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

NUMMER 30

JUNI 1980

John
Richter

ny
formand
— Vi må skære ned på
snapsen og prøve at hverve de
frafaldne, sagde John Richter
på generalforsamlingen, der
med akklamation valgte
ham til ny formand for
Herloviancrsamfundet.

DET BLEV som ventet John Richter
(’47), der på generalforsamlingen den
26. marts blev valgc til at efterfølge Kaj
Dorph-Petersen som formand for Herlovianersamfundet. Det skete under stor
akklamation og med et seksfoldigt hurra
råb fra de 20 fremmødte medlemmer,
hvoraf dog kun de 13 var »menige« ge
neralforsamlings-deltagere.
Til forskel fra sin forgænger afstod
John Richter klogeligt fra at sætte nogen
tidsfrist for sit formandsskab. Da Kaj
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Dorph-Petersen i 1972 — altså for otte
år siden — blev valgt, skete det udtryk
keligt kun for en fire-årig periode. På
den baggrund turde det være realistisk
at se frem til et langt åremål med den
nye formand ved roret.

... indtil vi væltes!
At der ikke venter Herlovianersamfundet en radikal omlægning af kursen
fremgår dels af, at Kaj Dorph-Petersen
fortsætter som menigt medlem af besty
relsen, og dels af en uskyldig eftersæt
ning, som den nyvalgte lagde et vist
tryk på:
— Vi må være så aktive i bestyrelsen,
som vi nu kan, og tilsvarende prøve at
få medlemmerne til at tage så aktivt del
som muligt, — enten ved at skrive eller
komme med forslag eller kritik, som vi
da vil være lydhøre overfor, — men vi
forbeholder os ret til at bestemme, indtil
vi væltes!
Om Kaj Dorph-Petersens fortjenester
som formand sagde John Richter:
— Det, han skal prises for, er hans
store indsats for at få de unge til at kom
me i foreningen. Der har kostet — også
penge — men det har været bevidst for
at give en bedre basis i medlemmerne.
— Vi ved endnu ikke, om det virkelig
er lykkedes. Der kommer hvert år så
mange fra Herlufsholm, at det kan un
dre, om der fortsat kan være den homo
genitet og fælles følelse blandt dem for
skolen og det at være herlovianer.

En levende historiebog
DER BLEV kort før jul sidste år udgivet
en fascinerende bog om og af en af de
rigtig store herlovianere, — dem, der
aldrig tager afsluttende eksamen fra sko
len. men, — hvor utroligt det end kan
lyde, — alligevel vinder hæder og ære
senere hen i livet.
Det er bogen »I krig for Zaren«, med
undertitlen »Erindringer fra et liv uden
for den slagne landevej«. Den består for
trinsvis af dagbogsoptegnelser fra Oberst
løjtnant Einar de Mylius’ (1863—68)
deltagelse i den russik-tyrkiske krig
1877—78 og hans senere karriere i den
russiske armé. I 1899 forlod han efter
21 år i armeen sin militære løbebane
med grad af oberstløjtnant, — til fordel
for et ægteskab med den 18 år yngre
Bodil Hillerup, som han under en orlov
hjemme i Danmark havde stiftet be
kendtskab med.
Einar de Mylius strejfer i sin bog
årene på Herlufsholm, hvor han efter en
prøveeksamen blev optaget i 1863. Den
opdragelse, han der modtog, kommen
terer han således:
— Af hampegarn laver man ikke silke
strømper! Det var ikke nutidens pige
drengeopdragelse, man dengang nød,
men jeg tror, at mange herlovianere fra
den tid vil indrømme, at der af drengene
uddannedes unge mænd, godt udrustede

til senere hen i livet at tage imod de puf
og stød, som man nu engang ikke und
går i denne verden.
På Herlufsholm tilbragte Einar de My
lius næsten seks år, i hvilke han en stor
del af tiden var sengeliggende med samt
lige børnesygdomme og dertil hjerne
betændelse, skarlagensfeber og difteri.
Til gengæld hævder han i sine erindrin
ger ikke at have haft een sygedag siden
sit 18. år. Men den megen liggen i sen
gen satte ham tilbage i forhold til kam
meraterne i skolen, skriver han.
— Som følge heraf, og også fordi Her
lufsholm udelukkende var en latinskole,
og jeg, der ønskede at blive militær, så
ikke havde overdrevent brug for de
gamle klassikere, tog min far mig ud af
skolen, hvorefter jeg kom i pension hos
en overlærer B. i Hillerød og læste videre
med private lærere.
Selvom E. de Mylius ikke dimiterede
fra Herlufsholm, meldte han sig dog ind
i Herlovianersamfundet, hvor han til sin
død i december 1929 punktligt betalte
et årligt bidrag på 4 kr. og 00 øre.
Bogen er udgivet med støtte af Lade
manns Fond og forsynet med et væld af
illustrationer. Forordet er skrevet af
Einar de Mylius’ sønnesøn, universitets
lektor og gammelsoraner(!) Johan de
Mylius.
gm

Rids af et program

Herlufholm-fonden skifter bestyrelse

Hvilke visioner, John Richter kommer
med til formandshvervet, blev der kun i
begrænset omfang løftet et slør for.
— Jeg vil arbejde for, at vi prøver at
hverve nogle af dem, der gennem årene
er faldet fra. At vi fortsat holder vores
Trollefest og øvrige fester, selvom vi må
skære ned på snapsen. Og så må vi se,
om ikke vi kan få lagt rusturen et andet
sted hen end til Landskrona, sagde den
nyvalgte formand og tilføjede:
— Tak for valget!
gw

HERLUFSHOLM-FONDEN har skiftet
bestyrelse. Den hidtidige formand for
Fonden, direktør Leif Berg (T9) har
efter eget ønske og med henvisning til
sin høje alder trukket sig tilbage efter
mange års særdeles veludført arbejde for
Fonden.
Ny formand er blevet civilingeniør
Klaus Aarup (’51), som har arbejdet for
Fonden siden dens stiftelse.
Herlovianersamfundets til enhver tid
værende formand er fast medlem af Fon
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dens bestyrelse, og Samfundet udpeger
derudover endnu et medlem til bestyrel
sen. Samfundet har her udpeget redaktør
Kaj Dorph-Petersen (’43). Bestyrelsen
består herefter af: Civilingeniør Klaus
Aarup (’51), redaktør Sven Tito Achen
(’40), redaktør Kaj Dorph-Petersen (’43),
advokat Jørgen Mazanti-Andersen (’45),
chefredaktør Bent Thorndahl (’47) og
advokat John Richter.
J.R.

Årets generalforsamling
- punkt for punkt
(LOVE for Herlovianersamfundet:) ...
§ 8, slk. 1: På generalforsamlingen, der
med simpel majoritet vælger en diri
gent ...
Også i år indvilgede Jørgen MazantiAndersen i ar sryre generalforsamlingen
igennem dagsordenens otte punkter frem
ril det ventende smørrebrød, og valget af
ham var en formalitet.

Sammen med redaktøren var man nu
enedes om, at bladet i 1980 ikke måtte
overstige 12 sider pr. nummer.
Regnskabet blev derefter godkendt
uden diskussion, idet dog revisor Jørn
Thomsen først måtte bekræfte, at han
havde drukket en kop morgenkaffe med
Jan Trier omkring tidspunktet for regn
skabets udarbejdelse.

