, og herfor
taler også kuløren på nogle af de afbildedes overkroppe, som trods alt næppe kun
ne stamme alene fra »intens« eksamens
læsning i maj-juni. Da mange af de del
tagende diple er gået ud af skolen i juni
34, og da i hvert fald jeg ikke var så
lang i efteråret 1932, som jeg syner på
billedet, må det være foregået efter som
merferien i 1933, sandsynligvis i august
måned.
Selv om f.eks. Fabricius og TroelsSchmidt egentlig ser yngre og endda mere
barnlige ud på det første billede end på
det andet, så vil jeg dog mene, at bille
derne er taget med kort tids mellemrum
på samme efterårsdag. De diple, som op
træder på begge fotos, har samme påresp. afklædning på de to billeder, — ja,
man kan se Fabricius forsynet med lom
metørklæder bundet om anklerne på
begge billeder (hvad det så har skullet
være godt for?) og den mange gange
sammenbundne målsnor ser meget ufor
andret ud fra billede til billede, ligesom
skyggernes retning og længde taler for
billedernes samtidighed.
Det var altså mine bud — vi får se,
om andre vil give mig ret eller vil pro
testere.
Desværre må jeg skuffe dig med, at
der ikke bliver nogen fynsk Trollefest

De af løberne på billedet, der med over
50 pct. sikkerhed er genkendt, er i
kursiv fra venstre: 1) Tyge Bech, 2)
Vilhelm Nielsen / Jørgen Kaalund Niel
sen, 3) Valdemar Kähler / J. D. Scheel,
4) Valdemar Kähler / J. D. Scheel, 5)
Knud Sehested, 6) Kaare Schmidt, 7)
Børge Fabricius, 8) P. Nørreslet / E. Bar
teis, 9) J- Troels-Smith, 10) Ebbe Olivarius Hansen / Carl Jacob Riis, 11) Niels
Faartoft, 12) Mogens Rasmussen, 13)
Carl Ryberg, 14) Ib Steenberg Nikolai
sen og 15) Mogens Fournais.
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1979 at referere, da opvarmningsproble
mer i vort gamle hus og trafikvanskelig
hederne omkring nytår gjorde os så be
tænkelige, at vi med beklagelse så os
nødsagede til at aflyse den berammede
fest.
Skulle disse linier blive læst af her
lov ianere, som er kommet til Fyn for
kortere eller længere åremål, vil jeg da
benytte denne lejlighed til at bede så
danne henvende sig til mig eller en an
den fynsk herlovianer, da vi meget gerne
vil have sådanne nye navne på listen til
kommende Trolle fester.
Med venlig hilsen
Niels Faartoft ’35,
Otterup.

de rigtige navne på diplene. Jeg mener,
billedet er taget i 1932.
Venlig hilsen
H. Rømeling (’35).

Den første henvendelse, som var fra
Hans Henrik Rømeling (’35), lød i al
sin overbevisende ordknaphed således:
Kære redaktør.
Nu synes jeg, det er på tide at få sat

Kære Achen.
Jeg har desværre ikke længere »Herlovianeren« nr. 18, så jeg kan ikke give
bidrag til fotografiet deri, men fotogra
fiet i nr. 23 kan jeg hjælpe med.

Pastor emeritus Peter Riemann
(’27) skrev i et læserbrev i Jyl
landsposten, den 30. november
1978, at sognepræst Svend C.
Boysen, Give sogn, er kendt som
en af de præster i folkekirken,
som er blevet så stærkt grebet af
karismaen, at han venter Hellig
åndens trøstende indgriben i de
fleste menneskelige vanskelighe
der. De stærke ord faldt i forbin
delse med en debat om Sv. Boy
sens konfirmandundervisning. —
Peter Riemann, der med udgan
gen af september måned 1978
fik sin afsked som sognepræst for
Lindknud menighed i Ribe stift
på grund af alder, er samtidig op
højet i Ridderstanden med Hen
des Majestæt Dronningens nåde
på grund af sit arbejde i Kirke
ligt Samfunds blad »Dansk Kir
ketidende«. Peter Riemann er nu
flyttet til Holsted, hvor han har
bygget hus.

Gentofte kommunalbestyrelse har
ansat skoleinspektør Henry Dichman (’51), Frederiksberg kommu
nes skolevæsen, som ny viceskoledirektør med virkning fra 1. ja
nuar 1979.

