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HERLOVIANEREN
MEDLEMSBLAD FOR H E R LOVI AN E R S A M FU N D ET
52. ÅRGANG

NUMMER6

S E PT E M B E R 1974

Den nye Forstander
I SLUTNINGEN af juni, omtrent et
halvt år efter Axel Reedtz-Thotts død,
udløstes spændingen med hensyn til,
hvem der skulle være hans efterfølger
som forstander for Herlufsholm Skole
og Gods. Det blev hofjægermester Jens
Just Sommer Jermiin, Seinhuus, Klip-

Herlufsbolms nye forstander Jens Just
Sommer Jermiin (med det gamle skole
slips på), fotograferet for et par år siden.
Det firleddede navn er et familienavn,
so?n forstanderen bar fælles med sin fa
der (1867—1909) og sin ældre broders
ældste søn (født 1932). Fot. Elfelt.

pinge, student fra Herlufsholm 1926 og
også far til en herlovianer.
Dronningens udnævnelse gælder fra
1. juli 1974 at regne, hvilket vil sige, at
den nye forstander får nøjagtig 314 år
at beklæde posten i. Ifølge Tillægget til
Fundatsen af 1970 (se Herlovianeren nr.
5, side 66) fratræder forstanderen sin
stilling med udgangen af den måned, i
hvilken han fylder 70. Jens Jermiin er
født 10. december 1907 og vil altså fylde
70 i december 1977 og fratræde ved nyt
år 1978.
Men kort eller længe er ikke det af
gørende. Fra gamle herlovianere, fra
Herlovianersam fundet og fra Herlovi
aneren skal der til vores skolekammerat
den nye forstander lyde en varm og kam
meratlig velkomst! Vi ønsker Jens Jer
miin til lykke med den ansvarsfulde,
ærefulde post som Herlufsholms 32. for
stander. Og vi ønsker for ham, at han
sammen med rektor Poul Kierkegaard og
skolens øvrige lærerkræfter, med skolens
og godsets administratorer og alle andre,
der arbejder på Herlufsholm og for Her
lufsholm, vil føre Herlufsholm videre
som en god og lykkelig skole.
Jens Jermiin er født 10. december
1907 (som nævnt) som yngre søn af
stamhusbesidder Jens Just Sommer Jer
miin til Ausumgård (se senere) og Olga
von Nutzhorn. I 1921, tretten år gam
mel, kom han på Herlufsholm og blev
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Discipel Jens Just Sommer Jermiin i 4.
eller 5. klasse, omkring 1923. Også bans
ældste søn, Thomas Ehnhuus Jermiin,
bar gået på Herlufsholm (student 1939).
Derimod har hverken hans yngre søn,
Christian (født 1943) eller hans ældre
broder, Hans Helmuth Jermiin, gået på
skolen.

student derfra fem år senere, i 1926.
Han blev cand. jur. i 1938 og samme år
sagførerfuldmægtig hos landsretssagfører
Juulsgaard i Næstved. I 1941 sluttede
han hos Juulsgaard og nedsatte sig som
sagfører i Vallø. I 1942 flyttede han sit
kontor til Store Heddinge, hvor han
praktiserede til 1945, fra 1943 som
landsretssagfører.
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I 1935 var Jermiin blevet gift med
Grete Ehnhuus, ældste datter af godsejer
Hans Wissing Ehnhuus til Seinhuus ved
Klippinge, godt 4 km nordøst for Store
Heddinge. Der er tre børn i ægteskabet,
en datter, Helle, gift Roepstorff, og to
sønner, Thomas og Christian, født 1940
og 1943, hvoraf den førstnævnte, som er
reklamemand, er student fra Herlufsholm
1959- (I 1938 blev Grete Ehnhuus Jermiins yngre søster, Agnete, i øvrigt gift
med daværende premierløjtnant Niels
Erik Leschly, IV ’25).
I 1944 blev Jermiin forpagter af Sein
huus og i 1945 medejer. I 1963 blev han
udnævnt til hofjægermester.