+
§ 8, stk. 1: ... afgiver bestyrelsesfor
manden beretning om samfundets virk
somhed i det forløbne år og om, hvad
der i øvrigt er foregået af interesse for
herlovianere.
Kaj Dorph-Petersens beretning er
trykt i sin helhed side 329. Den blev
fulgt op af et spørgsmål fra Henrik Bahn
Petersen (’72), om der fandtes en op
gørelse over, hvilke årgange det var, der
meldte sig ud.
Kasserer Jan Trier svarede, at det nok
fortrinsvis var de unge, der efter nogle
år meldte sig ud, men at der også var en
del medlemmer, der ved pensionsalderen
tog medlemskabet op til revision.
For pensionister er der ellers mulig
hed for at gå ned på Vi kontingent, til
føjede han.

§ 4, stk. 2: På hvert års generalfor
samling fremsætter bestyrelsen forslag
om, med hvilke beløb medlemsbidrag
inden for de i stk. 1 fastsatte rammer vil
være at opkræve for det følgende ka
lenderår.
De i dagsordenen foreslåede kontin
gentforhøjelser på 10-, og 5,- kr. til hen
holdsvis 110,- og 55,- kr. blev vedtaget.
Et forslag om at hæve kontingentet
yderligere blev afvist af dirigenten, fordi
forslaget ikke var »tilstillet formanden
senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse« — § 9, stk.'l.
Kassereren var ikke enig i denne for
tolkning af lovene, men mente i øvrigt
ikke, der var grund til at hæve kontin
gentet yderligere.

+
§ 8, stk. 2: Kassereren fremlægger til
godkendelse eller anden beslutning sam
fundets og de under samme hørende le
gaters regnskaber samt statusoversigt.
Jan Trier fremlagde regnskabet, som
det var offentliggjort i Herlovianeren,
og tilføjede, at det fremkomne under
skud skyldtes udgifterne til Herloviane
ren. Det øgede sidetal og de dermed for
bundne satsudgifter havde sprængt bud
gettets rammer.

Dermed blev samtidig budgettet for
1980 vedtaget.
§ 6, stk. 1: ... Formanden vælges af
den ordinære generalforsamling for 2 år
ad gangen ...
Kaj Dorph-Petersen redegjorde for,
hvordan han til dato tre gange var trådt
tilbage, men understregede, at i dag var
det alvor — fire år senere, end han i
1972 havde bebudet.
— Som formand kommer man til at

præge en forening, og jeg har præget
Herlovianersamfundet mere end rigeligt.
Jeg insisterer nu på at give hvervet vi
dere, og jeg mener, vi trygt kan overlade
det til John Richter, sagde han.
På generalforsamlingens vegne ud
bragte Jørn Thomsen derefter et seksfoldigt hurraråb for den afgående formand.
Som det fremgår af forsiden på dette
nr. af Herlovianeren, blev John Richter
valgt med langvarig akklamation.

+
§ 6, stk. 1: Bestyrelsen består af
mindst 5, højst 7 medlemmer, hvoraf det
ene på valgets tidspunkt skal henhøre til
de 5 yngste årgange.
Da Ernst Schaumburg-Müller havde
ønsker at trække sig ud af bestyrelsen for
at bosætte sig i Spanien, skulle der væl
ges et nyt juniormedlem...
Valget faldt på den 21-årige Peter Mi
kael Hel weg Heegaard (’78). Peter Heegaard kom ind på skolen i 1975 og di
mitterede som matematisk-kemisk stu
dent. Som stud, scient, læser han nu bio
kemi på Københavns Universitet.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer og
andre embedsmænd blev genvalgt, og be
styrelsen består nu af:
John Richter (’47), Nykøbing S.
Kaj Dorph-Petersen (’43), Kokkedal.
Klaus Aarup (’51), Rosilde.
Jan Trier (’58), Frederiksberg.
Mikkel Vass-Sørensen (’70), Køben
havn.
Lars Thuesen (74), Skodsborg.
Peter M. H. Heegaard (78), Køben
havn.
Under dagsordenens punkt »Evt.« tak
kede Ernst Schaumborg-Müller bestyrel
sen for de år, der var gået, siden han i
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begyndelsen af F. Tolstrups formands
periode for første gang blev valgt ind i
bestyrelsen.
De fortjenester, som Dorph-Petersen
i sin beretning havde tillagt ham, afviste
han beskedent:
— De skal fortabe sig i det dunkle,
som jeg helst ser den slags gøre, sagde
han.
Til gengæld priste han Kaj DorphPetersens indsats som formand, specielt
hans ungdommelige linie, og udbragte et
leve for ham, — i tavsheden efter hvilket
Dorph-Petersen bemærkede:
— Her har du og jeg hele tiden ønsket
os en taktfast opposition, og så står vi
her og råber hurra for hinanden!
Ikke så snart meldte den ønskede op
position sig imidlertid:
— Som det ældste tilstedeværende
medlem her i aften vil jeg gerne opfor
dre den ny formand til i bestyrelsen at
arbejde for, at Herlovianersamfundet bli
ver lidt mere effektiv overfor de ældre
medlemmer. De ældre medlemmer er
blevet sjældne takket være den afgående
formands ungdommelige interesser, sagde
Kristian Jensen (T7).
Kristian Jensen nævnte som eksempel,
hvordan han selv som rus var blevet op

Kom frit frem!
TAK til Beorg Brun for brevet til mig
i »Herlovianeren«s nr. 28!
Jeg véd da godt, at enkelte af de stør
re diple i vor skoletid (1917—23) lejlig
hedsvis forulempede nogle af deres yngre
kammerater med lussinger og måske nu
og da med grovere overgreb af den slags,
Georg Brun blev udsat for. Jeg har da
også selv nogle enkelte gange fået »en
på kassen«, både af diple og lærere. I et
hvert af de ikke mange tilfælde, bortset
fra et enkelt, var det som spontane reak
tioner på provokationer fra min side.
Hvad der fik mig til at protestere mod
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tage: i et kammeratskab med de ældre
medlemmer.
— Jeg er glad for de unge, men de
ældre skal også med, sagde han.
John Richter forsikrede, at det ikke
havde været den afgående formands in
tentioner at lukke de ældre medlemmer
ude, og at de ældre heller ikke fremover
ville blive udelukket.
gm

Ernst Schaumburg-Müller i en klassisk
attitude, som fik-fak-kæmperne i år
måtte undvære at se ham i. Bag ham fra
v.: B. F. Fabricius (’34), AI. Cruse (’22),
Fl. Tolstrup (’24) og ?.

fremstillingen i arkitekt Helwegs bog
var generaliseringen. Jeg oplevede i alt
fald ikke de pædagogiske metoder i sko
len i min tid som »et stykke middel
alder« med »frygt, tærsk og hakkeorden«
som de tre hovedprincipper. Af hensyn
til nutidens og eftertidens vurdering af
Herlufsholm anså jeg det for nødvendigt
at gøre indsigelse og søge klarhed.
Ud fra samme motiv syntes jeg, at det
ville være rigtigt at få bragt på det rene,
om følgende er i overensstemmelse med
de faktiske forhold: at de mindre diple,
hvis de vakte de ældres mishag, kunne
»blive lagt over kanten af et bord, holdt
fast af to hjælpere og tærsket med et
spanskrør«.

Også denne generalisering kræver nød
vendigvis en kommentar — for eksempel
fra nogle af dem, der gik i VI og VII
i årene 1927—29. Elier fra nogle af
ofrene for sådan mishandling. Kom frit
frem!
Samtidig burde det blive oplyst, om
rektor Krarup virkelig »på en bestemt
tid af dagen« i sin bolig under de store
lindetræer eksekverede pryglestraf for
»særlig grove forseelser«. Her kunne må
ske nogle af lærerne fra den tid bidrage
til opklaringen. Thi det måtte vel som
oftest være efter indstilling fra hørerne,
at sådanne eksekutioner fandt sted.

