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Generalforsamlingen
SAMFUNDETS ordinære generalforsam
ling fandt sted onsdag 31. marts 1976
kl. 19.30 i Assurandørernes Hus, Amaliegade 10 i København. Foruden bestyrel
sens syv mand (se billedet side 151)
deltog ca. 15 medlemmer, hvis alders
fordeling, fra årgang T7 (én) til årgang
’75 (tre), stort set afspejlede Samfundets
medlemsskare.

Formanden, Kaj Dorph-Petersen (’43),
bød velkommen og bemærkede, at der
tidligere var få deltagere til festerne,
men mange til generalforsamlingen. Nu
var det omvendt. Han foreslog at vælge
Frantz Wendt (’23) til dirigent, hvilket
skete. Wendt erklærede generalforsam
lingen indkaldt i overensstemmelse med
Samfundets love og gav straks ordet til
formanden:
Formandens beretning
Denne beretning skal — som det hidtil
har været skik i Herlovianersamfundet —
indledes med, at vi mindes de medlem
mer, der er døde siden sidste generalfor
samling. Det er:

Civilingeniør Andreas Peter Rohde (VI
T8),
overlæge, dr. med. Helge Nielsen (’26),
grosserer Lars Frederik Toft (’33),
billedhuggeren Peder A. Linnet (’36),
direktør, dr. phil. Hilmar Ødum (T7),

departementschef, tidligere forligsmand,
formand for Herlovianersamfundet og
æresmedlem af samme, Erik Dreyer
(’10),
greve Christian Danneskiold-Samsøe
(III '30),

lektor på Herlufsholm V. Borelli-Møller,
fuldmægtig Ole Opstrup (’25),

kontorchef Børge Dan (T6), tidligere
revisor i Herlovianersamfundet,
departementschef Kai Paludan-Miiller
(’01),
læge Knud Tommerup (’30),

direktør Chr. Saugmann (T3),
overkirurg Harald Møller (’02),

civilingeniør Torkild Schousboe (’09),
salgschef Frithjof Hammerich (T 3),
brandchef, dr. techn. Jørgen Mygind
(’18).

Lad os rejse os og mindes dem ved et
øjebliks tavshed.

Igen i år er det helt hyggeligt at af
lægge beretning om Herlovianersamfundets virksomhed. Den økonomiske side
af sagen overlader jeg til kassereren, Jan
Trier, der blidt og tålmodigt afparerer
de økonomiske ulemper, som en festglad
bestyrelse og talrige muntre medlemmer
lægger op til os. Han får ordet om lidt.
Men igen i år har vi holdt en del fester
og sammenkomster, der har været særde
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le velbesøgte. Vi startede sæsonen med
en udflugt til Herlufsholm den 10. maj
i fjor, hvor knap 200 gamle herlovianere
og ledsagere fik lejlighed til at tage sko
len i øjesyn, som den nu fremtræder. Det
blev en vældig gemytlig dag, hvor højde
punkterne var en stor frokost i Helenhallen med talrige taler — og en veltil
rettelagt rundvisning både i de nye og
de gamle bygninger. Anledningen var
Herlovianersamfundets nylig overståede
125 års jubilæum — og den blev godt
udnyttet til yderligere at besegle det var
me forhold mellem Herlufsholm og Her
lovianersamfundet.
Fik-Fak-batøk-turneringen i Charlottenlund skov afvikledes smukt efter tra
ditionerne. Denne sammenkomst kan
Herlovianersamfundet ikke påtage sig
hverken æren eller ansvaret for — den
arrangeres af et privat aktieselskab — og
den vil også blive gennemført i år. Næv
nes bør det dog, at Herlovianersamfundet
har bevilget — ligesom Soransk Samfund
— et beløb til en ny pokal.
Den søværts rusfest foregik fredag den
19. september — ombord på Svea Scar
lett, der sejlede os frem og tilbage over
Øresund et par gange. Efterhånden som
disse ture bliver tradition, vil Herlovi
anersamfundets medlemmer udmærke sig
ved at have været i Landskrona snesevis
af gange uden nogensinde at have set
byen. Festen var så velbesøgt, at deltager
ne måtte overvinde store vanskeligheder
ved at komme til at danse, men det lyk
kedes — og det formenes også, at samt
lige deltagere sluttelig kom frelst fra
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bo. de på den rigtige side af sundet. Efter
hånden som afgangsholdene fra skolen
bliver større — og efterhånden som især
de yngste årgange melder sig til i stadig
voksende antal — løber vi ind i proble
mer med at kunne være på skibe af den
nu kendte tonnage. Det bliver et pro
blem, vi må tage stilling til i bestyrelsen
— >g det bliver næppe nemt at løse fuldt
tilfredsstillende.
Den 7. november holdt vi Mortensfest
her i Assurandørernes Hus — med en god
gåsemiddag og et muntert causeri. Det
vat Frantz Wendt, der i ord og billeder
kaldte billedet af »Geden« frem, den
gamle lektor Gøtzsche, der var lærer på
Herlufsholm 1899—1936. Jeg var des
værre forhindret af en styg lidelse i at
deltage — men af Achens gode referat
i Herlovianeren kan enhver se, at aftenen
var livlig og god.
1 derlovianersamfundets Trollefest hold
tes den 17. januar — også her i Assuran
dørernes Hus. Den var festlig og hygge
lig som sædvanlig, og det var det almin
delige indtryk, at både de mange yngre
del ragere og de mange ældre — også ju
bilarerne — morede sig særdeles godt.
Festen var også præget af særdeles gode
taler — ikke mindst decisorsuppleanten
Mogens Andreassen — og jubilarernes re
præsentanter. Der var dans bagefter, og
alle var godt tilfredse med, at festen blev
holdt en lørdag, så man ikke havde en
ny arbejdsdag hængende truende foran
sig.
Medlemsbladet Herlovianeren er ud
kommet punktligt som sædvanligt med
fire numre. Jeg vil godt ved denne lejlig
hed bringe bladets to redaktører Sven
Tito Achen og Mikkel Vass-Sørensen —
og Personalia-redaktØren Philippe Grand
jean — en stor tak for deres gode indsats
atter i år. Det er vel nok den vigtigste
funktion i Herlovianersamfundet, at bla
det kommer regelmæssigt ud til alle med
len merne — og at dets indhold er så
læs uværdigt, så godt afstemt, som til
fældet er under den nuværende redak
tion.
En tredie funktion i Herlovianersam-
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fundet er legaterne, deres administration
og uddeling. Det fremgår af Herlovianerens nummer for marts i år, hvordan si
tuationen er her.
Bestyrelsen har holdt ialt seks møder,
og arbejdet har trods alt ikke været tun
gere end, at de tre, der er på valg —
Schaumburg-Müller, Trier og jeg — er
med på at modtage genvalg.
Jo — det har været et meget fornøje
ligt år — men også et dyrt. Og helt sprin
ge den side af sagen over, kan jeg ikke,
selv om en debat om økonomien bedst
kan finde sted i tilslutning til de følgen
de punkter på dagsordenen. Vi har et
underskud — for året 1975 — på 11—
12.000 kroner — og det maner til efter
tanke. Så har vi modtaget en del udmel
delser — ialt 34 — og derudover har en
del undladt at betale kontingent. Det
hænger sikkert sammen med, at kontin
gentet føles ret højt af dem, der ikke
deltager i sammenkomsterne, men kun
får Herlovianeren for pengene. Til gen
gæld har Herlovianersamfundet meget
god medlemstilgang blandt de yngste
årgange — og holder de fast, også når
de skal op på fuld betaling, skulle vi
nok kunne se fremtiden ret tillidsfuldt i
møde.
Selv om økonomien er stram, indstiller
vi til generalforsamlingen her, at kontin
gentet ikke skal sættes i vejret, men ind
kræves uændret med 80 henholdsvis 40
kroner i år. Når alting bliver dyrere —
ikke mindst afholdelse af fester og ud
givelse af et blad — og når vi lader ind
tægterne forblive uændrede, selv om vi
har underskud, kunne det se ud, som om
vi ikke er rigtig vel forvarede. Men vi er
ængstelige for, at yderligere en del med
lemmer vil melde sig ud, hvis vi igen i
år sætter kontingentet i vejret. En del
vil det hjælpe på samfundets økonomi,
hvis alle husker at indbetale kontingentet
rettidigt — og mere >il det hjælpe, hvis
de, der i et øjebliks irritation eller spare
iver vil droppe medlemsskabet, betænker
sig nok en gang og bliver i foreningen.
Kontingentet er jo ikke blot betaling for
Herlovianeren — det er et ikke særlig