Jens Jermiin var medlem af Herlovianersamfundets bestyrelse 1929—34. Fra
1940 har han været formand for den von
Schiebell-Arenstorffske
Familiestiftelse
og fra 1952 for Historisk Samfund for
Præstø Amt.
Endvidere har han, ifølge den Blå Bog,
været medlem af, og er i dag formand
for, bestyrelsen for Stevns og Omegns
Frøavlerforening (formand siden 1951),
for A/S Storeheddinge Bank (også fra
1951), for Ringstedegnens Tolvmands
forening (fra 1954) og for A/S Dansk
Frø- og Silo Selskab (fra 1959).
Han var medlem af Store Heddinge
Landsogns sogneråd 1958—62 og sogne

Slægten Jer miins våben: blåt felt med
gule stjerner og gul bort (hvilken sidste
dog evt. kan udelades). På hjelmen gul
stjerne under gul krone. Hjelmklæde:
blåt og gult. (I stedet for gult kan efter
behag bruges guld). Efter H. Storck:
Dansk Våbenbog, 1910.
rådsformand i Stevns kommune 1962—
66. Siden 1966 har han været amtsråds
medlem.

Slægten

MARGRETHE DEN ÅNDEN
AF GUDS NÅDE DANMARKS DRONNING
GØR. vitterligt: At Vi herved fra 1. juli
1974 beskikker Dent til forstander for
Herlufsholm skole og gods, hvorved det
tilkendegives Dem, at bestyrelsen af
nævnte skole og gods vil være at vare
tage i overensstemmelse med stiftelsens
fundats og de bestemmelser, der måtte
blive udfærdiget i tilslutning til denne,
samt de forskrifter, der måtte blive med
delt Dem fra undervisningsministeriet.
De ved Herlufsholm skole og gods
ansatte medarbejdere vil herefter have at
rette sig efter Deres forskrifter, og de
forpligtelser over for det offentliges til
syn med stiftelsen, der påhviler Dem
som forstander, vil påhvile Dem- i for
hold til undervisningsministeriet. Det
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påhviler Dem årligt at gøre rede for
stiftelsens indtægt og udgift, så vel som
for dens virksomhed og tilstand i det
hele, hvilke redegørelser vil være at ind
sende til undervisningsministeriet.
Det er i øvrigt Vor forventning, at De
med nidkærhed vil bestyre Herlufsholm
skole og gods til gavn for samme og til
opnåelse af stifternes hensigter.
Givet på Amalienborg,
den 14. juni 1974.
Under Vor kongelige bånd og segl

Tove Nielsen.

Slægten Jermiin kan føres tilbage til
præsten Henrik Jermiin (død 1679) i
Hjerm ved Holstebro. Navnet Jermiin,
som han var den første der bar, er af
ledet af »Hjerm«. Hr. Henrik var gift
med Cecilie Linde (1661—80), og de
havde en eneste søn, som også var præst,
Jens Henriksen Jermiin (1678—1742).
Cecilie Linde var datter af den rige Chri
sten Linde til Volstrup m.m., som blev
adlet 1704, og da han døde, i 1706, ar
vede hans dattersøn den store nørrejyske
ejendom Ausumgård. Jens Henriksen
Jermiin udvidede og kompletterede
Ausumgårds jordti lliggende og opførte
den nuværende hovedbygning. Hans søn
igen, konsistorialråd og provst i Hjerm
Herred Thomas Just Jermiin (1711—78),
blev adlet i 1750 og fik i 1777 Ausum
gård gjort til stamhus. Godset har været
i familiens eje indtil for ganske nylig.
Thomas Just Jermiins sønnesøns søn
nesøn havde to sønner, Hans Helmuth
Jermiin, som arvede Ausumgård, og Jens
Just, som nu er blevet forstander for
Herlufsholm.
S.T.A.

Skyggerids fra et Hørerliv 4

Cand. mag. Holger Julius Petersen, ad
junkt på Herlufsholm 1871, overlærer
1889, afsked 1920. Billede fra Jolles
sønnesøn, Dr. Helge Petersen, via Klaus
Eggert Hansen (’66).