Frantz Wendt (’23).

Formandens beretning på Herlovianersamfundets ordinære generalforsamling
løbet ud i sandet, men alligevel er det da
med glæde og forhåbning, at bestyrelsen
har noteret denne standsning i tilbage
gangslinjen.
Det er for tidligt at sige noget om,
hvorvidt denne glædelige udvikling skyl
des den nye, alternative form for kontin
gentindbetaling, vi indførte i fjor — men
hensigten med den var da i hvert fald
blandt andet at dæmme op for udmel
delser.

Af Kaj Dorph-Petersen (’43)
DET ER en af de vemodige og triste
sider ved at være formand i denne gamle
forening, at man hvert år forud for gene
ralforsamlingen skal slette en række
navne i medlemslisten — navnene på
dem, der er døde siden sidste generalfor
samling.
Der er otte navne i år — og jeg vil
foreslå, at vi efter god gammel skik ind
leder med at mindes vore døde kamme
rater.
Læge, dr. med. Ib Steiness, årgang ’46.
Einar Blechingberg, årgang T4.
Fhv. politimester Thomas Beckett,
årgang ’21.
Købmand, cand, pharm. Carl Thiess
Rasmussen, årgang T2.
Fhv. viceskoleinspektør Johannes Prip,
årgang ’07.
Proprietær Christian C. Jørgensen,
årgang T8.
Fabrikant Poul Brenøe, årgang ’22.
Fhv. amtslæge Johannes Jørgensen,
årgang T6.
Jeg vil bede de tilstedeværende om et
øjeblik stående at mindes disse otte
gamle herlovianere.

Eengangskontingentet
Denne nye form for eengangskontingentbetaling blev vedtaget på den ordinære
generalforsamling den 21. marts i fjor —
og derpå ved en ekstraordinær general
forsamling i Tivoli-Hallen tirsdag den 1.
maj i fjor. Jeg skylder vist stadig Mazanti en tak for, at denne betydingsfulde
handling kunne afvikles på mindre end
to minutter rent.
Jeg vil godt atter en gang gøre op
mærksom på den fornuftige mulighed,
den nye regel indeholder — til fordel for
både medlemmer og Herlovianersamfundet. Reglerne for denne kontingentind
betaling stod blandt andet omtalt i Herlovianeren nr. 26, juni 1979, side 267 —
de ser enormt indviklede ud, men vor
kasserer Jan Trier og enkelte andre op
vakte bestyrelsesmedlemmer vil hurtigt
være i stand til at beregne det for hver
enkelt interesseret.

Fremgang på
2 medlemmer
Herlovianersamfunder havde ved sidste
generalforsamling 807 medlemmer — i
år har vi 809. 43 medlemmer har meldt
sig ud eller er slettet på grund af re
stance, 8 er døde — og 53 har meldt sig
ind. Mens vi i forfjor måtte notere en
tilbagegang i medlemstallet på 23 og i
fjor på 24, er tallet altså stabilt i år —
endda med en stigning på 2. Nu skal
man — som et klogt gammelt ord siger
— ikke sælge barnets skind, før det er

Status over årets fester

— Som formand turde han kalde en spa
de for en ..ph!

Udover den nævnte ekstraordinære gene
ralforsamling, som jo ikke kan siges at
have belastet samfundet voldsomt, har vi
i år gennemført en række sammenom ster af festlig art. Først og fremmest den
store fest på Herlufsholm den 23. maj
1979, hvor ialt 100 — medlemmer med
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ledsagere — havde en virkelig vellykket
aften. Først plantede vi en ny storepil,
så spiste vi middag i spisesalen — og en
delig var der dans i festsalen og hyggedrinks i forstanderlejligheden. Her vil
jeg atter en gang sige forstanderen, Aage
Wolff-Sneedorff, rektor Gert Olsen og
alle øvrige ledere på Herlufsholm en stor
tak for, at de gjorde denne aften mulig
for os.
Så holdt vi den traditionelle rusfest
den 14. september på Svea Scarlett mel
lem Tuborg Havn og Landskrona. På
grund af færgeriets ændrede sejlplan
måtte mødetidspunktet sættes til allerede
klokken 14 — og det bevirkede, at del
tagerantallet var en kende mindre end
normalt. Men turen var sjov nok — både
frem, tilbage, frem igen og tilbage igen.
For ganske nylig blev dette færgeri for
øvrigt nedlagt, så den nye bestyrelse
kommer ud for et planlægningsarbejde
med rusfesten 1980.

Trollefesten var lørdag den 12. januar
1980 her i Assurandørernes Hus — med
cand. jur. og mag. Holger Tiliisch som
overordentlig fremragende og fascineren
de Trolletaler. Årgang ’29, næstforman
dens årgang, var jubilarer — og de gjorde
stemningen endnu fornøjeligere.

For mange medlemmer — navnlig fjernt
fra Danmark — er medlemsbladet Herlovianeren nok samfundets vigtigste akti
vitet. Og her er det med stor stolthed, at
bestyrelsen kan påpege, at bladet er ud
kommet til tiden i hele perioden siden
sidste generalforsamling. Som gammel
Herlovianeren-redaktør i en periode med
svære forsinkelser kan jeg lægge den
helt ægte varme i en tak til bladets nu
værende redaktør, journalist Gregers Al
ling Møller ’72 — og også til Henrik
Bahn Petersen ’72, der redigerer personalia-stoffer. Det er jer to, der trækker
det store læs — men vid, at alle samfun
dets medlemmer glæder sig over resul
taterne.
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Tilskud til legatmidlerne
Herlovianersamfundets tredje aktivitets
form er uddeling af legater. Som det
fremgår af regnskaberne i det sidste
nummer af Herlovianeren, side 314, har
Herlovianersamfundet en legatkapital på
320.000 kroner til rådighed — hertil
kommer så en anseelig portion fra
Rouenvilles legat, der administreres af en
særskilt bestyrelse. Og i år har vi fået
yderligere et tilskud til legatmidlerne —
en testamentarisk gave fra den afdøde
sognepræst i Longelse, Niels Peter Niel
sen — på 4.500 kroner.

Det er en smuk og god skik at betæn
ke Herlovianersamfundets legater i sit
testamente — den må gerne vinde videre
udbredelse.
Men her er jeg allerede ved at nærme
mig næste punkt på dagsordenen: Kas
sererens regnskabs-beretning.

Gøye-bal
DEN 8. marts blev der holdt Gøye-bal
pb skolen. Ballet var kun for elever fra
6.—10. klasse. Specielt inviteret var for

ældrene til diplene i 9. og 10. klasse.
Festen begyndte kl. 18.30 og formede
sig efter traditionelt Trollefest-mønster

med spisning, kaffe i forstanderlejlighe
den og dans til midnat.

Dimissionen i år
Studenterne

årgang

'80

har

nu

et

stykke tid været igang med eksamen.

Deres sidste skoledag blev fejret den 7.
maj og dimissionen finder sted onsdag

den 18. juni i kirken.
Den skriftlige eksamen blev overstået

den 12.—14. og den 19. maj.

