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Vilhelm Borelli-Møller
in memoriam
DEN 18. juni 1975 døde lektor Vilhelm
Borelli-Møller, 81 år gammel.
Borelli-Møller har indviet flere gene
rationer af herlovianere end nogen anden
i fysikkens mysterier. Han var skolens
fysik- og kemilærer i 46 år.
Borelli-Møller kom til Herlufsholm i
1919, hvor han overtog stillingen efter
Julius Petersen. I de første år var han
sovesalslærer på Museumsbygningen, se
nere flyttede han med familien over i
den gule villa, som lå, hvor nu Røde
Plads er, der er endnu et ægte kastanje
træ tilbage fra haven.
Han var i de yngre år en aktiv sports
lærer, mange husker ham sikkert som
fodbolddommer, og han var med til at
skabe kostskolernes årlige atletikstævne,
som nu er blevet en tradition.
Borelli-Møller havde tillige inspektion,
og intet undgik hans opmærksomhed.
Mange herlovianere vil mindes den lille
sorte bog, han altid bar på sig, og hvori
ak straks blev noteret, hvad enten det
var et vindue, der skulle males, eller en
dipel der havde overtrådt skolens regler.
Skete dette, var en Ladbytur en ofte an
vendt »straf«. Jeg mindes engang, vi tog
Ladbyturen på cykel i stedet for at gå,

dette fik Borelli nys om, så han kørte os
i møde i den lille røde DKW. Vi havde
i hast smidt cyklerne i grøften, før vi
mødte ham: »Lad så nåde gå for ret«,
sagde han, »hop ind, så kører jeg Jer
hjem«. Vi måtte se glade ud, selv om vi
senere skulle ud og hente cyklerne.
Borelli-Møller nærede stor hengiven
hed og pietet for Herlufsholm, og arbej
det for skolen var en livsopgave for ham.
Han holdt meget af diplene og tog sig
af dem både i skoletiden og i fritiden,
der var åbent hus hos hr. og fru BorelliMøller hver eftermiddag ved the-tid.
Borelli-Møller tilbragte ikke blot sko
letiden, men også mange dag- og natte
timer på fysikum, hvor han eksperimen
terede med nye forsøg, hyggede sig med
eleverne og tog sig af den fysiske sam
ling. Han var levende engageret i sit fag
og fulgte nøje med i udviklingen inden
for fysikken, og sørgede altid for at få
også det nyeste med i sin undervisning.
Det har virkelig krævet en stor indsats
at holde sig ajour med fysikkens land
vindinger i alle de år, tænk bare på de
opfindelser, der er gjort i den tid, som
f.eks. radioen, eller på hvorledes fagene
kemi og atomfysik udvikledes.

Vilhelm Borelli-Møller. Året er 1929, og
baggrunden er Museumsbygningens mur.
Fot. Thure Krarup (’31).
Borelli-Møller var begejstret for sit
fag, han elskede at vise forsøg og gjorde
det elegant, så hans undervisning var in
spirerende, samtidig med at diplene lær
te, at det ikke kun var leg.
Borelli-Møller ønskede at give diplene
en fyldestgørende undervisning og op
byggede derfor en tilsvarende samling af
fysisk apparatur. Herlufsholm fik i I960
nye fysiske undervisningslokaler. Takket
være Borellis omhyggelige planlægning
er de i dag helt på højde med de nyeste
i landet.
Vi har på Herlufsholms fysiske mu
seum en enestående værdifuld historisk

125

samling af fysisk apparatur, som BorelliMøller har udbygget og værnet om. Han
interesserede sig meget for historisk fy
sik, var med til at oprette Teknisk Mu
seum og sad i dets bestyrelse.
Ikke blot Herlufsholms elever har haft
glæde af Borelli-Møllers store viden. Han
arrangerede jævnligt faglige møder for
kolleger, han var medstifter af Fysik- og
Kemilærerforeningen og blev ved dennes
50 års jubilæum æresmedlem.
Boreili-Møller nød sammen med sin
hustru sit otium i København, når de da
ikke var på en af deres talrige rejser.
Herlufsholm og de gamle diple optog
ham stadig, og han redigerede med omhu
Personalia i Herlovianeren. I disse år er
et barnebarn af Borelli dipel på Herlufs
holm.
Det har for mig været en meget stor
glæde at opleve Borelli-Møller, først som
hans elev og senere som kollega. Ære
være hans minde.
Gert Olsen (’53).

Om
kostskoler

Skyggerids fra et Hørerliv 9
sind. Ofte blev den til flamme. Og ikke
sjældent hørte man bulderet fra hans ild.
Der var altid noget, han brændte for. Og
man kunne nok så meget være uenig
med ham om flere ting. Men der mær
kedes altid denne glød i hans tanker og
hans ord. Da han kom godt op i årene,
buldrede hans ild ikke mere. Men gløden
var der stadig. Herlige gamle kollega!
Og mindet om hans kone Benedicte
(»Bene«) vil leve længe.
*

Johannes Christian Ferdinand, født 26/6
1879, matematisk student fra Herlufs
holm 1898, ansat på Herlufsholm 1906,
afsked 1949, død 1972. Her fotograferet
en sommermorgen o. 1938 ved hjørnet
til Smøgen sammen med adjunkt H. G.
Beck, af Poul Adam Tvede (’40).

Mod slutningen af 1920’erne begyndte
en del nye hørere at vise sig. Først Gud
mund Ilium, så Eiler Dinesen og Erik
Biædel. De to første blev ret længe i em
bedet, Biædel kun et par år. Men i den
ne korte tid nåede han som leder af gym
nastik og sport at interessere diplene for
idræt, og dem og os andre for det pragt-

I I93O oversatte Sven Clausen (TI) R. C.
Sherriffs teaterstykke »Journey’s End«,
der som måske bekendt handler om en

gelske soldater i en skyttegrav under

Første Verdenskrig. I en kronik i Politi

En sidste
håndfuld

ken 5.3.I93O gjorde han rede for styk
kets indhold og særpræg, og

blandt

»sympatiske træk« i dets miljø opregner

han:
»Det vil ligeledes bemærkes, at (næ
sten) ingen taler ondt om de andre, hvil

ket under den ved sammenstuvningen

fremkaldte »polarkuller« er mærkeligt,
men måske noget har sin forklaring i, at
de tre af stykkets personer er fra boar

ding schools og således er vænnede til at

beherske irritationen ved nærliv og sko
lede i en vis loyalitet i gensidig omtale.«
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BLANDT kollegerne lyser jo så en
enkelt klarere end andre. Det er Nærten,
alias Johannes Ferdinand. Mange har
skrevet om ham og hans betydning for
dem selv og for skolen. Et helt nummer
af Herlovianeren er viet ham og hans
lange embedstid. Og nok var jeg en af
bidragyderne dengang, men jeg vil gerne
tilføje: Nærten kunne vel kaldes en
stjerne på skolens himmel, navnlig i den
forstand, at han lyser længe efter, at han
er slukket. Men en stjerne er dog fjern.
Nærten var nærværende. Man følte hans
nærvær. Der var en stille glød i hans

Gudmund Mynster lllum, født 17/9
1901, mag. art i historie, ansat på Her
lufsholm 1926. Pot. I929 af Thure Kra
rup (’31).