Grundtvig
og latinen

teresse, man blev omstrålet af. Man mær
kede, selv som ganske fremmed, et hjerte
i den mand.
Han var en kendt fysiker og mate
matiker i lander (skolebøger og alt det),
og tillige vel nok nøgleperson i Sydsjæl
lands grundtvigske kredse.
I hans hjem (Nærtehuset, lige over
for organistboligen), blev der af og til
holdt grundtvigsk møde (Pietistikum
kaldet), og vi unge adjunkter havde
stående indbydelse dertil. Fru Petersens
kaffebord var yderst tillokkende.
Jolle stod i sin sorte skødefrakke op
ad en smuk gammel kommode og talte
til forsamlingen, der sad eller stod tæt i
dagligstuen og det tilstødende rum. Han
talte længe. Han talte over en time. Og
ingen af os yngre personer forstod et ord
af, hvad han sagde. Jo, nok ord; men
ikke meningen. Det var tanker og ideer,
det var et sprog, som var os ganske frem
med.
Men manden gjorde indtryk: Her stod
et menneske, som helt gik op i sit emne,
som brænder for en idé, og som var det,
han talte om.

Hans efterfølger var Borelli. Men ham
og hans herlige kone kender alle nu
levende herlovianere lige så godt som
jeg. Så vi lader de gode minders tavshed
tale!
*
Ved siden af Jolle står i min erindring
Ballonen (med langt, lukket o i udtalen).
Overlærer Jerntoft var cand, philol, (en
fin gammel akademisk grad i klassiske
sprog) — samt løjtnant. Det første mær
kedes efter sigende i hans latinundervis
ning. Det andet meget tydeligt i hans
gymnastik- og sportstimer (sport var for
Ballonen cricket. Færdig!).
Hans ydre fremtræden var iøjnefal
dende. Høj og bred var han, iført oftest
en slags jægervams, knæbukser, lange
brune lædergamacher, i koldt vejr tillige
en Havelock (en nu uddød art af Loden
frakke med et slags kuskeslag over skuld
rene). Dertil brun melonhat, stok og
hund.
Gymnastik bedrev man under hans og
to (to!) underofficerers ledelse, iført seks
syvendedele af skoleuniformen: mørke
blå vest, hvid skjorte, undertrøje og

BLANDT skolens hørere omkring 1920
er der to, som i dobbelt betydning rager
op over de andre.
Først Jolle. Hans kælenavn stammede
formodentlig fra hans rigtige navn: Ju
lius (Petersen), udtalt med hans private
diktion, der var følgen af et særligt for
hold — eller misforhold — mellem hans
tænder, tunge og mundhule. Kort sagt,
han talte med kartofler i munden. Af de
store, man bager i ovn. For dem, der
kendte ham, spillede dette nu ingen rolle.
Det glemtes over den venlighed og in-

Troldmanden og hans (øjensynligt no
get forskrækkede) lærling i det gamle
Fysikum. 1 baggrunden til højre fru over
lærer Petersen. Foto fra Knud BieringSørensen (’32).
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-bukser, knæbenklæder med lukke ved
knæer og sorte strømper, samt gymna
stiksko. Ingen brusebad bagefter. Af og
til var der danseundervisning i gymna
stiksalen. Samme påklædning. Ingen pi
ger.
I latintimerne anvendtes der — lige
som ved examen — et farverigt symbol
system, der skulle, og ofte også kunne,
fremkalde de rigtige associationer til la
tinsk grammatiks utrolige regler og
remser.
Men forskere i Ballonens levned og
meninger må jeg henvise til årgang ’29,
som ligger inde med en 100%, måske
endda 110% ægte samling sentenser,
guld- og sølvkorn, gloser og husketek
niske fiduser m.m. fra Ballonens mund,
indtalt på plade/bånd med aldeles over
bevisende efterligning af stemmeføring
og ordvalg. Det er skam kunst, venner.
Ballonen var en hyggelig kollega, men
holdt egentlig folk på afstand af sir jeg
— med en gevaldig jægerhistorie, eller
med et lille bonmot.
Fru Jerntoft var mindst lige så sær
præget. Dog kendte jeg hende for lidt til
nu at turde tegne et rids. Jeg husker
hende som en fyldig dame iført en over-

navnene efter traditionelt mønster: Svend
Holm (’58) hed Svolm, Svend Harming
(’58) hed Svung, Stig Hoffmeyer (’58)
blev til Stoffmeyer og dette igen til
Stoffer, Mads Peter (Neumann) (’58)
hed Merer. Kaj Lykke (Sørensen) kaldtes
undertiden Klyk.
Jan Trier (’58).