— Tak til Ernst!
Af senere punkter på dagsordenen frem
går det, at bestyrelsen i år skal ændres
ret kraftigt. Og her vil jeg allerede nu
rette en stor og varm tak til næstforman
den gennem masser af år, Ernst Schaum
burg-Müller, '29, der flytter udenlands
og derfor nedlægger sit hverv. Ernst —
hvor har det været dejligt at arbejde sam
men med dig i bestyrelsen — hvor har
du altid været veloplagt inspirerende —
vi kommer virkelig til at savne dig både
i bestyrelsens arbejde, ved møderne —
men ikke mindre ved festerne, ved fik
fak-turneringer, ved herlovianerfrokoster,
ved Trollefester — og ved rusfester.

Jeg trækker mig også tilbage som for
mand — og anbefaler varmt, at John
Richter, ’47, bliver valgt i stedet. Hvis
generalforsamlingen ønsker det, vil jeg
godt fortsætte et par år endnu som me
nigt medlem.
Jeg vil slutte min beretning med at
sige alle Herlovianersamfundets medlem
mer en varm tak for alle de gode og
sjove oplevelser, jeg har haft i mine otte
formandsår.

Den 14. juni er der translokation for
6., 7. og 8. klasse i festsalen.

Redaktion:

Journalist Gregers Alling Møller (’72)
Enøvænget 44

Tiist pr.

8381 Mundelstrup
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»... af Stifternes Slægt...«
Opgør med en fabel om Herlufsholms nyere forstandere

Af Holger Tillisch (’40)
HVIS adelskabsreglen forkastes i fremtiden, kunne man måske lade slægtskabs
reglen træde i stedet. Dermed bevares den kontinuitet i forstanderrækken, som
mange af os sætter pris på, og som næppe heller er uden betydning, skriver Holger
Tillisch (’40) i sin afsluttende bevisførelse for de fleste nyere forstanderes slægt
skab med stifterne.
Det vil selvfølgelig forudsætte, at nogen påtager sig arbejdet med at udrede
stifternes nulevende slægtninge og lave en oversigt over dem — samt, at skolen
derefter påtager sig at holde denne oversigt a jour indenfor de familier, der soger
skolen.

De to regler for
forstandervalg
Vi kan da konstatere, at det krav om,
at forstanderne skulle vælges indenfor
Birgitte Gøyes eller hendes mands slægt,
der var et af vilkårene for hendes tilbage
træden som forstander i 1567, har været
fulgt omtrent lige så konsekvent gennem
hele skolens historie, som det andet krav
til forstandernes familiemæssige status,
kravet om adelskab, der er nedfældet i
selve stiftelsesbrevet fra 1565. Det sidste
krav har dog aldrig været overtrådt, da
de to forstandere udenfor arveadelen
begge ved udnævnelsen har tilhørt den
såkaldte »rangadel«, hvis medlemmer
ifølge en endnu gældende forordning fra
1679 i alle henseender er at ligestille
med arveadelens. (De, der måtte interes
sere sig for dette spørgsmål, kan læse
derom i indledningen til Politikens For
lags håndbog fra 1973, »Danske Adels
våbener« af S. T. Achen (’40)).
Medens kravet om adelskab synes at
være fulgt bevidst op til nutiden, er det
er åbent spørgsmål, hvorvidt og hvor
længe kravet om slægtskab har været det.
Det ser ud, som om fablen om Gre
gers Juels efterfølgere har vundet tiltro
i løbet af årene 1851—1936, altså mellem
F. M. Knuth og Ernst Mokke. Det var

i begyndelsen af denne periode, anden
udgaven af Hans B. Melchiors bog ud
kom, altså under C. C. Hall, der var
eneste uomtvistelige undtagelse fra slægt
skabsreglen, og den fik åbenbart derfor
lov at passere upåtalt. Efter 1887 vidste
man nok til enhver tid, at den siddende
forstander var slægtning af stifterne;
men man kom efterhånden til at betragte
dette som en undtagelse. Selve slægt
skabsreglen, mente man, var for længst
bortfaldet.
Man synes da ikke, ved udnævnelser
af forstandere efter Hans Rosenkrantz, at
have følt sig bundet af reglen og har
måske ikke altid været klar over, at man
faktisk overholdt den. Ja, nogle af disse
forstandere har formodentlig ikke selv
vidst — eller tænkt over —, at de op
fyldte den.
At den alligevel er fulgt, er iøvrigt
ikke så mærkeligt, som det måske ser ud.
De nuværende repræsentanter for stifter
nes slægt, Åge og Bente Wolff-Sneedorff,
nedstammer fra Herluf Trolles faster i
henholdsvis fjortende og femtende led.
Det vil sige, at de teoretisk skulle have
noget i retning af 30.000 forfædre og
-mødre, der var stifternes samtidige, —
et antal, der langt overstiger datidens
samlede adelsbestand. Når blot en nogen

lunde stor del af en nulevende persons
aner falder indenfor adelen, skulle det
derfor være mærkeligt, hvis ingen af dem
hørte til nogen af de fire søskendekred
se, hvorfra stifternes forældre kom.
Slægtskabsreglen følger med andre ord
i dag mere eller mindre med adelskabs
reglen.
Det gjaldt dog ingenlunde for et par
hundrede år siden, hvor man kun var
7—8 generationer fjernet fra stifterne. Da
var anernes antal, ført tilbage til deres
tid, kun af størrelsesordenen 2—300, et
beskedent antal sammenlignet med adels
bestanden ved stifternes fødsel. Selvom
antallet af deres slægtninge under ene
vælden efterhånden blev stort nok til, at
man kunne tillade sig at være kritisk i
valget af forstandere blandt dem, var det
langt fra stort nok til at forklare, at
slægtskabsreglen faktisk blev overholdt i
denne periode, hvis den ikke fulgtes
bevidst også efter Gregers Juels tid.
Det er vel også en rimelig antagelse,
at datidens administration har gjort det
te. Hvis man havde ønsket at tilsidesætte
stifternes krav, havde man sikkert først
og fremmest overtrådt kravet om adel
skab, der må have irriteret det enevæl
dige kongedømme betydeligt mere. Men
det blev strengt overholdt.
En virkelig undersøgelse af dette
spørgsmål kræver dog selvfølgelig arkiv
studier, hvad jeg ikke har ønsket at give
mig i kast med. Men måske har en af
vore historikere lyst til at tage det op?

Hvad med fremtiden?
De fleste historiske fabler efterlader
jo et savn, når de falder, og det vil sik
kert nok også gælde fablen om Gregers
Juels efterfølgere.
Gennem henved hundrede år har vi
herlovianere levet i tryg forvisning om,
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at vore fædre for længst havde taget stil
ling til slægtskabsreglen, og bortkastet
den. Nu opdager vi, at det er os selv,
der skal tage stilling til den.
I forvejen er der vist nok en vis usik
kerhed med hensyn til adelskabsreglen,
som de fleste vel synes, tiden er løbet
fra, bl.a. fordi adelsbegrebet i dag stort
set er uden forbindelse med det, stifterne
lagde til grund for deres krav. Og spørgs
målet om kriterier for egnethed som for
stander i fremtiden kompliceres altså nu
yderligere.
Som menige herlovianere kan vi vel
ikke ønske medbestemmelse ved de nød
vendige beslutninger her; men måske
kan det være inspiration for beslutnings
tagerne, hvis vi benyttede denne situation
som anledning til at udveksle nogle syns
punkter om spørgsmålet her i bladet —