stort bidrag til, at Herlovianersamfundet
kan eksistere og udøve sine forskellige
funktioner.
Desuden vil jeg pege på en god mu
lighed: Betænk Herlovianersamfundet i
jeres testamente! Økonomien trænger til
en transfusion en gang imellem — og det
ville lune svært med et par testamen
tariske gaver i ny og næ!
Ja, det var min 'beretning over året
siden sidste generalforsamling. Kommen
tarer, kritik og debat er særdeles velkom
men!

Kommentarer til beretningen

Formandens beretning blev hilst med b fald. Lennart Konow ( 54) roste ideen
med Gøtzsche-aftenen og foreslog, at
man gik videre med sådanne »temaaftener«: en om Borelli, en om Nærten
o.s.v. Dorph lovede, alt forslaget ville ind
gå i bestyrelsens overvejelser.
Det var dog ikke I utter lovord, der
lød. Karl Ole Hansen (’22) havde på
grundlag af regnskabet og budgettet for
beredt et stærkt kritisk indlæg, som han
dog selv foreslog at j vente med til efter
Punkt 3: Kassererens af.æggelse af regn
skabet.
Beretningen blev derefter godkendt.
Kassererens kommentarer
til regnskab og budget
Kassereren Jan Trier (’58) henviste til,
at regnskabet i år var trykt i marts-num
meret af Herlovianeren (side 146—47),
udsendt til medlenjmerne omkring 1.
marts. Den tidlige offentliggørelse inde
bar, at regnskabet skulle fremsendes til
Herlovianerens redaktion, helst i løbet af
januar måned, hvilket medførte, at regn
skabet endnu ikke på trykningstidspunk
tet var godkendt af bestyrelsen eller gen
nemgået af revisor. Kassereren henviste
til, at der hos dirigenten lå originalregn
skab godkendt af bestyrelsen og påtegnet
af revisor, og at dirigenten samt andre
interesserede dér kunne konstatere over
ensstemmelse med det i Herlovianeren
trykte regnskab.

På dette billede af Samfundets bestyrelse
fra sidste år, mangler Mikkel Vass-Sørensen (’70) og Lars Thuesen (’74). De
fem ved bordet er fra venstre: Ernst
Schaumburg-Müller (’29), næstformand,
Kaj Dorph-Petersen (’43), formand,
Klaus Aarup (’51), Jan Trier (’58), kas
serer, og John Richter (’47). Pot. Frantz
Wendt (’23).

