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Forstanderen siger farvel
KAMMERHERRE Jens Just Jermiin 
(’26) er den første af Herlufsholms for
standere — fra 1565 til 1977 hidtil i alt 
32 — som fra sin første dag i embedet 
har vidst, hvornår han skulle gå af. Ifølge 
»Tillæg til fundats for Herlufsholm Skole 
og Gods« af 1970 (se Herlovianeren nr. 
5, 1974, side 66) fratræder forstanderen 
sin stilling med udgangen af den måned, 
i hvilken han fylder 70. Jens Just Jer
miin fylder 70 den 10. december 1977 og 
fratræder altså ved nytår 1978.

Da Jermiin trådte til, den 1. juli 1974, 
efter Axel Reedtz-Thotts død, vidste han, 
at han kun skulle være forstander i 316 
år. Og heraf fulgte næsten, at hans hverv 
i vidt omfang måtte bestå i at gøre dét 
færdigt, som var påbegyndt, at fuldføre 
de store byggearbejder som var sat i 
gang, og at konsolidere de dybtgående re
former (dagelever, piger), som var gen
nemført under hans forgænger. Efter de 
mange forandringer i Skolens ydre og 
indre liv trængte den til at sunde sig, 
sideløbende med at det nye blev det nor
male. Og det var, hvad der skete. Men 
tiden gik jo ikke i stå af den grund. Der 
var til stadighed nye opgaver at løse, nye 
problemer at tage stilling til.

Fra den første dag satte den nye for
stander sig med grundighed og stærk 
pligtfølelse ind i sagerne. Og hvad er 
»sagerne«? Det er først og fremmest sko
lens og godsets økonomi og administra

tion, indsigt i og overblik over de ud
strakte ejendomme med landbrug, skove 
og bygninger, at alt dette fungerer, at det 
bliver holdt vedlige, at det bevares, helst 
styrket, for kommende generationer. Her 
har det kunnet mærkes, at forstanderen 
havde erfaringer, dels fra sin slægts og 
sine egne besiddelser, dels fra mange år 
i sogneråd, kommunalbestyrelse og amts
råd.

»Sagerne« omfatter tillige skolens og 
godsets byggeri, og det ville ikke kun 
sige at gøre påbegyndte arbejder færdige. 
Den nye Store Klassefløj, op mod Vand
tårnet, er begyndt, opført og gjort færdig 
i forstander Jermiins regeringstid. Skole

bygningen er blevet brandsikret, med 
brandmure og branddøre. Specielle un
dervisningslokaler, bl.a. til biologi og 
geografi, er blevet udbygget og nyindret
tet. Kirken er blevet restaureret, hvidtet 
og maler, den grundigste og mest om
fattende istandsættelse siden 1923. Nye 
lærerboliger er opført.

Men »sagerne« har også med menne
sker at gøre, med de talrige personer, som. 
er ansat på Herlufsholm, på godset og på 
skolen, deres arbejdsforhold og deres pro
blemer. Det drejer sig i høj grad om 
skolens lærerkræfter, i antal 2-3 gange 
så mange som for tyve år siden. Og det 
drejer sig naturligvis ikke mindst om 
diplenes, kostelcvernes og dagelevernes, 
forhold, undervisningen, humre og sove
sale, ernæring, forholdet til deres hjem... 
At tale med lærerne og lære dem at ken
de, at sætte sig ind i diplenes forhold, at 
følge med i Skolens liv, har været en af 
forstanderens opgaver. Det har medført 
utallige besøg på Skolen, i dens hverdag 
og i forbindelse med festerne: Fugleskyd
ningen, ballerne, Trollemorgen, juleaf
slutningerne. Forstanderen skulle altid 
være der.

Og hertil kommer hans forpligtelser 
uden for Skolen, ved forhandlinger med 
ministerium og andre myndigheder, byg
gesager, skattesager o.s.v., i Næstved og 
i København. Hvor stor en del af hans 
tid — arbejdstid og fritid — i disse 316 
år er gået til Herlufsholm? En tiendedel? 
En femtedel? Eller mere? Hvor meget 
koster det en person, i tid, i arbejde, i 
energi, og i omtanke, at være forstander 
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for Herlufsholm? Hvad han får for det, 
véd man, nemlig ingenting. Som bekendt 
er stillingen ulønnet.

Endnu en ting bør nævnes: Forstande
rens forhold til Herlovianersamfundet. 
Også dét er det bedste, også her har han 
givet af sin tid. Han har, når han kunne, 
deltaget i Samfundets arrangementer, 
Trollefester, Mortensaften, flere gange 
med sin frue. Og Samfundets 125 års 
jubilæumsskovtur til Herlufsholm i maj 
1975 kom i stand på forstanderens invi
tation.

Fra gamle herlovianere skal lyde en 
tak, en varm og oprigtig tak, til vores 
skolekammerat Jens Just Jermiin, fordi 
han påtog sig det krævende og ansvars
fulde hverv »at være forstander for Her- 
lufsholms skole, gård, gods og ejendom, 
så nævnte skole bliver trofast videreført, 
uden selv at drage nytte og fordel deraf 
på nogen måde; og at holde kirken, går
den og godset i god stand og trivsel«. 
Sådan er ordene i Herluf Trolles og Bir
gitte Gøyes stiftelsesbrev af 23. maj 
1565, og denne opgave har kammerherre 
Jermiin løst dygtigt, samvittighedsfuldt 
og loyalt. Han har lov til at se på sin 
forstandertid med glæde og tilfredshed. 
Det gør vi andre, og vi tør tro, at stif
terne i deres himmel gør det samme.

Sven Tito Achen (’40).

HERLOVIANEREN
Redaktion:
Redaktør Sven Tito Achcn (’40)
Kong Georgsvej 52, 5. sal
2000 København F
Læge Mikkel Vass-Sørensen (’70)
Ringerike Sykehus
3500 Hønefoss, Norge

Personalia:
Læge Philippe Grandjean (’68)
Skindergade 42 
1159 Kobenhavn K
Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri
Torvet 10, 4600 Køge

Hører på Herlufsholm, 2
Af Eiler Dine s en.

