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62. ÅRGANG NUMMER 46 MAJ 1984

Vi skal ned og se 
udgravningerne til 
B.G.-gården 26. maj 
- tag med derned
Af Gregers Møller (’72)
Lørdag den 26. maj afgår x-antal bus
ser med x-antal forventningsfulde 
gamle herlovianere fra Østerport Sta
tion: De skal på en heldagsudflugt til 
Sydsjælland, der kulminerer med et 
besøg på Herlufsholm, hvor vi skal se 
de første udgravninger til det nye pi
gekollegium, Birgitte Gøye-gården. 
Bagefter har Heis med sædvanlig stor 
gæstfrihed lovet at vise os rundt i de 

mange nye bygninger - og de restaure
rede gamle - og afslutningsvis byde os 
på en forfriskning i rektorhaven.

Det hele starter lørdag morgen kl. 
9.45 med afgang fra Østbanegade lige 
ved Østerport Station. Herfra kører vi 
først til Holmegårds Glasværk, hvor 
driftsleder Mogens Schlüter (’37) har 
lovet at give os en specialrundvisning. 
Dernæst kører vi videre til restaurant 
»Gulerodshuset«, hvor vi vil spise fro

kost sammen, og så først går turen til 
skolen, hvor vi regner med at være 
fremme ved 15-tiden.

Hjemkomsten til Østerport Station 
ventes at blive ved 17.30-18-tiden.

Tilbage er der kun at sige: Ring din 
tilmelding NU - og senest torsdag den 
17. maj - til Connie Ulstrand på tele
fon (01 ) 14 32 36.

Vel mødt!

DANu.
PÆDAGCtl KE 

BIBLIOTEK
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Midt i billedet ser man ude i horison
ten Pestlundens karakteristiske pro
fil. Sven Tito Achen (’40) er gennem 
V J. Brøndegaards værk, »Folk og 

fltra« kommet frem til den nok mest 
sandsynlige forklaring på lundens 
lidt uhyggelige navn: Døde kreaturer 
fra en husdyrpest er begravet på ste
det, der siden er blevet plantet til med 
træer. Billedet indgår også i Sven 
Tito Achens jubilæumsbog om skolen 
fra 1965.

Deraf kommer 
navnet på 
»Pestlunden«
»Pestlunden« er jo navnet på den 
giuppe af store træer som ligger (lå?) 
frit på marken, nord for Gravlunden og
S agelsebanen, på den ene led, og på 
den anden: mellem Fævejen og Susåen. 
Man sagde, den havde sit navn, fordi 
de døde efter en pestepidemi i middel
alderen var blevet begravet her.

Det kunne måske være rigtigt, men 
de træer som »lunden« bestod af, kunne 
i alle fald ikke være de oprindelige. I 
min tid, 1930’erne, var de næppe mere 
end højst ca. 200 år gamle.

Der er imidlertid en anden forkla
ring, som kan få navnet og overleverin
gen og træernes alder til at passe for
nuftigt sammen. I sit vidunderlige uud
tømmeligt fængslende værk »Folk og 
flora. Dansk etnobotanik« 1-4 (1978- 
80) fortæller V. J. Brøndegaard, bind 3 
p. 62, at der landet over er flere lokali
teter ved navn »Pestlunden« eller lig
nende, og at de stammer, ikke fra en 
menneskepest i middelalderen, men fra 
epidemier af husdyrpest i 1700-tallet. 
De døde kreaturer-blev begravet på et 
fjernt sted, og grunden blev beplantet, 
dels for at hindre opgravning (af knog
lesamlere), dels for at hindre smitte 
ved græsning. Om dette sidste er mu
ligt, ved jeg ikke, men det troede man.

Denne forklaring forekommer helt 
igennem tilfredsstillende, også derved 
at den godtgør, hvorfor begravelsen 
ikke fandt sted på en kirkegård, i ind
viet jord.

Sven Tito Achen (’40)

Hvorfor betale 
eengangs- 
kontingent?
1) Det er billigere for dig! Du slipper 
for fremtidige kontingentstigninger. 
(Og allerede til næste år bliver det må
ske lidt dyrere at tegne sig for et livsva
rigt medlemskab).
2) Det er bedre for Herlovianersam- 
fundet! Ydelserne går ind i den bundne 
kapital, hvor de giver renter, der er 

Eengangskontingent i 1984
År: 20 30 40 50 60 70 80

År: 0 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
År 1 3.450 2.950 2.450 1.950 1.450 950 450
År 2 3.400 2.900 2.400 1.900 1.400 900 400
År: 3 3.350 2.850 2.350 1.850 1.350 850 350
År: 4 3.300 2.800 2.300 1.800 1.300 800 300
År: 5 3.250 2.750 2.250 1.750 1.250 750 250
År: 6 3.200 2.700 2.200 1.700 1.200 700 200
År: 7 3.150 2.650 2.150 1.650 1.150 650 150
År: 8 3.100 2.600 2.100 1.600 1.100 600 100
År: 9 3.050 2.550 2.050 1.550 1.050 550 50

Eks.: Hvis man er 47 år er eengangskontingentet 2.150 kr.

betydeligt større end kontingentet.
3) Det er nemmere for dig! - og du 
slipper for at se endnu en regning, der 
skal betales (for ikke at tale om de 
rykkere, vor effektive kasserer sender 
på markedet!)
4) Det er nemmere for kassereren!