Ved en. gennemgang af de enkelte po
ster kunne det konstateres, at disse sam
menholdt med budgettet, for indtægter
nes vedkommende var en smule mindre,
for udgifternes vedkommende lidt større
end budgetteret, hvilket alt i alt resul
terede i et underskud for det pågældende
år på kr. 11.535,73, i stedet for som bud
getteret 3.000 kr.
De procentuelt største budgetoverskri
delser var på posten afskrivning af kon
tingentrestancer m.v. — hvilken post kas
serer og bestyrelse kun har ringe ind
flydelse på — samt på posten administra
tion.
Stigningen i administrationskontoen
fra 3.500 kr. til ca. 5.000 kr. må ses i re
lation til, at Samfundet i året 1974 på
grund, af de store vanskeligheder som
følge af sparekassernes EDB-opkrævning
af kontingenterne, helt slap for at betale
herfor.
Denne besparelse i 1974 modsvares
imidlertid af, at vi i 1975 har måttet
afholde en del ekstraomkostninger på at
udbedre de i 1974 skete skader, hvortil
kommer at Samfundets medlemmer har
flyttet utroligt meget i 1975, og der skal
erlægges en afgift til Multi-Data for hver
adresseændring.
For så vidt angår festerne, der var bud
getteret med 30.000 kr. og rent faktisk
afholdt med kr. 31.438, bemærkede kas
sereren, at dette store beløb skyldes, at
1975 var et jubilæumsår, og at Trollefesten i dette år var særlig dyr. Denne
havde i alt kostet kr. 33.700, hvoraf kr.
16.000 var betalt af gæsterne og kr.
17.700 af Samfundet.

Rusfesten i september kostede i alt kr.
16.200, hvoraf kr. 4.000 betaltes af gæ
sterne og kr. 12.000 af Samfundet.
Når »underskuddet« på denne fest er
så stort, som tilfældet er, skyldes det, at
samtlige russer med ledsager inviteres af
Samfundet, samt at de 8 yngste årgange
kan deltage for halv pris. Festen besøges
meget flittigt af de yngste årgange.
Samfundets fester forsøges i øvrigt ge
nerelt tilrettelagt således, at fuldt beta
lende deltagere betaler, hvad der svarer
til den faktiske kostpris. Dette gælder
dog ikke for Trollefesten, hvor der ydes
et mindre tilskud på ca. 30 kr. pr. fuldt
betalende deltager fra Samfundet, for
ikke at gøre deltagerprisen prohibitiv.
Man skal derfor gøre sig klart, at de
beløb, der af Samfundet betales til fester,
stort set alene går til at betale for del
tagelsen af jubilarer til Trollefesten, for
russer ved rusfesten samt for at de 8
yngste årgange kan deltage for halv pris.
Mortensaften havde i øvrigt kostet kr.
4.400, hvoraf kr. 3.200 var betalt af del
tagerne, kr. 1.200 af Samfundet. Skov
turen til Herlufsholm havde kostet kr.
2.800, hvoraf kr. 2.400 var betalt af del
tagerne, kr. 400 af Samfundet.
Kassereren oplyste, at det i 1975 var
lykkedes at få rykket deltagerne for kon

tingent 3 gange i løbet af året, hvorfor
de derefter værende restancer med god
samvittighed kunne afskrives og de med
lemmer, der ikke havde betalt kontingent
for 1975, ville — efter at have fået sær
skilt meddelelse herom fra bestyrelsen —
blive slettet på grund af kontingent
restance.
Ved afskrivning af den meget store,
ophobede restance skulle man i øvrigt
være opmærksom på, at der til dækning
heraf i forvejen henstod kr. 12.360,85 på
delkrederekontoen, som var udgiftsført i
årsregnskaberne for 1973 og 1974.
Det faktiske underskud på kr. 11.500
er likviditetsmæssigt dækket, dels ved at
posten kontingentrestancer på kr. 4.200
pr. 1. januar 1975 helt er udgået, dels
ved træk på Samfundets checkkonto i
Handelsbanken, der pr. 1. januar 1975
udviste en positiv saldo på kr. 8.261 og
ved årets udgang en negativ saldo på
kr. 731,24.
Bortset fra, at der i årets løb er blevet
udtrukket en obligation, for hvilket beløb
der ikke er foretaget reinvestering, har
det ikke været nødvendigt at realisere
Samfundets beholdning af værdipapirer.
Der vil derfor ikke ske nogen væsent
lig ændring for så vidt angår Samfundets
renteindtægter i 1976 (jfr. budgettet).
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Til den evige diskussion om københavnerne og de ikkekøbenhavnske medlemmer: Var det ikke en idé med,
for eksempel og til at begynde med, én Jysk Afdeling
af Herlovianersamfundet?

SORANSK SAMFUND
Formanden for Jydsk Afdeling

......

Erik Sanders
Skadsholm, 9520 Skørping
Tlf. 08-37 19 00

Vedrørende budgettet bemærkede kas
sereren — med henvisning til formandens
beretning — at bestyrelsen gerne under
hensyn til de kommende store rusårgange
vi le bevare det nuværende aktivitets
niveau, også i relation til fester, her
under med mulighed for fortsat at lade
dt 8 yngste årgange deltage til halv pris.
Dette sammenholdt med, at man fra
bcstyrelsens side var bekymret ved at for
høje kontingentet påny under hensyn
tagen til, at man i årets løb havde mod
taget 34 egentlige udmeldelser, i vidt
omfang begrundet med kontingentets
størrelse, medførte at man — da bestyrel
sen ikke havde kalkuleret med øgede
kontingentindtægter — fik et underskud
pä. kr. 5.000.
Når man fra bestyrelsens side turde
budgettere med underskud som sket, skyl
des det, at der er en betydelig opbakning
omkring Samfundet fra de helt unge år
ganges vedkommende (fra 1969 og frem
efter), hvilket bl.a. ses ved den meget
store deltagelse fra disse årganges side
i Samfundets arrangementer. Dette skyl
des formentlig for en dels vedkommende
den hidtidige »prispolitik« i relation til
S tmfundets arrangementer, og såfremt
téndensen holder ved, også når de på
gældende bliver fuldt betalende medlem
mer, vil der i de kommende år ske en
f >røgelse dels af medlemstallet og dels af
kontingentindtægterne. Den foretagne
underbudgettering er sket i tillid hertil.
Under hensyntagen hertil anbefalede
1 estyrelsen og kassereren, at kontingentet
52