Leerer kollegiet.
Der var ikke få virkelig dygtige lærere; 
men også lærere, der i sin tid som unge 
blev ansat, og som groede fast for hele 
livet. De havde ladet sig fængsle og ind
fange af kostskolelivet og den trygge 
eksistens, havde undladt at forny sig, 
havde vel også glemt en del af det stof, 
de engang beherskede. I deres indbildte 
fuldkommenhed vandrede de intetanen
de rundt som originaler i en hovmodig 
indespærring, der i virkeligheden var ud
tryk for usikkerhed. Det er farligt at 
blive en inappellabel institution.

Lærerkollegiet som helhed virkede på 
en nyankommen konservativt og statisk. 
Der eksisterede mulighed for personligt 
initiativ i det små, men for nytænkning 
på de større linier fandtes liden grobund. 
Da kollegiet var lille, indsnævredes mu
lighederne for frodigt samarbejde og kol
legial meningsudveksling.

Jeg havde den lykke at have faglig 
kongruens (tysk og dansk) med rektor 
Krarup, af hvem jeg lærte meget. Han 
var en yderst stringent hjerne, men mild 
og overbærende i sin vejledning, når han 
mødte arbejdsvilje. Jeg lærte af ham be
vidst at stræbe mod det centrale i et stof 
og at søge at definere det behandlede. 
Når hans elever trådte ved siden af, for
trak hans ansigt sig — uden at han selv 
anede det — som om han led store fy
siske smerter. Jeg holdt meget af ham. 
Måske var han mere forsker og fagmand 
end egentlig pædagog.

Lærerkollegiet faldt væsentlig i to grup
per:

1. Sovesalslærerne, af hvilke de fleste 
var ugifte, hvortil føjedes de øvrige 
ugifte lærere. Det var jo dem, der væ
sentlig bar dagens byrde.

2. De gifte lærere. Disse sidste boede 
i tjenesteboligerne. Nogle havde tillids

hverv, der gav dem øget føling med 
diplene.

Til første gruppe hørte jeg. Vi var 
henvist til et nært samarbejde, for vi 
havde problemerne inde på livet af os. 
Vi levede et meget intenst kostskoleliv, 
både i forhold til disciplene og indbyrdes. 
Det samlende sted for os var Messen, 
hvor vi indtog vort fælles aftensmåltid. 
Her gik det overordentlig fornøjeligt til. 
Det føltes næsten som en fortsættelse af 
det glade studenterliv.

Der var også meget at overveje og at 
drøfte, for det er svært at forstå andre 
menneskers reaktioner — ikke mindst 
unges: Hvorfor bar han sig sådan ad? 
Hvorfor sagde han det? Unge er mere 
mangesidige — eller, om man vil, ube
regnelige — end voksne. Faren for lære
ren består i, at han, i sit syn, stivner i et 
bestemt tankemønster, ruster fast, mister 
evnen til at genkende noget af sig selv 
hos den unge.

Det var, som om man i disse år totalt 
realiserede sit lærer-jeg. Skolen, diplene 
— og intet andet — var ens liv, med de 
fordele og de farer, det bragte med sig.

Lidt for sig selv stod den venlige Stef
fensen. Han var hjertensrar, men havde 
lidt svært ved at falde ind i tonen; høj
tidelig, stiv og rank var han jo, som 
mange mennesker af lille statur. En af 
hans interesser var genealogi, og på væg
gen i hans stue hang anefotografier, de 
ældste generationer øverst. Engang listede 
en af os ind og anbragte øverst et billede 
af en styg abe. Titlen hed: The missing 
link.

Han var ganske stolt af sine noget 
komplicerede studieår og holdt af at be
rette om dem. Det var derfor en aftale 
mellem os, at vi, når muligheden viste 
sig, skulle søge at få ham til at berette 
derom: »Var der ikke noget om, at De 
----- ?« Da vi havde fået ham lokket på
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■»Tilbage fra rektor«, morgenbillede fra 
Fugleskydningsdagen. Den sandede skole 
har forevist præmierne for Heis og Mia, 
og processionen er nu på vej tilbage til 
Vylen. Billedet figurerer i jubilæums
bogen fra 1933 og kan derfor senest være 
fra august 1934. Måske kan det dateres 
mere nøjagtigt? Fot. Eiler Dinesen.

den en snes gange, endte det naturligvis 
med et knald. Det var også stygt af os!

Blædel var en herlig, altid glad og vel
oplagt kollega, af den art mennesker, 
som lever i nuet, og som aldrig bliver 
helt voksen. Han var meget nyfigen og 
på jagt efter alt nyt — og tillige god
troende. Det morede os derfor at binde 
ham de værste røverhistorier på ærmet, 
som han så løb videre med.

Engang havde vi gæster på »Messen« 
og fik derfor fin mad. Blædel og jeg blev 
her uenige om, hvem af os der var den 
bedste stangspringer. Hver holdt natur
ligvis på sig selv. »Jamen, det må vi have 
afgjort med det samme«, sagde det øvrige 
selskab. Blædel og jeg holdt straks op 
med at spise for ikke at nedsætte formen. 
Da måltidet var overstået, klædte vi to 
os om, og alle begav sig ud på idræts
pladsen, hvor sagen så blev afgjort. Der 
var altid væddemål og konkurrence i luf
ten, hvor Blædel var.

Der kunne berettes meget mere, også 
om andre kolleger, måske også om mig.

Et smukt erindringsbillede har jeg be
varet af familien Borelli-Møller. Han var 
altid rolig, ligevægtig og hjælpsom og 
deltog med interesse i, hvad der foregik 
på skolen. Han var aktiv tennis- og bad
mintonspiller, hvilket sidste spil han ind
førte på skolen. I tennis arrangerede han 
holdkampe med kollegerne på de nær- 
mestliggende gymnasier og med officerer
ne på flyvestationen på Avnø og deltog 
i vore lidenskabelige interne tennis- og 
badmintonopgør. Altid åbnede hans hu
stru og han gæstfrit deres hjem for de 
fremmede gæster og for skolens lærere.