Fra venstre lød hans bud: Nr. 1 Tyge
Bech, nr. 2 Vilh. Nielsen, nr. 3 J. D.
Scheel, nr. 4 Vald. Kähler, nr. 5 Knud
Sehested, nr. 6 ?, nr. 7 Børge Fabricius,
nr. 8 P. Nørreslet, nr. 9 J. Troels-Smith,
nr. 10 ?, nr. 11 Niels Faartoft, nr 12 Ras
mussen (søn af øjenlæge Rasmussen,
Næstved), nr. 13 ?, nr. 14 ? og nr. 15 ?.
Som ntevnt var der på mirakuløs vis
ingen afvigelser fra disse bud i det brev,
Finn Carøe (’36) omtret samtidig sendte
til Sven Tito Achen (’40):

Major Axel B. Aller (’54) deltog
i december 1978 på Klarskov
gård, Korsør, i et kursus for kom
mende Røde Kors-delegater.
Cand. polyt. Iver Reedtz-Thott
(’42) skrev i »Børsen* den 30.
oktober 1978, at det interview,
som TV-avisen bragte den 22.
oktober 1978 med den engelske
fiskeriminister John Silkin, var
meget pinligt. Reedtz-Thott an
førte med adresse til interviewer
ne, at man i en dialog for alt i
verden ikke må mistænkeliggøre
sin modparts motiver. — I Poli
tiken havde Reedtz-Thott den 16.
november 1978 et indlæg om
landbrugsminister Niels Anker
Kofoeds synspunkter vedrørende
bygning af svinestalte på anpartsbasis.

Jyllandsposten bragte den 2. no
vember 1978 en artikel om di
rektør, cand. polyt. Mogens Schlü
ter (’37). Blandt meget andet op
lystes det, at Schlüter har opbyg
get Danmarks største privatsam
ling af børnebøger. Samlingen,
hvoraf dele udstilles fra tid til
anden, omfatter omkring 4000
bøger.

Jeg vedlægger en fotokopi, hvor samt
lige personer er blevet nummereret, og
efter min opfattelse er nr. 1 Tyge Bech,
nr. 2 Vilhelm Nielsen, nr. 4 Valdemar
Kähler, nr. 5 Knud Sehested, nr. 7 Børge
Fabricius, nr. 9 Troels-Smith, nr. 10
Ebbe Olivarius Hansen, nr. 12 Mogens
Rasmussen og nr. 15 Mogens Fournais.
Det drejer sig således om årgang 34,
35 og 36 samt realklassen 34. For et par
af numrenes vedkommende er jeg lidt i
tvivl, og for de manglendes vedkom
mende kunne jeg tænke mig, at f.eks.
Børge Fabricius måtte kunne hjælpe.
Billedet må være taget i efteråret 33
eller foråret 34.
Jeg har støttet mig til årsskriftet for
1934, hvori der er en smuk artikel af
Troels-Smith om Herlufsholms udgrav
ning i Sværdborg mose.

Formanden for Klampenborg Ga
lopselskab, direktør Jens Wilhelm
Trock (’48) overrakte ved en
hyggelig sammenkomst medio de
cember 1978 championpræmierne
for sæsonen 1978. Overrækkelsen
fandt sted i Hesteejernes Klub
lokaler.
Rektor Jacob Appel (’48) afløser
fhv. undervisningsdirektør Sigurd
Højby som formand for Forsva
rets pædagogiske Råd.

Gymnasieskolernes lærerforening
har fået ny næstformand. Den
hidtidige, Uffe Gravers Pedersen,
er blevet rektor og afløses af lek
tor Mogens Jensen, Herlufsholm.
Professor, dr. med. Eilif Greger
sen (’44) er for tiden 1. januar
1979 til 31. december 1984 be
skikket til at bistå retslægerådet
som sagkyndig i oftalmologi.

Redaktør Erling Johs. Jantzen
(T9) er den 11. september 1978
afgået ved døden.
Koldings ældste praktiserende
læge, Hans Wendt (’25), trak sig
den 1. november 1978 tilbage.

Med venlig hilsen
Finn Carøe.

Socialforskningsinstituttets direktør,Henning Friis (’30), sagde på
Socialpolitisk Forenings sommer
møde 1978, at da politikerne
myrdede Mødrehjælpen, blev de
enlige mødre meget dårligt stillet.
Henning Friis fulgte den kontan
te udtalelse op med en konstate
ring af, at den sociale bistandslov
fungerer dårligt for så vidt angår
hjælpen til enlige mødre.
Landsretssagfører Otto Brandt
(’09) er den 21. september 1978
afgået ved døden. Otto Brandt be
stred flere tillidshverv, således var
han medlem af Sagførersamfun
dets bestyrelse, ligesom han var
medlem af Sagførernævnet.
Forhenværende direktør Hans
Emil Klem (T7) er den 17. no
vember 1978 afgået ved døden.
Bridgeinteresserede herlovianere
kan glæde sig over, at Johannes
Hulgaard (’50) og Axel Voigt
har skrevet bogen »Spil ACOL*.
Bogen, der er udgivet af Dansk
Bridgeforbunds Bogforlag, giver
såvel begyndere som rutinerede
spillere mulighed for at lære sy
stemet ACOL, der er et engelsk
standardsystem.
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STATENS PÆDAGOGISKE
STUDIESAMLING
ler sø parkalle 101
2100
KH 0

TidL amtsforvalter Tage J. Bram
mer (’18) er den 16. oktober
1978 afgået ved døden.