for 1976 fastsættes uændret til 80 kr. for
fuldt betalende medlemmer og 40 kr. for
de 8 yngste årgange samt registrerede
pensionister.
Kritik og diskussion
Karl Ole Hansen (’22), Skælskør, fik nu
ordet. Han var meget utilfreds med regn
skabet — med at budgettet var overskre
det på næsten hvert eneste punkt, med
at der var brugt af formuen, med de
mange penge der gik til festerne — og
han fandt det helt utilstedeligt, at man
ligefrem, for året 1976, i forvejen kunne
budgettere med et underskud. Han op
fordrede til at stemme imod vedtagelse
af budgettet.
1 den diskussion, der fulgte, havde
Karl Ole Hansen atter flere gange ordet
og uddybede sine synspunkter:
Underbudgettering var en yderst far
lig fremgangsmåde, og han delte ikke
kassererens optimisme. Man måtte hæve
deltagernes betaling for festerne, så fe
sterne hvilede i sig selv og ikke belastede
Samfundets generelle økonomi. Som det
var, var det jo blot de ikke-københavnske
medlemmer, der betalte for københav
nerne. Herlovianeren burde der derimod
ikke skæres ned på.
Det var bestyrelsens pligt at bevare
Samfundets kapital og helst øge den, i
hvert fald holde trit med inflationen.
Hvis kapitalen en dag var slut — hvilket
man kunne forudse, hvis man fortsatte
som man nu var begyndt — ville det også
være slut med Herlovianersamfundet.

Bestyrelsen måtte skære ned på udgif
terne og øge indtægterne. Medlemmer,
som i en fjern fortid havde betalt deres
kontingent én gang for alle, kunne man
opfordre til igen at betale normalt kon
tingent (det var Karl Ole Hansen f.eks.
selv, uopfordret, begyndt på). Kontin
gentet burde sættes op og måske burde
de otte yngste årganges favørstilling be
grænses.

Lennart Konow (’51) var enig med
Karl Ole Hansen i, gr det var betænkeligt
at budgettere med underskud, og henstil
lede til forsamlingen at man forhøjede
kontingentet.
Formanden takkede — selv særdeles
kammeratligt — Karl Ole Hansen for
hans kammeratlige kritik. Hvad besty
relsen gjorde, gjorde den imidlertid med
åbne øjne. Man mente, at det vigtigste
for Samfundet var at få så mange som
muligt fra de store nye årgange ind i
Samfundet. Dette var rusfestens hoved
formål. Når disse store årgange voksede
op over de otte første favørår, ville de
betyde en styrkelse også af Samfundets
økonomi. Regnskabets og budgettets un
derskud var en investering i fremtidige
medlemmer.

En kontingentforhøjelse igen i år ville
bestyrelsen ikke anbefale, netop af hen
syn til de ikke-københavnske medlem
mer, som Karl Ole Hansen var talsmand
for, og som normalt ikke kunne være
med til festerne.
Jørn Thomsen (’31) var, skønt stemp
let som »opposition«, nødt til at give
Dorph ret. Herlovianersamfundet var
ikke en forretning, der skulle give over
skud eller øge sin formue. Det var med
lemmerne, så mange som muligt fra alle
årgange, der gjorde Samfundet til det, det
var. Om Samfundet havde penge i kas
sen, var underordnet.

Ingen af bestyrelsens medlemmer eller
forsvarere citerede Sankt Laurentius, men
de kunne have gjort det. Laurentius var
hjælpepræst i en af de tidlige kristne
menigheder. I året 258 besluttede de ro
merske myndigheder at konfiskere de
kristnes ejendom. Gejstligheden blev ar
resteret, deriblandt Laurentius, men da
han fik besked om at udlevere sin kirkes
skatte, sammenkaldte han sognets fattige,
pegede på dem og sagde: »Dette er kir
kens skatte!«
John Richter (’47) pegede på, at ud
gifterne til Trollefesten jo bl.a. skyldes,
at jubilarerne deltager gratis, som Sam
fundets gæster. Sammen med Henrik
Bahn-Petersen (’72) mente han, at de
otte første års favørkontingent muligvis
kunne reduceres til seks år. Klaus Aarup
(’51) gjorde opmærksom på, at dette i
hvert fald ville kræve en lovændring.

Dirigenten opsummerede disse og flere
andre indlæg, og man skred til afstem-
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ning: Regnskabet for 1975 — »syvtifem«,
som Wendt beundringsværdigt gennem
førte at sige — blev godkendt. Budgettet
for syvtiseks blev godkendt med én stem
me imod og en der afholdt sig fra at
stemme. Kontingentet for syvtiseks blev
vedtaget som foreslået af bestyrelsen,
altså det samme som sidste år.

Valg til bestyrelsen
Formanden Kaj Dorph-Petersen (’43) var
på valg. Hans egen kommentar hertil
kan læses i Herlovianeren nr. 12, side
141-42. Han blev genvalgt med akklama
tion (»tyve minutters stående ovation«,
lovede jeg at skrive), men ifølge sit eget
udtrykkelige ønske kun for endnu én pe
riode på to år. Til marts 1978 skal vi
altså have en ny formand.
Også bestyrelsesmedlemmerne Ernst
Schaumburg-Müller (’29) og Jan Trier
(’58) samt revisor Jørn Thomsen (’31)
blev genvalgt med klapsalver.
Under Punkt 8: Eventuelt, var der
ingen, som ønskede ordet. Alle havde i
aftenens løb fået sagt, hvad de ville, og
kl. 21.31 kunne Frantz Wendt erklære
generalforsamlingen for afsluttet.
Efter formandens tak til dirigenten gik
man ind til smørrebrødsbordene med den
traditionelle snaps, én, på Samfundets
regning.

s. T.A.