Gasmester Hansen, kaldet Gajen, i sit
værksted. Han var ansat på Herlufsholm
i 33 år, fra 1918 til 1951. Fot. 1929 af
Thure Krarup (’31).

fulde spil: badminton, til lige stor for
nøjelse for drengene og hørerne og deres
hustruer. Dertil kommer, at han var et
elskeligt menneske, som vi alle gerne
mødtes med.
Dermed er jeg ovre i 30’erne, hvor
først Brudsig — senere rektor på Høng
studenterkursus — dukkede op en kort
tid, siden Hempel Hansen, som efter
nogle år drog til Vordingborg Gymna
sium, og senere til Ålborg Katedralskole.
*
Sådanne kollegaskikkelser fra de tidlige
år på skolen er naturligvis ikke de eneste,
der står i erindringen. Mange kom man
i forbindesle med ud over kollegakrcdsen.
Ingen rigtig gammel dipel glemmer Jør
gen Taffeldækker, som med en hofmands
anstand og en uudgrundelig mine gjorde
tjeneste i spisesalen og indbar terrinen
eller stegefadet med det pompøse hvæl
vede låg, eller dirigerede »bøverne«s op
vartning ved bordene.
Eller Niels Post, kaldet Niels Mås,
og hans hest Maren, og den hyggelige
knasen i gruset eller rumlen på sten

broen, når han kom med varer fra Næs
tved — bl.a. alle diplenes Blåseddel-bestillinger.
Mangfoldige drenge færdedes i Kaffe
huset, hvor gartner Petersen og hans fa
milie tog sig af gæsterne, og hvor sang
koret »Brage« — som ikke bar navnet
uden grund — hver pinsemorgen vække
de en del af skolens folk klokken seks
om morgenen med liflig korsang. Jeg
tænker også på Anders Bademester, som
stod for den ugentlige dipelvask på den
gamle badeanstalt i baggården og gjorde
tjeneste, når kolleger i deres faste bade
tider fik det varme og det kolde under
hans faste ledelse. Jeg kan endnu se for
mig gamle Wiig og Mørch, når de kom
ind og råbte til Anders: Er der damp?
Og så fik de den hede dampstråle på de
gigtømme arme og ben.
Mens min kone og jeg boede på Vuen,
var der, meget ekstraordinært dengang,
centralvarme i disse lokaler. Og lyden af
Christian Fyrbøders voldsomme regeren
ude på vaskesalen, hvor centralfyret stod,
med jernstang og låger og koksskovl hver
aften, når drengene var senget og sov
sødt, sidder stadig i øret.
Kirkekone fru Sivertsen og hendes
mand var også et karakteristisk lille erin
dringsbillede af mennesker, man kendte
dengang. Måske kom man af og til ude
i deres lille hus i skovbrynet ved Ladby
vejen. En del diple købte (eller hentede
blot?) blommer derude i september.
Den mest stilfærdige af alle skolens
folk var vægteren — enten der så tænkes
på Olsen eller Petersen. Man så dem
sjældent uden om aftenen, og man hørte
dem kun om natten, når de på hvislende
sivsko listede rundt på sovesalene og
vækkede diple, der nødvendigvis skulle
bruge punten et par gange inden mor
genstunden. En ikke altid stilfærdig dis
kussion, og undertiden et kraftigt tag i
fyren med deraf følgende protestvræl var
et ret hyppigt fænomen.
Men »Gajen«, gasmester Hansen, var
jo en figur, man aldrig glemmer, enten
man så mindes ham på cyklen, uhyre
langsomt på vej til eller fra værkstedet

og gasværket i baggården, eller midt i en
lang udredning af de politiske forhold i
staten eller i sognet — som altid fortsat
tes noget efter, at man havde sagt farvel:
det var stensikkert, at når Gajen havde
gået tre-fire skridt, vendte han sig halvt
om og tilføjede et eller andet, han syntes
var vigtigt. Og et par gange om året fik
man fortalt begivenhederne vedrørende
»Da jeg fik tvillingerne«.
Ja, hvor var han hyggelig!
Svend Juel Møller.

P.S. Det var redaktøren, som for et par
år siden bad mig sende ham lidt stof.
Jeg er ham taknemmelig, fordi jeg fik
lejlighed til at »huske« og repetere noget
af det gamle Herlufsholm, som det mød
te mig i 1920’erne.

Dette nummers Skyggerids er det sidste.
Som det ofte går, når man portrætterer
andre, portrætterer man også sig selv, og
Redaktionen vil gerne supplere lektor
Juel Møllers streger til et selvportræt
med et fotografi af ham. Det er taget o.
1938 af Poul Adam Tvede (’40), og brin
ges her med en tak fra læserne for hans
varmende, muntre og velskrevne Skygge
rids, hvormed han har oplyst og glædet
os alle.
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HER følger den tragiske beretning om
de tildragelser, der ramte sidste års 3.g
under afslutningen på deres i øvrigt
gloriøse karriere.
Det hele startede så smukt med, at
skolens hofleverandør Hågensen efter
lang tids møje og besvær fik inviteret
3.g’erne ud for at prøve studenterhuer
tirsdag den 29. april 1975 i et lokale,
han havde lånt af sin nabo, Sparekassen
Bikuben.
Da dette arrangement i enhver hen
seende var meget vellykket, nød alle den
ne årgangs normale hoveder det i fulde
drag. Men ud over dem var der både sto
re og små hoveder, og de nød absolut
ikke arrangementet, for de skulle hver
give en kasse øl, hvilket i teorien nøjag
tigt svarer til 2 kasser pr. klasse; i prak
sis heldigvis til flere, som vi blev enige
om at dele på Hjultorvet foran dommer
kontoret og politigården.
Ideen var god nok, for Næstveds be
rømte rytterstatue af Peder Bodilsen har
også sin placering her, og dér ville vi så
holde generalprøve på den tur rundt om
hesten på Kgs. Nytorv, som i øvrigt al
drig blev til noget. Men ak — bedst som
vi var i gang, kom en skare politifolk
(hele 2) for at redde byen Næstved for
den undergang, den ellers med usvigelig
sikkerhed ville være gået i møde. Disse
betjente ikke alene standsede det store
opløb på Hjultorvet, men fik også bedt
pøbelen (os) om at tage ud på skolen.
Denne bedrift bragte dem (og os) på
forsiden af næste dags »Næstved Ti
dende«.
Kort tid herefter oprandt så sidste sko
ledag, der så smukt indledtes med, at 3.g
vækkede skolen, dels ved sirenehyl ud
sendt over skolens seks største højttalere
fra Skolebygnnigen, dels ved aktivt ar
hilse på de sovende engle på de enkelte
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sovesale. Efter et glas portvin i Lille
Spisesal samledes vi som traditionen by
der i knækflip, hvid butterfly og galla
uniform på vyletrappen og sang »Gau
deamus Igitur«, før Mogens Jensen i
Heises sted læste eksamensfagene op. De
sproglige kom op i fem fag, matemati
kerne i tre. Herpå samledes årgangenes
ungersvende og fagre møer om vor store
guru Maharatung (Alex Hartung), og
den fælles underholdning i Helenhallen
ledtes af Jens Linnet, Eric Bertouch-Lehn
og 17 høns. Hørerhoben var genstridig
og måtte hentes af vort militærpoliti til
underkastelsesscenen, hvor de skulle be
stå en prøve for at blive optaget i vor
sekt »Divine Drinking Mission«. Om af
tenen var der fest i Hylen, hvor elever
fra Næstved Gymnasium var inviteret
med, uden dog at møde op i større antal.
Så løb eksaminerne af stabelen, ikke
lige vellykket for alle, men den 18. juni
var der dimission i Helenhallen.
Som Trol ledagen og Trolleballet var
dette års dimission kun en skygge af det,
den burde være, og har været i mange
år. Den blev holdt i almindeligt tøj (de
mokrati?), hvad der fik Mogens Jensen
til at tage sig forkert ud, idet han var
den eneste, der egentlig var klædt på til
lejligheden: i kjole og hvidt.
Der var ingen dimissionsmiddag, idet
det fra skolens ledelse blev fremhævet, at
der ikke var plads til både dagelever,
kostelever og deres forældre. Men dag
eleverne havde erklæret sig indforstået
med, at skolen kunne holde middagen for
kosteleverne alene. Det eneste der blev
tilbage, var nogle pindemadder i Hylen,
en dårlig erstatning for den fest, der i
mange år har dannet afslutningen på af
gangsklassernes tilværelse på Herlufs
holm Skole.
Martin Jørgensen (75).

