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54. ÅRGANG

NUMMER 15

H. C. Andersen på Herlufsholm
I JUNI 1836 besøgte H. C. Andersen
bl.a. Næstved og Herlufsholm. Hans dag
bøger 1836—1844, udgivet 1973 af Helga
Vang Lauridsen, beretter herom:
*
Den første Juni... »Ved Solens Under
gang«, som der står i de jydske Læsefrugter, kom vi til Nestved af en hals
brækkende Vei. (Min norske [Tarantel]
Julie Schouboe var der) Nestved synes
syet sammen af alle de Gyder og Stræder
man har klippet af andre Provinsbyer,
naar de saae for gale ud. Gaderne synes
antikke de ligner noget den appiske Vei,
hvor den har givet sig. /
Den anden Juni. Seet Byen paa Kryds
og tvers, samt ovenover fra Sandbanker
ne. Den eneste mærkelige Person her i
Byen er en Hund; den har Pension af
Postkassen. I sin Ungdom, da engang
Postsækken, med en betydelig Sum faldt
af Vognen, blev den rolig tilbage. Den
har frit Hundetegn og da dens Herre
døde var der Rift om at faae Pensjonisten

i Kost. — I en stærk Blæst til Herlufs
holm.
Den tredie Juni. Bedre Vejr. Gik til
»Skytte-Skoven«, høie grønne Bøge, store
vilde Nillikeconvaller i Skoven, hvor vi
forfeilede Sporet, Gule Asters i Sumpene.
Tidligere spadserede jeg ud til Gran
plantagen, Jorden var nøgen, men varm,
nedenfor laae en Tørvemose indsluttet af
Skoven.
Søndagen den fjerde Juni. Sommer
varme. Gik langs Suseaae til Herlufs
holm; paa Pramme, med et Parhundred
Mennesker, seiles op mod Strømmen,

DECEMBER 1976

Sluserne aabnes, Vandet indenfor gjøres
liigt med det udenfor og Prammen glider
ind, hvorfor Slusen lukkes og Prammen
hæver sig. (Musik er ombord.) (Rector
Dichmann, Miinter, Møller og Branner).
Bag Herlufsholm selv, nede ved Aaen en
herlig Udsigt til den høie Broe med flere
Buer over Aaen, nogle Elever badede sig,
Orgelet brusede ud over Skoven. Igaar
da vi gik der, sang Nattergalerne (om
Aftenen) i de unge Asketræer, enkelte
Toner vare forunderligt fyldige, Een
overtonede Alle de andre Sangere. Vand
møllen hvor Birgitte Gjøe har boet, lig
ger romantisk smukt ved [Aaen], Gik til
Sortebrødre, takkede Gavle, gamle Træer
og stinkende Parker, som synes at have
været Voldgrave. / Gik gjennem Raad-

Udsigt fra Hvælvingebroen, som H. C.
Andersen bar kunnet opleve den. Kob
berstik af Jens Holm efter en tegning af
sønnen H. G. F. Holm i serien »Sjællands
yndigste egne«- 1826—38. Den sluse, H.
C. Andersen taler om, lå neden for Kir
ken og skjules af træerne til venstre.
danmarks
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»Bag Herlufsholm selv, nede ved Aaen
er herlig Udsigt til den høie Broe med
flere Buer over Aaen«. Stereoskopfoto
grafi fra o. 1863 af Clemens Weller.

mands Skoven, Solstraalernes Reflex
mellem de bugtede Grene og de lyse,
grønne Blade; et Bøgeliig, (Træet fældet
igaar) spærrede Stien, de brune Klokker
blomstrede i det høie græs, Fiskene stode
som Faareskyer i Flokke, hvor Haslerne
skyggede. Jeg satte mig paa Græsbænken
ved Aaen. Saae med Prom og Møller, det
gamle Herlufsholm. Bryggerset har vist
været Munkenes Spisestue, den eneste
bevarede Celle, var nu Pigekammer, Pi
gen sat her og syede, læste en Vise kjøbt
hos Tri biers Enke, hvor Krusi fixet havde
staaet laae nu hendes Strikkestrøm Lp] c
og Uldgarn. (Elever Liebe, Zink og Schu
lin). Om Aftenen Skovbal, Regimentets
Musik; Eleverne og et Par Officerer
dandsede.
Mandag den 3. juni. Graat i Graat.
Kjørt med Oberst Guldberg til Kjøng,