Læge Mogens Blichert-Toft (’56),
Vanløse, har fået specialautorisa
tion i kirurgisk gastroenterologi.

Tidl, generalsekretær i Nordisk
Råd, Frantz Wendt (’23), har
forfattet
»Danmarks
historie
1939—1978«, der er en særud
gave af Politikens Danmarkshi
storie. Værket giver læseren mu
lighed for at få et godt overblik
over efterkrigstidens politiske og
økonomiske udvikling.

Weekendavisen Berlingske Aften
bragte den 18. august 1978 et
læserbrev af en herlovianer, Ask
Brandstrup Larsen. Denne beret
tede i læserbrevet om et studie
kursus på F.E.G.U. (Foreningen
For Effektiv Grunduddannelse).
Studiekurset har for læserbrevs
forfatterens vedkommende vist sig
at være eksamenskarakterforbe 
redende.

Chefredaktør
Bent Thorndahl
(’47) skrev Politikens kronik den
17. oktober 1978. Under over
skriften »Jeg foreslår ændret...«
behandlede Thorndahl spørgsmå
let om, hvordan massemedierne
kan bidrage ril at styrke fred, in
ternational forståelse og tolerance
mellem racerne.
Med virkning fra den 1. novem
ber 1978 udnævnes kaptajner af
a-linjen i hæren Jens Greve (’59)
og Henning Vaaben Rose (’63)
til majorer af a-linjen.
Axel S. Müller (’60) er med virk
ning fra 1. januar 1979 udnævnt
til kontorchef i Privatbanken.

Forfatteren Sven Holm (’58) har
på Nordiske landes Bogforlag
fået udgivet digtsamlingen »Luf
tens temperament — og 33 andre
digte fra Grønland«. — Sidste år
gang af Gyldendals nu lukkede
tidsskrift »Fælleden« bragte ét
digt af Sven Holm, mens forfat
teren Jens Fink-Jensen (’76) bi
drog med syv digte i samme tids
skrift. Fink-Jensen havde i 1978
16 digte i tidsskriftet »Hvede
korn« (Borgen).
Under den 8. december 1978 er
tidl. • forstander, kammerherre,
hofjægermester Jens Just Sommer
Jermiin (’26) udnævnt ril ridder
af Dannebrogsordenen. — J. J. S.
Jermiin udtrådte af bestyrelsen
for Danmarks største privatejede
frøhandel, Dansk Frøhandel, Trifolium-Silo, i forbindelse med
selskabets generalforsamling den
20. december 1978.
Herlovianersamfundets formand,
cand, theol. Kaj Dorph-Petersen
(’43) vendte fra 1. december
1978 tilbage til Gutenberghus,
hvor han skal være redaktions
chef på ugebladet »Hjemmet«.
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Da nationalforestillingen »Elver
høj« kom op på Det Kgl. Teater
i efteråret 1978, var det kapel
mester John Frandsen (IV‘34),
der stod i spidsen for musikerne.
1 forestillingen medvirkede i øv
rigt Joen Bille (’62).

Gads Forlag har udgivet bogen
»Heraldikkens femten glæder« af
Sven Tito Achen (’40). I bogen
fortæller Achen på underholden
de vis om heraldikkens glæder.
Achen har karakteriseret heral
dikken som »en udstrakt og dej
lig have, hvor heraldikeren kan
strejfe om hele sit liv uden nogen
sinde at blive træt«.
Læge Philippe Grandjean (’68),
som for tiden arbejder på Mount
Sinai Hospitalet i New York,
indgik den 28. december 1978 i
Connecticut ægteskab med Elaine
Kibbe.

Ole Gøtzsche (’68) er pr. 1. ok
tober 1978 blevet ansat som re
servelæge ved med. afd. M, Århus
kommunehospital.

Med baggrund i sagen omkring
nu tidligere undervisningsmini
ster Ritt Bjerregaards landskend
te Paris-rejse, anmodede Week
endavisen ambassadør Eyvind
Barteis (’34) om at vurdere pro
fessionelle og ikke-professionelles
(politikeres) udlandsaktiviteter og
værdien heraf. Barteis vurdering
kunne læses i Weekendavisen den
19. januar 1979.
Dansk Ornitologisk Forening blev
den 18. november 1978 begavet
med kr. 100.000 af Tuborg Fon
det. De mange rare penge blev
overrakt til foreningens formand,
Lorenz Ferdinand (’40), der nu
sørger for, at der opsættes skilte
på landets største fuglelokaliteter.