SKOLEÅRET 75-76 er begyndt, men alt
er ikke, som det har været. Skolen har
mistet tre af sine lærere, to af dem med
godt forvarsel, den tredje sagde op tre
dage før skolen begyndte. De tre er lek
tor Jan Degenkolw (’28), der har trukket
sig tilbage med pension. Skolens »nye«
sang- og musiklærer Finn Kirstein (’59),
fordi han skulle afslutte sin uddannelse.
Sidst, men ikke mindst, fru Jette Orloff,
som gik af p.g.a. ægteskabelige anliggen
der.
Men der er selvfølgelig blevet sørget
for os, og institutionen står for følgende
nyanskaffelser: Søren Tuxen (’67), der
er blevet ansat som sang- og musiklærer
og midlertidig tysklærer; adjunkt Sven
Krarup-Christensen, der har overtaget hr.
Degenkolws job som geografi- og bio
logilærer; og gymnasieoverlærer Tage
Aamodts kone »Gulle«, som har forladt
sin stilling i oplandet og nu er ansat på
skolen. Efter et sabbatår er desuden fru
Lise Casmose vendt tilbage som special
undervisningslærer.
Den nye skolefløj er blevet taget i
brug i år, og sammen med den er der
indlagt et nyt rylesystem, som burde føl
ge de sædvanlige ryletider med sin cismolmelodi.
En anden af højborgens ideer er et te
lefonanlæg. Lærerne er nu i stand til at
ringe rundt til hinanden, uden at for
styrre så meget i timerne. Denne facilitet
siges at have kostet 300.000 kr. Det skal
dog siges, at telefonerne benyttes flittigt
— af diplene såvel som af daplene.
Som før nævnt, året 75-76 er ikke
uden forandringer, lektor Degenkolws
gamle hus ved Spladsen har måttet falde
til fordel for et udvidet sportsanlæg, som
dog endnu ikke er blevet til noget. (Det
går nok med det, som med malningen af
Skolebygningen.) Det skal dog siges til
skolens ros, at man har repareret det
gamle atletikanlæg, hvilket har bevirket,
at vi i år ikke kom med i regionsstævnet.
Skolens glorværdige fodboldhold kla
rer sig som sædvanligt fortrinligt: kam
pen mellem Gamle Herlovianere og Sko
len tabte vi 4—0, og til Birkerød tabte

vi 7—1. En af grundene ril de fine re
sultater kan måske skyldes det grundige
forarbejde! Kampen mod de Gamle Herlovianere fandt sted den 5. oktober. Den
skulle være begyndt kl. 13, men kom
først i gang kl. 14. Bestyrelsesmedlem
Lars Thuesen (’74) og en dipel blev ud
nævnt til linjevogtere, men førstnævnte
blev frataget sin post efter to minutters
spil. Blandt tilskuerne var der lige så
mange elever som lærere.

Den sjældne hundesyge Delerium
Vovsus har bredt sig som en steppebrand.
69,2% af de herboende lærere har nu
hund. Dette ses tydeligt foran vyletrappen, hvor plænen så småt ligner et mine
felt. Visse lærere foretrækker dog 3.G’s
plæne som Fido-toilet.

Skolen har oprettet et nyt skoleblad
»Herlufsholm Kontakt«, der engang med
tiden skal afløse årsskriftet. I redaktionen
sidder tre lærerer og to elever. Indholdet
i det fortræffelige blads første nummer
varierer fra omtaler af den nye skolefløj
til Herlufsholm Trop (se også side 130).
Da jeg kan tænke mig, at det er i de
fleste Gamle Herlovianeres interesse at
få noget at vide om det beløb, der blev
skænket til diplene af Herlufsholm-Fonden, kan jeg oplyse, at koret har fået
4.000 kr. til disposition, og andre 4.000
kr. er gået til spejderne, der bl.a. har
købt nye telte. De resterende 12.000 kr.
er endnu ikke brugt, men det skorter
ikke på forslag. En ny båd bliver vist
løsningen.

Medens jeg sidder og skriver dette
(den 13. oktober), er de sidste nyheder
fra Spladsen kommer ind ad døren, sko
len har spillet uafgjort mod »arvefjen
den« Sorø (2—2).

Tilbage er blot at nævne, at den før
omtalte biologilærer, adjunkt KrarupChristensen er flyttet ind og har over
taget Mygningen 2. sal, at adjunkt An
ker Nielsen har besat Lassengården, og
at adjunkt Per Jensen har søgt tilflugt i
Fensmark.
Peter A. Siemssen.

En ankermand siger farvel
I OKTOBER 1937 kom der en mand til
Herlufsholm, som har været med til at
præge skolen lige siden. Det var Severin
Lundgren Beck. Han begyndte som en
slags sekretær for rektor Friis-Hansen,
tog sig af korrespondance, indkøb, regn
skaber. Som det går med effektive folk,
fik han imidlertid flere og flere opgaver,
i stigende grad aflastede han godsforval
ter og skovrider, han blev Herlufsholms
»økonomi-inspektør«.
En af realiteterne bag denne titel var,
at Lundgren Beck i vidt omfang blev den
ansvarlige for den materielle side af Sko
lens liv: Klasseværelser, sovesale, dipelhumre og alle andre lokaler. Vedligehol
delse, reparationer, lys, varme, brændsel.
Installationer, møbler, inventar. Virkede
det hele, som det skulle, var der hvad der
skulle være, var de fysiske rammer om
Skolens liv i orden, så undervisning og
fritid kunne fungere og leve? Havde alle
det godt? Ikke noget ringe ansvar, ikke
nogen ringe opgave.
En anden vigtig side af økonomi
inspektørens arbejde var som mellemled
mellem Skolens styrelse og de familier
som levede på Herlufsholm, ikke mindst
hørerfamilierne. Også deres lejligheder
og huse skulle jo holdes vedlige, tørre og
varme, også her var der reparationer, for
nyelser, leveringer. Lundgren Becks be
søg, når sådanne ting skulle drøftes eller
aftales, var imødeset med glæde. Selv om
det ofte var hans opgave så vidt muligt
at holde igen på udgifterne, fandt han
i reglen en udvej. »Vi er her jo for at
hjælpe hinanden«.
Denne leveregel giver manden. Lund
gren Beck har hele sit liv været spejder.
I dag er han bl.a. formand for Sankt
Georgs Gildet, gamle spejderes sammen
slutning, i Næstved, og han var i høj
grad manden bag oprettelsen af Herlufs
holm Trop. Det er et spejderideal at gøre
en god gerning hver dag, men én forslår
slet ikke for Lundgren Beck. Han var