Tonen igen

Ballonen i sin havelock, fotograferet i
Smøgen 1929 af Thure Krarup (’31).
Løjtnant, cand. philol. Christian Jerntoft,
adjunkt på Herlufsholm 1887, overlærer
1908, afsked 1929, död 1931.
vældende kjole — eller to — med flæser
og falbelader.
Man så ved festerne, hvor fint de to
passede til skolens gamle festsal, i hvis
udstyr det stilfulde nok overgås af det
pompøse.
Svend Juel Møller.

Siden sidst har vi modtaget breve med
billeder fra Oluf Müller (’30), fra Knud
Biering-Sørensen (’32), fra Børge Fa
bricius (’34) og fra Finn Carøe (’36).
Til dem alle, både forfatterens og redak
tionens bedste tak for deres kammerat
lige hjælp.

Egennavne
Ballonen svirpende med den uundvær
lige kæp, mellem sergent Larsen og Afogens Cruse (’22) på badebroen oppe ad
Åstien, ca. 1920. Billede fra Frantz
Wendt (’23).
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TAK for adresseændringer for læge Jo
hannes Hansen (’57) med spørgsmål om,
hvorfor han hed Skus. Det står for Skil
derhus.
I relation til artiklerne om sproget og
navnene kan jeg i øvrigt oplyse, at vi i
min tid i vidt omfang omformede døbe

DESVÆRRE er der indløbet en lille
misforståelse i artiklen om »Tonen« i
Herlovianerens juni-nummer (nr. 5, side
72) om Fru Klemmes tykmælkshus.
Dette var ikke beliggende i den nordlige
del af, eller nord for, Kohaven. Det var
et lille parcelliststed, som lå øst for Ring
sted landevej et stykke nord for Røde
Hus.
Man kom dertil ad en sti kort efter,
at man var kommet over Hvælvingebroen, og efter at stien var ført under
jernbanebroen til Slagelsebanen, gik den
mod nordøst over marken til Ringsted
landevej, hvorfra der førte en lille vej
ned til Tykmælkshuset, som i hvert fald
i fjor eksisterede endnu.
Ludvig Dyrlund (’08)

Redaktion:

Redaktør Sven Tito Achen (’40)
Kong Georgsvej 52, 5. sal
2000 København F
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ningsgenstande der dog stadig benyttes
ofte.

SÅ ER ENDNU et hold studenter di
mitteret fra Herlufsholm. Et hold der
har formået at gøre sig en del mere be
kendt ude i den brede befolkning end
de foregående årgange.
For det første var sidste skoledag sær
deles vellykket (som sædvanlig). For
kostelevernes vedkommende startede da
gen allerede ved 2-tiden om morgenen,
hvor et par sovesale blev vækket, og fort
satte til kl. 4, 5 og 6, hvor folk blev
vækket igen.
Lovsang blev traditionen tro afholdt
på vyletrappen med bl.a. afsyngning af
Gaudeamus Igitur. Tredje-G’erne var i
den anledning iført gala, knækflip og
white tie, en påklædning der ikke helt
svarede til den reaktion der fremkom,
når de enkelte individer opfattede, at de
skulle op i nogen specielt »gode« fag
(eller det modsatte).
Dermed var det formelle overstået.
En lille times tid senere var 3.G’ere af
hankøn klædt ud og malet, som var de
af hunkøn, og vice versa. Smukt var det
absolut ikke. Men stemningsfuldt.
Også lærerne optrådte på slap line. I
boksekamp, sækkeløb, intelligensprøve
og skønhedskonkurrence, hvor lektor
Mogens Jensen blev udnævnt til Herlufsholms største mannequin-emne.
Intet af alt dette har dog gjort dette
års russer til noget særligt. Det gjorde
eksamen til gengæld.
Det ene af årets fire mundtlige fag
var historie, et fag hvori det lykkedes 9
af eksaminanderne at få topkarakteren
13, med dertil hørende å-gang.
Da dette mildest talt er en usædvanlig
bedrift (13 svarer til »UG med kryds
og slange«, altså en karakter over UG),
opnåede Herlufsholms navn at komme