Adjunkt Ilium var den kollega, der 
stod mig nærmest. Vi kom fra samme

skole, og det var ham, der gav mig ideen 
til at søge til Herlufsholm, hvor han selv 
lige havde fået ansættelse. Vi omgikkes 
daglig i al den tid, jeg var på skolen, og 
vi forhandlede om alle anliggender. 1 
sommerferierne gjorde vi både Sverige 
og Tyskland med bil og telt. Turene fore
gik i hans bil, en tårnhøj, ældgammel to
personers dødssejler — men løbe kunne 
den. Engang i Sverige stødte vi sammen 
med en svensk bil, næse mod næse. Både 
vi og bilen kom levende fra det. Samme 
bil fik for øvrigt et voldsomt endeligt. 
En søndag formiddag blev det meddelt 
mig på skolen, at hans bil stod som vrag 
halvt inde i et vejtræ i nærheden af 
Ringsted. Jeg kørte straks op og fandt 
de sørgelige rester. Men hvor var Ilium? 
Jeg ringede til de omkringliggende syge
huse, men han var intetsteds indlagt. Ud 
på aftenen ringede han: »Du kan vel ikke 
hente mig i Ringsted? Jeg har været ud
sat for et lille uheld«, lød det ganske 
uskyldigt. Mit svar: »Du behøver ikke at 
spille komedie for mig. Jeg har naturlig
vis allerede besigtiget vraget.« Og jeg 
hentede ham. Bilen blev solgt som gam
melt jern. Just i de dage spillede vi en 
del billard på et lånt bord. En aften, da 

vi spillede, og han lænede sig ind over 
bordet for at foretage et svært stød, be
mærkede han tørt: »Mon ikke jeg har 
brækket et ribben?« Det passede. Brud
det helede sig af sig selv!

Egentlig var vi meget forskellige; men 
der er aldrig faldet ét ondt ord mellem 
os. Hemmeligheden var nok, at vi sup
plerede hinanden. Vi kunne diskutere og 
diskutere, og han var ikke let at tage de
batten op med, for han elskede på sin 
rolige, saglige måde — ved at stille 
spørgsmål — at føre krigen over i fjen
dens land. Med sin vågenhed, saglighed, 
loyalitet og bundne varme er han den 
kollega, der har betydet mest for mig. 
Han var den bedst begavede, jeg måske 
den mest energiske.

Til slut må her også nævnes adjunkt 
Hempel Hansen, der hørte til lærerkol
legiet fra 1931 til 1937. Han var et højt 
begavet og fint nuanceret menneske med 
interesser langt ud over de faglige, bl.a. 
dyrkede han udenlandsk litteratur og ar
rangerede sammen med organist Gade en 
række aftener med gennemgang af klas
sisk musik. Som sovesalslærer overgik 
han alle os andre ved den faderlige inter
esse og omsorg, hvormed han tog sig af 
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den enkelte discipel på sovesalen. Et 
modsætningsforhold, som jeg ikke ken
der nærmere til, førte til, at skolens rek
tor mod hans ønske fik ham afskediget, 
hvilket ikke burde have fundet sted, og 
hvilket nutildags ville være utænkeligt. 
Hempel Hansen forvandt aldrig denne 
uretfærdighed.

Alle vi, der holdt af ham, mindes ham 
med vemod og hengivenhed.

Trods de mange, mange mellemliggende 
år kan jeg den dag i dag gribe mig i at 
sidde og længes tilbage til Herlufsholm, 
til skolebygningens sære tørre luft: lug
ten af støv, vægpuds og drenge — til duf

Korrektioner til Fisten
Kære redaktør og skolekammerat.
Ad Herlovianeren nr. 18: Dinesen har 
intet med Ladbyturene at gøre; de var 
Borellis opfindelse og de var nøje afpas
set i tid til at kunne nås i fritiden fra 
kl. 11.15—12.30, hvorefter der var 10 mi
nutter til at fli sig i inden middagsmaden. 
Da Dinesen kom til Herlufsholm — det 
var før juli 1928, da han kom i min tid, 
og jeg er student fra 1928 — var det en 
stående vending hos ham, »at det gjaldt 
om at komme på rette fod med diplene 
fra starten«, og det siger sig selv, at der 
ikke gik lang tid, før dette førte til øge
navnet »fodspecialisten« og næsten om
gående herlovianiseret til »fisten«.

Med mange venlige hilsner
Kjeld Ellehauge Hansen (’28).

Kære Kjeld Ellehauge Hansen.
Tak for korrektionen vedr. Fisten. Det 
er godt at få lys på problemerne. Men 
samtidig dannede der sig (for mig) et 
nyt mörkt punkt: »at fli sig«, er det 
herloviansk? Kunne De ikke fly mig et 
ord herom? Med de venligste hilsner

S. T. A.
Kære redaktør.
Ad »fli sig«: Udtrykket var i mine barne
år gængs på Sydsjælland og brugtes i be
tydningen »nette sig« eller »gøre sig i 

ten fra brændeovnene i klasse og hum
mere, til den kroniske madlugt i spise
salen — til de røde bygninger og kirken, 
de grønne haver, de mørke alléer, til Sus
åen, engene og skovene, til nattergale
sangen i de lyse juninætter og uglernes 
skrig i de sorte vin ternætter-------- men 
især ville jeg ønske at kunne genopleve 
de daværende diples færden ud og ind af 
skolebygningen.

Jeg har meget at takke for og et og 
andet at angre. Og hvor er de, alle diple- 
ne? Spredt over hele landet, ja, over hele 
kloden. Og nogle er ikke mere.