Under overskriften
»Bischoffs
syndige gæld« bragte Berlingeren
den 16. november 1978 et referat
af de synspunkter, som cand.
polit. Hans V. Bischojf (’50) har
vedrørende gældsstiftelse. Bischoff
havde luftet synspunkterne på et
møde i Publicistklubben.

Lektor, overdyrlæge Uffe BieringSørensen (’37) har fået en af
handling belønnet med forfatter
præmie fra »Fondet af 13. juli
1873 til Veterinærvidenskabens
Fremme«. Afhandlingens titel er
»Kødkontrol og Cysticercus bovispåvisning — UV-lys som tintediagnostisk hjælpemiddel«. —
Biering-Sørensen har i Dansk Ve
terinær Tidsskrift 1978 — 61, 11,
1. juni, haft en artikel om indi
viduel responsabilitet og huma
nitet.

Kontorchef Poul Adam Tvede
(’40) udtalte sig til Politiken den
8. august 1978 om sin interesse
for at male. Tvede sagde bl.a., at
interessen startede på Herlufs
holm, idet han fandt skolen lidt
uinspirerende og derfor begyndte
at male.

Cand. jur. Andreas Lehmann
(’72) har i andet halvår af 1978
været ansat i et advokatfirma
i Hamburg, og er i første halvår
af 1979 beskæftiget i tilsvarende
firma i London. Fra 1. juli 1979
er Lehmann ansat som advokat
fuldmægtig hos højesteretssag
fører N. J. Görrissen, hvis firma
bl.a. arbejder med søretsspørgs
mål.

Den 2. november 1978 var der
i Palads Teatret gallapremiere på
filmen »Døden på Nilen«. Entre
indtægten gik ubeskåret til Kræf
tens Bekæmpelse, hvis formand,
professor, dr. med. Mogens An
dreassen (’29), i premierepro
grammet kunne takke Hendes
Majestæt Dronning Margrethe for
tilstedeværelse på premiereafte
nen.

Professor Niels Thomsen (’49)
udtalte den 19. november 1978
til Berlingeren, at uddannelses
planlæggerne har skrevet veksler
på en erhvervsstruktur, som al
drig kommer til at eksistere, om
man så indfører kinesisk kom
munisme. — Niels Thomsen
fremfører iøvrigt ofte synspunk
ter i det såkaldte »Gæstepanel«
i Berlingske Tidende.

Peter Blattner (’66) er blevet an
sat som biolog ved Nordjyllands
Amtskommunes forvaltning og
har som ansvarsområde bl.a. Lim
fjorden, hvorfor man vil kunne
takke B'anner for sunde, friske
rejer og østers i de kommende år.
Otto Vilhelm Kaalund (’66), der
i en årrække har haft forpagtnin
gen af Bogense Hotel, kan nu
traktere sine gæster i en restau
rant, der er beliggende ved Bo
gense havns marina.

Lorenz Ferdinand (’40), der er
formand for Dansk Ornitologisk
Forening, advarede i TV-avisen
den 22. oktober 1978 imod den
påtænkte placering af den danske
del af det kommende dige i Va
dehavet, og fremhævede at det
ville få alvorlige konsekvenser for
fuglelivet i områder, hvis diget
ikke placeres nærmere ved kysten.
Dr. phil. Ole Thyssen og radio
rådsmedlem, mag. art. Jørgen
Knudsen (’44) har sammen skre
vet en bog med titlen »Oprør på
vej«. Bogen, der er udgivet af
Gyldendal, er tænkt som en støt
tebog til en af sidste års bestsel
lers, »Oprør fra midten«.

Det vil kunne glæde rektor Hen
rik Hertig (’33), at hans bog
»Antikkens Mytologi« nu er ud
kommet i 7. oplag (hos Haase).
Det første oplag udkom i 1958.
Bagsværd Kostskoles Elevsamfund,
der i mangt og meget svarer til
det, Herlovianersamfundet står
for, udgiver et blad, hvis med
arbejdere på Grundlovsdagen rej
ste til Herlufsholm for at samle
materiale om skolen. Resultatet
blev en arikel, der indledtes med
en gennemgang af Herlufsholms
historiske højdepunkter, hvorefter
der blev bragt et interview med
rektor Gert Olsen (’53).
Kontorchef i arbejdsministeriet,
Per Kirstein (’32), fremsatte den
25. juli 1978 en kritik af Dansk
Arbejdsgiverforenings holdninger
i Landsarbejdsnævnet. Kritikken
bragtes i »Børsen«.

Hanne Sigismund Nielsen (’72)
har i Herlufsholm kirke indgået
ægteskab med Aage Rydstrøm
Poulsen. Begivenheden fandt sted
medio november 1978.