STOP HER
Læs ikke videre. Grib checkhæftet og 
send checken til: Herlovianersamfun- 
det c/o advokat Jan Trier, Kongens 
Nytorv 22, 1050 København K.
Det er medlemmets alder, der afgør 
eengangskontingentets størrelse. Find 
selv DIT eengangskontingent i ske
maet.
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Tilbageblik på 
Herlovianer- 
samfundets 
1983- aktivitet

Af Kaj Dorph-Petersen (’43)

Det er en god gammel skik, vi har 
ved denne lejlighed, at mindes de 
medlemmer af Herlovianersamfundet, 
som er afgået ved døden, siden vi sidst 
for et år siden var samlet til general
forsamling. De er:

Ingeniør Svend Munk Kofoed ’12 
og hans bror, skuespiller Bjørn Munk 
Kofoed II ’13, Hans Brammer ’27, 
landsretssagfører Knud Byskov-Otto- 
sen ’31, Kai Hedemann Baagø ’06 - 
mange herlovianerårganges boghand
ler - bandler - Georg Christensen, 
Næstved, der døde i september, 94 år 
gammel, Arne Barfred ’24, godsejer 
Kai R. Dahl ’09, læge Leif Hansen 
’25, højestretssagfører Poul Hjermind 
’29, Agner Pedersen ’53, læge Kristian 
Linnet ’34, Gregers Rosenstand ’15, 
Hans Henrik Rømeling ’35, Harald J. 
F. Branth II ’27 og arkitekt Svend 
Fournais ’26.

Jeg anmoder om, at vi et kort øje
blik - stående - mindes vore døde kam
merater.

Nu kun 957 medlemmer 
p. gr. a. procedureskift

Ved sidste års generalforsamling 
kunne jeg med stor glæde meddele, at 
medlemstallet i Herlovianersamfundet 
havde rundet de tusinde - nemlig 
1066. Derfor vil det umiddelbart lyde 
besynderligt, når jeg i år må meddele, 
at medlemstallet nu - pr. udgangen af 
marts 1984 - kun er 957. Det skyldes, 
at kassereren, advokat Jan Trier, og 
hans sekretær Connie Ulstrand - som 

for øvrigt atter et år har passet de 
daglige forretninger i Herlovianersam
fundet og fortjener stor tak herfor - er 
gået over fra Folkekirkens system til
for eksempel Diners Club’s. De tidli
gere år har vi indmeldt hele de tal
stærke årgange fra Herlufsholm en 
bloc i Herlovianersamfundet - nøjag
tigt som Folkekirken gør det - men det 
resulterede i en mængde rykkerbreve 
for kontingenter og et større arbejde 
med avispostkontoret for at få regi
streret udmeldelser. Nu er vi gået 
over til det enklere system at lade de 
potentielle medlemmer fra den nye 
årgang selv sige til, om de vil være 
medlem. Resultatet bliver på langt 
sigt det samme, men vi befries for en 
masse kontorarbejde. Lige nu betyder 
det blot, at vi ikke kan tælle de med
lemmer med, som samfundet vil få fra 
den store årgang ’83 - de har nemlig 
efter vedtægterne et års gratis prøve
medlemsskab. For god ordens skyld 
vil jeg indskyde, at prøvemedlemsska
bet naturligvis giver de fulde, almin
delige rettigheder i Herlovianersam
fundet - herunder også stemmeret etc 
ved generalforsamlingen. For at give 
tallene helt nøjagtigt citerer jeg her 
kasserens opgørelse pr. 26. marts:

Medlemmer pr. 22.-3.83:. . . 1.066
Indmeldt i årets løb............. 31
Ialt:........................................ 1.097
Udmeldt i årets løb:............. 21
Slettet p.g.a. restance:........  108
Døde:...................................... 11
Ialt fragang:.......................... 140
Medlemmer pr. 26. marts 
1984:...................................... 957

Herlovianersamfundets ledelse
Herlovianersamfundet ledes af en 

bestyrelse på - ifølge vedtægterne - 
mindst fem, højst syv medlemmer. 
Den består indtil i dag af: Klaus Aa- 
rup, Jan Trier, Lars Thuesen, Hans 
Ole Knudsen, Aase Randstoft, Peter 
Heegaard - og mig. Alle hverv er 
ulønnede, alt bygger på frivillig ar
bejdskraft - motiveret af en stor fælles 
lyst til at virkeliggøre Herlovianer
samfundets målsætning og formål.