Jeg sender en hilsen til de diple, som 
endnu husker mig.

stand«. Jeg troede, det var almindelig 
kendt og gik med let sind til biblioteket 
for at kunne afsløre »redaktørens« uvi
denhed, men det viste sig, at det ikke var 
så let at finde. I Verner Dahlerups Ord
bog over Det Danske Sprog, bind 4, 
1922, står under »fli« se under fly. 
Under fly hedder det: fly eller fli, nu 
kun dialekt, bringe i orden eller i stand, 
og lidt længere nede: Fly (fli) sig eller 
fly (fli) sig på: klæde sig på, gøre sig 
i stand, pynte sig. Der nævnes derefter 
forskellige steder i litteraturen, hvor ud
trykket er brugt, blandt andet i Bibelen 
om Jesu gravlæggelse, hvortil man flyede 
d.v.s. (nettede) liget, og det nævnes i 
den forbindelse, at man ofte i nyere tid 
brugte udtrykket at fli eller fly et lig. 
Der ligger dog ikke i udtrykket fra min 
side nogen insinuation om, at ofrene for 
Ladbystraffen var for lig at regne, når de 
vendte hjem.

Apropos Ladbyturene, Borelli var en lun 
rad, når der skulle straffes, og for Ladby
turene havde han et udsigtspunkt, hvor
fra han kunne overvåge, at straffene nu 
også blev korrekt fuldbyrdet, en kontrol 
han dog kun benyttede en sjælden gang. 
Ved én slig lejlighed så han, at delin
kventerne i strid med alle ordrer og for
udsætninger havde medbragt cykler for

»Fisten indtager sin ambulante femmad 
9. maj 1942 kl. 16.45. Han har været 
uheldig og fået en underfemmad, derfor 
de kraftige bidebevægelser. Tidstypisk er 
det, at man på en terrænsportscykletur 
nok skiftede sin blöde hat ud med en six
pence, men beholdt sin vest på.« Fot. 
Steffen Gjørup (’43).

at nedbringe anstrengelserne. Borelli 
startede derfor »den lille røde« — hans 
såkaldte automobil — og kørte forbryder
ne i møde, disse genkendte bilen og 
skjulte hastigt cyklerne, hvorefter de be
hørigt udmattede kunne møde Borelli til 
fods omtrent midtpå turen. Borelli stand
sede og erklærede, at nu kunne det være 
nok for i dag, de måtte hellere køre med 
ham hjem. Afsonerne måtte naturligvis 
takke og gøre gode miner, uanset udsig
ten til senere til fods at måtte hente cyk
lerne. Ikke ét ondt ord fra Borelli, men 
historien spredtes hurtigt til almindeligt 
morskab på »cyklisternes« bekostning.

Med venlig hilsen
Kjeld Ellehauge Flansen.

☆

Kære redaktør.
Tak for »Herlovianeren«. Når den dum
per ind med posten, får den ofte plads 
øverst i bunken og fortrænger de mange 
faglitterære tidsskrifter.

I sidste nummer startes en artikelserie 
om Fisten. Den indledes med et foto, 
hvis ledsagende tekst desværre er fejl
agtig:
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1) Fotografen ikke Poul Adam Tvede 
(’40), men undertegnede.

2) Billedet ikke fra 1930’erne men op
taget 9.5.1942 kl. 17.

3) Det forestiller ikke Fisten som regn
skabsfører ved et idrætsstævne, men 
er optaget under en terrænsportstur, 
hvor Fisten er i færd med at studere 
et landkort over ruten.

På negativrullen umiddelbart før det 
offentliggjorte billede ses en optagelse kl. 
16.45, hvor Fisten indtager en af de be
rømte femmadder klappet sammen med 
det tilhørende grove knækbrød.

Det er komisk, at jeg kan dokumen
tere disse fakta på klokkeslet nu 33 år 
senere. Forklaringen er, at jeg dengang 
var passioneret fotograf, og dette impli
cerede, at man førte omhyggelig protokol 
over sine optagelser. Objektivblænde og 
eksponeringstid kan også oplyses.

Venlig hilsen 
Steffen Gj^rup (’43).

Thekoppen
Kære redaktør.
De tillader nok en Gammelsoraner at 
komme Herlovianerens læsere til hjælp. 
1 sidste nummer, s. 194, skriver De om 
»En herloviansk thekop« og efterlyser 
dens alder m.m.

Så vidt jeg kan se af gengivelsen i bla
det er motivet kopieret efter et stik af 
Jens Holm, hvis søn den bekendte H.G.F. 
Holm — også kaldet Fattigholm — har 
udført selve prospektet. De udsendte sam
men i løbet af 1830’erne nogle løse blade 
af denne art, og i 1838 publiceredes de 
samlet under titlen »Sjællands yndigste 
Egne« (nyudgivet 1968). Den kongelige 
Porcelainsfabrik købte sådanne stikserier 
med henblik på dekoration af fabrikkens 
produkter. I øvrigt kopieredes prospek
terne af talrige andre som stålstik o.s.v.

Hvad selve koptypen angår, så var den 
uhyre almindelig fra 1830’erne og et par 

årtier frem — se kataloget til »Køben
havnske prospekter på Kongelig Porce
lain« (Københavns Bymuseum 1975). 
Ofte er koppen foruden med fabriks
mærke forsynet med en malersignatur, 
som så kan være en yderligere hjælp med 
dateringen — jvf. s. 54 f. i kataloget. 
Den omtalte kop med prospektet af Her
lufsholm er sandsynligvis en standardvare 
og ikke et stykke bestillingsporcelæn, da 
motivet må anses for at være så gang
bart, at det kunne indgå i fabrikkens nor
male repertoire.

Med venlig hilsen 
John Erichsen, 

museumsinspektør, 
Københavns Bymuseum.

For dem, som gerne selv vil sammenligne 
og overbevise sig om, at John Erichsen 
utvivlsomt har ret, kan H.G.F. Holms 
tegning ses i Herlovianeren nr. 15, de
cember 1976, på forsiden.