så meget mere, som vi jo kan se frem til
en tænkepause på et dusin år, før krite
rierne skal på prøve igen.
Selv vil jeg gerne lægge for ved kort
at pege på en mulighed, som slægtskabs
reglens genopdukken giver os.
Hvis adelskabsreglen forkastes i frem
tiden, kunne man måske lade slægtskabs
reglen træde i stedet. Dermed bevares
den kontinuitet i forstanderrækken, som
mange af os sætter pris på, og som næp
pe heller er uden betydning, fordi den
giver forstanderne en holdning til stillin
gen, som befordrer en betryggende for
valtning af skolens traditioner.
For det første er slægtskabsbegreber,
modsat adelsbegrebet, uændret siden stif
ternes dage, og for det andet bliver der
stadig flere slægtninge at vælge imellem,
medens adelen lige så støt går tilbage

i tal. Endnu i dag er der, som vist foran,
en vis sammenhæng mellem adelskab og
slægtskab med stifterne, og et skift fra
det første til det sidste som kriterium vil
derfor ikke være noget skarpt brud med
traditionen. Det vil gradvis gøre kredsen
af valgbare større, indtil den om et par
hundrede år vil omfatte hele landets be
folkning, sådan som det fremgår af reg
nestykket med forfædre foran.
Det vil selvfølgelig forudsætte, at no
gen påtager sig arbejdet med at udrede
stifternes nulevende slægtninge og lave
en oversigt over dem, — samt at skolen
derefter påtager sig at holde denne over
sigt a jour indenfor de familier, der
søger skolen.
Hvis nogle af læserne bar lyst at bi
drage til dette arbejde, formidler jeg
gerne kontakten mellem dem.

En dag hørte vi, hvordan en elev i 3.
klasse et par år tidligere havde været
genstand for en kollektiv afstraffelse af
sine klassekammerater, en handling som
dengang kaldtes »klassetæv«. Vi fandt,
at beretningen lød interessant, og at
fænomenet burde gennemprøves. Da vi
stod på god fod med hinanden, var det
imidlertid ikke let at udpege et offer, og
foretagendet var ved at gå i glemme
bogen, da klassens kvikke medlem en
dag løste problemet ved at meddele, at
en kammerat havde kastet et stykke
brændende papir efter ham. Nogen fare

De ser jo meget søde ud ... 1. klasse
juni 1917. Fra venstre er det P. C. Flo
rian Larsen. Fl. Thorlacius (hv. bukser),
P. Diderichsen, A. Barfred, E. Friderichsen (i hv.), H. E. Starck (i hv.), Ahlefeldt (i hv.), Chr. Kier, H. J. Schebre
(i hv.), Poul Flage (hv. bukser), G. B.
Jensen, Aa. Glente (i hv.), J. Münter,
N. E. Lawaetz (i hv.) og bordholder Erik
Boas (’17).

Klassetæv
anno 1916
Af Poul Hage (’23)
I INDLÆG i »Herlovianeren«s nr. 27
og 28 har mine to gamle klassekamme
rater Frantz Wendt og Georg Brun ind
budt til en diskussion af visse mindre
heldige sider af livet på Herlufsholm for
et par menneskealdre siden.
Denne opfordring har lokket mig ud
af busken og affødt den følgende beret
ning om en lidet flatterende episode,
som fandt sted på skolen i det herrens
år 1916. Selv den mest fanatiske »Hurraherlovianer«, der har været dipel i tiden
under og efter den første verdenskrig,
må erkende, at tonen dengang var barsk,
i hvert fald for svage og følsomme elever
i de nederste klasser.
Vi var 12 drenge, som i august 1916
blev installeret på »stalden« for at be
gynde herlovianertilværelsen i 1. klasse.
Beredvilligt søger vi at finde os tilrette
i den særegne atmosfære, som på godt
og ondt prægede livet på skolen.
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for legemsbeskadigelse eller ildsvåde har
næppe foreligget, men det formastelige
attentat blev med begær brugt som på-

F orårsbreve
»Dernedefra« - for 109 år siden

Brødrene Weber, — Frederik Lehmann og
Sophus August, — har snart gået på Skolen et år.
Det er nu foråret 1871 og det begynder at tynde
lidt ud i brevene, — selvom de får tilsendt 12 stk.
frimærker...
Brevene er redigeret af Flemming Tolstrup (’24).
(8/3) ... Til den lille Maskerade var jeg Matros jeg havde en
af Dine Skjorter paa og saa en Hue, og et Par lette Sko. Sophus
var Politibetjent, han havde forlorent Skæg og et Regnslag, Alle
sige at han var den bedste til den lille Maskerade. Vi gik om
kring til alle Lærerne hvor vi fik enten Pebbernødder eller andet.
Broen over Aaen i Nyhave er nu saa meget rambuneret at det
vil være umuligt at gjøre den istand der maa komme en ny Bro,
det ene Stykke sejler efter det anden ned af Aaen, den bliver
snart fyldt med Stene. Jeg bruger saa mange Frimærker at jeg
ikke har mere end et tilbage som der ingen Gummig er paa og
jeg vil bede Dig sende mig nogJe. ... (Frederik)
(Øst for kirken lå en bro over åen, tildels bygget på en ældre
sluse. Den nye bro, Gangbroen, blev bygget lidt sydligere.)

(14/3) ... I Mandags have jeg en temmelig god Character G?
og ikke mere, Rector sagde det var jo godt at det gik Dig saa
godt som det gjorde. Jeg har ikke ret god Tid og maa slutte
med mange Hilsner fra din hengivne Søn Frederik.

(18/3) Kjære Fader! Tak for Slipsene og Hanskerne det kom
Altsammen meget beledigt da vi skal have Consert paa Søndag

skud til at stille synderen for retten. De
11 klassekammerater forenede hvervet
som anklagere og dommere. Med de bed
ste fortilfælde fra historien fandtes en
forsvarer ikke påkrævet. Retsmødet blev
prisværdigt kort. Dommen lød på klasse
tæv.

En smuk septemberdag efter middags
bordet drog vi — med lidt kriblen i ma
ven — ud til lille sportsplads og fortsatte
ind i skeven, hvor et tæt brændenælde
krat fandtes velegnet til at være skue
plads for den planlagte afstraffelse. Vi
skar hver en tynd kæp og befalede der

(imorgen) otte Dage. Var det ikke Johans Segl der var paa
Brevet, jeg har klippet det af og givet Hans Jansen en som jeg
er Klassekammerat med det, han blev meget glad for det og det
om Onkel Lehmann havde har han ogsaa faaet det har hjulpet
lidt paa hans Samling. Kryger (U.417) er en rigtig Tyran han
ved ikke hvad han skal türanisere for, forleden tyraniserede han
mig for et 4x og i begyndelsen gjorte han det ikke uden for 3?,
saadan bliver det værre og værre jeg vilde ønske jeg kunde
komme til at læse med en som hedder Kaarsberg (D.1012 eller
1016) han er meget flittig og er i 6te Klasse, han søger netop
en og læse Extratimer med sig han tager kun 8 eller 12 sk for
en Time, og det vilde jeg gjerne for at læse med Kryger bliver
ikke til noget da han sjelden hjelper mig men kun tyranisere.
Maa jeg ikke see at komme til det? Her er nu Sapelkumpani
det er vi med i og der more vi os udmerket til alle Tider naar
vi have Tid. Jeg læser ofte nu imellem 11 og 12 og 6 og 7, for
jeg har sat mig for at jeg vil op i denne Maaned. Den daarligste
Karakter jeg har faaet endnu i denne Uge har været 3? og det
har ogsaa været den eneste daarlige. Jeg har i det forrige Brev
glemt at takke fra Oldfruen for Presenterne hun vilde selv skrive
til Moder, nu er Frøken Rasmussen igjen rask, jeg har flere
Gange seer hende ude. Er Frøken Zotslovski endnu meget syg?
Idag har jeg ikke mere at fortelle og maa slutte med mange
kjerlige Hilsner fra din hengivne Søn Frederik. — Tak for de
12 Stykker Frimærker.
(Sabelkompagniet = Si var et militært korps for de små
klasser, delt i det røde og det grønne parti og bevæbnet med
sabler af hasselkæppe.)