til at figurere i diverse aviser, samt ved
adskillige udenforstående pædagogers
diskussioner, ikke mindst når vore egne
lærere var censorer rundt om i landet.
For ligesom at runde det hele af faldt
der endnu et 13-tal, i kemi, på den sidste
eksamensdag.
Denne dags sædvanlige billede med
huen blev taget på vyletrappen og skal
nok være vellykket, selv om glædesrusen
over den veloverståede eksamen nåede at
slå en enkelt student omkuld før foto
graferingen. I øvrigt bestod alle 3-G’ere.
Nu er det nye reglement kommet, og
hermed er slipsets lange æra på Herlufs
holm ved at være en saga blott. Det er
nu ikke længere obligatorisk at gå med
slips, heller ikke i vinterhalvåret. Nu
skal slipset kun bruges i forbindelse med
V-udskåret sweater eller jakke, beklæd

Samtidig har man fra lærerside søgt
at stramme grebet om 3.Gerne, hvis
efterhånden hævdvundne rettigheder
var ved at blive et problem for lærerne.
Særligt da der til næste år vil være ca.
42 3.G-kostelever, hvoraf naturligvis kun
et fåtal kan blive præfekter, har man fra
lærerside fundet det rimeligt med en
fast første lal og fast sengning, en ord
ning man forsøgsvis vil køre med til
efterårsferien.
Som det ses, har skolen altså ikke lig
get på den lade side, selv om den har
været uden forstander i et halvt år.
Men nu har jeg set en notits i Berlingske Weekendavis, der kort og godt
meddeler, at »hofjægermester, godsejer
Jens Just Jermiin er udnævnt til forstan
der for Herlufsholm Skole og Gods fra
1. juli 1974 at regne«. Den nye stander
ønskes herved hjertelig velkommen, idet
jeg håber, at det må falde i hans lod at
få gennemført de bygningsarbejder, som
diverse byggestop har fået udskudt på
ubestemt tid.

Martin B. Jørgensen, 3-Gm.

Sidste nummers »Dernedefra« (side 72) omtalte forårets brandøvelse. Et billede fra
denne begivenhed er nu nået frem til redaktionen.
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En større vandgang
I DE sidste majdage havde jeg den op
levelse at være censor på Herlufsholm.
Undervisningsministeriet
beskikker
hvert år nogle universitetslærere til cen
sorer ved studentereksamen, således at
vi kan få indtryk af de vilkår, vore kom
mende studenter har arbejdet under. Om
vendt bliver vordende gymnasielærere
censureret ved universitetsprøverne af en
række af deres fremtidige kolleger.
Gennem nogle år har jeg i forsomme
ren været ude på skoler i København og
i provinsen, og sidste år havde jeg den
glæde at besøge Sorø Akademi. Det til
kommer ikke mig at mandjævne to
gamle lærde skoler og opdragelsesanstal
ter. Begge steder er meget interessante
for en udenforstående. Sorøs skolebyg
ning er vel mere pompøs både udvendigt
og indvendigt, men Herlufsholms synes
mig lige som lidt hyggeligere. De gamle
godsers parker er dejlige, og i kloster
kirkerne dvæler man som historiker ved
Huitfeldts og Holbergs grave.
Man bliver i sandhed ikke ladt i stik
ken, når man forbereder et besøg ved
Susåen. Poul Helms, Frantz Wendt, Poul
Kierkegaard, Flemming Tolstrup og
Sven Tito Achen giver den rette litte
rære introduktion. På skolen møder man
rektor, som byder velkommen og invi
terer til frokost i den smukke, gamle
forstanderlejlighed. Bespisningens kvali
teter genses ved et besøg i diplenes spise
sal. Og når man så yderligere som
eksaminator møder en gammel studie
kammerat og en tidligere student, er alle
de ydre rammer i bedste orden.
Men det var vandgangen, det drejer
sig om. For at sige det straks: der var
ingen større dukkerter i overført for
stand. Ikke alle elever kan forventes at
være interesseret i historie, ét blandt
gymnasiets mange fag. Når 1974’s tre
afgangsklasser nåede op over mg i gen
nemsnit — i vore dage 9 —, så tyder det
imidlertid på, at det både har været en
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god årgang, og at skolens historiske
milieu har gjort eleverne åbne over for
fortiden og dens illustrerende paralleler
til nutiden.
Gåturen en forsom mer morgen fra
Næstved ad Åstien ud til skolen er me
get smuk. Fuglene synger på livet løs,
og man nyder det, om end man som halv
gammel ikke tør tælle gøgenes kuk. Og
ubekendt med skolens traditioner tænker
man ikke på, hvilke våde oplevelser for
andre man kan blive medskyldig i.
Jeg må imidlertid vedstå min med
skyld. Af 52 eksaminander opnåede 9 —