Almendansk?
DER ER et tidsskrift, »Mål og mæle«,
og i dette tidsskrift er der en brevkasse.
Fra nr. 2 1975 har en ven af Herlovianeren herfra sendt os nedenstående spørgs
mål og svar:
Er ordet svælling for »svaneunge«
jysk? Ordet står ikke i ordbøgerne.
Bent Frederiksen, Ikast.
Den kunne vi ikke klare, men så spurgte
vi os for på Dansk Sprognævn, og der
kunne man:
Ordet findes ikke i nogen af de større
moderne ordbøger, og det er heller ikke

med i H. F. Feilberg: Ordbog over jyske
almuemål (1886—1914).
Derimod findes ordet i Ebbe Neergårds Ordbog over skolesproget på Her
lufsholm, fra 1922, og i Svend Tito
Achens Ordbog over det herlovianske
Sprog fra 1940. Ifølge disse kilder er
ordet en sammentrækning af svaneælling.
Sammentrækninger af denne type er al
mindelige i dette kostskolesprog. Andre
eksempler er svik, af svovlstik, gobe, af
garderobe, og tælk, af tykmælk.
Det er sandsynligvis fra herlovianersproget, at svælling er gået over i almen
dansk, hvor det dog er sjældent.
Arne Hamburger.

Les chaines d or
HVIS nogen af Herlovianerens læsere en
dag skal holde tale for Herluf Trolle på
fransk eller føre et fransktalende selskab
rundt på Herlufsholm, kan nedenstående
citat måske vise sig nyttigt. Det er hentet
fra Erik Kjersgaard »Une histoire du
Danemark«, udgivet af Udenrigsministe
riet 1975:
L’amiral Herluf Trolle (1516—1565),
donna une définition parfaite de la fidélité chevaleresque et du sens du service
qu’avait la noblesse danoise de ce siécle,
en posant la question suivante:
« Savez-vous pourquoi on nous nomme
gentdshommes, pourquoi nous portons
chaines d’or, possédons des terres et voulons étre considérés mieux et plus que
les autres? Gest parce que nous avons
avant tous, quand notre roi et seigneur,
le pays et l’état en ont besoin, l’honneur
de devoir repousser les ennemis du
royaume, défendre et proteger de toute
notre puissance et de toute notre fortune
le pays de nos péres, pour que nos sujets
puissent habiter et vivre en paix et en
toute tranquillité. Oui, voulons-nous le
sucre, nous devons supporter l’amertume
qui Taccompagne. »
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Illustrationen over disse linjer er et
traasnit fra svenskeren Olaus Magnus’ berømte værk »De nordiske folks historie«,
Hiitoria de gentibus septentrionalibus,
fra 1555, titelvignetten til den 15. bogs
6. rapitel:
: Hos nordboerne er det en fast tradi
tion, at alle skytter på visse fridage om
sommeren samles på et stykke grønsvær,
som er afspærret og forberedt til dette

hag at bruge metalbøsse, armbrøst eller
bue. Målet udgøres af en kunstigt frem
stillet papegøje, som sidder højt oppe på
spidsen af en stang. Man skyder på den
med stumpe pile, indtil den falder ned.
Efter konkurrencens slut tildeler øvrig
heden i reglen den dygtigste skytte en
anselig belønning foruden, at han for
fremtiden får ret til at indtage en plads
blandt de ypperste medborgere ...«

Med nogen beklagelse..
læste jeg i Herlovianeren nr. 12 (marts)
Birgitte Tetzlaffs »kærlighedserklæring«
til skolen ...

fortset fra, at nogle af daplene (for
trinsvis de kvindelige) følte sig som
»kønsobjekter« i al almindelighed, blev
jeg ikke helt klar over, hvordan de følte
sig under skoleballerne; om de var befor
drende at have med, eller om de netop
ikke va<r det, fordi man »importerede guf
fra Hellerup«.
f agen er snarere den, at nogle af dap
ien; måske kom til skolen med en por
tion fordomme, som de siden søger at
forsvare. Diplene har nemlig formodentlig alle været bekendte med kvinders
eksistens, før de kom i l.G, og nogle
må ;ke fået sig en veninde i hjemstavnen
(f.eks. Hellerup), som de ikke glemte
efter også at have fået kvindelige dapie
15-

i klassen — netop fordi det var kamme
rater og ikke »kønsobjekter«. Og dette
skulle jo ikke være en skuffelse. For no
gen. — Ingen kan tillade sig at være for
urettet over det faktum, at smag og be
hag veksler fra person til person.
At nogle anser det for ødelæggende
for en kostskole, når det kostskolemæs
sige fjernes, og således principielt er
modstandere af dapies indførelse, betyder
jo ikke, at diple ikke kan betragte dapie
som kammerater, når de nu er der. Så
primitive og nuanceløse holdes diplene
forhåbentlig ikke for at være!

Om skolen er et sted, »hvor forældre
sender deres børn hen, for at de kan
knytte de rette — og senere i livet meget
nyttige — forbindelser«, er et spørgsmål
om, hvilke motiver man tillægger for
ældrene. Lad mig blot sige: Hvorfor