Dernedefra
SÅ EK VI startet igen, og en lang ferie 
er forbi. De tomme humre bliver i løbet 
af dagen fyldt med elever, gamle som 
nye, og alle spændte på hvor de skal bo 
og med hvem.

Dagen, der for mange står som den 
vilde panik, hvor forældre og elever farer 
forvildet rundt. Dagen hvor alt skal nås, 
d.v.s. snakke med kammerater og sam
tidig indrette hummer. Selv for gamle 
elever bragte dagen nye indtryk, idet læ
rerstaben på mange måder havde skiftet 
udseende.

Først og fremmest ved den nye rektor, 
Gert Olsen, og endvidere fem nye lærere. 
Det drejer sig om Lone Dyrlev, som skal 
undervise i gymnastik samt tysk og dansk 
i underskolen, Niels Jørgen Wiwe, cand. 
scient, i fysik og kemi, foreløbig ansat i 
kvotastilling, Erik Kold, cand. scient, i 
fysik og matematik, stud. mag. Ivan Han
sen, som skal undervise i sang. Blandt

sovesalslærerne er der også sket udskift
ninger, idet Jørgen Hvidtfeldt Nielsen 
har forladt sin sovesal (Mygn. 1. sal) og 
er flyttet i eget hus. Denne sovesal er 
imidlertid overtaget af en helt ny lærer 
ved navn Niels Ulrich Ulrichsen, som er 
cand. mag. i historie og engelsk.

Rektor Gert Olsen er på grund af sit 

nye hverv flyttet over i Rektorboligen, 
og som sovesalslærer på Egmontgården 
er han blevet efterfulgt af adjunkt Jens 
Krog-Madsen. Efter en kun 3-årig pe
riode som sovesalslærer er adjunkt Erik 
Anker Nielsen flyttet i eget hus, og hans 
sovesal (Lassengården) er blevet over
taget af adjunkt Hans-Jørn Bentzen.
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Den første store begivenhed i året var 
selvfølgelig Fugleskydningen. Traditio
nen tro var et stort antal gamle diple 
mødt op. Endnu et år lykkedes det at 
holde Fugleskydningen fri for regn, selv
om det i dagene op til så ret truende ud. 
Fugleskydningen var i år på 3.g.s opfor
dring blevet flyttet tilbage til Nyhave, 
blandt andet på grund af bedre plads
forhold, og for at formindske faren for, 
at vildfarende pile skulle ramme bygnin
gerne. For arrangementet stod i år kun 
15 embedsmænd, så hver havde nok at 
se til. Blandt de mere progressive forslag, 
som regeringen ønskede gennemført, kan 
nævnes: Lørdagstæsk, klipfisk og vand- 
grød. I modsætning til andre år lykkedes 
det 3.g. at overholde den stramme tids
plan, således at Fuglekongerne blev kåret, 
mens størstedelen af de gamle diple var 
tilstede.

Hvad sport angår, har vores sports
udøvere formået at slå sidste års bund
rekorder, med andre ord den katastrofale 
udvikling fortsætter. Regionsstævnet af
holdtes i år i Nakskov, i et for deltagerne 
ikke særligt tiltalende vejr.

Resultaterne blev som følger:

Gruppe 1 drenge: nr. 6 ud af 6.
Gruppe 2 drenge: nr. 5 ud af 6. 

piger: nr. 4 ud af 5.

Fodboldholdet kan tilføje endnu et par 
forsmædelige nederlag til resultatlisten. 
Blandt de mere opsigtsvækkende resul
tater er følgende:

Herlufsholm—Birkerød 0—20.
Herlufsholm—Sorø 0—5.

Som oprejsning kan dog nævnes, at vi 
vandt 3—2 over Haslev.

Just Limnings »superelipse«, også kal
det fasepokalen, gik i år til Alan Jacob
sen. Endvidere tilfaldt kammeratskabs
stagerne (Kagerne) Nicolaj Thide.

Til sidst vil jeg nævne, at der er ved 
at komme gang i koncertaftenerne, og 
sidste weekend afholdtes en vellykket 
koncert med gruppen Nana Banana.

Anders Jessen, 3.gmy.

Erik Valløe in memoriam
ERIK VALLØE (’42) døde den 26. maj 
1977. Jeg gik i klasse med ham fra mit 
første år på Herlufsholm i 1937 og be
varede et nært venskab med ham i alle 
krigens år. Medens han tjente i Den 
Danske Brigade i Sverige og senere i stu
dieårene efter befrielsen. Erik emigrerede 
et par år til USA, men uddannede sig 
senere herhjemme til statsautoriseret 
translatør i engelsk.

Skæbnen ville, at vi kom til at sam
arbejde i mit firma CBC Byggeadmini
stration AS i de femten år fra 1962 til 

Den gamle Overlærers legat
A. Beholdning pr. 1.1. 1976 ................................................................. kr. 60.194,09
B. Renter — Overformynderiet: 

1.7. 1976 .................................... kr. 1.600,43
.31.12. 1976 ...................................... kr. 1.569,40

kr. 3.169,83 
Renter Handelsbanken ........................................ kr. 114,15 kr. 3.283,98

A. Udbetalte legater ..............................................................................
B. Udgifter: 

Porto og copialia ........................................................................
C. Beholdning pr. 31.12. 1976 i Overformynderiet: 

Københavns Kreditforening 1.3-3 å 6% p.a....... kr. 23.400,00
Østifternes Kreditforening 16-5 å 6% p.a....... kr. 1.500,00
Samme 16-3 å 6% p.a....... kr. 28.000,00
Samme 16-3 å 5% p.a....... kr. 2.600,00
Kontant ................................................................. kr. 684,67

kr. 3.500,00

kr. 175,00

D. Handelsbanken — 399765 .................................... kr. 3.618,40 kr. 59.803,07

København, den 22. april 1977.
Ovennævnte regnskab har jeg revideret.
Beholdningerne er til stede.