»Enormt hyggelig, enormt hjælpsom,
enormt effektiv ....« Det er hvad man
på Herlufsholm mener om Severin Lund
gren Beck. Her ses han med Skolebyg
ningen som baggrund. Han er også kendt
for aldrig at sige noget dårligt om nogen.
(Men det er muligt, at der er nogle folk,
han slet ikke taler om!}.
også medvirkende ved oprettelsen af
blodbanken i Næstved, han har selv gi
vet af sit blod i opimod 30 år, og har
derigennem formodentlig været med til
at redde adskillige menneskeliv. I dag er
han formand for Næstvedegnens blod
donorer.
Tirsdag 23. december fylder Severin
Lundgren Beck 70 år, og til nytår siger
han farvel til Skolen efter næsten 40 år
i dens tjeneste. Efter aftale med forstan
deren (Reedtz-Thott og siden Jermiin)
kan han og hans kone blive boende i
huset ved Ringstedvej — Ringstedgade
169, som det nu hedder — for enden af
Rødehus Allé. Det er de glade for, og det
er Severins utallige herlovianske venner
også. Så behøver vi ikke at savne hans
skikkelse og ansigt, når vores vej falder
forbi det sted, som bl.a. takket være ham
stadig er så smukt at besøge.
S.T.A.
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»Herlufsholm Kontakt«
I AUGUST udkom nr. 1 af et blad ved
navn Herlufsholm Kontakt. Format
15X21 cm, særskilt omslag, 30 sider
indhold med mange illustrationer. Ved
første øjekast: et nyt skoleblad?
Nej, det blev man hurtigt klar over.
Men hvad da? Redaktionen består af tre
hørere og en dipel (senere vistnok ud
videt til to diple). Indholdet er afveks
lende og velskrevet: en artikel om Fugle
skydningen, som netop i 1975 fyldte 175
år. En beskrivelse og vurdering af præ
fektsystemet. En orientering: »I tilfælde
af sygdom«. Artikler om herlovianersproget, om fritiden på Herlufsholm, om
Herlufsholms spejdertrop, om den nye
folkeskolelovs betydning for Herlufs
holm, og om herlovianernes læsevaner.
En præsentation af alle skolens lærere
(over 30), med fotografier. En rapport
om det seneste byggeri, med plan og bil
leder fra indflytningen. Endelig oversig
ter over rejseweekends og ferier m.m.
Hvad var formålet med alt dette? Vi
spurgte redaktionen og fik følgende svar
fra adjunkt Mads Nielsen:

»Bladet er planlagt til at komme tre
gange pr. skoleår: Fugleskydningsnum
mer, Trollenummer, Juninummer. Dette
sidste nummer vil sikkert delvis afløse
årsskriftet, detaljer er ikke gennemdrøftet
endnu. Men bladet er Herlufsholms for
søg på at ajourføre det noget stivnede
årsskrift. Dets sigte er dog ikke helt det
samme, idet vi har følt, at behovet for
kommunikation med hjemmene var spe
cielt påtrængende for en kostskole. En
del af de oplysninger om pensa, lære
bøger og eksamensopgivelser, som et årsskrift tidligere skulle rumme (iflg, direk
toratet), var vel højst læsning for kolle
ger, og vil ikke (med min gode vilje)
indgå i det nye blad i den kendte form.
At vi så bliver nødt ril at duplikere så
danne oplysninger til censorer og fag
konsulenter m.fl. er en anden sag.
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Bladet er primært et kontaktblad til
hjemmene (for udenlandske: både til det
danske tilholdssted og det udenlandske),
og uddeles gratis til både diple, dapie
og hjem. Det sendes desuden til skolens
forbindelser og venner i samme omfang
som årsskriftet. En abonnementsordning
har ikke været drøftet, men jeg skal rejse
spørgsmålet for rette forum.
Herlufsholm Kontakt er Skolens blad,
rektor altså ansvarlig, uden at være red
aktør, og redaktionen ansvarlig over for
rektor som i alle forhold vedr. undervis
ning og kostafdelinger. Redaktionen tæn
kes i øvrigt udvidet med en dipel/dapel.
Vi har »selv« trykt bladet på den lokale
amtskolecentrals pædagogiske værksted
og har på den måde kunnet holde udgif
terne nede — billedkvaliteten er jo under
lavmål, men vi regner med at kunne
komme med bedre resultater næste gang.
Lidt salespromotion: næste nummer
vil rumme en artikel om »det andet Her
lufsholm« (skov, gods, gartneri o.s.v.),
om skolekomedie, om Trolletalerens forog bagtanker (om Gud og taleren vil).
Vi regner med at køre med to »ledere«,
d.v.s. en fra bladets redaktion og en
»kommentar« fra en officiel person, rek
tor, forstander, økonomiinspektør eller
direktør som det nu hedder, evt. en re
præsentant for gamle diple ved lejlig
hedf?). Endelig fortsætter vi omtalen af
fritidsaktiviteterne og pædagogiske pro
jekter i undervisningen, så vi regner ikke
med at køre tør foreløbig.
Med i helhedsbilledet af Herlufsholm
kommunikation hører, ar vi i år har ud
arbejdet en lille introduktionsfolder med
facts af speciel interesse for nye elever;
ikke mindst dagelever i l.g har vi haft
i tankerne: ofte har de været meget læn
ge om at finde ud af, hvad det betød i
praksis, at deres dipelkammerater var
kostelever med alt hvad dette indebærer
af speciel livsrytme, så det har der også
været kommentarer til i folderen...«

Og hertil en senere tilføjelse:
»Som lovet har vi drøftet abonnement
på Herlufsholm Kontakt for gamle herlovianere. Ved henvendelse til Skolens
kontor vil en årgang på tre numre blive
tilsendt for 15,- kr., at indbetale på frem
sendt girokort.«

Rusturen
1975
RUSTUREN 1975 var lige ved at blive
en rustur uden russer, da invitationen
stod trykt i et nummer af »Herlovianeren«, der aldrig blev sendt til russerne.
Men ind ad brevsprækken dumpede
pludselig et brev fra advokatfirmaet Hor
ten & Trier (den dag overvejede jeg
kraftigt at betale min parkeringsbøde),
som indeholdt den længe ventede invi
tation.
Næste fredag, 19/9, kl. 17.00 i Tuborg
Havn skulle det være. Og skulle jeg til
fældigvis tage et par højttalere, en bånd
optager og en forstærker med, ville det
heller ikke gøre noget, bare jeg huskede
lanciersbåndet.
Kl. 17.00 fik jeg så fri fra arbejdet på
Kgs. Nytorv og med linie 1 nåede jeg
lige præcis ombord to minutter før af
gang. Jeg havde sendt musikken i for
vejen med min privatchauffør.
Stort var der dækket op, og større
skulle det blive. Øller, snapse, sildemad
der, lune rødspættefileter, leverpostej,
skinke, en velkomsttale af Dorph-Petersen, endnu en snaps (han er nu en god
taler, ham Dorph) og så skulle musikken
stilles op.
Men (gys) der manglede en tom spole
til båndoptageren. Så måtte jeg sende
min privatchauffør og mig selv via kap
tajnen ned til hovmesteren for at låne
den fornødne spole.
Og så var der kaffe, hvorunder Mi
chael Glarbo takkede Herlovianersamfundet ved Dorph-Petersen for invitatio
nen og sluttede af med en skål i cog
nacen.