foretrække denne mest negative og næp
pe sandsynlige løsning?
Nogle forældre bor i udlandet og må
sende børnene på kostskole; da de ønsker
den bedste undervisning for børnene, væl
ger de —• måske i delyis vildfarelse —
Herlufsholm.
Andre mener simpelthen, at Herlufs
holm er et sted, hvo: børnene kan ud
vikle sig selvstændigt og rimeligt. Med
»selvstændigt« menes her bl.a., at børnene
ikke tilbringer hele | deres ungdom side
om side med forældrene, og med »rime
ligt« bl.a. at der dog holdes et vist opsyn.
Da der i Danmark så at sige findes
kostskoler for enhver smag, er det kun
yderst demokratisk, m også Herlufsholm
eksisterer som en mulighed.
Det er nu engang op til forældrene at
vælge efter samvittigheden, hvilken op
vækst børnene skal have, og jo flere for
skellige muligheder del forefindes, des
mere præcist kan spørgsmålet løses efter
forældrenes overbevisnit g.
At lære »spillets regler« (f.eks. korrekt
optræden) kan aldrig skade, men sand
synligvis gavne. I øvrigt er det ikke no
get, Herlufsholm give:: sig af med længe
re. Og det er en af de ting, som bør give
anledning til skepsis; snarere end dapies
tilstedeværelse — der til tider er ganske
sund.
Udviklingen tyder imidlertid ofte på,
at der hersker en mangel på forståelse —
eller vilje — fra forældres og navnlig
læreres side, ikke minds : hvad angår op
dragelse, for hvad der er netop Herlufsholms idé.
Tetzlaff er ikke pfen mod det stærkt
overlegne flertal af ^ammelherlovianere,
som ikke har oplevet p.ger lige netop i
undervisningstiden på Herlufsholm, når
hun »søstersolidarisk« skriver, at uden
dem »var skolen lige så stille sygnet hen
efter i højst tyve år endnu at have fo
stret nogle stakkels, på visse punkter
handicappede studenter. De ville garan
teret ikke tænke tilbage på deres skole
tid med taknemmelig,hed, som I og jeg
gør det«!
Henrik Holstein (’74).

Efter 54 år hos Harland & Wolff
Ltd. i Glasgow og Belfast trak
overingeniør Edward Møller (VI
’21) sig tilbage 1. maj 1975. Sam
tidig trak Møller sig også ud af
British Ship Research Association
og flere andre organisationer.

Fhv. prokurist Børge Dan (’16)
døde i maj 1975.

Kontorchef Per Kirstein (’29) og
direktøren for Socialforsknings
instituttet Henning Friis (’30)
var medlemmer af den danske
delegation til FN’s internationale
kvindekongres i Mexico i juni.

Cand. jur. Johan Asmus Asmus
sen (’62) er pr. 1. juli ansat som
sekretær hos Forbrugerombuds
manden.
Kontorchef Niels Erik Pontoppi
dan (’49) er pr. 1. september ud
nævnt til afdelingschef i Justits
ministeriet.
Overlæge, dr. med. Torben Iver
sen (’41), der er professor ved
Aarhus Universitet, blev under 2.
september udnævnt til ridder af
Dannebrogordenen.
Professor, dr. theol. Børge Diderichsen (’24) er trådt tilbage som
formand for Dansk-Tysk For
ening. Ved en højtidelighed i den
tyske ambassadørbolig fik han
29. oktober overrakt storkorset af
den tyske Forbundsrepubliks Fortjenstorden. Højtideligheden overværedes bl.a. af kgl. kapelmester
John Frandsen (IV ’34) og pro
fessor Flemming Tolstrup (’24).

I Statens Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd sidder bl.a. direk
tør Henning Friis (’30), der er
næstformand, og professor Niels
Thomsen (’49).
Redaktør Sven Tito Achen (’40)
er blevet konsulent i publikationsanliggender for Statens Huma
nistiske Forskningsråd.

Frantz Wendt (’23), der 1. okto
ber afgik med pension som ge
neralsekretær ved Nordisk Råds
danske delegation, har fået tildelt
»Lachmannska Priset« for 1975

PERSONALIA
og en hædersgave fra Fabrikant
Chas. Otzens Fond, begge dele
for sin indsats i det nordiske
samarbejde.
Ergoterapeut Anne Grethe Han
sen (’69) fra Herlufsholms første
»pigeklasse« er blevet gift med
sergent Erik Hansen.

Under titlen »Hvem er egentlig
disse baskere« skrev museums
inspektør
George Nellemann
(■’48) 4. oktober en aktuel kronik
i Politiken.
Auditør i forsvarskommandoen
Leif Biering-Sørensen (’36) er 4.
oktober udnævnt til kommandør
af Dannebrog. Biering-Sørensen
er formand for Københavns
Brugsforening og for Foreningen
af Forsvarets Auditører.
Fhv. brandchef, dr. techn. Jørgen
Mygind (T8) døde i oktober.

I Politikens kronik 17. oktober
anmeldte
undervisningsassistent
Jens Normann Jørgensen (’70)
en sensationel bog om »Dansk
Rigsmål«.
Professor, dr. phil. Torben Monberg (’48) og antikvar, mag. art.
Mogens Bencard (’48) er beskik
ket som censorer i tre år fra 1.
april 1975 i henholdsvis reli
gionshistorie ved Københavns
Universitet
og
middelalder
arkæologi ved Aarhus Universitet.
Jens Fink-Jensen (’76 in spe)
giver håb om endnu en skønlit
terær forfatter blandt herlovianerne efter sin vellykkede debut
med novellen »Juni 1995« i In
formation 4. juni 1975. Flere no
veller er allerede på-beddingen.
»Dødelighed og selvmordsforsøg
blandt statshospitalsindlagte unge
stofbrugere« er titlen på en un
dersøgelse, som i efteråret blev
offentliggjort af overlæge Anders
Groth (’53). Et af resultaterne
var, at stofbrugerne har en døde

lighed, der er 50—90 gange det
normale.
I slutningen af november fik
Danmark professor i national
økonomi Lars Overgaard Matthie
sen (’49), Odense Universitet,
som ny vismand efter professor
Anders Ølgaard. Matthiesen blev
efter 18 år i Sverige professor i
Odense i juli 1975.
Efter syv måneder på tommel
fingeren gennem Sahara til Vest
afrika er Kåre Mølbak (’74)
vendt hjem igen for at læse me
dicin.
Stud. med. Peter Skøtt (’72), der
er instruktør på MedicinskAnatomisk Institut, har redigeret
to opgavesamlinger for de stude
rende, en om speciel histologi og
en om genetik I og statistik.