Kaj Dorph-Petersen.
Legatet kan søges af værdige og trængende enker eller ugifte kvinder til afhjælpning 
af trang, dog også af værdige og trængende kvinder — ikke under 15 år — til ud
dannelse (ikke studentereksamen). Fortrin har enker efter og døtre af studenter fra 
Herlufsholm eller andre herlovianere.

Ansøgning kan sendes til legatbestyrelsen ved landsretssagfører Jørn Thomsen, 
Nr. Farimagsgade 3, 1., 1364 København K.

1977. Han blev chef for biblioteket og 
informationsafdelingen, som han ledte 
med al den energi og dedikation, som var 
så typisk for ham.

I alle disse år bevarede vi kammerat
skabet fra herlov ianertiden og jeg vil 
altid mindes hans store loyalitet og sta
dige trofaste venskab. Vi, som gik i klas
se med ham i årgang ’41 og ’42, har med 
Erik Valløes alt for tidlige død mistet en 
god ven og en trofast herlovianerkamme- 
rat. Æret være hans minde.

Bjørn Bindslev (’41)

kr. 63.478,07

kr. 56.184,67

kr. 63.478,07
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Fabriksbestyrer, civ.ing. Herman 
J. Milo (’18) døde juleaftensdag 
I976. Efter længere tids sygdom 
døde kaptajn i Livgarden, Henrik 
Steenberg (’64) i marts måned. 
I april døde kommandør Jørgen 
Münter (IV’20). Translatør Erik 
Valløe (’42) døde i juni. (Se side 
206.) Overlæge Christian Hvidt 
(TI) døde i oktober.

Professor, dr. med Hans Chr. 
Jensenius (’21), der i februar af
gik som overkirurg og professor 
i kirurgi, blev i maj udnævnt til 
Ridder af Dannebrogsordenen. 
Stud. mag. Jens Normann Jør
gensen (’70) fik i sommer tildelt 
Københavns Universitets guld
medalje for en afhandling om 
engelsk filologi. Fonden af 13- 
juni 1873 til Veterinærvidenska
bens Fremme har tildelt lektor 
ved Den kgl. Veterinær- og Land
bohøjskole U. Biering-Sørensen 
(IV’36) en forfatterpræmie på 
2500 kr. for afhandlingen »Kød- 
kontrolteknik og Cysticercus bovis 
diagnostik«. Overlæge, dr. med 
Stig Jarnum (’44) var blandt 
modtagerne af legatportioner, da 
Kong Christian den Tiendes Fond 
uddelte penge til videnskabeligt 
arbejde.

Det vil være de fleste bekendt, 
at Danmarks forhold til udlandet 
i vid udstrækning varetages af 
herlovianere. Således flyttede am
bassadør Janus Paludan (’38) 1. 
juli fra Kairo til Reykjavik, og 
ambassadør i Beograd, Peter 
Meyer Michaelsen (’42) rykkede 
op i lønramme 38. Om det nor
diske samarbejde skrev generalse
kretær Franz Wendt (’23) i Ber- 
lingske Tidendes kronik 2. juli, 
og efter indvielsen af ombyggede 
Hindsgavl ledede Wendt et kursus 
i »Nordisk Status« med deltagelse 
af kendte politikere. Stud. mag. 
Jens Normann Jørgensen (’70) 
sidder i bestyrelsen for foreningen 
Europæisk Samling og vil gerne 
forene de europæiske folk. Som 
leder af en færøsk delegation lyk
kedes det lagmand Atli Dam (’52) 
at afslutte en fiskeriaftale med 
Sovjetunionen i august. For 25 år 
siden arbejdede generallæge ÅIo- 
gens Winge (’26) som hospitals
chef på »Jutlandia« i Korea, og 

det fortalte han om i Amtsavisen 
Randers, 13. juli. Læge Henning 
Slott Jensen (’64) fortalte i Uge
skrift for Læger 22. august om 
»New Zealand — en mulighed i 
videreuddannelsen«. En anden 
læge, Harold Sihm-Jør gensen 
(’40), der tidligere arbejdede i 
Kiruna, fungerer nu som »adviser 
in occupational health« for rege
ringen i Malaysia. I samme fjerne 
land genkender man bag firma
navnet Sepakat Setia Perunding 
(SDN.) BHD. civ.ing. Knud Se
hest ed (’35).

Også kulturlivet præges af her
lovianere. Den der er blevet mest 
ved musikken, er måske dirigen
ten John Frandsen (IV’34), der 
i sommer var med Det kgl. Kapel 
til festspil i Bergen. Frandsen di
rigerer grammofonindspi I ni ngen 
af Carl Nielsens opera, Maskerade. 
Helsingør-revyen, der startede 24. 
juni, nød godt af Leif Plenovs 
(IV’42) tekster. Skuespilleren 
Fritz Brun (1’48) har på Stanford 
University skrevet en disputats 
om russisk dramatik. Forfatteren 
Sven Holm (’58) har færdiggjort 
et nyt skuespil, »Møbler er en 
sund baggrund«, der skal opføres 
på Hippodromen til foråret. Holm 
har også fået udgivet en ny ro
man, »Ægteskabsleg« (Gylden
dal). Da arkitekt Helge Finsen 
(T5) døde, i 1976, efterlod han 
sig et ufuldendt manuskript, som 
hans mangeårige ven Esbjørn 
Hiort nu har afsluttet. Finsen og 
Hiorts bog, »Gamle Stenhuse i 
Island fra 1700-tallet« er udgivet 
på Arkitektens Forlag (104 sider, 
88 kr.), smukt illustreret. Finn 
Helmer-Petersen (’68) var i som
mer med til at udarbejde en ud
stilling om havekunst på Sophien- 
holm i Lyngby, specielt afsnittet 
om den folkelige havetradition, 
og dette blev tiljublet i pressen. 
Københavns Magistrats 1. afde
ling har udsendt en bog om sine 
kunstindkøb, »Byens Kunst, 
1947—1976«, redigeret bl.a. af 
kulturfondens sekretær, kontor
chef P. A. Tvede (’40) (128 sider, 
140 kr.). Lutter ros i dagspressen. 
Billedet er stærkere end viden
skabens beviser og religionens for
maninger, skrev redaktør Sven 
Tito Achen (’40) i en afhandling 