i enighed mellem eksaminator og censor
— den formidable karakter af 13. Efter
hånden blev jeg klar over konsekvensen
heraf: en udsmidning i åen af den fuldt
påklædte ug-dreng eller -pige. Drengene,
især diplene med det tørre tøj 100 meter
borte, klarer sig nok. Men da en kvinde
lig dagelev havde måttet køre pjaskvåd
hjem, fik jeg den sidste dag, da vejret
var koldt og byget, gennemført det mid
lertidige brud på traditionerne, at to ugpiger fik lov til at erstatte den person
lige ydre fugt med en kollektiv indre hos
os tilstedeværende.
Et aftenbesøg på Vuen gav løfter om,
at Susåens blide vandflade også i kom
mende år vil kunne blive brudt af nogle
gode plask.
Jørge» Tvevad.

RUSFEST
Dato: Fredag den 13. september 1974.

Mødetid: Kl. 17.00 i Tuborg Havn.
Sejltur: 2 gange retur til Landskrona, afgang kl. 17.30.

Skib: DANA SCARLETT, Bellevue Salonen på båddækket.
Pris: Kr. 70,00 pr. deltager (de ældre).
Kr. 35,00 pr. deltager (8 yngste årgange).

Russer: Årgang 74 er inviteret som gæster og skal heller ikke
betale for deres ledsagere.
Traktement: I prisen er inkluderet billet, overdådigt luksusmåltid,
2 guldøl, 2 snapse, kaffe og cognac eller likør.
Under anden dobbelttur bliver der rig lejlighed til yderligere
forfriskninger, dog for egen regning.
Tilmelding: Alle skal melde sig senest onsdag den 11. september
til:
Advokat Jan Trier,
Gammel Strand 34, 1202 København K.
Tlf. (01) 14 32 36.
Altså også russer, selvom de er gæster.

PERSONALIA
På den 5. skandinaviske antikvar
udstilling i Helligåndshuset i Kø
benhavn i september 1973 udstil
lede fem kendte danske bogsam
lere deres skatte. Blandt de fem
var direktør Mogens Schlüter
(’37) med et prægtigt udvalg af
sine 3000 børnebøger. Ved en
tidligere lejlighed udstillede han
på stadsbiblioteket i Lyngby
ABC’er på 114 sprog.

I september 1973 blev journalist
Peter Hartvig (IV ’55) gift med
Lise-Lotte Carlsson i den svenske
kirke, Gustavskirken.
Ambassadør J. A. Worm Paludan (’38) er udnævnt til — for
uden sit nuværende hverv — også
at gøre tjeneste som ambassadør
i Pyongyang.

I november var professor, dr. jur.
h.c. Plemming Tolstrup i afskeds
audiens.
Overlæge ved Frederiksberg Ho
spital, dr. med. Jacob Ibsen Visfeldt er udnævnt til professor i
patologisk anatomi ved Køben
havns Universitet fra 1. decem
ber 1973 at regne.
Advokat Per Gudme (’45) gen
valgtes 4. december 1973 til med
lem af Folketinget for det Radi
kale Venstre i Nordjyllands amts
kreds. Han indvalgtes første gang
ved valget 21. september 1971
efter at have været opstillet ved
valgene 1957, 1964, 1966 og
1968. I januar 1974 valgtes han
til formand for Folketingets faste
retsudvalg.
I Politikens kronik for 14. januar
1974 begrunder professor Niels
Thomsen (’49), hvorfor universi
teterne ikke på egen hånd kan
gennemføre den nødvendige ra
tionalisering. Folketinget må selv
påtage sig opgaven.
I redaktionen af Pressens Årbog
1974 (C. A. Reitzel, 232 s., 50
kr.) genkender vi Niels Thom
sen, som endda selv skriver om
bladenes ejer- og kontrolforhold.