Fra pramfartens første år, tegning af
Wilhelm St ribolt fra før 1819 (da Klo
sterbygningens østfløj blev øget med en
etage, så den blev højere end sydfløjen,
se billedet side 163). Hvidebygning, i
baggrunden til venstre, stammer fra 1806.
Åen blev rettet ud og stemmet op fra
1812. Bygningsværket helt til højre er
næppe Hvælvingebroen. Det må være
slusen, sammenlign med billedet overfor.
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i Kirken et hæsligt i Træ udskaaret
Christus Billede, blodigt og sønderslidt;
et saadant Billede inddrikker Almuen,
derfra staaer de Orthodoxes blodige
Christus. Steeg op i Klokketaarnet, tæt
ved Klokkerne døvedes ganske Stemmens
Lyd. Sveden sprang mig ud af alle Lem
mer, jeg maatte ned igjen. Fru Leth blev
jordet, Lautrup holdt en afeeteert Tale.
(Barth). Paa Veien tegnet Retterpladsen
af, Køerne gik ude i Stranden. Plukket
Blomsten til Bukkeblade, den lignede
Hyazinter eller rettere Kastanieblomster,
(sygelig)
Tirsdag 6 Juni, (sygelig) Man mærker
i et Huns ikke saa meget paa Mændene,
som kommer der, hvorledes Dannelsen
staaer, men paa Damerne, (Liunges) dog
kan der gives Undtagelser (0.) Tegnet
Møllen af, hvor Birgitte Gøe boede, hen
des Værelse skal nu være en Svinesti;
saae en Trækbaad. En lille snever Gyde,
sommersolvarm, høie Humlestænger,
Rankerne snoe sig om disse og hænge
rigt ud over Gjærdet! / En stor Steentrappe, uformelige Stene lagt paa hin
anden, runde og kantede; tre Alen vist
høie, hist og her lidt Græs. Samtale med
en Bondekone: De Rige, de som have
noget ere aldrig fornøiede, er det daar ligt

Aar, siger de, Herre Gud, iaar faae vi
ingen Ting; er Høsten derimod riig, sige
de Herre Gud, nu er der saa meget at
man faaer ingen Ting for det. Iaar har
vi havdt Vaadt, Jorden staaer endnu og
bæller sig! Kjørte om Aftenen i Kalvbyriis Skov. Skovmærkerne stode i Blom
ster, hele Plæner, mange Buske med blaae
Violer, vilde Krusemynter. Luften mild
og stille. — Udsigt til Karrebek.
Onsdag 7 Juni. Spadseret ved Suseaae
og op paa Sandbankerne, Bukketjørnen
stod nu i røde Blomster. (Paa Vagten
staaer som Vaaben — en Gaas(?)) Været
i Skoven til Thee. Guldberg Lyst til at
see Frederik III Historie behandlet.
*

Det er lektor Juel Møller — selv H. C.
Andersen ekspert — som har gjort redak
tionen opmærksom på disse dagbogs
notater og sendt os manuskripter, og det
er også ham, vi kan takke for en række
oplysende noter hertil, som følger her:
Den norske frk. Schouboe hørte til om
gangskredsen i det Wulf fske hjem i Kø
benhavn. Hun var noget bidsk over for
H.C.A. Deraf betegnelsen »Tarantel« —
en sydeuropæisk, giftig edderkop.
Skytteskoven — mellem Kalbyris og
Rønnebæksholm.

Slusen neden for Kirken var nødvendig
for pramfarten på Susåen, der begyndte
o. 1812. I århundredets midte ophørte
pram-trafikken, og i I860 nedlagdes slu
sen. Den blev imidlertid- ombygget til en
bro, Suhrs Bro (opkaldt efter den »kunstgartner «, der i slutningen af 1860’erne
omlagde Nyhave), og det er denne bro,
der ses til højre på fotografiet her, af
Johan Frederik Busch, fra o. 1866—67.
I 1874 blev Suhrs Bro afløst af Gang
broen, som holdt til 1963. Det Kgl.
Bibliotek.

Nillikekonvaller — rimeligvis storkon
valler, skovkonvaller.
Gustav Adolph Dichmann — rektor på
Herlufsholm 1833—53.
Frederik Münter — adjunkt på Her
lufsholm 1833—37.
Thorvald Møller (Müller) — adjunkt
på Herlufsholm 1833—41.
Georg C. M. Branner — adjunkt på
Herlufsholm 1834—37.
Nicolai Prom — skrive- og tegnelærer
på Herlufsholm 1831—41.
De brune Klokker — rimeligvis den
(ofte) rustrøde nellikerod.
Sortebrødre(-Stiftelsen) ligger stadig i
Næstved, nær havnen.
Liebe, Zink, Schulin. — De tre 12—14årige disciple gik i de år på skolen. Th.
Liebe og Otto Zink blev senere kgl.
skuespillere.
Bukkeblad — eller bitterkløver — har
klasefor met blomsterstand med hvide og
rosenrøde blomster.
Karrebek — Fra visse højdedrag i Kalbyris har man kunnet se Karrebæk.
Spadseret ved Suseaae — formodentlig
sydover og østover neden for »Sand
bankerne« eller »Sandbjerget«: det san
dede og stærkt bakkede terræn omkring
det nuværende Jernbanegade, over det
nuværende anlæg oven over »Trolden«,
Amtmandsstien parallelt med Østergade
og Præstøvej. Dengang ubebygget.
Vagten — lå ved Skomagerrækken i
nordøsthjørnet af det nuværende Axeltorv. Militærets vagtbygning.