om »Dyrekredsens billeder« i 
Convivium 1976 (udgivet af La
demanns Forlag). Om »Min vej 
til heraldikken« skrev Achen i 
Heraldisk Tidsskrift i marts 1977. 
Forlæggeren Adam Helms (’23), 
hvis bogsamling er så formidabel, 
at bøgerne må stå i dobbelte ra
der på boghylderne, synes, at »det 
skönaste som finns är att åka på 
bokstegen« (Medlemstidning 67 
för Bokklubben Bra Böcker). Ved 
den internationale kriminalfor
fatterkongres i København var 
chefredaktør Bent Thorndahl 
(’47) ordstyrer. Overbibliotekar 
Poul Brams (’39) diskuterede i 
tidsskriftet Bogens Verden »Bi
bliotekets placering i kommunens 
organisation« (nr. 5, 1977). »Nu
mismatisk index, register til Nor
disk Numismatisk medlemsblad 
1936—1970 og Numismatisk For
enings Medlemsblad 1916—1936« 
af Finn Rasmussen og Hjejl Re
sen Steenstrup (N'57) er udgivet 
af Mandator (154 sider, 46 kr.). 
Arbejdsmiljøfondets forlag har 
udgivet »Standards Setting«, en 
rapport om hygiejniske grænse
værdier, redigeret af læge Phi
lippe Grandjean (’68) (210 sider, 
46 kr.). Overlæge Jørgen Worm- 
P et er sen (’48) har sammen med 
Jette Bøtteher redigeret bogen 
»Symposium om parkinsonisme« 
(159 sider, fås hos Merck, Sharp 
& Dohme).

Mikkel Vass-Sørensen {'76) — 
Herlovianerens yngre redaktør — 
er blevet læge og begyndte straks 
som vikar i Hønefoss i Norge. 
Også James Essam (’69) og Per 
Jarl-Han sen (’69) er blevet læger. 
Mogens Blichert-Toft (’56) blev 
1. april 1. reservelæge på kirur
gisk afdeling D på amtssygehuset 
i Herlev. Peder Würgler Hansen 
(’65) blev reservelæge på gynæko- 
logisk-obstetrisk afdeling i Ran
ders 1. maj, og Christian Gluud 
(’68) medicinsk reservelæge i 
Hvidovre fra 1. juli. Niels A. 
Ravn-Nielsen (’65) har fået til
ladelse til selvstændigt at virke 
som læge. Wilhelm Mule Malling 
(’64) har fra 1. marts etableret 
selvstændig advokatvirksomhed i 
København. Hans Jørgen Agger 
(’45) blev 15. februar ansat som 
vicestatsadvokat hos statsadvoka

ten for Fyn. Per Gudme (’45) er 
blevet afdelingschef i Amtsråds
foreningen og sagde i den anled
ning til Jyllands-Posten 27. juni: 
Jeg har nok været lidt naiv, men 
ikke urimeligt naiv. Ernst We
stermann (1V’51) er ansat som 
administrationsleder hos Steen 
Rasmussen Århus A/S. Cand. 
polit. Christian »Gribbus* Holt 
(’69) er blevet ansat hos Mannov 
Consult/public relations i Køben
havn. Antikvar Mogens Bencard 
(’48) er blevet udnævnt til leder 
af Rosenborg-samlingen, men til
træder først i maj 1980.

Pressen forbigik ikke Gert Ol
sens (’53) udnævnelse til rektor. 
Politiken fejrede begivenheden 
ved at tegne dagens portræt af 
»Guf«, 29. juni. Heri udtrykte 
han håb om at få piger ind som 
kostelever. I Jyllands-udgaven af 
avisen var der byttet om på bille
derne, så et foto af Tivolis direk
tör prydede omtalen af Herlufs- 
holms nye rektor, mens Guf til 
gengæld optrådte på bagsiden i 
forbindelse med Politikens som
merkonkurrence. Skolebestyrer 
Henning Romme (IV’56) skrev 
i tidsskriftet »Tidens Skole« 14. 
april om »Amputerede kostsko
ler?« i anledning af det nye lov
forslag om friskoler.

Debatten i aviserne præges også 
af herlovianere. En af de flittig
ste skribenter er professor, dr. 
phil. Niels Thomsen (’49), der i 
det første nummer af Berlingske 
Tidende efter den næsten fem 
måneder lange konflikt skrev (21. 
juni), at Pilestræde-konflikten 
havde sat et alvorligt spørgsmåls
tegn ved demokratiets evne til at 
overleve som styreform her i lan
det. Thomsen er i øvrigt en regel
mæssig forfatter af Gæstepanelet 
i samme avis. Professor F. J. 
Bille skov Jansen (’26) kritiserede 
i Politikens kronik 24. juni den 
marxistiske ideologikritik, og det
te gik ikke stille af. I løbet af 
sommeren blev der også rejst kri
tik mod arbejdsformidlingen, men 
dette blev pure tilbagevist af kon
torchef Per Kirstein (’29), der 
var portrætteret i Politiken 26. 
juli. Radiorådsmedlem Jørgen 
Knudsen (’44) kritiserede offent
ligt rådets formand m.fl. i som-
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^4 SI A TENS PÆDAGOGISKE
STUDIESAMLING
t-*so parkalle 1 o 1
2100 KH 0

Herlovianer samfundets 
Trollefest 1978
- afholdes lørdag 14. januar 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 ’07, ’12, ’17 og ’27.

- Pris: Kr. 170,- pr. deltager (de otte yngste årgange dog kun 
kr. 95,-), som lettest indbetales i forvejen, pr. check eller post
giro 6 07 94 90, til advokat Jan Trier, Gammel Strand 34, 1202 
København K.

