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67. ÄRGANG NUMMER 65 MARTS 1989

Herlovianersamfundets ordinære 
GENERALFORSAMLING

finder sted torsdag den 30. marts 1989 kl. 19.30.
Stedet bliver ligesom sidste år: SDS’s Hus, Niels Hemmingsens Gade 9, 4.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab og budget
4. Valg af formand
5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleant til bestyrelsen, revisor, 
revisor-suppleant, decisor og decisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen er der fællesaften med madder og øl etc. for deltagernes egen 
regning. Herunder vil æresmedlem Fl. Tolstrup (’24) causere om : Skolen og dens folk i dette 
århundrede - dog kun frem til 1936.

Om de enkelte pktr. pä dagsordenen:
1)Som dirigent foreslår bestyrelsen Niels Pontop

pidan (’49).
4) Den nuværende formand, Thomas E. Jermiin 

(’59), er ikke på valg.
5) På valg er i år Lars Thuesen (’74) (ønsker ikke 

genvalg). Endvidere Kaj Vang-Lauridsen (’74) og 
Paul Henrik Østergård (’86), som begge kan gen
vælges.

Som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Thuesen 
foreslår bestyrelsen George Yelken(’63).

6) Flg. foreslås genvalgt: Suppleant til bestyrelsen, 
Gregers Alling Møller (’72). Revisor, Jørn Thom
sen (’31). Suppleant for rev., Philip la Cour (’75). 
Decisor, Mogens Andreassen (’29). Suppleant for 
dicisor Ebbe Christensen (’43).

DANMARKS
PÆDAGOGISKE

bibliotek
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TROLLEMORGEN 1989

I dag er det 473 år, siden Herluf Trolle 
blev født. Vi markerer altså ikke nogen 
rund årsdag. Året 1989 er ikke noget 
rundt år - det er ikke afslutningen på en 
epoke eller begyndelsen på en ny -1989 
ser for den sags skyld ud til at kunne 
blive et ganske tilfældigt år. Vi ved det 
ikke endnu.

Men een ting er sikker: Der sker en 
forrygende udvikling i samfundet om
kring os.

Det ved vi alle, fordi vi hver eneste 
dag stopfodres med informationer om, 
hvad der sker overalt i verden. Gennem 
tekst, lyd og billeder bombarderes vore 
sanser med indtryk fra nær og fjern.

Vi ved alle i dag uendeligt meget om, 
hvad der foregår omkring os. Det vil 
jeg vende tilbage til om lidt.

Men først vil jeg sige, at jeg føler mig 
beæret over at stå her i dag - 40 år efter, 
at jeg selv var discipel på skolen.

Jeg husker med glæde mange tildra
gelser fra min skoletid, bl.a., at en vis 
sovesalshører hver morgen kom ind på 
sovesalen og højt deklamerede:

»Vågner - vågner danske Helte - 
springer op og spænder bælte«. Det var 
datidens programmerede vækning og 
et signal til at tage fat på en ny dags 
udfordringer.

Og jeg kan også røbe, at jeg - tradi
tionen tro - ridsede mit navn i murvær
ket på Museumsbygningen - og jeg har 

Per Amnitzbøll (’50) holdt årets tale i 
kirken. Amnitzbøll blev premierløjt
nant af ingeniørtropperne 1958. 11963 
ansattes han i Det Danske Rengørings
selskab og i 1965 blev han major af 
reserven. Vicedirektør i ISS 1970. I 
1974 direktør, fra 1975 adm. direktør 
i A/S De Forenede Vagtselskaber. Di
rektør i A/S Securitas 1975, adm. di
rektør 1977-80. Fra 1981 adm. direk
tør for KTAS. Præsident for Forsvars
brodrene fra 1983.

forvisset mig om, at det stadig kan læ
ses.

Sådan en tradition opstår vel, fordi 
vi alle har lyst til at skrive en lille »fod
note« i skolens »historiebog« og sætte 
vores »fingeraftryk« på stedet her.

Som tidligere discipel kan jeg heller 
ikke undgå at fornemme historiens vin
gesus, når jeg befinder mig i disse byg
ninger. Herluf Trolle nåede-som I sik
kert ved - aldrig selv at se denne skole i 
funktion. Han døde - på land - af sine 
sår, som han pådrog sig i søslaget ved 
Fehmern for 423 år siden. Kun knap en 
uge før skolens officielle stiftelsesdag, 
den 26. maj 1565.