Professor Børge Diderichsen (’24)
er en af bidragyderne til tidsskrif
tet Dansk Udsyns nummer til
egnet
fhv.
højskoleforstander
Knud Hansen, Askov, i anledning
af dennes 75-årsdag.
Mogens Melby (’48), der er læ
rer på Askov Højskole, er blevet
udnævnt til ny domorganist i
Ribe Domkirke.
I Det Lærde Selskabs publika
tionsserie nr. 4 (Århus 1973)
diskuterer professor Mogens Bo
serup (’28), om ragnarok er nær,
under overskriften »Den globale
vækst«. Boserup tog i Politiken
fra 20. januar lederen i lære og
tilbageviste
dommedagsforud
sigelser, der bygger på den akutte
oliekrise.

Politiken for 9. marts 1974 med
delte, at fhv. overbibliotekar i
Hjørring cand. mag. Helge Niel
sen var død 83 år gammel. Man
ge gamle herlovianere vil huske
ham fra hans tid som vikar på
Herlufsholm 1918-19, da han var
engelsklærer og sovesalslærer på
Store Sovesal.

og deltog herhjemme aktivt i
modstandsbevægelsen under be
sættelsen.

Billedhuggeren Yan Kaj Nielsen
(I ’32) har udført en skulptur
for Albanifonden til Fyns Stu
denterkursus i Odense, hvor Oluf
Müller (’30) er rektor.

I »Ausblick, Mitteilungsblatt der
deutschen
Auslandsgesellschaft«
for april 1974 skildrer professor
L. L. Hammerich sin ungdoms
universitetslærer, daværende do
cent, senere professor Chr. Sarauw
(’83).

Læge Henning Slott Jensen (’64)
har fundet sin egen løsning på
uddannelsesproblemet for unge
læger og er rejst til New Zealand
for at gennemgå den postgra
duate kliniske uddannelse der.

Professor F. J. Billeskov Jansen
(’26) var i marts officiel oppo
nent mod en videnskabshistorisk
disputats og fortalte i Weekend
avisens kronik d. 3. maj om vi
denskabshistorien som en spæn
dende videnskab.

Enten er han småtosset eller også
er han millionær, skrev Berling
ske Tidende primo maj i en re
portage om grosserer Gunner
Goddik (’52), som har anlagt sit
eget fuglereservat et sted på
Midtsjælland.
Peter Barner-Rasmussen
(’62)
blev 1. maj 1. reservelæge på
pædiatrisk afdeling ved Sønder
borg sygehus.

Produktchef Bjarne Hesse (’57)
blev i marts gift med Anne Sofie
Nexøe-Larsen, der er søster til
Jørgen Nexøe-Larsen (R ’67).

Skuespilleren Joen Bille (’62)
blev i maj gift med stud. mag.
Bente Scavenius, datter af gods
ejer C. C. Scavenius (R ’32).

Overlæge Anders Groth spørger
i Politikens kronik fra 8. april
»Tør De gå alene på gaden om
natten?« på baggrund af den fo
reslåede forhøjelse af strafram
men for narkotikakriminalitet.

Chefen for rigspolitiets operative
afdelinger, politiinspektør Bent
Schlüter (’32), er avanceret til
vicerigspolitichef.

Civilingeniør Klaus Aarup, HD,
(’51) er fra 16. april blevet ansat
i Inraentic A/S som ansvarlig
for selskabets salgs- og markeds
føringsfunktioner. Aarup var tid
ligere udviklingschef hos Knud
Lindberg A/S og Simonsen &
Week
Berlingske Tidende meddelte d.
30. april, at oberstløjtnant Oluf
Permin (’02) er død. Permin var
efter den spanske borgerkrig
medlem af den internationalekontrolkommission i Pyrenæerne

maj, hvor han førte prins Henrik
ind i festsalen.

Generalsekretær Frantz Wendt
(’23) er blevet genvalgt til præ
sidiet for Christiansborgklubben
af 1914, som repræsentant for
den radikale fraktion.

Chefredaktør Bent Thorndahl
(’47) var i Kyoto, Japan, til års
møde i International Press Insti
tute i maj måned. Det var som
formand for en seks-mands dansk
presse-delegation.