I efteråret udkom to nye glas
bøger under redaktion af drifts
bestyrer Mogens Schlüter (’37):
»Dansk Glas 1925—1975«, Nyt
Nordisk Forlag, 192 sider, kr.
189,- indb., og jubilæumsbogen
»Kastrup og Holmegaards Glas
værker 1825—1975«, samme for
lag, 143 sider, kr. 118,- indb. I
denne anledning skrev Politiken
om »den uudtømmelige Schlüter«
og »den stringente registrator fra
Holmegaards Mose«.
Jørgen Linde (’61) er 1. oktober
udnævnt til 1. reservelæge på me
dicinsk afdeling på Frederiksborg
amts sygehus i Hørsholm.

Forfatteren Sven Holm (’58) har
oversat Strindbergs tekst til li
brettoen for Antonio Bibalos
opera »Frøken Julie«, som 8. sep
tember havde premiere ved Århus-festspillene. På Vintens For
lag er »Torvet i dit hjerte« om
Gråbrødre Torv udkommet med
tekst af Sven Holm. Selvsamme
Holm talte 22. november i ra
dioen om »Middelstandskultur og
livsværdier præsenteret på Centrum-Demokraternes landsmøde«.

Til minde om afdøde overkirurg
K. H. Køster (’27) er der ind
stiftet en Køster-forelæsning, som
skal afholdes en gang om året.
Foredragsholderen modtager en
pris på 10.000 kr.

Professor Niels Thomsen (’49)
skrev om engageret presseforsk
ning i Berlingske Tidendes kro
nik 5. november.
Formanden for Folketingets rets
udvalg, LRS Per Gudme (’45),
tog i et langt interview i Morgen
posten 9. november til orde for,
at vold mod sagesløse personer
bekæmpes med indsættelse af
mere politi.
Carl Haxthausen (T9) har sup
pleret sin lange række bøger og
kronikker med et bind erindringer
»Mellem to fjorde«, hvor han
også omtaler sin dipeltid på Her
lufsholm.
Arthur Krasilnikoff ’s (’60) tredje
bog hedder »Mandril«, Gyldendal,
156 sider, kr. 62,- og handler om
en drengebande. Krasilnikoff, der
er uddannet læge, har gennem
gået Filmskolens instruktørlinie
og har netop fået manuskriptstøtte
til filmatisering af sin bog »Om
kring Charlie«.

Læge Henning Slott Jensen (’64)
er udnævnt til registrar in inter
nal medicine ved North Canter
bury Hospital Board i Christ
church, New Zealand, 25. no
vember.
Overkirurg Harald Møller (’02)
døde i december.
I Ugeskrift for Læger 15. decem
ber skriver læge Sven Fogh (’46)
om diagnostik af malaria.

Direktør Torben Schur (V’ 44),
bestyrelsesformand i »Kroghs
Skolehåndbog«, skænkede i an
ledning af den nye 5. udgave af
den otte kilo tunge håndbog en
friplads på Herlufsholm.
Forpagter, cand. polyt. Iver
Reedtz-Thott (’42) skrev i Poli
tiken 9- december et læserindlæg
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on Christiania under titlen »Lad
os være tolerante«.

Ek ;tra-Bladet kom Trolledag per
sonalia i forkøbet ved at forud
sige et muligt giftermål mellem
LR.S Per Gudme (’45) og hans
boligpolitiske modstander, Kirsten
Ja :obsen. Begge er medlem af
Foilketinget, repræsenterende hen
holdsvis det Radikale Venstre og
Fr tmskridtspartiet.
Brylluppet
sk il dog først stå efter næste valg.
Kammerherre, oberst Niels Erik
Lcschly (IV ’25) er på ny blevet
kr yttet til Udenrigsministeriet,
denne gang med opgaver under
Pt otokollen.

Som formand for Fugleværnsfonde n har læge Lorenz Ferdinand
(’40) købt Tryggelev Nor på Lan
geland af Tranekær Gods for
170.000 kr. Man kan tegne sig
som »fuglefadder« ved indsendel
se af 25 kr. pr. fugl til giro
5094232, Fugleværnsfonden, Fæl
lesvej 9, 2200 Kbh. N. Man får
til sendt en smuk farvereprodukti >n som »fuglefadderbevis«.
Siud. med. Jarl Møller (’71) er
ir ed i læge Esther Møllers gruppe
af unge, som gør en indsats for
d: gamle i samfundet. Det fortal
te Politiken om 28. december.

Fbtv. forlagschef Adam Helms
(23) har selv fået tid til at skrive
e 1 bog: »Världens största klub:
Bokklubberna«.

professor, dr. jur. h.c. Flemming
^olstrup (’24) skrev i Ugeskrift
for Retsvæsen nr. 40/1975 om
»En miskendt byggeservitut«, en
kritik af en landsretsdom.
Turistchef Søren Hempel Jørgen
sen (IV ’53), Århus, fik for sin
lathpagne for »Danmarks kontit entale hovedstad« overrakt Tra
vel Trade Gazette’s pokal 8. jaI uar.

i tud. med. Bo Hempel Sparsø fik
i Ugeskrift for Læger 12. januar
i dgivet et arbejde om »os subtibiale og os subfibulare«, nogle
Jældent forekommende »ekstraInogler«.
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Blandt januar måneds nyud
sprungne kandidater genkender vi
Ole Gøtzsche (’68) og Maxwell
Sehested (’68), der begge er ble
vet læger.

imod stillingen som stadsarkitekt
i Jerusalem. Piesners streg er alle
rede begyndt at præge bybilledet,
fordi han tidligere har løst en
række free-lance opgaver.