For at kunne det er vi lidt efter lidt 
ved at skifte stil i Herlovianersamfun
dets bestyrelse - i stedet for altid at 
arbejde som et syvmandshold - for 
øvrigt kraftigt støttet af Herloviane- 
rens redaktør Gregers Alling Møller - 

er vi mere og mere gået over til at 
delegere opgaverne ud til mindre 
grupper eller enkeltpersoner.

Vi har nedsat et. festudvalg, som 
tilrettelægger samfundets sammen
komster. Det består af Aase Rand
stoft som formand, Gregers Møller, 
Peter Heegaard og mig. Vi har et 
legatudvalg, der opstiller regler for 
tildeling af samfundets legatmidler - 
og giver forslag til fordeling. Det be
står af Jan Trier, Lars Thuesen og 
Peter Heegaard. Og så har Hans Ole 
Knudsen påtaget sig opgaven med at 
få realiseret tanken om et repræsen
tantskab i Herlovianersamfundet - 
med en repræsentant for hver årgang 
som speciel informationsspreder i for
bindelse med samfundets aktiviteter - 
og den anden vej - med inspiration til 
bestyrelsen fra de forskellige årgange.

Repræsentantskabet
Da Hans Ole desværre er forhindret 

i at være til stede her, skal jeg ganske 
kort fortælle om, hvad hans virke ind
til nu og hans planer for den nærmeste 
fremtid består i. Han har fået tilsagn 
fra en lang række medlemmer fra for
skellige årgange om at være »tillids
mand« for årgangen - og fra nu af vil 
disse årgangsrepræsentanter få besked 
om aktiviteter i samfundet så betids, 
at de kan nå at gøre propaganda for 
dem hos deres gamle klassekammera
ter. Men der er stadig årgange, som 
ikke er repræsenteret - og for at finde 
en fuldgod repræsentant herfra har 
han fattet og delvis gennemført en 
snedig plan: Hans Ole har fra skolens 
rektor fået udskrift fra de gamle fug
leskydningsprotokoller, hvoraf det 
fremgår, hvem der år for år har været 
sekretær og sandstryger. Dette hæ
dersjob tildeles jo en i syvende, - 
tredje G - som har udpræget sans for 
kommunikation - så nu vil Hans Ole 
rette henvendelse til de gamle fugle
skydningssekretærer fra de årgange, 
som indtil nu ikke har en repræsen
tant. Systemet vil nok være så godt 
som fuldt udbygget i løbet af et års 
tid.

Et festligt år
Festudvalget har stået for tre store 

arrangementer siden sidste generalfor
samling: Den 4. juni i fjor var der 
fælles bustur til Skåne med besøg på 
Herluf Trolles fødested, Lillöhus, og
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frokost og almindeligt hyggeligt sam
vær på Båckaskog Slot. 10. september 
var der rusfest i Studenterforeningens 
lokaler på Købmagergade i Køben
havn med samfundets næstformand 
Lars Thuesen som rustaler, smuk mid
dag, godt med drinks - og disko-dans 
bagefter. 14. januar i år holdt vi Trol- 
lefest i restaurant Josty på Frederiks
berg med nydelig middag - med pro
fessor Philippe Grandjean som uhyre 
vittig Trolletaler - og lektor Mogens 
Jensen som særdeles fornøjelig under
holder ved den blussende og rygende 
kamin. Festudvalget planlægger et lig
nende aktivitetsniveau for det kom
mende år - men det vil formanden 
Aase Randstoft selv berette nøjere 
om.

I i
Flere legat-kroner

Legatudvalget har i år kunnet ud
dele 54.000 kroner, fordelt i portioner 
på mellem 1.500 og 3.500 kroner til 
23 uddannelsessøgende fra Herlufs
holm. En meget stor del af dette beløb 
stammer fra Herbert Rouenville og 
Hustrus Legat, der styres af en tre
mands bestyrelse. Formand var indtil 
for nylig Højesteretssagfører Poul 
Hjermind, der imidlertid afgik ved 
døden i november i år. Han havde 
udpeget landsretssagfører Jørn Dam- 
gaard ’34 - tidligere mangeårigt og 
uhyre aktivt bestyrelsesmedlem i Her- 
lovianersamfundet og redaktør af 
Herlovianeren - som sin efterfølger, 
men Damgaard takkede nej og pegede 
i stedet på landsretssagfører Peter 
Varming - også gammel herlovianer - 
der påtog sig hvervet. Undervisnings
ministeriet, som fører tilsyn med lega
tets administration, har godkendt val
get - ligesom den øvrige bestyrelse, 
der består af Herlufsholms forstander 
og Herlovianersamfundets formand. 
Alt tyder på, at dette legat også de 
næste år vil stille mindst 35.000 kro
ner til rådighed som uddannelsesstøtte 
til elever fra Herlufsholm.