Ved første ankomst til Tuborg var det
meningen, at dansen skulle begynde, men
maden og hvad dertil hørte, havde sat de
tilstedeværende i så god stemning, at den
tog sin begyndelse længe før der over
hovedet var et dansegulv — og det på
trods af at musikken var under al kritik.
Resten af turen festedes der til den

store guldmedalje, indtil en af tjenerne
uden varsel slukkede for anlægget. Det
syntes, som om der ikke var gået meget
tid, så de fleste af os fandt det tilråde
ligt at tage videre ud i byen.
At der har været nogen, der ikke del
tog i turen, fatter man næppe.
Martin B. Jørgensen (’75).

Professor J. Aug. P. Lunds legat
DETTE er et nyt legat. Et af dets formål
er at give hele eller delvise fripladser til
diple på Herlufsholm. »Også almindelige
mennesker bør kunne sende deres sønner
til Herlufsholm«, er et af stifteren ofte
anvendt udtryk. I øjeblikket er der midler
til godt tre fripladser om året. Fordelin
gen sker efter indstilling fra skolens le
delse og har for første gang fundet sted
i år.
August Lund, legatets stifter, døde 2.
april 1973, ugift og 95 år gammel. De
sidste 40 år boede han på sin ejendom.
Høje Sandbjerghus, passet og plejet i 38
år af gartnerparret Gudrun og Ejnar
Christiansen, som er sikret ret til at blive
boende i gartnerhuset, så længe de ønsker
det. I sit testamente havde August Lund
oprindeligt ønsket Høje Sandbjerghus
anvendt som fribolig efter nærmere ret
ningslinier. Men som han selv sagde nog
le år før sin død: »De penge, som skulle
have været anvendt til at gøre stedet til
en rigtig fribolig, dem har jeg selv brugt.
Det sker, når en selvpensionist bliver
rigtig gammel i en inflationstid.« Mulig
heden var forudset i testamentet — og
det kommer Herlufsholm til gode. Efter
bestemmelserne er ejendom og indbo nu
solgt, og renterne skal som nævnt bruges
bl.a. til fripladser.
Interessen og forståelsen for kostskole
livet går tilbage til August Lunds tid som
rektor for en kostskole i Peking. Denne
kostskole, North China American School,
var for børn af amerikanene, som arbej
dede i Kina, især lægemissionærer. Rek
torarbejdet varetog August Lund i en år

Professor J. Ang. P. Lund, fotograferet
i Peking o. 1930, ca. 50 år gammel.
række med en dygtighed og omhu, som
knyttede eleverne meget stærkt til ham.
Hans korrespondance med dem siden
skoleopholdet var meget betydelig, og
lige til sin død fik han besøg af dem i
et imponerende omfang — ofte med
bragte de både ægtefælle og børn.
I Peking-perioden (1910—1933) vir
kede han som rådgivende ingeniør og
førte bl.a. tilsyn med opførelsen af et nyt
og meget stort, hovedsageligt amerikansk
finansieret universitet i Peking. Hans ar
bejdsevne var meget betydelig, og ud
over denne opgave og rektorarbejdet ar
bejdede han som professor i elektrotek
nik ved det kejserlige universitet.
Af kineserne blev han udnævtn til
Kommandør af Den Gyldne Høst, en
værdighed som kun er vist meget få
fremmede. En af August Lunds største
glæder var, at kineserne blev ved med at

huske ham på trods af politiske omvælt
ninger og meget andet. På sin sidste
fødselsdag fik han således af Kinas am
bassadør overrakt en meget fin fødsels
dagshilsen, en bambustegning på rulle.
August Lunds kommentar bagefter: »Det
er kultur at vise respekt for de gamle.
Også dér kan vi lære af kineserne«.
For fuldstændighedens skyld skal det
nævnes, at August Lund forud for Peking
arbejdede fire år som ingeniør i Calcutta
hos Moller Engineering and Steel Works.
Hertil var han kommet fra Japan, hvor
han havde hørt kanonbuldret fra det japansk-russiske søslag i Tsushimastrædet
i 1905. Han var født 4. november 1877
i København, hvor hans far var bogtryk
ker.
August Lund var i sin udlandstid ofte
på besøg i Danmark og opretholdt her
snæver kontakt med en trofast venne
kreds, hvoraf de fleste var aktive i spej
derbevægelsen og i KFUM. Her skaffe
de han sig nye venner, og disses sønner
har blandt andre gjort det muligt for
ham at fortsætte rektorrollen på Høje
Sandbjerghus. Han havde således næsten
hele tiden boende en eller to studerende,
hvis fremskridt han fulgte med både in
teresse og myndighed.
Tilknytningen til Herlufsholm går i
hvert fald tilbage til midt i trediverne,
hvor Lundgren Beck kan huske korre
spondance mellem daværende rektor
Friis-Hansen og August Lund. I årenes
løb besøgte han ofte skolen og flere herlovianere har bræt på Høje Sandbjerghus
i en del af deres studietid.
Ud over Herlufsholm skal en del af
legatets midler gå til en teologisk stude
rende i Århus som minde om en af
August Lunds drengevenner, stud. teol.
Hans Zeuthen Engberg, som 23. april
1945, 21 år gammel faldt for Danmarks
frihed.
Legatets bestyrelse er udpeget af
August Lund flere år før hans død og be
står af Knud Gottlieb (’20), der er for
mand, og fabrikant Niels Barfred samt
undertegnede.
Ole Engberg (’41).

131

Til datering af bil
ledet: I 1819 blev
Klosterbygningens
østfløj
forbøjet
med en etage, så
den blev højere
end sydfløjen. Bil
ledet er altså fra
før 1819. I 1806
blev laden og de
andre landbrugs
bygninger syd for
Klosterbygningen
afløst af Hvide
Bygning,
Skole
bygningens
for
gænger. Billedet er
altså fra før 1806.
Og
kirkegavlens
kamtakker viser, at
billedet er fra før
1792.

En soraners billede fra Herlufsholm
HVEM er Danmarks største maler? Er
det Jens Juel? Det er i alle fald en række
af hans portrætter, man har valgt til at
pryde nationens nyeste pengesedler.
Det er derfor interessant, at der findes
et maleri, eller i hvert fald en akvarel,
med motiv fra Herlufsholm, fra Jens
Juels hånd (han levede 1745—1802).
Eller rettere, og des værre: at der tid
ligere fandtes et sådant kunstværk. Bille
det eksisterer ganske vist endnu, men det
er ikke længere af Jens Juel!
Da Helge Finsen (’15) og underteg
nede i årene før 400-års jubilæet i 1965
kæmmede landets museer, biblioteker og
private hjem for ældre billeder fra Her
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lufsholm (til brug for Herlovianersamfundets jubilæumsbog), stødte vi i den
Kgl. Kobberstiksamling på en akvarel,
den der er gengivet over disse linjer. Den
var ikke noget mesterværk, og heller ikke
dens motiv var særlig interessant. Her
lufsholm set fra nordøst er en af den
herlovianske billedverdens almindeligste
synsvinkler. Perioden måtte være anden
halvdel af 1700-tallet, før 1792 — da
nemlig kirkens trappegavl mod øst i
dette år erstattedes af en skarp gavl (se
billedet på forsiden, et kobberstik efter
en tegning fra før 1819), afskaffet igen
i 1860’erne — og fra denne periode hav
de vi bedre billeder.