Helge Finsen 1897 -1976
ET STED nævner Sven Clausen »den
ejendommelighed, at jeg ned gennem ti
derne vedbliver at omgås herlovianere,
også sådanne som var gået ud, før jeg
kom ind, og slige, som er født længe
efter, at jeg gik ud«.
Helge Finsen gik ud fra Herlufsholm
i 1915, syv år før jeg blev født, og 25
år før jeg selv blev student. Alligevel
følte vi os begge meget hurtigt omfattet
af denne herlovianske »samtidighed«, da
vi traf hinanden og sammen udarbejdede
jubilæumsbogen til Skolens 400 år i
1965.
Helge Finsens synspunkt under dette
samarbejde var, at en bog (såvel som en
bygning eller hvad som helst andet) ikke
nødvendigvis behøver at blive dyrere for
at blive smukkere og bedre. Hvad der
kræves er konstant omtanke, påpasselig
hed og omhu, en undtagelsesløs yden af
sit allerbedste — og ellers er der i øvrigt
heller ikke noget ved at gøre et arbejde.
Man må nok tilføje, at der også skal være
noget at yde af: begavelse, viden, erfa
ring, kritisk sans, iagttagelsesevne, kom
binationsevne, evne til at udtrykke sig.
Alt dette havde han.
Helge Finsen var først og fremmest

arkitekt. Han har tegnet og opført en
lang række bygninger: privathuse, be
boelsesejendomme, industri- og kontor
bygninger, fra Neksø til Nordjylland. I
1935 opførte han Albert Leths Stiftelse
i Næstved.
Samme år byggede han museet i Vasiliko i Grækenland, hvilket nok stod i
forbindelse med en anden af hans aktivi
teter: i 1926 og igen i 1933 havde Helge
Finsen deltaget i udgravninger i Pelopon
nes og Messenien, hvor han bl.a. havde
opmålt og rekonstrueret thebanernes skat
kammer i Delphi. Siden forestod han
opmålings- og restaureringsopgaver, bl.a.
af Domus Flavia i Rom og — som ud
sending for Unesco — af det romerske
teater i Bosra i Syrien.
I I93I blev Helge Finsen medlem af
Akademisk Arkitektforenings bestyrelse,
og i nogle år var han dens højt værdsatte
formand. I 1947 blev han bygningskyn
dig direktør for Københavns Hypotek
forening. Han var medstifter af Selskabet
for Arkitekturhistorie og dets formand
i en årrække.
Hans indsatser strakte sig imidlertid
også ind på andre områder. Fra 1942 til
befrielsen var han medlem af modstands
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organisationen Ringens hovedledelse, og
siden blev han medlem af Frihedsfondens
bestyrelse. Også Julemærkekomiteen sad
han i.
Om resultatet af sine udgravninger og
om andre bygningshistoriske emner skrev
han en lang række værker, lærde, men
utyngede, fyldt af respekt for det sande,
det gode og det skønne, men i øvrigt
uimponerede, altid velskrevne og ofte
vittige. Ved sin død arbejdede han på et
værk om Eigtveds og Thuras bygninger
på Island. Han var stolt af sin nord
atlantiske herkomst og af sit slægtsskab
med Niels Finsen, »skolens hidtil eneste
Nobelpristager«, som han kalder ham i
jubilæumsbogen.
Helge Finsen lagde i det hele taget
stor vægt på sine herlovianske relationer,
og det morede ham at præcisere dem. I
»Dimitterede fra Herlufsholm« oplyste
han således, hvilke andre herlovianere
han var halvfætter eller halvonkel til eller
kvartfættersøn af, ja, hvem han havde
oldemor eller tipoldefar fælles med.
Hans kærlighed til Herlufsholm var
stærk. Den var også kritisk, som man
f.eks. kan se af den serie artikler han fra
1936 skrev i Herlovianeren om Herlufsholms bygningshistorie. Hans kritik var
imidlertid altid konstruktiv. Det var
karakteristisk for ham, at da han i
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1960’erne skrev en redegørelse for Her
lufsholm Kirkes »ombygnings- og restau
reringshistorie«, udarbejdede han sam
tidig en detaljeret plan for kirkens nyrestaurering, med anvisninger på hvor
ledes fortidens fejl og forsømmelser kun
ne gøres gode igen. Materialet overlod
han Skolens forstander.
1 jubilæumsbogen skrev han: »Ikkeherlovianere vil nok undre sig over alle
de betragtninger, al den harme og glæde
vi i denne bog ofrer på mange små ting.
Men når herlovianere drøfter Herlufs
holm, svarer det jo nøje til, når en sø
skendeflok drøfter barndomshjemmet og
dets have, gaden hvori det lå og dens be
boere, eller markerne omkring det. Målt
med verden er det lille; målt med hjertet
er det stort«.
Helge Finsen målte både med verden
og med hjertet.
Sven Tito Achen (’40).