De 54.000 kroner, som vi i år har 
kunnet uddele, har nok været en rime
lig god hjælp for de 23 modtagere - 
men langt flere har brug for hjælp til 
at gennemføre studier og anden ud
dannelse - og i disse trange tider har 
de brug for langt større beløb. Derfor 
vil jeg endnu en gang henstille til 
velstillede gamle herlovianere at yde 
eki traordinære bidrag til formålet - og 
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meget gerne at testamentere Herlovia- 
nersamfundet midler, vi kan anvende 
til at hjælpe vore yngre kammerater.

Bladet...udkom
Medlemsbladet Herlovianeren er si

den sidste generalforsamling udkom
met planmæssigt med fire gode numre 
- alle sammen redigeret af Gregers 
Alling Møller, med Henrik Bahn-Pe- 
tersen som redaktør af personalia- 
stoffet. Disse to gamle diple fra år
gang ’72 skal have en varm tak for 
deres virkelig store indsats atter i år. 
Vi er jo alle sammen - i ind- som i 
udland - særdeles fornøjede, når vi 
modtager bladet - det holder tråden 
vedlige til skolen og til gamle venner 
dernedefra, men jeg vil godt pege på 
en beskeden notits i det sidste num
mer, hvor redaktøren erklærer sig en 
kende udbrændt og efterlyser hjæl
pende hænder i form af reportager og 
artikler fra andre af samfundets med
lemmer. Jeg kan sige med fuld er
hvervsmæssig sagkundskab, at det er 
svært at skaffe gode redaktører - så 
lad os prøve at hjælpe Gregers ved at 
sende ham egnede manuskripter til 
bladet.

Giv penge til pigekollegiet!
Og så er der jo Birgitte Gøye Går

den, som en indsamlingskomité søger 
at skaffe 12 millioner kroner til. Det 
har store banker, fonde, erhvervsvirk
somheder og mange andre udenfor
stående ment, var gode bidrag værdigt 
- så indsamlingskomiteen er kommet 
ret langt med arbejdet, men gamle 
herlovianere har ikke ligefrem stået i 
kø for at ofre egne midler til formålet. 
Der er kommet et enkelt særdeles 
stort bidrag, en række pæne, nogle 
små - men langt størstedelen af de 
gamle elever fra Herlufsholm har ikke 
ladet høre fra sig. Jeg vil derfor gen
tage, at det er af vital betydning for 
skolens overlevelsesevne i en periode, 
hvor årgangene bliver stadig mindre, 
at kunne få en ekstra tilgang på 33 
kvindelige kostelever - og det er, hvad 
Birgitte Gøye Gården skal huse. Jeg 
vil også anføre meget kraftigt, at visse 
potentielle donatorer i den helt tunge 
vægtklasse venter med at bevilge 
penge til formålet, til de ser en gedi
gen offervilje fra skolens egne gamle 
elever. Klaus Aarup, der er formand 
for Herlufsholm-Fonden, vil senere 

gøre rede for indsamlingen - jeg vil 
blot her så kraftigt jeg kan, bede jer 
alle - både de, der er til stede i aften, 
og de, der læser teksten i Herloviane
ren, om at give et virkeligt godt bidrag 
til indsamlingen. Lykkes det at skrabe 
et rundhåndet og anseeligt beløb ind 
fra gamle herlovianere, har vi stor 
sandsynlighed for, at andre vil yde 
mindst det samme.