Men der stod J. Juel på tegningen (ne
derst til højre), og Kobberstiksamlingen
var ikke utilbøjelig til at mene, at det
faktisk var Jens Juel, der havde gjort det
lille billede, selv om det langtfra stod på
højde med det meste af hans øvrige pro
duktion. Navnet »J. Juel« var ganske vist
ikke skrevet med hans egen hånd, men
det var skrevet af J. M. Thiele (1795—
1874), den mand som på en måde op
rettede, eller genoprettede, den Kgl.
Kobberstiksamling (i 1835), som var en
kender af Jens Juels kunst, og erhvervede
mange af hans tegninger til Kobberstik
samlingen.
Helt sikker på, at det var Jens Juel,

var museumsfolkene dog ikke. Og i de
mellemliggende 10—12 år er man blevet
helt sikker på, at det ikke er Jens Juel.
På udstillingen af Jens Juels tegninger
på Statens Museum for Kunst, i efteråret
1975, figurerer den ikke. Eksperter me
ner nu, at akvarellen er malet af Johan
Bülow (1751—1828), hofmand, godsejer
og mæcen, men også et lille stykke af en
kunstner.
Der findes nemlig (i Det Kgl. Biblio
teks Billedsamling) en ufuldført radering,
der utvivlsomt må have vores akvarel
som forlæg, og den er mærket IBulow
del. og Bradt sculp., altså »J. Bülow har
tegnet (forlægget)« og »Bradt har gra
veret (det)«. Den pågældende Bradt er
formodentlig Frederik Ludvig Bradt
(1747—1829), men kan også være hans
ældre broder Johan Gottfred Bradt
(1741—70). Morsomt nok er Johan Bü
low soraner, dimitteret fra Sorø Ridder
lige Akademi i 1771.
Kunsthistorikeren Ellen Poulsen, som
har udarbejdet kataloget til Jens Juel
Udstillingen og kender hans værk for
modentlig bedre end nogen anden, me
ner imidlertid, at Jens Juel måske allige
vel, på en eller anden måde, har en fin
ger med i spillet. Måske er Johan Bülows
akvarel lavet efter et nu forsvundet bil
lede af Jens Juel. Også et andet samtidigt
maleri kunne tænkes at være en kopi
efter et sådant Jens Juel-billede (se 400års jubilæumsbogen side 35). Der er ting,
der tyder på, at Juel interesserede sig for
Herlufsholm. I et tysk auktionskatalog er
et maleri af ham betegnet som »Prospekt
eines adligen Stiftes«. Det kunne være
Herlufsholm. Og Jens Juels søn Henrik
Even Juel, født 1798, kom o. 1811 i sko
le på Herlufsholm (hvor han af Melchior
fik gode vidnesbyrd, både for sine evner
og sin tiltalende karakter). Ulykkeligvis
døde han under et ophold i København
5. februar 1816, kun sytten år gammel.
Hvordan det nu hænger sammen med
det lille billede, fortjener det at offent
liggøres. Kun skade, at vi ikke fik det
gjort, mens det var en Jens Juel.
S.T.A.

HERLOVIANERSAMFUNDET
Bestyrelse:
Chefredaktør, cand, theol.
Kaj Dorph-Petersen (’43), formand
Fasanvænget 566
2980 Kokkedal
Telefon (03) 24 69 70
Kontor: Gutenberghus
Vognmagergade 11
1148 København K
Telefon (01) 15 19 25
Direktør Ernst Schaumburg-Müller (’29),
næstformand
Tårbæk Strandvej 113
2930 Klampenborg
Telefon (01) 63 07 80

Advokat Jan Trier (’58), kasserer
C. F. Richsvej 57, stuen
2000 København F
Telefon (01) GOdthåb 44 82
Kontor: Gammel Strand 34
1202 København K
Telefon (01) 14 32 36
Advokat John Richter (’47)
Algade 48
4500 Nykøbing S
Telefon (03) 51 51 82

Civilingeniør Klaus Aarup (’51)
Frederiksborgvej 105 A
4000 Roskilde
Telefon (03) 35 80 16

Suppleanter, revision, decision:
Cand. polyt. Finn Kirstein (’59),
suppleant
Ved Lindevangen 16
2000 København F
Telefon (01) FAsan 39 12
Landsretssagfører Jørn Thomsen (’31),
revisor
Classensgade 60
2100 København 0
Telefon (01) ØBro 68 25

Direktør, cand. polir. Leif Berg (T9),
decisor
Overgaden oven Vandet 52
1415 København K
Telefon (01) SUndby 70 59
Professor, dr. med. Mogens Andreassen
(’29), suppleant for decisor
Hoick Win ter feid ts Allé 4 A
2900 Hellerup
Telefon (01) HElrup 17 25

HERLOVIANEREN
Redaktion:

Redaktør Sven Tito Achen (’40)
Kong Georgsvej 52, 5. sal
2000 København F
Telefon (01) FAsan 98 91

Stud. med. Mikkel Vass-Sørensen (’70)
Store Kannikestræde 2
1169 København K
Telefon (01) 13 83 33
Personalia:
Læge Philippe Grandjean (’68)
Skindergade 42
1159 København K

Stud. med. Mikkel Vass-Sørensen (’70)
Regensen
Store Kannikestræde 2
1169 København K
Telefon (01) 13 83 33

Telefon (01) 14 11 60

Lars Thuesen (’74)
Skodsborg Strandvej 220
2942 Skodsborg
Telefon (02) 80 41 22

Tryk:

Dernedefra:
Discipel Peter A. Siemssen
Herlufsholm
4700 Næstved

Dagbladets Bogtrykkeri
Torvet 10
4600 Køge

133

PERSONALIA
Overlæge Anders Groth (’53) og
professor, dr. phil. Niels Thom
sen (’49) skrev side om side ind
læg i Politiken 11. juni. Den
første om den kriminalitetsfor
øgende strafferamme for grov
narkotikakriminalitet — den an
den om det manipulatoriske sigte
med spørgeskemaet til Køben
havns Universitets lærere om sty
relsesloven.
Bent Høyrup (’51) har skiftet job
og er nu ansat i Pacific National
Bank of Washington i Seattle.
20.000 genstande fra vikinge
tiden er gravet op af antikvar
Alogewr Bencard (’48) sammen
med tyve medhjælpere. De er ved
at afdække Danmarks ældste by i
Ribe. Det fortalte Politiken om
23. juni. Statens humanistiske
forskningsråd har til arbejdet be
vilget 120.000 kr.

En sjælden indberetning om yng
re herlovianere er nået til os fra
Sergentskolen i Sønderborg. Her
er Christian Richter (’74), Peter
Bernstorff (’74) og Frants Bern
storff
sergentelever.

Cand, polit. Lars Matthiessen
(’49) er fra 1. juli udnævnt til
professor i nationaløkonomi ved
Odense Universitet. Matthiessen
har de sidste 18 år arbejdet i
Sverige, hovedsagelig ved han
delshøjskolen i Stockholm.
Turistforeningens Årbog 1975
handler om Sydsjælland og Møn.
Kapitlet om Herlufsholm er skre
vet af rektor Poul Kierkegaard,
og driftsbestyrer Mogens Schlüter
(’37) har skrevet om Holmegaards Glasværk.

Hofjægermester C. C. Scavenius
(R’32) inviterede i begyndelsen
af juli en stor gruppe læderjak
ker fra hans campingplads på
Møn til at besøge Klintholm, da
han hørte, at disse campinggæster
anså ham for at være en fæl ka
pitalist. Nu vil han vise, at hans
lille slot faktisk er i forfald.
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Greve Ulrik Ahlefeldt-Laurvig
(’57) er blevet nyvalgt til besty
relsen hos Harlang & Toksvig
Holding Company A/S.