Fru Inger Larsen
død
FREDAG 21. maj døde Fru Inger Lar
sen, for over tredive årgange herlovianere
måske endnu bedre kendt som Fru Gni
sten, organist Andreas Larsens kone. Fra
Herlufsholm Kontakt nr. 2, september
I976, har Herlovianeren fået lov til at
låne disse ord »Fru Gnisten til minde«:
Midt i den dejlige forårstid, onsdag
26. maj, begravedes Inger Larsen fra
Herlufsholm Kirke. For os på Herlufs
holm var Fru Larsen næsten blevet iden
tisk med den lille smukke organistbolig
ved indkørslen fra Alleen.
Inger og Andreas Larsen flyttede ind
i dette hus for 37 år siden og de har
præget huset og dermed skolen igennem
lige så mange år med deres kunstnersind
og menneskelighed.
Inger Larsen har været kendt og elsket
af hundreder af diple gennem årene.
Ved organisthjemmets musikaftener
var hun en elskelig værtinde for diplene,
og i perioder var hun en ivrig deltager

i arrangementet af skiftende kunstudstil
linger på skolen. Inger Larsen havde
måttet afbryde sin uddannelse som maler,
da hun giftede sig, men hun fortsatte
sine kunstneriske aktiviteter og var i
mange år fast kunstanmelder ved Næs
tved Tidende. Hendes viden og kunnen
på billedkunstens område kom desuden
diplene til gode gennem hendes under
visning, som hun med imponerende
energi efteruddannede sig til på Kunst
akademiet.
Bisættelsen fra den forårspyntede kir
ke blev en meget smuk begivenhed, hvor
et stort følge, også af mange gamle her
lovianere, var samlet. Diple stod fane
vagt ved kisten, og bl.a. rektor Kierke
gaard talte ved en mindesammenkomst
senere i skolens festsal. Et meget bevæ
gende islæt ved bisættelsen var det, at
organist Larsen ved sin hustrus båre
fremsagde et digt som, hun selv har skre
vet; vi trykker med Gnistens tilladelse
digtet her i bladet som et vidnesbyrd og
minde om Inger Larsens personlighed.
Herre, lad mig ikke se dit ansigt,
hjertet brister som klingert krystal,
din hede når mig gennem regnbuen,
genskæret af dit lys i prismens farver.
Herre, lad mig se det svage skær,
jeg tåler,
lad mig hpre ekkoet af de styrtende
verdener
og være tryg som ægget i fuglens rede.

Dernedefra
JA, så er dagen der igen. Dagen hvor
190 diple dels slæber rundt med borde,
stole og lignende, og dels springer hin
anden om. halsen. Dagen som både lærere
og diple har set hen til med afsky — og
alligevel glædet sig til. Dagen hvor 51
nye diple ser måbende til og spørger sig
selv, om de har gjort dette frivilligt.
Forud for dette var lagt et stort arbej
de med at få alle installeret, og da der
i år var flere elever end tidligere, måtte
Skolebygningens 4-mands humre, i mod
sætning til tidligere år, udnyttes fuldt ud.
Der er også i år sket forandringer in
den for lærerstaben. Søren Tuxen (’67)
har trukket sig tilbage for at hellige sig
sine studier. Sang- og musikundervisnin
gen er nu overtaget af cand. phil. Kar
sten Rose. Foruden undervisningen her
fortsætter han sine bifagsstudier i Kø
benhavn. Cand, theol. Bente Koch vil
ved siden af sine studier undervise 6.
klasse i religion. Og skolen har ved hen
des mand, adjunkt Hans-Jørn Bentzen,
erhvervet sig en ny matematiklærer. Des
uden er adjunkt Knud Ole Pedersen ble
vet ansat som biologilærer. De to sidst

nævnte har begge gymnastik som bifag.
Også blandt sovesalslærerne er der sket
udskiftninger. Mads Nielsen har efter
tolv års tjeneste trukket sig tilbage og har
helliget sig familielivet i sit nybyggede
hus i Lille Næstved. Han efterfølges af
Vagn Andersen, der efter fire år som
lærer her på stedet overtager sovesalen
på Skolebygningen Vest. Hr. Vagn An
dersen har tidligere været sovesalslærer

på Hindholm Kost- og Realskole ved
Fuglebjerg.