Afsked med Peter Heegaard
Så vil jeg slutte dette års beretning 

med et par ord om det valg af em- 
bedsmænd - sådan hedder det i sam
fundets snurrige love - vil skal til lidt 
senere. Først er der formandsvalg, og 
her er jeg villig til at tage en tørn for 
endnu to år. Det samme vil kassereren 
Jan Trier og Aase Randstoft, som 
også begge er på valg. Desværre må vi 
sige farvel til bestyrelsens juniormed
lem Peter Heegaard. da han ikke læn
gere opfylder betingelserne for at være 
juniormedlem. Mer Peter skal have 
en stor og varm tak for sit gode ar
bejde som sekretær for bestyrelsen, 
som medlem af festuC valget og legat
udvalget - og for sin særdeles fornøje
lige, aktive og inspirerende måde at 
være bestyrelsesmedlem på. Vi er i 
bestyrelsens gode samarbejde kede af 
at skulle sige farvel il Peter - men det 
skal vi altså - og vi anbefaler, at han 
erstattes af Christian P. Levin, som er 
fra årgang 83 og derfor fuldt ud kva
lificeret til et job som juniormedlem. 
Levin er desværre forhindret i at være 
tilstede i aften, da han er i gang med 
studier og eksaminer i London. Dette 
- og sit ja til at kand dere - har han 
meddelt os i et telex, dateret 20. marts 
i år - og skønt han således må opstille 
»in absentia«, vil jeg anbefale, at vi 
vælger ham ind i bestyrelsen. Til de 
øvrige valg vil jeg på bestyrelsens 
vegne foreslå genvalg af Jørn Thom
sen som revisor, Philip LaCour som 
revisorsuppleant, Leif Berg som deci- 
sor og Mogens Andreassen som sup
pleant for decisor.

Til slut vil jeg sige en stor tak til de 
personer og grupper, som arrangerer 
fik fak turnering, Herlovianerfroko- 
ster, 500-spilleklub og dansehold for 
herlovianere. Det er alt sammen med 
til at tegne billedet af et levende, 
aktivt og muntert Herlovianersam- 
fund med en masse tilbud til de cirka 
tusinde medlemmer.



God og afslappet 
generalforsamling
Af Gregers Møller (72)

»Med foråret piblende udenfor« - 
bød formanden, Kaj Dorph-Petersen, 
velkommen til den talstærke skare af 
Herlovianersamfundets medlemmer, 
der var mødt op til Herlovianersam
fundets ordinære generalforsamling 
torsdag den 29. marts på advokat Jan 
Triers kontor, Kongens Nytorv 22.

Som første punkt på dagsordenen 
valgtes Niels Pontoppidan til aftenens 
dirigent, og denne gav straks ordet 
tilbage til formanden, der aflagde den 
årsberetning, som læserne allerede vil 
have fundet på de to foregående sider 
i dette nummer af Herlovianeren.

Kort debat
Beretningen gav anledning til en 

kort debat. Frantz Wendt foreslog så
ledes, at samfundet - i anledning af 
næste års 850-års jubilæum for Skov
klosters oprettelse gav generel absolu-

Redaktion:
Redaktør
Gregers Alling Møller (’72)
Skovbogårds Allé 9 
2500 Valby 
(01) 30 97 87

Arbejde:
(01) 15 60 40

Personalia:
Fuldmægtig, cand. polit.
Henrik Bahn-Petersen (’72) 
Birkedommervej 15, 1. tv.
2400 København NV 
(01) 34 34 04

Arbejde: 
(01) 29 95 33 lok. 3253

Tryk:
Dagbladets Bogtrykkeri 
4100 Ringsted 

tion til samfundets kontingentskyld
nere.

P. V. Larsen foreslog ¡stedet, at 
flere - som han selv - tog imod tilbud- 
det om eengangsmedlemskab, idet 
man formentlig ville kunne nedbringe 
antallet af skyldnere på den måde.

Appel om bidrag
Som menigt medlem af forsamlin

gen tog dirigenten dernæst selv ordet, 
for at understrege alvoren bag for
mandens appel om øgede gammelher- 
lovianske bidrag til opførelsen af Bir
gitte Gøye-gården. Han var ikke i 
tvivl om, at bidrag fra egne rækker 
ville få en betydelig sneboldeffekt for 
hele indsamlingens forløb. Opførelsen 
af Birgitte Gøye-gården var iøvrigt 
afgørende for Herlufsholms mulighe
der for - som privatskole - at tilpasse 
sig vilkårene fremover i lyset af det 
notorisk faldende fødselstal, tilføjede 
han.

Hvad gør vi med overskuddet?
Dernæst gav han ordet til kassere

ren, Jan Trier, der forelagde regnska
bet for det forløbne år og i samme 
ombæring budgettet for det kom
mende.

Regnskabet udmærkede sig ved et 
stort, ubudgetteret overskud, men af
veg derudover ikke meget fra norma
len.

Mens dette blev godkendt uden be
mærkninger, gav regnskabet anled
ning til en vis debat. Der blev således 
rejst spørgsmålstegn ved, om det 
kunne være rimeligt, at budgettet ope
rerede med et overskud, når dette 
overskud stort set var identisk med et 
beløb optaget under »diverse«, hvis 
størrelse igen svarede til den øgede 
indtægt ved den foreslåede kontin
gentforhøjelse.