- Tilmelding: Advokat Jan Trier, Gammel Strand 34, 1202 Kø
benhavn K, telefon (01) 14 32 36, senest onsdag 11. januar.

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

merens løb. Knudsen forlader nu 
Kolding Højskole, som han var 
med til at starte for fem år siden,- 
og han vil nu koncentrere sig om 
at skrive og holde foredrag. På 
Socialpolitisk Forenings årsmøde 
sagde Socialforskningsinstituttets 
direktør, Henning Friis (’30), at 
nedgangen i fødselstallet skyldes 
kvindernes øgede erhvervsarbejde, 
og dette afspejlede sig i debatten 
i Politiken, 26. august og 2. sep
tember. Endnu en herlovianer, 
professor Mogens Boser up (’28) 
gav med sin kommentar i Politi
ken, »Nødvendig omkostning« (7. 
oktober) om afbrænding af gas i 
Nordsøen, anledning til heftig 
diskussion. Ornitologisk For
enings formand, læge Lorenz Fer
dinand (’40), lod også sin røst 
høre, 3. juli om jagtfalke til 
arabiske oliesheiker, og 19. okto
ber om jægernes ret til enevældigt 
at bestemme over naturen. For
siden af Politikens 2. sektion, 

søndag den 19. juni, handlede om 
Ferdinand på nærte-tur for at 
høre nattergale.

En anden ornitolog, grosserer 
Gunner Goddik (’52), indviede 
i maj et fugletårn i sit fuglereser
vat med deltagelse af repræsentan
ter fra diverse myndigheder m.v., 
bl.a. kontorchef Torben Buchholtz 
fra Verdensnaturfonden (IV’46). 
Illustrationsforlaget har udsendt 
nærtebogen »Livet i en redekas
se«, oversat fra engelsk af læge 
Philippe Grandjean (’68) (96 
sider, 49,50 kr.). Forordet til bo
gen er skrevet af Nobelpristage
ren Niko Tinbergen.

Fhv. dommer Helge Friis Jes
persen (T4) skrev i Personal- 
historisk Tidsskrift for maj 1977 
om »Erindringer fra et barndoms
hjem på Vemmetofte«, hvor Jes
persen nu igen — i sit otium — 
bor. I Ugeskrift for Retsvæsen 
anmeldte professor Flemming 
Tolstrup (’24) en bog om løs

ningsrettigheder. For den svenske- 
miljøstyrelse udarbejdede læge 
Philippe Grandjean (’68) og ke
mikeren Torben Nielsen en rap
port om »Organiske blyforbindel
ser, forurening og toksikologi« 
(78 sider). Grandjean sidder end
videre i redaktionen af Lademanns 
lægeleksikon, hvoraf første bind 
er udkommet. Læge Niels Agdal 
(’63) er blevet internationalt 
kendt, fordi han i forbindelse med 
opklaringen af et mord har på
peget muligheden af at anvende 
fingeraftryk på liget (Forensic- 
Science vol. 9, maj 1977). Agdal 
havde en artikel i Ugeskrift for 
Læger 10. oktober om luft i lun
ge-skillevæggen. I samme tids
skrift skrev overlæge Steffen Gjø- 
rup (’43) om lægers efteruddan
nelse (15. august). Folkeuniversi
tetets kurser i musik i efteråret 
1977 var tilrettelagt af professor, 
dr. phil. Jan Maegaard (’44). Ved 
Studieskolens kurser i fysik un

derviste stud, scient. Carl-Gustav 
Blixen-Finecke (’67).

Stud. jur. Nis Linnet (’70) og 
stud. jur. John »Fumle* Thomas
sen (’71) var i april initiativ
tagere til oprettelsen af »Sejlfor
eningen ved Rigshospitalets Kol
legium«. De sidder begge i besty
relsen, Linnet som næstformand, 
og det lykkedes dem at skaffe én 
båd, så de kunne deltage i »Sjæl
land Rundt«.

RUNDE FØDSELSDAGE i 1978 
(Indtil 1. juni)
(Samlet af Flemming Tolstrup)
5.1. Arkitekt Tobias Ritzau 

(’26) 70 år.
10.1. Fhv. politimester Thomas 

Beckett (’21) 75 år.
13.1. Grosserer Svend Aage 

Holst (IV’14) 80 år.
15.1. Professor, med. dr. Jørgen 

Lehmann (IV’14) 80 år.
25.1. Politiadvokat Hans Jørgen 

Agger (’45) 50 år.
26.1. Civilingeniør H. J. C. 

Rosenvinge (’46) 50 år.
29.1. Direktør, cand, oecon. Ib 

Skov Larsen (’46) 50 år.
9.2. Civilingeniør Asger Kring 

(’06) 90 år.
18.2. Vicedirektør, cand. jur. 

Erling V. Skovsgaard (’48) 
50 år.

19.2. Læge Erik Høeg (’27) 
70 år.

29.2. Hofjægermester Erik 
Dinesen (V’44) 50 år.

16.3. Fhv. viceskoleinspektør 
Johannes Prip (’07) 90 år.

20.3. Apoteker H. H. Aabling- 
Thomsen (’45) 50 år.

27.3. Landsretssagfører Tage G. 
Sørensen (’37) 60 år.

28.3. Kontorchef, cand. jur. 
Louis Mourier (’26) 70 år.

30.3. Arkitekt, m.a.a. Poul 
Mangor (’37) 60 år.

5.4. Læge, dr. med Kai 
Hedemann Baagøe (’06) 
90 år.

28.4. Læge Kay Ahrentecht 
(’21) 75 år.

5.5. Overkirurg, dr. med. 
Harry Brocks (’27) 70 år.

7.5. Læge Olaf Kirstein (’26) 
70 år.

19-5. Skibsmægler N. E. Stage 
(T7) 80 år.

30.5. Fhv. amtslæge Johannes 
Jørgensen (’16) 80 år.
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