Fugleskydningen forløb igen i år uden
problemer. Vejret var som sædvanlig fint,
men på grund af megen regn i tiden
forud var 3g-teltet rykket op mellem
Egmontgården og Lassengården. Mon
ikke de to billeder her (fot. Claus Levinsen ’72) taler for sig selv?

Hans Excellence Statsministerens regeringsslogan: »Det bedste fremskridt —
er tilbageskridt« er blevet taget op i sko
lens samarbejdsudvalg. Her bliver der
slået et slag for genindførelse af blandt
andet 3g-lokale. Også »den gamle Redacteur« er kommet i gang igen efter et par
års pause.
Brandforanstaltningerne er i år blevet
kraftigt udbygget. Mygningen og Skole
bygningen har på gange og trapper fået
adskillige brandsikre vægge og døre.
Desuden er der på sovesalene lavet døre,
så man i tilfælde af brand kan komme
ud uden at være nødsaget til at løbe til
bage gennem gangene.
Også Vylen er blevet udsat for en
kraftig modernisering. Panelerne på såvel
søjler som vægge er fjernet og alt er
malet hvidt. Telefonboxen røg med i kø
bet og blev erstattet af en åben box, der
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på grund af akustikken er næsten ubru
gelig. Mester fik ved denne lejlighed en
næsten hundrede år gammel hilsen. Da
man fjernede panelet på den ene af søj
lerne, fandt man et brev fra 1884 skrevet
af tyske håndværkere, der ved arbejdets
ophør sendte en hilsen til kommende ti
ders håndværkere.
Skolen var, efter et års pause, repræ
senterer ved regionsstævnet, som denne
gang afholdtes i Maribo. »Moderniserin
gen« af sportsanlægget syntes dog ikke at
have haft nogen heldig indflydelse på
idrætsudøverne. Er mageligheden ved at
tage overhånd?
Skolens glorværdige fodboldhold fort
sætter deres »sejrstog« ud over det gan
ske land. I Haslev tabte de 1—0. I Birke
rød tabte de 5—2, og endelig i Stenhus
et nederlag på 5—3.
Jeg vil slutte med at fortælle, at penge
ne fra Herlufsholm-Fonden (se nr. 10,
side 118) endnu står urørte, men en båd
bliver nok løsningen.
Clavs Frimand.

Herlovianersamfundets
Trollefest 1977
- afholdes lørdag 15. 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 ’06, ’11, ’16 og ’26.
- Pris: Kr. 160,- pr. deltager (de otte yngste årgange dog kun
kr. 90,-), 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 12. januar.

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

HERLOVIANEREN
Redaktion:
Redaktør Sven Tito Achen (’40)
Kong Georgs vej 52, 5. sal
2000 København F
Telefon (01) FAsan 98 91

Stud. med. Mikkel Vass-Sørensen (70)
Sneppevej 5, II. venstre
2400 København NV
Telefon (01) 19 80 04
Personalia:

Læge Philippe Grandjean (’68)
Skindergade 42
1159 København K
Telefon (01) 14 11 60
Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri
Torvet 10
4600 Køge
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Legater
HERLOVIANERSAMFUNDET admini
strerer og uddeler midler fra i alt tolv
forskellige legater, hvorfra der i 1975
uddeltes legatportioner på i alt 15.600
kr., hvoraf 12.000 kr. studielegater og
3.600 kr. til efterladte efter herlovianere
og andre med tilknytning til Herlufs
holm.
Herudover giver Herlovianersamfun
dets bestyrelse indstilling vedrørende ud
deling af studielegater fra Herbert
Rouenville og Hustrus Legat, hvorfra der
i 1975 uddeltes i alt 5.000 kr.