efter den dømte at blotte den bageste del
af legemet, hvis sarte hud endnu ikke
var tilstrækelikgt garvet af berø. ingen
med skolens hårde bænke og stole. Vi stil
lede os op i række med samme disciplin
som den, hvormed diplene i hine tider
stod i kø for at sikre sig en af de til
oversblevne fedtemadder. Efter tur til
delte vi det knælende offer et slag bagi.
Det gik retfærdigt til, alle fik lov at
træde i aktion det samme antal gange.
Hvor mange slag, det blev til, husker jeg
ikke, vor blodtørst var slukket, da de
røde striber fra de svirpende kæppe ikke
længere lod sig tælle.

Begivenheden efterlod intet gensidigt
nag. Vi fulgtes hjem til læsesalen kl.
halvto i tvangfri samtale med dramaets
hovedperson, hvis tårevædede kinder
hurtigt tørredes i udstrålingen fra den
martyrglorie, som umiskendeligt havde
sænket sig over hans lyse hoved.
Såfremt det oplagte justitsmord hos
klassens sarte sjæle har fremkaldt sam
vittighedskvaler, er disse hurtigt blevet
trængt til side. I ungdommelig uforstand
mente vi på bedste vis at have værnet
om herloviansk ånd og tradition.
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En episode i Herlufsholms historie
Af Johs. Wille
DET ER FORÅR og dermed cricket(og kegle-)tid for de større disciple på
den lærde skole. Øverste (6.) klasses tone
angivende triumvirat — »Store-Jansen«,
bersærk og mester i alle ædle hundekun
ster, samt hans to drabanter: Leifer og
Giødesen, prøver at mobilisere de for
nødne spillere til cricketspillets to hold
å elleve.

Næst frivillige fra 6. og 5. klasse
(»kronprinserne« til den øverste udøvel
se af magten (»Lystringen«)) må 4. klas
se yde et kontingent, eftersom dette spil,
hvis virkemidler er boldkast og løb, kræ
ver store og stærke drenge (ynglinge).
Spørgsmålet er nu: Skal 4. klasse, der
hidtil har undgået 6. og 5. klasses herre
dømme, tvinges til at lystre?
Det mener »Store-Jansen«, og hans
blik falder på T. V. Schwarz, der er kendt
som en ivrig og dygtig spiller; men
Schwarz gør indsigelser på 4. kl.s vegne.
Alligevel kommer spillet i gang, og
Schwarz er tilstede som iagttager, endda
muligvis som »frivillig protestant«.
Under spillet begår en mindre, tvangs
hvervet discipel en fejl, og »Store-Jan
sen« farer imod ham. Schwarz råber:
»Lad være, han har dårlige ører«. Jansen
giver desuagtet drengen en ørefigen,
hvorpå Schwarz, der tilfældigt står med
en af de hårde bolde i hånden, kaster den
mod Jansen og rammer ham på den kød
fulde del af kroppen.
Schwarz’es forudgående oprørskhed og
efterfølgende angreb på »autoriteten«
skal nu straffes. Han beordres af Jansen
til at give møde i gymnastikbygningen,
hvor 6. kl. residerer.
Schwarz nægter at lyde — og udebli
ver, hvorpå den i sin tid berømte episode
udspiller sig på »Mellemgangen til ven
stre, 1. sal« i skolebygningen, hvor de la
vere klasser har deres kamre.
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Slaget om
»Lystrepligten«
Uhørt detaljeret foreligger
her - nøjagtig 100 år efter den fascinerende beretning
om en oprørsk 4. klasses sejr
over dens samtidige 6. klasse.
Begivenheden, der p.g.a.
sit opgør med den herskende
»Lystrepligt« i årevis var sam
taleemne på Skolen, er re
konstrueret af Major Johan
nes Wille, hvis fader Wilhelm
A. Wille (’82) netop på det
tidspunkt gik i 4. klasse.
Umiddelbart efter slaget
ville ingen sladre om, hvad
der egentlig var sket. Derfor
fik Johs. Wille, der i dag er
82 år, først de mange detaljer
til at falde på plads i 1945-46
efter en omfattende brev
veksling med de implicerede.

Straks ved »Bissetid«, ca. kl. 14.15,
sker straffeaktionen.
Jansen, Leifer og Giødesen sniger sig
op ad trappen, drejer til venstre på 1. sal
og bryder »som en stormvind« ind i væ
relse nr. 10, hvor Schwarz og Fr. Knud
sen normalt opholder sig.
Overrumplingen er dog ikke total;
Schwarz var forberedt på en hævntogt
fra 6. klasses side og havde sin ven Tho
mas Segelcke hos sig. For at undgå mis
brug af »våben« havde de fjernet deres
knortekæppe — men havde glemt »mi
steltenen« i en krog.
Med ryggen til vinduet sad den ret
intetanende Frederik Knudsen med ud

syn til døren. Schwarz sad på den anden
side af bordet, med ryggen til døren —
(en taktisk ufordelagtig placering). Se
gelcke må have siddet for den ene bord
ende.
Der udspandt sig nu et håndgemæng,
hvor fordelen var på angribernes side.
Desuagtet værgede Schwarz og Segelcke
sig så drabeligt (Leifer og Giødesen var
ikke bersærker), at »partiet stod lige«*).
Jansen så sig om efter våben, fik øje på
knippelen i hjørnet, greb den og til
føjede Schwarz en dyb, åben flænge i
panden, hvorpå trekløveret trak sig hur
tigt tilbage.
Men tilbagetoget var spærret af nogle
af 4. kl.s disciple samt af Axel G. W.
Petersen fra 5. kl., ven af Schwarz og Se
gelcke.

Ifølge et øjenvidne, en »lille sinke« fra
1. kl., udviklede der sig nu på mellem
gangen (til venstre) et formidabelt bråvallaslag, i hvilket sandsynligvis Segelcke
og muligvis Schwarz har deltaget.
Det lykkedes Store-Jansen, der brølede
som en tyr — og hans to fæller at kæmpe
sig ud og hjem. Hvorvidt Jansen slap
uden skrammer, vides ikke; — een af de
tre fik ialtfald et mægtigt »blåt øje«, og
en anden (Giødesen) en »blessure« i
panden (hvilket han senere søgte at
skjule ved at ændre frisure).
Affæren vakte stor opsigt og blev
kendt over hele skolen til trods for, at
ingen af de kæmpende ville røbe sam
menhængen — og ingen opløftede nogen
klage (det ville have været mod disciple
nes æresbegreber).
Lærerne tog Schwarz’es forklaring om
en keglekugle for gode varer uagtet deres
bedre vidende.
Schwarz, der havde fået en alvorlig
hjernerystelse, måtte køres på sygehuset
for at få flængen syet sammen.
6. klasse, der i forvejen var lidet po
pulær, kunne ikke smykke sig med sej