Major af A-linien Torben Buch
holtz (IV ’46) har tiltrådt en stil
ling som sekretariatschef for Ver
densnaturfonden. I fondens præ
sidium sidder bl.a. læge Lorenz
Ferdinand (’40) og læge Philippe
Grandjean (’68).

Sognepræst Henning Blauenfeldt
(’49), Ringe, havde i en uge i
januar en ung erhvervspraktikant
fra den stedlige 2. real med sig
til hjemmealtergang, konfirmand
forberedelse, administrative op
gaver etc. Både Blauenfeldts søn
dagsprædiken og en artikel i Po
litiken 27. januar var inspireret
af erfaringerne med erhvervs
praktikanten.

Læge Knud Tommerup
døde i januar.

(’30)

»Herlufsholm Kontakt« bragte i
januar-nummeret en artikel af
Sven Tito Achen (’40) om Trollevåbnet og omtalte i rubrikken »...
om Folk og Fæ« årets trolletaler,
civilingeniør Erik Berneke (’57)
og direktør Torben Schur (V ’44).
For nylig opdagede direktør Val
demar Birn (’51), Birns Jern
støberier i Holstebro, og LRS
Jørgen Mazanti-Andersen (’45),
at de begge var herlovianere. Birn
har netop overtaget stillingen
som administrerende direktør for
jernstøberiet Tasso og styrer nu
en årlig omsætning på støberierne
på i alt 500 mill, kroner. Mazanti, som var portrætteret i Poli
tiken 1. februar i anledning af
sin rolle som forsvarer i skatte
sagen mod Codan, har siden 1973
været advokat for Birns Jern
støberier, og han er nu udpeget
til formand for Tassos bestyrelse.
I januar døde direktør, LRS Chri
stian Ditlev Saugman (T3). En
række tillidshverv blev i årenes
løb bestridt af Saugman, og bl.a.
opnåede han at være formand for
både Grosserersocietetet og for
Foreningen af Fuldblodsopdræt
tere i Danmark.

For 25 år siden, den 23. januar
1951 lagde hospitalsskibet Jutlandia ud fra Københavns havn
med bl.a. generallæge Mogens
Winge (’26) om bord. Det for
talte han om på Politikens bag
side på jubilæumsdagen.
Efter tunge overvejelser har ar
kitekt Ulrik Piesner (’49) taget

Professor F. J. Billeskov Jansen
(’26) deltog som dansk medlem
af bedømmelseskomiteen i det
møde i Reykjavik, hvor Nordisk
Råds litterære pris blev uddelt.
Islændingene benyttede lejlighe
den til at bede Billeskov om at
holde to foredrag om humoren i
den danske litteratur fra roman
tikkens dage til nutiden, det ene
i Det danske Selskab, det andet
i Nordens Hus.

Med seks timers varsel blev Dansk
Røde Kors’
katastrofedelegat,
Flans Jørgen Hatting Johansen
(’63) sendt til det jordskælvs
ramte Guatemala. Hatting er
ellers premierløjtnant og kaptajn
af A-linien. Når han ikke er ud
sendt til Vietnam, Angola eller
andre farlige steder, dyrker han
såmænd kursusvirksomhed for
Røde Kors. Hattings portræt blev
bragt af Politiken 13. februar.
Rejseleder Flemming Kirstein
(V ’59) fortalte om sin tidligere
tilværelse som sekondløjtnant og
lejesoldat i Congo-krigen i be
gyndelsen af 1960’erne i en stor
artikel i Politiken 12. februar. Vi
gjorde krigen kortere, siger Kir
stein.
Professor, dr. phil. Torben Monberg (’48), ekspert i Stillehavsøernes kulturer, kunne i Politiken
25. februar fremlægge de etno
grafiske årsager til, at Vietnambørnene var blevet behandlet for
kert. Dagen efter var Monberg
omtalt i Dagens Portræt.

Fhv. departementschef Kai Paludan-Müller (’0'1) døde i begyn
delsen af marts. Foruden sin lange
funktionstid i Undervisningsmini
steriet er Paludan-Miiller blandt
andet kendt for sit formandsskab
for den store videnskabskommis
sion fra 1946.
Efter en overgang at have solgt
selvklæbende bølgepap er Peter
Franck (’68) nu gået over til at
supplere sine indtægter i studie
tiden ved I at undervise i engelsk,
tysk, fran.sk og italiensk.
Sektionen fot Grafisk Design på
Kunstakademiets
Arkitektskole
havde til to mandagsforelæsninger
i marts indbudt redaktør Sven
Tito Achen > ’40) som gæstefore
læser. Amen talte om symboler
i sammenlagt tre og en halv time.
Hans bog »Symboler omkring os«
er netop solgt til Sverige og USA.

I en midlertidig pause i etnologi
studierne varetager Peter Degenkolw (’67) et job som tegnefilm
tegner.

Højskolelærer Jørgen Knudsen
(’44), dør er medlem af radio
rådet, foreslog i en kronik i Po
litiken 10. april en ændring af
radioloven.
Greve Bent Ahlefeldt-Laurvig
(T4), Vermont, USA, fyldte 15.
april 80 år. Han er uddannet
som finapsmand hos D. B. Adler
i København og arbejdede senere
i J. P. Morgans Bank i New
York. Da Anden Verdenskrig
brød ud, stillede han sig til rådig
hed for Danmark, og i samarbej
de med ambassadør Kauffmann
kom han til at spille en meget
vigtig rolle bl.a. ved adminiitrationen af (Grønland og ved at
sørge for, at renter af danske
statslån Hev betalt, og rettidigt,
hvilket var af afgørende betyd
ning for Danmarks anseelse
blandt de Allierede. Efter krigen
blev han Danmarks officielle fi
nansielle repræsentant i Amerika
og var bl.a. med til at gennem
føre aftalen om Danmarks andel
i Marsha Ilhjælpen.