Studielegaterne søges hvert år ved ind
sendelse af et særligt ansøgningsskema,
der kan fås ved henvendelse til samfun
dets kasserer, advokat Jan Trier, Gammel
Strand 34, 1202 København K (tlf. 01

14 32 36), hvilket ansøgningsskema i ud
fyldt stand fremsendes til samme inden
14. januar.
Studielegaterne uddeles derefter i løbet
af foråret og udbetales i to portioner,
primo maj og oktober.
Legatportionerne til de treengende
efterladte udbetales kontinuerligt, så
længe behov haves hos de pågældende.
Eventuelle nye »trængende«, som ønsker
at komme i betragtning ved fordeling af
disse midler, bedes rette skriftlig hen
vendelse til Samfundets bestyrelse ved
ovennævnte kasserer.
Også Den Gamle Overlærers Legat,
der administreres af Samfundets revisor,
landsretssagfører Jørn Thomsen, Nørre
Farimagsgade 3, 1364 København K,
uddeler legatportioner til trængende
efterladte efter afdøde herlovianere. An
søgning vedrørende dette legat skal sen
des til Jørn Thomsen.

Fredag 21. maj døde Fru Inger
Larsen, gift med organist Andreas
Larsen. Se mindeord side 168.

Et skattet medlem af Samfundet,
arkitekt Helge Finsen (’45), døde
i begyndelsen af oktober, se side
167.
*
RUNDE FØDSELSDAGE i 1977,
meddelt af Flemming Tolstrup
(’24):
11.1. Læge Hans Wendt (’25)
70 år.
13.1. Civilingeniør Jes Skovgaard-Pedersen (’35)
60 år.
13.1. Iver Troels Petersen (’46)
50 år.
31.1. Produktionschef Jens
Henriksen (’26) 70 år.
14.2. Apoteker Johannes Faber
(’37) 60 år.
15.2. Professor, dr. med. Hans
Chr. Jensenius (IV’21)
70 år.
19.2. Forstander, dr.agro. Paul
Neergaard (IV ’24) 70 år.
15.3. Fhv. kredslæge, dr. med.
Lorenz Carl Stage (’14)
80 år.
21.3. Mag. art. Uffe Blendstrup
(’45) 50 år.
29.4. Fhv. kontorchef Kai Stage
(’20) 75 år.
30.4. Civilingeniør Tyge Bech
(’35) 60 år.
9-5. Direktør, orlogskaptajn
Erik Borelii-Møller (’45)
50 år.
13.5. Landsretssagfører Mogens
Schaumburg-Müller (’21)
75 år.
16.5. Sagfører, cand. jur. Preben
Krarup (’35) 60 år.
21.5. Arkitekt, m.a.a. Svend
Fournais (’26) 70 år.
24.5. Pastor emer. Svend
Ewaldsen (’04) 90 år.
28.5. Læge Leif Hansen (’25)
70 år.
9.6. Cand. agro. Troels J. Ravn
(’46) 50 år.
10.6. Civilingeniør Carsten Friis
Jespersen (’20) 75 år.
27.6. Landsretssagfører Per
Gudme (’45) 50 år.
2.7. Forstander, cand. theol.
Vilhelm Nielsen (’34)
60 år.
3.7. Sognepræst, lic. theol.

PERSONALIA
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Ib Andersen (’36) 60 år.
Læge Axel H. Schleisner
(’25) 70 år.
Læge Knud F. Jungersen
(’20) 75 år.
Læge Sven Fogh (’46)
50 år.
Læge Niels Faartoft (’35)
60 år.
Stadsarkitekt Flenning
Gjørup (’45) 50 år.
Civilingeniør, dr. phil.
Sven Bjørnholm (’46)
50 år.
Redaktør Leif K.
Rosenthai (V’19) 75 år.
Adm. chefredaktør Bent
Thorndahl (’47) 50 år.
Professor, dr. phil. Fr. J.
Billeskov Jansen (’26)
70 år.
Højesteretssagfører Vagn
Erik Brammer (’20)
75 år.
Grosserer Torben V. Klein
(R’ 35) 60 år.
Overingeniør Edward
Møller (VI’ 21) 75 år.
Fabrikant Poul Brenøe
(’22) 75 år.
Fhv. generallæge Mogens
Winge (’26) 70 år.
Landsretssagfører Peter
Ditlevsen (’37) 60 år.
Fhv. overlærer Johannes
Forchhammer (TI) 85 år.
Knud G. Sehested (’35)
60 år.
Retsassessor Bent Ovesen
(’35) 60 år.
Direktør, konsul Sven Erik
Smith (’25) 70 år.
Fhv. stabslæge Lauritz
Chr. Tarp (TI) 85 år.
Landsretssagfører Gregers
Rosenstand (T5) 80 år.
Ingeniør Kay Feldthusen
(IV’34) 60 år.
Forstanderen, kammer
herre, hofjægermester
Jens Just Jermiin (’26)
70 år.
Brofoged Gorm Kraft
(’47) 50 år.
Sagfører, cand. jur.
Christian Bruun (’36)
60 år.