Ved Politikens debataften om
nulvækst-samfundet sidst i juni
sagde professor Mogens Boserup
(’28) bl.a.: Rent ud sagt — Ivar
Nørgaards kronikker handler om
skinproblemer. Et nulvækst-sam
fund bliver ikke aktuelt i den
fremtid, vi kan overse.
Som den aktive sekretær i Ke
misk Forening genkender vi lek
tor Svend Harming (’58), H. C.
Ørsted-instituttet.

Det blev i juli bekræftet, at den
danske ambassadør i Washington,
Eyvind Barteis (’34), fratræder
sin stilling til nytår for som 60årig pensionist at flytte til Thy.
Weekend-avisen karakteriserede i
den anledning 11. juli Barteis
som en diplomat i særklasse og
en af udenrigstjenestens mest
originale begavelser.

Berlingske Tidende havde søndag
den 13. juli et helsides interview
med generalkonsul C. F. Glad
(’09). Herlufsholm blev omtalt
som en fortræffelig skole. Hører
ne var nogle gamle knarke, bar
ske, men med humor. Glad er
chef for fire foretagender og
fyldte 28. juli 85 år.

Stud. mag. Gert Cortzen (’67) er
blevet gift med den russiske Natasja ... (efternavnet kunne des
værre ikke dechiffreres).
1. reservelæge Johannes Hulgaard
(’50) leverede sammen med sin
kone en fornem indsats ved tur
neringen om europamesterskabet
i bridge for hold. I den anledning
var de begge portrætteret i Poli
tiken 29- juli. Johs. Hulgaard
har siden debuten i 1956 163
landskampe bag sig, samt fjorten
danmarksmesterskaber.

Pianisten Jan Feldthusen (’67)
spiller nu på andet år i Ib Lindschow’s jazzband og leder studenterjazzklubben Munkejass.

Oberst i hæren Niels Erik Alling
Møller (’41) er af Hendes Maje
stæt Dronningen blevet benådet
med ridderkorset af 1. grad af
Dannebrogordenen.
Firmaet Rein, van Hauen har
meddelt Ian Mac van Hauen
(’50) prokura, d.v.s. fuldmagt på
firmaets vegne.
Cand. phil. Søren Tuxen (’67) er
fra det nye skoleår begyndt som
sanglærer på Herlufsholm som
efterfølger for Finn Kirstein
(’59). Tuxen har tidligere virket
som jazz-pianist.

Civ.ing. Claus Højlund Rasmus
sen (’67) er blevet gift med cand.
jur. Grete Damm.
Kontorchef Poul Adam Tvede
(’40), magistratens første afde
ling, gjorde et stort arbejde for at
tilrettelægge Københavns Kom
munes
sommerarrangementer.
Bl.a. inviterede Tvede til drage
festival og til at få en fast aftale
med Jytte Abildstrøm. Tvede er
desuden formand for Ankenævnet
for Huslejekonflikter, og sekretær
for den Kulturelle Fond.

Ved Socialpolitisk Forenings 51.
sommermøde på Askov Højskole
kritiserede direktør, cand. polit.
Henning Friis (’30) indgrebene
mod arbejdsløsheden. Blandt ta
lerne var i øvrigt professor Mo
gens Boserup (’28).
Kontorchef Niels Erik Pontoppi
dan (’49), Justitsministeriet, er
udnævnt til afdelingschef fra 1.
september.

Personalia er blevet kritiseret for
kun at handle om Tordenskjolds
soldater. Vi må give kritikerne
ret. Men Tordenskjold vandt jo!
Vi skal derfor ikke hemmelig
holde, at professor Mogens Bose
rup (’28) 3. september skrev end
nu en kronik i Politiken, denne
gang under titlen »Pestbylden i
al udviklingshjælp«.

Stud, scient. Lairs Normann Jør
gensen (’71), der netop har be
stået 1. del af biologi, er blevet
ansat som journalist ved DragørNyt.
På fugleskydningsdagen, der i år
var 23. august, mødtes jubilarer
ne fra 1925 på skolen og senere
i Næstved hos samme familie
som i 1925 og i 1950. Af de
tretten studenter var 10 tilbage,
idet Egil Dreyer døde i 1935,
førgen Drachmann i foråret 1975
og Ole Opstrup en uge før jubi
læet. Studenterholdet 1925 var
det sidste med klassisk-sproglige
studenter, og samtlige (to) var til
stede ved jubilæet.
LRS Povl Krüger (Jüj er ind
trådt i bestyrelsen for Aktiesel
skabet Jens Villadsens Fabrikker
(leopal).

Overlæge, dr.
med. Jørgen
Worm-Petersen (’49) er af Social
ministeriet udset til at være sted
fortræder for lægekyndige med
lemmer i Invalideforsikringsret
ten.

Ved en generalforsamling i Brux
elles i september blev læge
Philippe Grandjean (’68) valgt
som kasserer til bestyrelsen af
Association of Schools of Public
Health in the European Region.
Professor Niels Thomsen (’49)
var med i en arbejdsgruppe under
Statens
Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd, og i en betænk
ning efterlyste gruppen en model
for det politiske systems udvik
ling i Danmark. I en kronik i
Berlingske Tidende 10. septem
ber vurderede Thomsen vor
hjemlige kommunikationspolitik.

Overdyrlæge U. Biering-Sørensen
(111’38), der leder Landbohøjsko
lens afdeling for praktisk kød
kontrol, er forfatter til »Introduc
tion to Post-Mortem Inspection
of Slaughter Animals«, som net
op er udkommet i genoptryk.
Redaktør Sven Tito Achen (’40)
påviste i Politiken 20. september
symbolernes uhyre vigtige rolle

i historie og dagligdag. Mobilias
juli-nummer (No.240) med titlen
»On symbols« var selvfølgelig
skrevet af Achen. I september
udkom desuden »Symboler om
kring os« (Gads Forlag, 224 si
der, kr. 49,25). I anmeldelsen af
denne bog i Politiken hed det:
Achen har en af disse dejlige
hjerner, der kan kombinere, hvad
han læser, ser og hører, og så er
der et lille smil bag alvoren.
Generallæge
Mogens
Winge
(’26) holdt 11. september fore
draget »Om søetatens syge- og
kvæsthuse« i Dansk MedicinskHistorisk Selskab. Samme fore
drag holdtes 14. oktober i Marinehistorisk Forening. I Medicinsk-Historisk Arbog 1975 har
Winge
skrevet
»Geheimeråd
Harry Valentin Harald Haurowiz«, om en dansk læges sælsom
me karriere i zar-tidens Rusland.