Han og hans hustru Birgitte Gøye 
skænkede deres tidligere krongods og 
herregård til skolebrug. Efter hans død 
var hun en kort tid forstander her, men 
overlod hurtigt styringen til andre - ef
ter at have udarbejdet en slags grund
lov for Herlufsholm.

Derved blev Herlufsholm et monu
ment over deres tanker og holdninger. 
Temaer, som derved blev kommunike
ret op gennem tiden. Og det er netop 
fascinerende for mig i mit job som leder 
af en kommunikationsvirksomhed, at 
man så mange år efter ved så meget om 
så fjern en tid.

Man kender i detaljer kommunika
tionen mellem flådechefen Herluf 
Trolle på det gode admiralskib »Fortu

na« og kongen. Man kan læse om deres 
taktik, proviantering, om glæder og 
problemer om bord på flådeenheder, 
som lå i beredskab mod den ventede 
fjende i Øresund. Det var svenskerne. 
Dengang.

Men der blev ikke kun skrevet histo
rie - i øvrigt en interesse, Herluf Trolle 
lagde mange kræfter i. Man havde også 
behov for kommunikation i dagligda
gen. Men man var henvist til at skrive 
breve til hinanden.

Prøv at forestillejer Herlufsholm på 
den tid - med skolemesteren, skriveren, 
hørerne - og klokkeren, som vartede op 
ved bordene, stillede klokken og redte 
drengenes senge.

Der var 42 disciple, som fik fri kost 
og undervisning, og desuden skulle de 
have varme, blæk og papir gratis. De 
elever vidste selvfølgelig en lille smule 
om, hvad der skete i datidens samfund 
uden for skolen. Men sammenlign dem 
med jer selv i dag:

I ved betydeligt mere om nutiden, 
end datidens disciple vidste om deres 
samtid. Jeres verdensbillede er påvir
ket af de moderne kommunikations
midler. Det er ikke sikkert, at der sker 
væsentlig flere tildragelser i dag, end 
der skete den gang. Men nu kommer de 
alle til vor kundskab.

Vi får døgnet rundt nye oplysninger 
om hændelser og begivenheder, og om 
hvordan verden er skruet sammen. Vor 
viden om kultursammenhænge i andre 
dele af verden udvides løbende, og vore 
holdninger til u-landene, til flygtninge
situationen og vor medmenneskelige 
forståelse påvirkes dagligt.

Tænk på, hvordan vi ved hjælp af 
moderne teknologi er tilskuere på før
ste række til, hvordan der forskes i det 
ydre rum ved besøg på fremmede pla
neter. Vi er vidner til, hvad der sker på 
skuepladserne for politiske kriser, kri
ge, men også til udviklingen i afspæn
dingen mellem Øst og Vest. Vi får vor 
viden ved hjælp af både billede og lyd. 
Afstande er ikke længere nogen hin
dring og skaber ingen forsinkelse af den 
information, som vi hver dag får på 
tværs af grænser og sprogbarrierer.

Man kan undre sig over, at nogen 
kan frygte for, at et EF-medlemskab 
skulle kunne ødelægge vor danske kul
tur. Jamen, vi har jo netop altid været 
importør af kultur udefra, og de kultur
påvirkninger, vi har modtaget udefra, 
kombineret med de traditioner, som er 
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skabt af gode danske kvinder og mænd, 
heriblandt Birgitte Gøye og Herluf 
Trolle, er vel netop et udtryk for en 
dansk identitet, som vi kan være stolte 
af, vel vidende at også en kultur udvik
ler sig løbende. Men lad mig kort vende 
tilbage til kommunikationens udvik
ling.

Selv om Gutenberg allerede i 1444 
gjorde det teknisk muligt, var masse
fremstilling af skrifter fortsat bekoste
ligt og besværlig mange år frem. Kong 
Christian IV oprettede ganske vist et 
dansk postvæsen. Men brevene var 
selvfølgelig lang tid undervejs med hest 
eller vogn.

Derfor arbejdede man på at kunne 
løsgøre transmissionen af en meddelel
se fra selve den tidskrævende fysiske 
transport. Den udvikling omfattede 
først den optiske telegraf, senere H.C. 
Ørsteds opdagelse af, at elektromagne
tismen kunne bruges til at skabe tele
grafi. Den canadiske ørelæge Graham 
Bell præsenterede 50 år efter den første 
telefon, og lige før år 1900 kunne en ita
liensk fysiker sende en telegrafisk med
delelse - helt uden kabel. Den trådløse 
tid var begyndt.