Det blev foreslået, at overskuddet 
skulle øremærkes som gave til Herluf- 
holm-Fondens Birgitte Gøye-gård- 

indsamling, men imod denne tanke 
talte Kaj Dorph-Petersen, der anførte, 
at der principielt ikke burde finde en 
sammenblanding af de to organisatio
ners økonomi sted.

Fra Flemming Tolstrup fik forman
den ¡stedet tilslutning til et alternativt 
forslag om, at et evt. overskud efter 
1984 snarere burde bruges til uddan
nelsesstøtte, og denne tanke vandt 
hele forsamlingens akcept.

Formanden for festudvalget, Aase 
Randstoft, orienterede nu om den fo
restående tur til Herlufsholm, som læ
serne vil finde foromtalt på forsiden af 
dette nummer.

En stribe valg
Valgene foregik som sædvanlig 

uden dramatik. Der var ellers mange 
på valg, idet først formanden skulle 
genvælges, og dernæst Jan Trier, Aase 
Randstoft og endelig et nyt junior
medlem, idet Peter Heegaard p.gr.a. 
alder ikke længere opfyldte betingel
serne for at fortsætte på denne post. 
Her valgtes in absentia Chr. P. Levin 
(83), som pr. telex havde indvilliget i 
at kandidere til posten, - og han fik så 
et telex tilbage om, at han var valgt.. .

Øvrige embedsmænd genvalgtes.
Under eventuelt takkede Peter 

Heegaard for sin tid i bestyrelsen (si
den 1980) og fandt det opmuntrende, 
at aktiviteten var stigende, ligesom 
det glædede ham, at der er blevet lagt 
mere og mere vægt på studiestøtten.

Kaj Dorph-Petersen takkede for sit 
genvalg til formandsposten. Der teg
nede sig nogle hovedlinier i arbejdet 
fremover i form af en øget indsats 
m.h.t. til Birgitte Gøye-gårdindsamlin- 
gen, en bedre kommunikation i Herlo- 
vianersamfundet nu, hvor repræsen
tantskabet var ved at være realiseret, 
og endelig i retning af en øget støtte til 
nuværende og tidligere elever.

- Vi vil ikke blande os, om så de 
maler Skolebygningen grøn og sætter 
krokodiller ud i Stark, men hvis vi på 
nogen måde kan forhindre, at der bli
ver en for skrap økonomisk »optagel
sesprøve« for diple på skolen, så er det 
dér, vi vil sætte ind, sagde han.

Sidst, men ikke mindst, overgik for
samlingen til det lette nat-mads trak
tement i Jan Triers frokoststue, som 
forsamlingen var blevet stillet i udsigt, 
og ved midnatstid opløstes det årlige, 
hyggelige gensyn i god ro og orden.
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Knud Lindberg 
på Herlufsholm
Af O. B. Gylding (’25)

1 et interview, jeg læste, udtalte Troels 
Kløvedal bl.a., at »hvis man - uden at 
blive bitter - kan bruge de tærsk, man 
har fået, som en slags livserfaring og 
samtidig bevare længslen og håbet, så 
tror jeg, at man før eller senere føler sig 
både stærkere og klogere.«

Disse linier fik mig omgående til at 
tajnke på Knud Lindberg, for i min tid 
på Herlufsholm var der ingen, som fik 
så mange tærsk af de ældre som netop 
Knud Lindberg. Han kunne ikke ind
ordne sig under det system, at man 
skulle være »slave«, fordi man gik i en 
lavere klasse. Han var således meget 
ofte selv ude om det, men trods de 
mange tærsk ændrede det ham ikke en 
tøddel.

Da jeg kom ind i 2. klasse i 1919, var 
Lindberg netop blevet oversidder i 1. 
klasse, og det bevirkede, at vore senge 
kcm til at stå ved siden af hinanden. 
Den første dag på Herlufsholm tiltalte 

g bestemt ikke, og derfor var jeg 
et tidligt til ro og var faldet i søvn, 

m
gå i
m :n jeg blev vækket meget brat, idet 
jeg pludselig befandt mig på gulvet 

med sengetøjet over mig. Det var mit 
første møde med Knud Lindberg.

Næste morgen på lille læsesal kom 
jeg til at sidde imellem Poul Bang og 
Lindberg. Det blev indledningen til et 
meget stærkt sammenhold, som varede 
lige til Lindergs alt for tidlige død i 
1965 kun 58 år gammel.

Hvis man i forbindelse med dette 
triumvirat tænker sig Herlufsholm som 
den lærde skole, så tager man meget 
fejl, men vi elskede skolen for dens tra
ditioner, kammeratskab og ikke mindst 
dens herlige natur. Både Lindberg og 
Poul Bang blev da også senere næstfor- 
mænd i Herlovianersamfundets besty
relse.