Professor Jan Maegaard (’44) var
i forårssemestret gæsteprofessor
ved State University of New
York at Stony Brook og blev
efter hjemkomsten genvalgt som
bestyrer for Musikvidenskabeligt
Institut ved Københavns Univer
sitet.

Det britiske firma Rentokil, hvis
hovedaktiepost er danskejet, har
specialiseret sig i skadedyrsbe
kæmpelse. I Bruxelles ledes fir
maets afdeling af direktør H. C.
Skogstad (’55), der har 50 med
arbejdere på jagt efter rotter,
mus, kakkerlakker, myrer, kål
orme m.v.
Redaktør Sven Tito Achen (’40)
har siden april måned haft en
serie artikler om »Symboler i
hverdagen« løbende i Politikens
lørdagsnummer. Hidtil er hjertet,
uglen, heksagrammet, venusspej
let, margeritten m.fl. blevet dechiffreret.

Professor Mogens Boserup (’28)
gør op med miljøpessimisterne i
sin nye bog »Vor Voksende Ver
den«, der er udsendt på Forlaget
Forum (208 sider, kr. 22,75).

Forstander for Kolding Højskole,
radiorådsmedlem, mag. art. Jør
gen Knudsen (’44) anklagede i
Politikens kronik 14. juni Dan
marks Radio for at nedbryde
danskernes modstandskraft over
for de asociale kræfter, der øde
lægger vort land.

Amanuensis
Christian
Lohse
(’59) blev i maj valgt til pro
rektor for Odense Universitet og
debuterede i denne værdighed
ved universitetets årsfest d. 20.

Antikvar Mogens Bencard (’48),
Ribe, overvejede at fyre sig selv,
fordi der endnu ved årsskiftet
syntes at være alt for få penge
at arbejde med. Den ny mu-
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seumslov har ladet vente på sig
meget længe. I juni tildeltes Bencard imidlertid kr. 25.000 fra
dronningens og prins Henriks
humanistpris,
»Amalienborgprisen«, så nu skulle der blive råd
til udgravninger af det ældste
Ribe.
Museumsinspektør George Heile
mann (’48) tog i Politiken 18.

juni til orde for, at interviews i
radio og TV ikke foregår i fag
sprog, men i et sprog, som al
mindelige mennesker (på gulvet
og andre steder) forstår.

Overlæge, dr. med. Stig Jarnum
(’44) var 13. juni officiel oppo
nent mod en disputats om bugspytkirtlens påvirkelighed af ma
veoperationer. I Ugeskrift for

Læger fortalte Stig Jarnum 24.
juni om anvendelse af syntetisk
»astronautmad« i kliniken. I
samme blad offentliggjordes en
undersøgelse af metoder til blod
tryksmåling, og her havde re
servelæge Mogens Rahbek (’54)
deltaget.

Forfatteren Sven Holm (’58) var
blandt de 55 forfattere, som

modtog årets legater fra Statens
Kunstfond. Sven Holms film
»Berøringer« genudsendtes i TV
25. juni.

Hofjægermester, godsejer, lands
retssagfører Jens Just Sommer
Jermiin (’26) er udnævnt til for
stander for Herlufsholm skole og
gods fra 1. juli at regne. Se nær
mere side 73.

HERLOVIANER-FROKOSTERNE

Herlovianerfrokosterne finder sted den

Tilmelding er ikke nødvendig. Her ses

første tirsdag i hver måned. Stedet er

et billede fra en af forårets frokoster.

Restaurant Tivolihallen, Vester Voldgade

Deltagerne er, fra venstre, bordet rundt:

91, København, og tidspunktet er kl. 12.

Per Falkenberg (V ’64), Nis Linnet

Fremgangsmåde:

(’70), Knud Byskov-Ottosen (’31), Ernst
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Schaumburg-Müller (’29), Torben Schur
(’45), Hans Henrik Aabling-Thomsen
(’45), N. Aarsø (’70), Ejner Svarre (R
’29), Jørn Thomsen (’31), L. F. Toft
(’31), Henrik Bahn Petersen (’72), Axel
Miiller (’60) og K. Gottlieb (’20).