Aviserne dukkede først op omkring 
1900-tallet og fik senere sammen med 
radio og TV i henholdsvis 30’erne og 
50’erne stor betydning i kommunikati
onsprocessen. Og jeg havde nær sagt: 
Resten kender I...

Men sådan er det jo ikke fat. Det gør 
ingen. Udviklingen går ufattelig hur
tigt. Forestil jer en ret nær fremtid, når 
hver person har sin egen trådløse »kom
munikationsenhed« på håndleddet. Jeg 
vil ikke kalde den en mobiltelefon, for 
den kan en hel masse mere.

Man forsyner selv det »intelligente« 
telenet med oplysning om, hvor man er: 
På Herlufsholm eller i Tokyo. Man kan 
kalde systemet en personlig terminal, 
fordi opkald til ens personlige nummer 
altid vil nå en, uanset hvor man er på 
kloden. Nettet og satellitterne sørger 
for, at forbindelsen etableres.

Det indebærer naturligvis, at vi alle 
skal have vort eget internationale per
sonnummer - og det bliver givetvis på 
langt flere cifre end det 6-cifrede per
sonnummer (I husker, det var 14 15 16, 
som Herluf Trolle blev tildelt sidste år 
fra denne talerstol) i øvrigt 25 år senere 
end vi andre.

Den personlige terminal er så stor 
som et velvoksent herreur, har en data- 

og TV-skærm og rummer cn minicom
puter, så den kan anvendes i forbindel
se med både telenettet og alverdens da
tabaser.

Man er altså i kontakt med hele klo
den fra sin bærbare enhed. Kun fantasi
en sætter grænserne. I en sådan verden 
må vi forestille os, at også uddannelses
mønstret ændrer sig. Vi vil opleve, at 
der opbygges meget store EDB-hukom- 
melser, og man må forestille sig, at ad
gangen til denne store datakraft vil æn
dre kravene til, hvad vi forventes at 
have af paratviden i vore hjerner.

Det, vi skal kunne i fremtiden, er i 
højere grad at kunne søge viden. Vi vil 
opleve uddannelser, som i høj grad vil 
ske ved hjælp af skærmterminaler og 
elektronisk kommunikation.

Spørgsmålet om, hvorvidt en opgave 
er afleveret til tiden, vil ikke fremover 
kunne gøres til genstand for diskussion. 
Afleveringstidspunktet registreres 
fremover med millisekunders nøjagtig
hed i hørernes elektroniske postkasse.

I de forsøg, der i disse år gøres med 
elektronisk distancearbejde, kommer 
det tydeligere og tydeligere frem, at en 
arbejdsplads er andet og mere end en 
ramme om en given arbejdsfunktion; 
den er også et socialt ståsted for de 
medarbejdere, der har valgt at være 
der.

På samme måde skolen og vel i end
nu højere grad kostskolen. Uagtet hvor
dan uddannelsesstrukturen vil udvikle 
sig, og uddannelsens indhold vil blive 
opdateret, bør det nok overvejes, om 
kommunikation ikke burde blive et 
selvstændigt fag, både på denne skole 
og i mere erhvervsorienterede uddan
nelser.

Vi skaber i dag kontakt mellem men
nesker - hørligt gennem telefonerne, 
men i stigende omfang også ved trans
mission af store mængder data, som 
slutteligt fremstår som tal, bogstaver, 
farver og billeder. Alle disse elektroni
ske opfindelser var naturligvis ikke til 
rådighed for Herluf Trolle.

Vi har ikke haft ham på skærmen, 
har ikke hørt hans radiotelefon-kom
munikation med de andre af flådens 
skibe og har ikke lagret hans elektroni
ske post. Men med oprettelsen af denne 
skole sendte han et signal ud i samtiden 
og eftertiden. Et budskab, som vi stadig 
kan fornemme og lytte til, når vi ople
ver skolen og dens ånd.

Det kalder jeg effektiv kommunika

tion, når man kan sende et sådant bud
skab 423 år frem i tiden, og intet tyder 
på, at budskabet ikke vil kunne bæres 
videre til kommende generationer. 
Tværtimod - når man ser den fysiske 
udvikling, skolen har gennemgået de 
sidste 40 år, kan det ikke undgå at gøre 
en stolt af at være gammel herloviancr.