Blandt mine private ejendele havde 
jeg en meget fin forkromet svensk
nøgle, som Lindberg var stærkt interes
seret i, og det endte da også med, at 
han fik nøglen, og til gengæld skulle jeg 
få en hel pose æbler, når han næste 
søndag kom tilbage fra sit hjem. Jeg 
stillede afventende nede ved Hvælvin- 
gebroen, og Lindberg kom også, men 
æblerne havde han glemt. Næste søn- 

Knud Lindberg smed mig ud af sengen 
den første aften på skolen, fortæller 
O. B. Gylding.

dag gik det på nøjagtig samme måde, 
og vi blev så enige |om, at jeg den føl
gende søndag skulle med ham hjem på 
week-end.

Det blev indledningen til en mængde 
besøg i den dejlige skovridergård i sko
vene under Gunderslcvholm. Jeg var 
meget fascineret af alt og alle og gan
ske særlig af skovride- Lindberg, som 
på en måde var arsag til Lindbergs 
øgenavn »Nøven«, det han ved en lej
lighed kaldte ham for »nusserøv«, og 
det blev naturligt på herlovianerspro- 
get forkortet til »Nøven«.

Vi havde et meget stærkt sammen
hold i vort triumvirat Vi havde hule 
ude i skoven bag kaffehuset med dybe 
grøfter omkring stedet. Vi morede os 
med sprængning af hjemmelavede 
bomber, og i det hele taget forlystede vi 
os med alt, hvad der var forbudt. 
Endnu mindes jeg med tydelighed, 
hvordan Hmb. - lektor Hammers- 
haimb - kom med sin særprægede be
mærkning rettet imod os: »Jeg synes 
ikke I skulle.«

Vi havde skolehave sammen, og det 
var en oplevelse at spise en hjemmeav- 
let tomat til den ellers ret ensformige 
femmad.

Nøvens mest stolte øjeblik på Her
lufsholm var uden tvivl, da han blev 
fuglekonge ved lille fugl i 1922. Det 
billede, som i den afledning var 1. præ
mie, fulgte ham til stadighed enten han 
boede under meget primitive forhold i 
Violstræde eller senere i de større vil
laer på Mariendalsyej og Hellerupvej

Lindberg forlod skelen i 1923 med 
mellemskoleeksamen. På det tidspunkt 
var der ingen, som tænkte på, at han 
senere skulle blive den store donator, 
men jeg er ganske sikker på, at han 
havde en stor støtte i Poul Bangs far, 
den meget ansete prokurist Camillo 
Bang hos Ilium, som også var far til 
Bang hos »Bang & Olufsen«. I hvert 
fald var det fatter Bang, som forårsa
gede, at hans firmanavn blev ændret 
fra K. Lindberg til Knud Lindberg. 
Hvordan Lindberg blev den store vel
haver, har jeg ingen mulighed for at 
bedømme. Det er der sikkert andre, der 
bedre kan.



Alt for mange af de billeder, der findes i Herlovianerens 
fotoarkiv, er sørgeligt anonyme - helt uden grund. Personer 
fra den eller de pågældende årgange ville sandsynligvis 
endnu i dag med usvigelig sikkerhed kunne sige: »Det dér, - 
det er Christian Jensen! -

Man må imidlertid se i øjnene, at det nok om blot ganske 
få år vil være overordentligt svært at få sat navne på 
samtlige arkivets fotos. Derfor vil der i de kommende numre 
af Herlovianeren blive bragt et eller flere af disse billeder 
med en varm opfordring til alle, der kan genkende nogen af 
de afbilledede personer, om at give den viden, de ligger inde 
med, videre til bladets redaktør. Ofte er der tale om, at en 
hel samling af fotos fra årene dernede er blevet overdraget 
bladets arkiv (- som med glæde modtager endnu flere så
danne gaver -j og for en sådan samling betyder fremskaffel
sen af blot ét navn på én af de pågældende, at der kastes et 
skær af afklaring hen over en hel serie billeder.

Ovenstående foto turde være en rimelig nem start på serien 
»Hvem er de?« - i hvert fald for de pågældende personer selv, 
af hvilke en del vel endnu turde være i live? Skriv til 
Herlovianeren, Redaktør Gregers Alling Møller, Skovbo
gårds Alle 9, 2500 Valby.