Overlæge, dr. med. Steffen Gjø
rup (’43), Bispebjerg Hospital,
skrev i Berlingske Tidende 31oktober om målsætningen lor
ældreforsorgen
i
København,
»Længst muligt i eget hjem«.
»Allergiforskning i Danmark, et
historisk
tilbageblik
(1920—
1970)«, er titlen på en artikel i
Medicinsk Forum, nr. 3 1976,
skrevet af speciallæge, dr. med.
Kaj Baagøe (’06). Ved en højtide
lighed 2. september 1976 — bryg
ger Jacobsens fødselsdag — over
rakte formanden for Den Almin
delige
Danske
Lægeforening
Francis Zachariae, i legatbestyrel
sens nærvær, Dr. Baagøe Brygger
J. C. Jacobsens Mindelegat. Det
blev tildelt Dr. Baagøe for hans
enestående betydning for den dan
ske allergologi, men samtidig også
for at »hædre en kollega, som har
gjort sig fortjent gennem sin
praktiske lægegerning og ved sin
eros og personlighed står som et
mønster for sine kolleger«.

Lektor Iliums rekordagtige jubi
læum — 50 år som ansat ved
Herlufsholm Skole — faldt i som
merferien, 1. august. Med skole
året godt i gang er skolens biblio
tekar som sædvanlig flittigt be
gravet i sit arbejde og afviser med
bestemt beskedenhed al offentlig
hed. Vi skal så stilfærdigt blot
minde di piene om, at skolen altså
har et godt bibliotek, med en me
get aktiv bibliotekar, som om
hyggeligt forestår rigelige indkøb
(den gunstige virkning af salget
af den historiske bogsamling til
Odense Universitet). — Notitsen
lånt fra Herlufsholm Kontakt.

Jordens Folk (Etnografisk Revy)
11. årg. nr. 4, 1975, var et tema
nummer om Afghanistan, baseret
på en ekskursion ledet af afde
lingsleder Klaus Ferdinand (’44),
Institut for Etnografi og Social
antropologi, Århus Universitet.
Selv havde Ferdinand skrevet de
to første artikler i bladet.

Det synes at være en fordel at
være herlovianer, hvis man vil
ansættes i den advokatforretning,
som Axel Kierkegaard (IV ’52)
og Ole Finn Nielsen (’61) er
medejere af. Ikke alene Thorkel
Hagemann (’66), men også Chri
stian Jonquiéres (’68) er ansat
som advokatfuldmægtige.
Forfatteren Tage Hind fyldte i
juli måned 60 år. Blandt Hinds
kvalifikationer nævnte dagbladene
bl.a., at han efter embedseksamen
i I943 var hører på Herlufsholm
i nogle år.
En anden gammel hører, lektor
Eigil Leth Freil afgik med pen
sion fra Østre Borgerdydskole
med udgangen af juli. Freil var
horer i en halv snes år omkring
1940.

Peter Barner-Rasmussen (’62) har
fået fast stilling som reservelæge
på børneafdelingen på amtssyge
huset i Glostrup.

DSB’s
tillidslæge, Axel H.
Schleisner (’25), skriver i august
nummeret af Dansk Lokomotiv
Tidende, at lokomotivførere ikke
må være for tykke.

1 distriktsbladet NYT’en skriver
zoologen Hans Hvass 11. august,
at det kan være hip som hap, om
man kalder svanernes afkom for
svaneunger eller svaneællinger —
»medmindre man da har gået på
Herlufsholm skole, for der bliver
de grimme cellinger kaldt for
svællinger*. Man må i den anled
ning med tilfredshed konstatere,
at zoologerne omsider har accep
teret det herlovianske sprog som
værende korrekt dansk.
Den danske Peking-ambassadør
indtil for nylig, Janus Paludan
(’38) mener at være den førstedansker, der har været i Tibets
hovedstad, Lhasa. Det fortalte han
om i Politiken 12. august 1976.
Folkeuniversitetets kurser i musik
er i denne sæson tilrettelagt af
professor, dr. phil. Jan Maegaard
(’44). Et kursus i det fransk
talende Afrikas problemer ledes
bl.a. af cand. polit. Frederik Cro
ne (’66).
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Overinspektør ved Nationalmu
seets etnografiske samling, dr.
phil. Torben Monberg (’48)
skrev 8. september en kronik i
Politiken under titlen »Af mæ’
kulturen«.

Salgsdirektør Ole Blicher Jacob
sen (’45) er pr. 1. oktober ud
nævnt til administrerende direktør
for General Motors Danmark A/S
og er dermed den første dansker
på posten i mere end tyve år.