1 den forbindelse vil jeg minde om, 
at denne skoles motto: Ikke for skolen, 
men for livet, er stadigt og i stigende 
grad gyldigt, uagtet en stærk teknolo
gisk udvikling.

En af de konklusioner, vi kan drage 
af denne eksplosive udvikling, må være, 
at informationer og viden er magt, men 
kun kommunikation giver indflydelse 
på fremtiden og på omverdenen.

Men man kan som bekendt ikke på
virke historien med tilbagevirkende 
kraft, al den stund det eneste, der kan 
gå tilbage i tiden, er tanken og reflek- 
tionen, men også det er nyttigt i en for
anderlig verden. - Nyttigt, fordi det at 
stoppe op en gang imellem - at kaste et 
blik tilbage - at gøre status - at sætte vor 
nuværende situation ind i et historisk 
perspektiv kan være med til at fasthol
de også de menneskelige værdier, som 
vor kulturarv bygger på.

Derfor vil vi, når vi om lidt passerer 
Birgitte Gøyes og Herluf Trolles sarko
fager, lade vore tanker og reflektioner 
gå tilbage til en tid, der var så forskellig 
fra vor egen, og sende dem en tak for 
denne skole. □

HERLOVIANEREN
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Herlovianersamfundets 
Trolle-Rus-Fest 1989
Af Niels Heegaard (’78)

Aldersmæssigt var der nok så meget 
Rusfest som Trollefest over årets store 
herlovianske fest, idet mere end halvde
len af de 111 fremmødte var 80’er år
gange. Flere stod indtil i sidste øjeblik i 
kø på en til formålet oprettet venteliste, 
og der kunne faktisk ikke presses flere 
ind i restauranten på Kajplads 114 - 
Restaurant Færgen Sjælland, der nu 
efter mange års pendulering i bæltet til
bringer sit otium som »party-skib« fast 
forankret ved Langebro.

At være på et skib til Herlovianerfest 
fremkaldte utvivlsomt hos mange erin
dringer om de berømte og særdeles for
nøjelige nu hedengangne flydende rus
fester på Øresund. Denne aften forløb 
også i højt humør, men vi forblev dog - 
de fleste af os i hvert tilfælde - landfaste 
hele natten.

Restauranten - hvor den hyggelige 
lidt gammeldags indretning ikke er 
stort anderledes, end da skuden sejlede, 
men hvor køkkenet til held for os be
stemt ikke lignede datidens »færgekøk
ken« - udgjorde en fin ramme om fest
lighederne.

Efter ude på det opvarmede dæk at 
have indtaget to slags signalfarvede og 
mærkværdigt smagende velkomst
drinks gik vi ind til en særdeles velsma
gende og festlig middag.

Herlovianersamfundets formand, 
Thomas Jermiin, bød velkommen - spe
cielt til vort ældste tilstedeværende 
æresmedlem, Flemming Tholstrup 
(’24), de fremmødte jubilarer fra år
gangene ’23, ’28 og ’38, til aftenens 
festtaler, Bernt Johan Collet (’60) og 
naturligvis til de yngste af Samfundets 
gæster - russerne, der jo var mødt op i 
stort tal. Desværre var Skolen ikke re
præsenteret, da festen foregik på selve 
dagen. Mange havde imidlertid været 
dernede den tidlige Trolle-morgen og 
kunne berette om en propfyldt kirke og 
en traditionel afvikling af begivenhe
den.

Middagen var, som nævnt, yderst 
spiselig og blev garneret med en række 
gode taler. Bernt Johan Collet lagde ud 
med festtalen, hvori han muntert frem- 
lagde dansk/svenske begivenheder fra 
Herluf Trolles tid. Talen var en »by 
heart« tale, hvorfor den fulde ordlyd 

desværre for læserne ikke kan bringes 
her i bladet.

Dernæst havde Jan Trier (’58), Her
lovianersamfundets kasserer, en del 
både opmuntrende og formanende ord 
til russerne - samt naturligvis tillige en 
opfordring til ikke blot at nyde men 
også yde en aktiv indsats i Samfundet 
til glæde for os alle.

Så holdt Jørgen Engberg (’28), der 
havde meldt sig næsten frivilligt, en 
særdeles elegant tale på jubilarernes 
vegne. Han imponerede alle ved efter 
hukommelsen at citere en lang række 
sjove vers begået af Leschly (’24) om 
livet på Skolen - herunder om »Herluf- 
holms herlige hørere«. Det kom endvi
dere frem, at Trollemorgens fane
march ikke er nogen gammel tradition, 
idet den ikke eksisterede i Engbergs 
skoletid.