Lejlighed i København
To 3,g’ere, der nu til sommer dimitterer fra Herlufsholm, 
søger lejlighed i Københavns-området fra den 1. juni. 
Lejen må inkl. el og varme ikke overstige 3000 kr. pr. md.
Henvendelse til: Anders Eilersen eller

Peter Møller
Herlufsholm Skole
4700 Næstved

DEN GAMLE 
OVERLÆRERS LEGAT 

Regnskab og status for året 1983
Indtægt:
Obligationsrenter fra Bikuben: 
pr. 1/1 1983 ...................................... 1.652.00
pr. 1/7 1983 ....................................  1.652.00 3.304.00
Renter af kontant indestående i Bikuben . . . 37.76
Renter af bankbog nr. 329765 med Handels
bankens Gyldenløvesgade afdeling.............. ........... 245.45
INDTÆGT ialt............................................. 3.481.21

Udgift:
Udbetalte legater........................................... 3.000.00
Forvaltningsafgift, Bikuben.......................... 166.96
Porto, fotokopier m. v...................................... 250.00
UDGIFT ialt................................................... 3.416.96
Beholdning pr. 1/1 1983 .............................. 60.812.32
+ indtægt......................................................... 3.481.21

64.293.53
T udgift........................................................... 3.416.96
Beholdning pr. 31/12 1983 .......................... 60.876.57
der foreligger således:
Obligationer i depot nr. 196-031652 i
Bikubens forvaltningsafdeling: nom. 55.500.00
Kontant i Bikuben.......................... 684.67
Indestående på bankbog.......... .. . . 4.691.90

60.876.57 60.876.57

København, den 23. februar 1984
Jørn Thomsen

Ovenstående regnskab har jeg revideret.
Beholdningerne er til stede.
København, den 6. marts 1984.

Kaj Dorph-Petersen
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Ny (h)ånd til 
»Herlovianeren«
Af Helle Julin (’82)

Da »Herlovianeren« i forrige num
mer søgte en hjælpende hånd, der gav
mildt kunne strø historier på de hvide 
sider, styrtede jeg straks til skrivema
skinen. Et blad i stofnød er en virkelig 
udfordring for et journalistisk Florence 
Ñightingale- kompleks.

Vel bænket ved skrivebordet slog det 
mig, at »Herlovianeren« faktisk er en 
bålancegang på knivens æg. Det er ikke 
noget skoleblad og noget egentlig for
eningsblad vil jeg heller ikke sige det 
er. Jamen, hvad er det her så for en 
underlig størrelse? Og hvad kan man 
skrive til det?

Jeg har tit følt mig som eet stort 
spørgsmålstegn, når jeg har bladret 
igennem de 4-6 sider i smukt lay-out.
Hvad er det, der står?

Et par artikler om adelsmænd fra 

syttenhundredetallet, notater om ud- 
nævnelser/dødsfald etc og enten for
omtale eller referat af en middag på 
restaurant »Josty«. Det sædvanlige gi
rokort skal jeg naturligvis ikke for
glemme...

Er det virkelig alt, hvad vi har tilfæl
les? Hvis det er tilfældet, synes jeg 
egentlig ikke, det er nødvendigt at 
skrive et helt blad om det...

Der skal en ordentlig vitaminind
sprøjtning til, hvis »Herlovianeren« 
skal overleve på rimelig vis, tror jeg.

Ikke at jeg vil underkende den hidti
dige redaktions arbejde, men opfor
dringen til at skrive en eller anden arti
kel er ikke nok. Man kan ikke skrive et 
interessant blad ved at drysse mere el
ler mindre tilfældige historier på læk
kert papir. Vi må også vide, hvad vi vil

PARKALLÊ 101
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med det her blad. Vi skal ha’ et tydeligt 
koncept!

Jeg foreslår, at vi lægger ud med en 
kollektiv brain-stormir g. Og med min
dre 1 udelukkende holder bladet af nos
talgiske grunde, vil jeg opfordre jer til 
at fiske hænderne op af bukselom
merne og notere et par ideer. Det »Her-
lovianeren«, efter mit skøn, mest af alt 
trænger til, er nemlig en levende debat.

Så længe vi ikke rigtig ved, hvem 
hinanden er, og hvad de forskellige står 
for, er det nærmest umuligt at ramme 
en fælles retning.

Jeg kunne også forestille mig, at vi 
prøvede at starte nogle artikelserier. 
Jeg tror vi sidder med meget forskel
lige opfattelser af tiden på Herlufs
holm. Hvad med at si ppe et par hold
ninger løs? - Hvadenten de rummer ris 
eller ros til den gamle skole ved åen.

Nu er det helt op liljer selv, om I vil 
affeje mig som »en af disse dapie, der 
ikke har fattet en brik af herlovianerån-1 
den«, eller I vil tage ordene til efter
tanke. Hvis I vil gi’ lidt af jer selv, kan 
vi måske skabe kimen til et nyt fælles
skab.

Kom med et bud. Hvad skal vi bruge 
»Herlovianeren« til???

Alti
Herlovianerudstyr 
hos
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