Pastor Ib Andersen (’36) er til
trådt som sognepræst ved den ka
tolske domkirke i København.
Civ.ing. & HD Klans Aarup
(’51) er blevet udnævnt til under
direktør i elektronikvirksomheden
ISS inmentic. Aarup har ansvar
for marketing og administration
af afdelingen i København.
Blandt Aarups tillidsposter be
mærker vi, at han er formand
for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik.
Skovrider Bent Engberg (’41)
holdt i anledning af udstillingen
Spind og Tvind på Kunstindustri
museet et foredrag 30. september
med titlen: Folk og fæ i land
skabet. Om får og andre husdyr
i den moderne landskabspleje.
Økonomisk rådgiver ved ambassa
den i Paris Flemming Hedegaard
(’56) er fra 1. oktober udnævnt
til kontorchef i Udenrigsministe
riet.
Radiorådsmedlem Jørgen Knud
sen (’44) skrev i Politiken 1. ok
tober, at han havde så megen re
spekt for sin egen mening, at han
ville forsøge at få den virkelig
gjort. Derfor ville han sige nej

til TV-transmission af den kom
mende olympiade, hvis det kunne
bremse kommercialiseringen af
sporten.
I et udvalg af dette århundredes
danske digte i fransk oversættelse,
»Anthologie de la poésic danoise
contemporaine«, udsendt af Gallimard i Paris og Gyldendal i Kø
benhavn, som strækker sig fra
Sophus Claussen til Dan Turrell,
er Sven Clausen (TI) repræsen
teret med sit digt »Er du om
kring de fyrre...« Si tu as la
quarantaine...
Også
Sophus
Claussen og Johannes V. Jensen
figurerer i antologien med hver
ét digt.
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24/1
27/1
15/2

14/3
16/3

25/3

30/3

1/4

Landsretssagfører
Stig
Bruun (’44) 50 år.
Civilingeniør
Herman
Milo (T8) 75 år.
Læge
Kristian
Linnet
(’34) 60 år.
Professor, dr. jur. Flem
ming Tolstrup (’24) 70
år.
Ankechef Erling Arntzen
(’34) 60 år.
Læge Poul Hage (’23) 70
år.
Arkitekt Otto Johan Skou
sen (’24) 70 år.
Civilingeniør Carl Valde
mar Kähler (’35) 60 år.
Postmester Ib Steenberg
Nikolaisen (R’34) 60 år.

20/4
22/4

30/4
2/6

15/6
15/7

17/7

26/7
9/8

Runde fodselsdage i 1976

14/4

Professor, dr. phil. Jan
Maegaard (’44) 50 år.

16/8

(ved Flemming Tolstrup, ’24)
1/1 Civilingeniør Aksel Afygind (’44) 50 år.

15/4

Greve Bent AhlefeidtLaurvig (T4) 80 år.

21/8

Civilingeniør Peter Jeri
chow (IV’17) 75 år.
Overlæge, dr. med. Arne
Barfred (1V’21) 70 år.
Civilingeniør Knud Stell
feld (T3) 80 år.
Læge Erling Traustedt
(TO) 85 år.
Direktør Knud Gotlieb
(’20) 75 år.
Landsretssagfører,
MCJ
Jørgen Mazanti-Andersen
(’45) 50 år.
Læge Jens Peter Andreas
sen (IV’22) 70 år.
Civilingeniør
Mogens
Holt (’45) 50 år.
Fhv. lektor Luja Balslev
(T9) 75 år.
Direktør Torben Schur
(V’44) 50 år.
Arthur F. Nielsen (T4)
80 år.

Herlovianersamfundets
Trollefest 1976
— afholdes lørdag 17. januar kl. 18.30.
— Assurandørernes Hus, Amaliegade 10, København K.

— Program: En festlig aften med fornem middag og vine ad libitum,
kaffe, dans og hygge, natmad.
— Alle Samfundets medlemmer er velkomne med ledsager eller led
sagerske.
— Gæster: Jubilarer, årgangene ’10, ’15 og '25.
— Trolletaler: professor, overlæge, dr. med. Mogens Andreassen
(’29).

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

— Tilmelding: Advokat Jan Trier, Gammel Strand 34, 1202 Køben
havn K, telefon (01) 14 32 36, senest torsdag 15. januar.
— Påklædning: Smoking eller andet fest-gå-ud-tøj.
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1/9

20/9
25/9

27/9
1/10

1/10

Fhv. kontorchef Karl Petersen-Studnitz (10) 85 år
Landsretssagfører
Paul
Opstrup (’10) 85 år.
Baron Carl Haxthausen
(’19) 75 år.
Læge Otto Kirstein (’20)
75 år.
Skovrider
Erik Lassen
(’19) 75 år.
Civilingeniør Hans H.
Hvene (’45) 50 år.

12/10 Fhv. sognepræst Erik Mik
kelsen (’20) 75 år.
13/10 Professor Georg Bruun
(’35) 60 år.
19/10 Landsretssagfører ] prgen
Damgaard (’34) 60 år.
23/10 Fhv. direktør Henrik Ro
se nvinge (’20) 75 år.
23/10 Amtsfuldmægtig Jens Ul
rich Bladel (45) 50 år.
3/11 Lærerinde, fru Margaret
Eller (’45) 50 år.

5/11 Afdelingsbestyrer
Ola}
Borch Gylding (’25) 70
år.
13/11 Professor, dr. theol. Bör
ge Diderichsen (’24) 70
år.
16/11 Overlæge Halfdan G. Jör
gensen (’45) 50 år.
26/11 Redaktør Erik A. Langkjeer (’44) 50 år.
3/12 Købmand Dan Clausen
(’25) 70 år.

18/12 Overingeniør Hans Lar
sen (’25) 70 år.
20/12 Læge Erik Halling (’45)
50 år.
21/12 Forpagter Eigil Schack
(’45) 50 år.
22/12 Fhv. politimester Valde
mar Ewald (’10) 85 år.
24/12 Fhv. sognepræst Knud
Aarup (’19) 75 år.
26/12 Fhv. ambassadør Vincens
Steensen-Leth (’14) 80 år.

Herlufsholms studenter 11975

Studenterne 1975, bagerste række, fra
venstre mod højre: J. A. Jensen, C. Wes
sel, M. Piancenti, C. R. Steenstrup, P. la
Cour, V. J. Samsørensen, H. J. Hansen,
T. Marstrand, H. Schultz, T. Larsen, F.
Edsberg, H. E. Hypholt, F. T. Rasmussen,
M. Rubjerg, J. Tetzlaff, K. B. Pedersen,
M. B. Jørgensen.
Næstbagerste række: L. Linnemann,
J. P. Nielsen, J. P. Linnet, W. Brüel, A.
Richert, L. Sehested, P. Worning, J. T.
Rothe, F. G. Lenshøj, J. E. Dambæk, E.
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Bæk, M. K. Steffensen, J. Holgersen, P.
G. Harboe, M. Glarbo, A. Lassen, E. R.
Ber touch-Lehn.
Næstforreste række: J. R. Steenstrup,
A. Hartung, P. Björkquist, O. S. Carsten
sen, C. E. Kampmann, J. O. Kristensen,
J. B. Laursen, J. Johnsen, P. H. Petersen,
M. Barfod, B. Aa. Hansen, J. E. Wiberg,
J. F. Hansen, J. Sørensen, V. Lindhardt,
H. G. Nielsen, P. Lindhardt, J. Ravn, H.
la Cour, K. Kirkegaard, N. Rasmusen.
Forreste række: F. Mejlstrup, S. Jen

sen, S. Olsen, E. Andersen, P. Christen
sen, J. Bentzen, O. Brauer, P. Kristensen,
L. Hansen, M. Hansen, L M. Madsen,
U. Jensen, S. F. Henriksen, K. Levinsen,
E. M. Madsen, S. Dyrting, U. S. Jensen,
J. 0. Nielsen, L. A. Jensen, E. B. Nielsen,
A. Nielsen, A. K. Larsen, L. Andersen,
B. Andersen.

I alt 79, nemlig 20 piger og 59 drenge.
Eller på en anden led: 75 hvide huer, én
sort og tre uden huer.