Næste traditionelle taler, der var ble
vet student fra Herlufsholm 60 år efter 
Jørgen Engberg, var Ivan Waltenburg. 
Han afsluttede talerækken med at for
mulere russernes tak for festen.

Undervejs havde vi også fornøjelsen 
af at afsynge N.V. Dorph’s (nej, ikke 
den anden nok som bekendte Dorph) - 
»I munkenes tid« fra 1908. Heri hedder 
det blandt andet: »Monstro piger og hid 
drage skal? I vor tid ej det sker, og jeg 
tror, ærlig talt, at det vil vare længe«. 
Og en rum tid tog det da også, inden 
N. V. Dorph’s spørgsmål kunne besva
res bekræftende.

Efter at formanden, som også var af
tenens toastmaster, havde takket af, 
indtog vi færgens agtersalon, der lagde 
rum til bar og dansesalon. Her fortsatte 
festen med dans til levende musik den 
første times tid, herefter Les Lanciers 
og anden dans med stor entusiasme til 
ud på de små timer, hvor festens yngre 
deltagere forlod damperen for at lade 
sig forlyste videre ude i det københavn
ske natteliv. □

Lejlighed søges
Undertegnede søger en to-personers lej
lighed, gerne i det indre København, 
fra august/september ’89. Alle mulig
heder (også fremlejning) eller kontak
ter vil blive modtaget med stor glæde.

Peter Treschow
Torbenfeldt Gods 
4440 Mørkøv

Klassetæv anno 1919
Af M. Winge (’26)

1 Tolstrups udmærkede beskrivelse af 
dagligdagen på Herlufsholm skriver 
han: »der var meget at lære for en nyan
kommen dreng, såvel skrevne som 
uskrevne love - undertiden slående be
læring«. Dette får mig til at tænke på 
en episode fra min første tid på skolen i 
efteråret 1919.

Vi var 13 nye unger i første klasse, 
som blev modtaget af tre oversiddere, 
hvoraf navnlig den ene (K. L.) i den før
ste tid optrådte med stor autoritet og 
belærte os om, hvordan man skulle for
holde sig, og hvad man risikerede, hvis 
man forsyndede sig mod god skik og 
orden.

Da vi havde været nogle måneder på 
skolen, blev en af de nye unger (R. J.) 
afsløret i noget så frygteligt som at tisse 
i den zinkrende, der fandtes langs bor
dene på vaskesalen.

Stor opstandelse! Dette var en alvor
lig forsyndelse mod almenvellet, og jeg 
mener bestemt, at det var K. L., der 
dekreterede, at det måtte sones med 
klassetæv.

Næste dag drog hele klassen ud i sko
ven bag »Lille sportsplads«, hvor der 
var fremskaffet en til formålet egnet 
kæp. Synderen bøjede sig i bogstavelig
ste forstand for dommen og stillede sig 
med bagdelen i vejret, hvorpå vi en ef
ter en trådte frem og tildelte ham to rap 
med kæppen.

Hvor hårdt vi slog, er det svært at 
sige noget om så mange år efter, men 
helt blidt har det ikke været, for jeg kan 
huske, at en af kammeraterne blev be
brejdet, at han ikke gik til sagen med 
den fornødne entusiasme.

Offeret gav ikke et kny fra sig, men 
der løb vistnok et par tårer, da han ret
tede sig op, og vi alle traskede tilbage 
til skolen.

Jeg mener ikke, at episoden nogen
sinde senere blev omtalt, og noget dybt 
nag kan den ikke have efterladt hos of
feret. Han, deret årstid efter studenter
eksamen drog til udlandet, undlod al
drig at besøge Herlufsholm, når han 
var i Danmark, og lige til sin død beva
rede han kontakten med nogle af sine 
gamle klassekammerater. □
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Smult vande laver Ringe
Tekst og tegning: Mogens Andreassen (’29)

Efter hukommelsen: 
Overlærer 
Christian Jerntoft 
(1858-1931)

Når det er 60 år, siden man forlod Her
lufsholm -jeg tilhører årgang ’29-er det 
kun sjældent, der tænkes på skolen. Det 
begynder at knibe med hukommelsen.

Når man så læser Flemming Tolst- 
rups sidste værk om skolen fra 1887- 
1936: »I smult Vande«, begynder man 
igen at tænke på det dernede. Efter
hånden frisker hukommelsen op, mens 
man læser Tolstrups strålende bog. Fle
re og flere ting dukker op og trænger sig 
på.