rens palmer; »de små« gottede sig over
overfaldets faktiske fiasko: Det var ikke
lykkedes for Jansen & Co. at gennem
tvinge »lystringen« over for den store
og stærke 4. klasse, der nn for sig og
efterkommere havde tilkæmpet sig fri
hed for lystrepligt, denne hidtil håndhæ
vede, uskrevne lov om de ældste klassers
dominans over de yngre, der i større eller
mindre udstrækning måtte gøre oppas
sertjeneste for de ældre.
At hovedmanden, »Store-Jansen«, der
havde ladet sig friste til at bruge et for
håndenværende våben, ikke blev bortvist
fra skolen, skyldtes alle disciplenes hård
nakkede vægring ved at »sladre«. Derfor
har det også været så vanskeligt at kom
me tilbunds i episodens opklaring (i
1945-46).
Rektor J. Forchhammer har ikke villet
handle på blot og bar mistanke; men helt
ignorere Schwarzes talende tilstand og
den højspændte stemning kunne han
ikke. Der ymtedes om, at de tre kombat
tanter fra 6. kl. fik en uofficiel stuearrest
i den påfølgende påskeferie, men at
straffen blev maskeret under frivillig-

At Schwarz forblev på skolen var nok
en nødvendighed. Hans gode ven, lærer
Leth, skrev et forklarende og rosende
brev til hans moder. Schwarz, der forlod
skolen lidt senere i 1880, valgte militær
vejen. Allerede i november 1882 var han
sekondløjtnant, og han afsluttede sin kar
riere som oberst og chef for 5. regiment
i Vordingborg.
Hvorvidt »lystreloven« havde fået sit
grundskud, er nok tvivlsomt.
*

Johannes Wille ved en frokost for nære
venner i 1970. Id older han tale lige så
fængslende, som han i artiklen fortæller
om episoden på Skolen 18S0, må det
være en oplevelse.
hedens maske, idet vore tre helte foregav
at skulle læse til eksamen.

Personalia
Cand. jur. Steen Steincke ('67)
er fra 1. marts 1980 udnævnt til
regional manager i den danske
afdeling af Skandinavian Bank
LTD, London. Steincke har siden
1974 gjort tjeneste i Dan Danske
Banks erhvervsafdeling, som for
trinsvis varetager samarbejdet
med bankens større erhvervskun
der.
Forlaget Rosenkilde og Bagger
har
udgivet
værket
Adam
Oehlenschläger: Æstetiske skrifter
1800—1812 med indledning og
noter af professor emeritus, dr.
phil. F. J. Billeskov Jensen (’26).
Værket anmeldtes i Berlingske
Tidende den 14. april 1980.

Under overskriften »Da K. B.
pustede fnug af bordet« frem

satte seminarielektor Paul Nørreslet (’38) i Politiken den 13.
april 1980 nogle betragtninger
over den skæbne, som faget dansk
er undergået i de senere år.

Formanden for Danmarks olym
piske Komité, advokat Kurt Møl
ler (’38) kommenterede i Ber
lingske Tidende den 14. april
1980 den beslutning, som USA’s
olympiske komité har truffet om
at støtte præsident Jimmy Carter
i spørgsmålet om deltagelse i De
Olympiske Lege i Moskva. Kurt
Møller er uenig med den ameri
kanske olympiske komité, og me
ner iøvrigt, at det er usikkert, om
Sovjetunionen og de øvrige øst
lande vil være med i De Olym
piske Lege i Los Angeles i 1984.

Mange år senere — da T. V. Schwarz
var blevet fast officer — mødtes han og
»Storejansen« og blev forsonede. Der
bør derfor heller ikke af udenforstående
fældes nogen dom i sagen, selvom sym
patien er på »frihedskæmpernes« side.
Lystrepligten formede sig ofte som en
beskyttelse af »de små«, der til gengæld
gjorde deres »formyndere« små tjenester
og ofte sad hos dem på deres kamre —
en hel idyl.
Johs. Wille.

*) Udsagn i Dr. W. A. WiUe's selv
biografi af ca. 1940. (Java).

Georg C. Brun (’23) fremsatte i
et læserbrev i Berlingske Tidende
den 4. februar 1980 kommenta
rer i forbindelse med en artikel,
som avisen havde bragt den 30.
januar 1980. Artiklen, der gav
anledning til Brun's kommenta
rer, var forfattet af tidligere am
bassadør Eyvind Barteis (’34) og
omhandlede gudsbegrebet.
Ingeniør Søren Tofte (’72) fik i
radioprogrammet »Hej P3« den
13. april 1980 opfyldt et ønske
om at få bragt sangen om Joe
Hill — med Joan Baez som solist
— ud i æteren.

Baron Frederik Raben-Lavetzau
(’49) har fået udgivet bogen »En
konges dagbog. Kong Kristoffer
XI’s optegnelser 1976—1986«.
Bogen, der er en samtids- og
fremtidsroman, er udgivet af for
laget Gyldendal og anmeldtes
bl.a. i Berlingske Tidende den
18. april 1980. I en samtale med

Berlingske Tidende den 20. april
1980 fortalte Raben-Lavetzau
nærmere om grunden til, at han
har skrevet bogen.
Professor, dr. phil. Niels Thom
sen (’49) portrætteredes i Ber
lingske Tidende den 20. april
1980 i anledning af sin 50-års
fødselsdag.

I forbindelse med en generalfor
samling i Dansk Arbejdsgiverfor
enings lokalforening i Odense
diskuteredes
arbejdsløshedsdag
pengeordningen, herunder det så
kaldte
paradoksproblem.
Ar
bejdsministeriet var repræsenteret
ved kontorchef Per Kirstein
(’32).

Den 11. april 1980 bragte Ber
lingske Tidende en redegørelse
for den økonomiske situation på
Færøerne, hvor især fiskerierhver
vet har betydelige vanskeligheder.
Lagmand Atli Dam (’52) udtalte,
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at man bør gå forsigtigt til værks
ved løsning af problemerne, fordi
en drastisk nedskæring i aktivi
teterne ville kunne medføre ar
bejdsløshed, en hidtil ukendt so
cialbegivenhed på Færøerne.
Forpagter, cand. polyt. Iver
Reedtz-Thott (’42) er en engage
ret deltager i avisernes læser
brevsdebat. Eksempelvis kommen
terede Reedtz-Thott i Berlingske
Tidende den 1. februar 1980
nedslagtningen af malkekøer i ly
set af dels det høje omkostnings
niveau og dels Det Europæiske
Fællesskabs tilskudsordning ved
rørende slagtning af malkekøer.
— I dagbladet »Børsen« erklære
de Reedtz-Thott den 10. april
1980, at den vesttyske industri
koncern M.A.N.’s køb af aktie
majoriteten i B&W Diesel burde
erklæres for ugyldig. Aktiesælge
ren, Jan Bonde Nielsen, fik sam
tidig et par borgerlige ord med
på vejen. — I Berlingske Tidende
den 19. april 1980 bragte ReedtzThott direktør Knud Tholstrup
i forslag som kandidat til stats
ministerposten på baggrund af.
den for landet så alvorlige økono
miske situation.