Klans Orland (’65), der læser
dansk og historie, er et fremtræ
dende medlem af Chilekomiteen,
der siden kuppet i Chile har ind
samlet ca. 200.000 kr., der ad
hemmelige veje sendes til Chile.
Orland var 10. september inter
viewet i Politiken.

I anledning af diskussionerne om
pressefrihed i forbindelse med
UNESCOs
generalforsamling,
skrev chefredaktør Bent Thorndahl (’47) en kronik, »Anslag
mod pressefrihed«, i Politiken 7.
oktober.

Avisårbogen for 1974 og 1975
udkom samtidig på Gads Forlag
(158,70 kr. hver), udgivet af en
komité bestående bl.a. af profes
sor, tir. phil. Niels Thomsen
(’49).

Ugeskrift for Læger indeholdt
11. oktober en artikel om vær
tlien af røntgen-undersøgelse af
tyktarmen, skrevet bl.a. af læg?
Bo llempel Sparsø (’69). En an
den artikel om blyforgiftning

HERLUFSHOLMS studenter 1976. Ud
af fire klasser med i alt 67 diple blev der
64 studenter. Heraf var 24 kostelever,
15 dapie drenge og 25 dapie piger.
Adjunkt I. Fischer Hansens klasse,
3.GSA: Giri Frederik Bruun, Kim Dam
bæk, Lis Eriksen, Jørn-Ole Frydenlund,
Sigrid Fischer-Hansen, Ralph Hartz,
Hanne Heinsen, Jens Helger, Solveig
Henriksen, Trine Winther Johannsen,
Dorthe Leidecker, Helene Meinild, Pierre
Mourier, Helle Qwist, Nini Hagerup
Rasmussen, Bjarne Sørensen, Lena Søren
sen, Kirsten Thorsen.
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samt en leder om blyproblemer
var skrevet af læge Philippe
Grandjean (’68).

Ved et retsmøde i fogedretten 11.
oktober mødte repræsentanter for
Moderate Studenter, deriblandt
bannerføreren, stud, scient, lairs
Normann Jørgensen, (’71) op
med 10.000 beviser mod Hans
Jørgen Lembourn.
Kongelig Dansk Automobil Klubs
trafikpris, »Den gyldne bil« for
1976, blev i oktober overrakt for
manden for Rådet for Større
Færdselssikkerhed, professor, dr.
med. Mogens Andreassen (’29).
Samme Andreassen, der også er
overkirurg og formand for læge
rådet på Rigshospitalet, proteste

Ajunkt Karen Fanøs klasse, 3.GSB:
Suzanne Baadsgaard, Jens Fink-Jensen,
Karin Annette Hansen, Susanne Merete
Dahl Hansen, Birthe Staack Kristensen,
Ulla Bergholt Nielsen, Kirsten Palmvang, Patrick Søndergaard.
Adjunkt J. Sloth Jensens klasse,
3.GMX: Bente Andersen, Kim Ernest
Andersen, Erik Boas, Henrik Degel, Per
Hvid Hansen, Michael Møller Jensen,
Søren Juhl, Helle Koustrup, Ole Lynnerup, Christen Mora-Jensen, Ole Geisler
Rydahl, Jacob Schäffer, Peter Siemssen,
Karsten Witt.

rede skarpt imod planerne om, at
Københavns
kommune skulle
overtage Rigshospitalet, hvilket
var omtalt i dagspressen 13. ok
tober.

Alliance Franfaise indviede 12.
oktober sine nye lokaler i Torden
skjoldsgade ved en reception, og
blandt de prominente personer
genkender vi professor P. J. Billeskov Jansen (’26), der er formand
for foreningen.

Comediehuset havde 14. oktober
premiere på den spanske digter
Garcia Lorcas drama, »Yerma«,
hvor skuespilleren Jon Bille (’62)
som Juan voldtager Hanne Borchsenius, der dog siden kvæler ham.

Adjunkt
Hans
Hansens
klasse:
3.GMY: Søren Bitsch, Henrik Blach, Kri
stian Busk, Susan Dyrting, Lone Elin,
Marianne Hauge, Birger Egegaard Jen
sen, Per Vagn Jensen, Ib Vagn Jensen,
Anni Jespersen, Kirsten Bach Jørgensen,
Leif Bach Jørgensen, Kurt Allan Mathie
sen, Per Midjord, Carl-Erik Møller, Erik
Fossing Nielsen, Gert Nielsen, Michael
Nobel, Claus Prytz, Bernt Rasmusen,
Marianne Skøtt, Kresten Sylvest, NielsPhilip Søgaard, Rene Haslauer Sørensen.
Da billedet her blev taget, var dog kun
58 af de 64 til stede.