For mit vedkommende er det navnlig 
det, der er skrevet om de gamle hørere, 
herunder specielt om Jerntoft, Ballo
nen, som min årgang havde dels i gym
nastik og dels i latin. Vi var det sidste 
hold, han førte op til studentereksa
men. Vi havde et væld af historier sam
men med ham. Mange af dem kendes 
kun af en mindre skare, men mange af 
dem har almen gyldighed, og kan må
ske derfor tåle at blive frisket op.

Vi nød timerne med Ballonen. De 
begyndte næsten altid med 10-15 mi
nutters almen snak, mens han rensede 
sine negle med en stor foldekniv.

Vi skulle sætte ham igang for at få en 
almen snak. »Har overlæreren nogen
sinde skudt en tyr?« »Nej, men jeg har 
skudt en gal ko. Det er meget værre. 
Det var en af forpagter Hertz’ køer, 

som pludselig blev tosset, og han kom 
og bad om hjælp. Nu skal man især pas
se på uvane køer, ligesom på andre 
kvindfolk. Når man skal skyde dem, 
skal man lade dem komme helt tæt ind 
til sig, og det kræver åndsstyrke. Så 
lægger man an, og så: Fyr, så skal kug
len gerne sidde lige i bladet - ellers er 
man færdig. Jeg ramte den naturligvis. 
Den var »tot« med det samme».

»Mener overlæreren, at vi kan kom
me på sportspladsen i eftermiddag i 
gymnastiktimen?« »Ja, det kan I vist 
godt. Vi kan stille et kricket-hold op. 
Men jeg vil ikke have, at I fjoller rundt 
på tennisbanerne. Lawn-tennis er ikke 
rigtig sport. Det er et spil for millio
nærer og kvinder«.

Så gik vi over til dagens latin-text. 
»Må jeg låne din bog Andris?« Vi hav
de allesammen skrevet tykt med over
sættelsesord over textens latinske ord, 
og det var vigtigt at skjule dette. »Ja, 
men jeg har ikke min bog med i dag«. 
»Må jeg så låne Din Thorsen?« Thorsen 
var døbt Thorsen af Ballonen. Thorsen 
hedder Svend Ottesen. Han sad ved si
den af mig. Han var en snarrådig 
mand. »Ja, men så har vi jo ingen bog 
at se i«. - Nåh, nej«, derpå tog Ballonen 
en bog fra en tredie mand, som også 
havde skrevet tykt over med oversæt

telser, og som fik en overhaling herfor.
Det var en fast regel, at vi ca. 10 mi

nutter før timen ringede ud, begyndte 
at skramle med bøgerne. »Er det ringet 
eller har det ringet?« sagde Ballonen, 
hvis hørelse ikke var den allerbedste, og 
imens forlod vi klassen, og var de første 
til at sikre os en nimad.

Da vi skulle op til studenterexamen, 
mødte Ballonen i stribede benklæder og 
sort diplomatfrakke. Vi var hans sidste 
hold. Han skulle forlade skolen sam
men med os. Jeg tror, det var medvir
kende til, at han omfattede os med en 
særlig interesse, som var gensidig.

Som censor ved examen havde han 
fået en af sine gamle elever på Herlufs
holm, som han også havde ført op til 
examen i latin: Hans Jørgen Helms 
(’08), og som nu var lektor på skolen.

De spillede meget fint sammen un
der examinationen. Helms huskede alle 
Ballonens regler og mærkværdigheder. 
»Må jeg spørge examinanten -«, sagde 
Helms. »Hvad er ibis?« Det var let at 
besvare, det havde Ballonen nævnt 
utallige gange. »Ja, foruden at være en 
fugl i Ægypten, så er ibis anden person 
futurum«. »Hvad hører una og cum?« - 
»Sammen«.

»Hvad betyder res?«. »Res betyder 
alt muligt undtagen en støvleknægt«.

Vi klarede studenterexamen i latin 
meget fint. Det eneste, der bedrøvede 
Ballonen, var, at hans nok bedste elev i 
de latinske historier, Schaumburg, ikke 
vidste om fore er et adverbium. »Der 
har du skuffet mig«, sagde Ballonen, da 
de kom ud med karakteren. »Du har 
kun fået ug—«.