Tidligere
generalsekretær
for
Nordisk Råd, Frantz Wendt
(’23) har til Det udenrigspoliti
ske Selska bsskriftserie udarbejdet
en analyse af »Danmark, Norden
og EF«. Det samme emne be
handlede Frantz Wendt i EF-tidsskriftet »Europa«s april 1979nummer.
Den næstøverste gejstlige i den
katolske kirke i Danmark træk
ker sig tilbage fra sit embede
som sognepræst som følge af Va
tikanets sanktioner mod den
schweiziske teolog Hans Küng.
Det drejer sig om prælat Ib An
dersen (’38), der har virket ved
Set. Ansgars kirke i København.
De nærmere omstændigheder om
kring Hans Küng-sagens indfly
delse på den danske katolske kir
ke blev beskrevet i WeewendAvisen den 23. marts 1980.

Berlingske Tidende kunne den
13. marts oplyste, at F. L. Smidthkoncernen er begyndt at tjene
penge på sit engagement i »Di
ners Club Scandinavia«. I den an
ledning
interviewedes Diners
Clubs direktør, advokat Alli Chri
stian Ejnar Reventlow-Mourier
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(’64), der bl.a. udtalte sig om
danskernes evne til at administre
re kreditkort og om firmaets mar
kedsmæssige muligheder.
Den 20. april 1980 præsenterede
medlem af Herlovianersamfundets
bestyrelse, chefredaktør, cand.
theol. Kaj Dorph-Petersen (’43)
et radikalt forandret ugeblad,
»Hjemmet«, for de danske hus
stande. Dorph gav det »nye« uge
blad nogle ord med på vejen i
forordet til et prøveeksemplar,
der omdeltes i det ganske rige.
Bladet har en »Ønskebrønd«, der
opfylder læserønsker, og i den
anledning var Dorph trådt an
på hotel d’Angleterre sammen
med en af læserne for at indtage
en middag, der ikke lod meget
tilbage at ønske.

Til festskriftet »Nær og fjern«
til professor Sven Henningsen bi
drog professor Niels Thomsen
(’49) med en afhandling »Opi
nion og udenrigspolitik belyst
ved et oprør fra midten af 1861«
og
tidligere
generalsekretær
Frantz Wendt (’23) med en un
dersøgelse af »Sikkerhedspolitiske
spørgsmål i Nordisk Råd«.
Den omdiskuterede nyreligiøse
sekt, Scientologi, sælger fra april
måned et kursus, som garanterer
deltagerne beskyttelse mod radio
aktiv bestråling i tilfælde af en
tredje verdenskrig eller et uheld
på atomkraftværket Barsebäck. I
den anledning har chefen for den
danske scientologiafdeling, pastor
Peter Jensen (’72), måttet forkla
re Politiken nærmere om, at det
ikke er forbundet med helbredsfarer at deltage i kurset, der ko
ster 6.240 kr. og betegnes som
fup af læger og farmakologer.
I lokalbladet »Hillerød Posten«
berettede lærer H. C. Jansen den
20. april 1980 om nogle af de
sandstenstavler, der er opsat på
Frederiksborg slot. På den sand
stenstavle, der sidder over porten
på Lensmandens hus, der fra
Springvandsgården fører ud til
Carusselpladsen, står: Friderich
then anden goed och from/ hans
naade gjorde thette nytthe/ Ath
hyllersholm under kronen kom/
oc herlof til Skoukloster flitthe/
MDLX. Det antages, at Herluf
Trolle har forfattet den versifi
cerede indskrift.

Under overskriften »Kommer rus
serne?« redegjorde godsejer, civil
økonom Bernt Johan Collet (’60)
i Berlingske Tidende den 19.
marts 1980 for Sovjetunionens
udenrigspolitik med aktuel bag
grund i den sovjetiske invasion i
Afhanistan. Arriklens indledende
spørgsmål besvarede Collet der
hen, at russerne kommer, hvis et
svagt og splittet NATO giver
dem mulighed derfor.

Gyldendals nye litterære tids
skrift »Chanchen« bragte i sit 1.
nummer en novelle af forfatteren
Sven Holm (’58). I 2. nummer
bragtes digte af forfatteren, stud,
arch. Jens Fink-Jensen (’76), der
iøvrigt er ansat som redaktions
sekretær på tidsskriftet.
Forfatteren Sven Holm (’58) fik
i Politiken den 17. februar 1980
bragt en kronik under overskrif
ten »Jeg hilser — altså er jeg«.
I kronikken anførte Sven Holm
bl.a., at han i denne tid for pri
vate bekendelser gerne ville be
kende, at han er hooked på hil
sener. — I samme dagblad skrev
Sven Holm den 1. februar 1980
et brev til den personkreds, der
betegnes som
»Digterscenen«.
Sven Holm udtalte i sit brev, at
sådan som Digterscenen fremstod
i en kronik, som Digterscenen
havde fået bragt, så var de på
gældende nærmest at betragte
som specialister i det folkelige.
Sådanne personer var Sven Holm
gerne fri for at have rejsende
land og rige rundt.

Næstved Tidende bragte den 11.
februar 1980 et portræt af Tobias
Ritzau (’26), hvorom der i under
visningsmæssig henseende blev
udtalt, at Ritzau har en enorm
viden, og at han forstår at for
midle den på en levende og fæn
gende måde.
Skuespilleren
Stig Hoffmeyer
(’58) fortalte om sig selv og blev
dertil portrætteret i Berlingske
Tidende den 3- april 1980. Den
aktuelle anledning var, at Hoff
meyer har fået betydelig succes i
forbindelse med sin rolle som
Edvard Munck i Steen Kaaløs
skuespil »Alfa og Omega« om
Munck's liv. Stykket er blevet op
ført på Århus Teater og har fået
meget fine anmeldelser.
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Udenrigsministeriet har den 24.
april 1980 meddelt, at et antal
medarbejdere i ministeriet pr. 1.
september 1980 udsendes. Blandt
de udvalgte er fuldmægtig Chri
stian Kønigsfeldt (’68), der ud
sendes som ambassadesekretær
ved ambassaden i Wien.

1 TV-aktuelt den 1. april 1980
portrætteredes den danske uden
rigstjeneste. Udsendelsens tilrette
lægger, Mogens Behrendt, fandt
anledning til at citere tidligere
ambassadør Eyvind Barteis (’34)
for at have udtalt, at udenrigs
tjenesten af i dag fungerer som
en eksotisk turistcentral for po
litikerne.

Bogforlæggeren Adam
Helms
(’23) har i Svenska Dagbladet
den 27. februar 1980 skrevet en
artikel om mulighederne for at
øge salget af bøger i Sverige.
Helms gør sig til talsmand for,
at man i Sverige etablerer et bog
datasystem, der gør det muligt
at få direkte information om en
forfatters samlede udgivelser.

Sognepræst Paul Zebitz Nielsen
har skrevet en artikel i Berling
ske Tidende den 3. februar 1980
i anledning af, at biskop Henrik
Christiansen har udtalt sig min
dre pænt om den tre-årige teolo
giske uddannelse. I sin opregning
af de kvalitetsbetonede sider af
den tre-årige teologuddannelse
anfører Zebitz Nielsen, at eksa
mensaflæggelse finder sted under
ledelse af professor, dr. theol.
Børge Diderichsen (’24).

Det spanske kongepar, kong Juan
Carlos og dronning Sofia, invite
rede i forbindelse med dets offi
cielle besøg i Danmark en kreds
af danske pressefolk til Fredens
borg slot den 17. marts 1980.
Blandt de inviterede var chef
redaktør Bent Thorndahl (’47)
fra dagbladet Politiken.

I udsendelsen »Gull i munn«
kl. 7.05 hver morgen) i Sveriges
riksradio, program II, fortalte
redaktør Sven Tito Achen (’40)
i dagene fra den 7. til den 12.
januar 1980 om »maktens får
ger«.