Da vi var blevet studenter aflagde 
Poul Hjermind og jeg en dag Ballonen 
en visit i hans hjem. Poul Hjermind hed 
dengang Poul Nielsen, men Ballonen 
benævnte ham altid P. Nielsen. Hver 
gang noget vanskeligt latin skulle for
klares, og vi andre ikke kunne, måtte 
Ballonen trække P. Nielsen frem. Han 
kunne altid klare det.

En gang mødte Ballonen P. Nielsens 
mor ved et selskab i Næstved. »Jeg vil 
gerne hilse på overlæreren«, sagde hun. 
»Jeg er mor til Poul Nielsen, som De 
underviser i latin«. »Poul Nielsen? - Jeg 
kender ingen Poul Nielsen, som jeg un
derviser i latin. Det kan ikke være rig
tigt«. »Joh« , svarede Hjerminds mor, 
»vi har lige fået et vidnesbyrd om ham. 
Her skriver De til vor glæde, at »P. 
Nielsen er særdeles dygtig til latin, men 
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Personalia
1917
Fhv. dommer Kristian Jensen fyld
te 90 år den 14. januar 1989. Kristi
an Jensen blev i 1923 cand.jur., og 
efter en årrække som sagførerfuld
mægtig og dommerfuldmægtig i 
Frederiksberg Birk, udnævntes han 
til dommer i Maribo, et embede 
han varetog indtil 1969. Kristian 
Jensen har bl.a. været formand for 
landvæsenskommissionen for Mari
bo Amt og gennem en lang årrække 
medlem af Polioforeningens repræ
sentantskab.

1923
Frantz Wendt har til det af den bri
tiske Pergamon Press udgivne værk 
»World Encyclopedia of Peace« bi
draget med artikler om Nordisk 
Råd. nordisk politisk samarbejde 
samt nordiske sikkerhedsproble
mer.

1924
Professor Flemming Tolstrup var 
den 17. november 1988 i audiens 
hos Hendes Majestæt Dronningen 
for at overrække sin bog »Smult 
Vande«.

1926
Generallæge Mogens Winge har i 
Foreningen af Danske Medicinal
foreningers blad »Medicinsk Fo
rum«, Aug.nr. 1988, skrevet en arti

kel om sanitetstjenesten under Kø
benhavns bombardement 1807. 
Der redegøres indgående for de 
omfattende forberedende foran
staltninger og for mange personers 
fremhævelsesværdige indsats, da 
det gik løs. Tabene af menneskeliv 
var alligevel store: »Mænd, mest 
militære og medlemmer af borger
væbningen 791, hustruer, enker og 
tjenestepiger 160, børn 77, ialt 
1.028«. - Generallæge Winge er 
endvidere medforfatter til værket 
»Linieskibet Holstein 1772-18l 4«.

1928
Tidligere mangeårige lektor ved 
Rungsted Statsskole, cand.mag. 
Germund Gyring, er den 27. januar 
1989 afgået ved døden. Germund 
Gyring, der stammede fra Nykø
bing Mors, tog i 1938 skoleembeds
eksamen i fagene gymnastik og geo
grafi.

Læge Poul Winther er i november 
måned 1988 afgået ved døden. Poul 
Winther gjorde tjeneste ved flere 
psykiatriske hospitaler, bl.a. i Vor
dingborg, og i mange år drev han 
praksis i Dalum på Fyn.

1933
Fhv. rektor Henrik Hertig modtog 
ved en festaften på Lolland-Falsters 

Kunstmuseum den I. december 
1988 Storstrømsamtets Kunstpris 
for sin mangeårige indsats for 
kunstsamlingen i Maribo.

1937
Direktør Claus Gustav Kähler 
fyldte 70 år den 8. december 1988, 
og blev i den anledning portrætteret 
i bl.a. Bcrlingske Tidende.

1943
Verdensnaturfondens blad »Leven
de Natur« indeholder i december 
1988-nummeret en artikel af æres
medlem Kaj Dorph-Petersen. Han 
er foruden at være chefredaktør af 
»Hjemmet« konsulent for »Levende 
Natur«. »Dorph« begrunder, at han 
er medlem af VNF: - Det er bare 
ikke rigtigt nok, siger han. »Vi må 
svine lidt mindre, handle og bruge 
med lidt større omtanke og rydde 
lidt mere op efter os. Det generer 
egentlig ikke spor - og så er det be
gyndelsen til både at rense kloden 
og samvittigheden«.

1944
Jorgen Knudsen har af sit planlagte 
firebinds-værk om Georg Brandes 
udsendt 2. bind, omfattende Bran
des’ år i Berlin 1877-81. Dagbladet 
Politiken beretter i den anledning 
om ham og hans forfatterskab i sit 
»Dagens Portræt« den 15. januar 
1989.

1945
Ved audiens den 17. november 
1988 takkede auditør Hans Jørgen 
Agger Hendes Majestæt Dronnin

gen for udnævnelse til souschef i 
Auditørkorpset.

1947
Overlæge, dr.med. Knud Jørgen 
Alling Moller fyldte den 10. januar 
1989 60 år, og blev bl.a. portrætte
ret i Bcrlingske Tidende.

1950
Bcrlingske Tidende bragte den I0. 
januar 1989 under rubrikken »Fem 
skarpe« 5 spørgsmål til KTAS- 
direktør Per Amnitzbøll samt den
nes svar. Det fremgik, at selskabets 
nye budget indeholder en besparel
se på 67 mill. kr. I år skal medar
bejdernes antal - ligesom i fjor - re
duceres med 300. Det stiller krav 
om øget produktivitet og rationali
sering. Der investeres to mia kr. år
ligt i ny teknologi. Automatiserin
gen af telefoncentralerne betød 
over en årrække en reduktion på 
5.000 medarbejdere. EDB har væ
ret den betydeligste faktor på tek
nologi-området. Servicebutikkerne 
har reduceret kørsler til og service 
hos abonnenterne.

1952
At li Dam er efter det på Færøerne 
nyligt afholdte valg afgået fra po
sten som lagmand, dvs. chef for øer
nes Landsstyre.
Jens Hogel er af I lendes Majestæt 
Dronningen udnævnt til honorær 
konsul i Edinburgh-Leith pr. 6. juli 
1988. Udnævnelsen blev den 8. no
vember 1988 approberet af Hendes 
Majestæt Dronning Elizabeth II.

Til chefsekretær Aase Randstoft
c/o Kryolitselskabet ØRESUND A/S
Strandboulevarden 84, 2100 København 0

Undertegnede medlem af HERLOVIANERSAMFUNDET melder adresseforandring således:

Navn:........................................................................Stilling:................................................Årgang:........................

Tidligere adresse:...................................................................................................................Telefon:........................

Fremtidige adresse:................................................................................................................Telefon:.......................
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(Skriv venligst tydeligt, maskin-eller blokskrift)

Telefonisk melding undtagelsesvis: 01 26 66 40, privat 01 19 12 29
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Reserveret postvæsenet:

1954
Godsejer Jon Henrik Krabbe ind
træder som det ene af de seks besty
relsesmedlemmer i den fusionerede 
crhvcrvskonccrn Danisco.

1960
Statstidende bekendtgjorde den 5. 
januar 19X9. at godsejer, civiløko
nom Bernt Johan Collet, komman
dør af Dannebrogsordenen, er ud
nævnt til hofjægermester fra den I. 
januar 1989 at regne.

1975
Kristian Kirkegaard har siden sep
tember 1987 arbejdet i Scantradc 
Gruppen på dens kontor i Madrid. 
Gruppen beskæftiger sig med tra
ding, repræsentation og konsulent
arbejde i Irland. Danmark og Spa
nien.

Seneste nyt: F. J. Billeskov Jansen (’26) har modtaget medaljen Ingenio et Årti.

Fuglelivet ved Herlufsholm
Lorenz Ferdinand’s artikel om fuglelivet ved Herlufsholm skulle have været afslut
tet i dette nr. Artiklen var også færdig, da der indkom 150 sider med notater fra 
Jens Normann Jørgensen (’70). De skal indarbejdes i Ferdinands artikel, hvorfor 
denne bringes senere.

1979
Ivan Reedtz-Thott. Michael Sand
ager Jeppesen og Claes Blomqvist 
sluttede som nr. 100 i det berømte 
Paris-Dakar løb med feltets eneste 
Volvo. Dermed har de opnået det 
mål, der var sat inden starten: At 
blive det første danske hold, der 
gennemførte det hårde løb. Den 
dansk/svenske trio brugte I I2 ti
mer 46 minutter og 52 sekunder på 
de I 1.000 km.

1982
Kronprins Frederik har udpeget 
premierløjtnant Morten Floe Hen
riksen til at være sin ledsager i for
bindelse med, at Kronprinsen i før
ste halvår 1989 skal følge arbejds
gangen på Robert Mondavis vin
gård i Napa Valley, Californien.
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