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60. ÅRGANG NUMMER 40 DECEMBER 1982

FESTIV III•DAG
15. JANUAR
MED DANS OG
TROLLEIÄLER
Et sprudlende program med bl. a. fremvisning 
af gammel skolefilm for festdeltagerne.
Årets Trollefest lørdag den 15. januar 
- sæt allerede nu aftenen af på kalen
deren - bliver et trip tilbage til Herlo- 
vianersamfundets »Good Old Days« 
med en festlig middag, Trolletaler ad 

libitum, dans den halve nat og kam
meratligt gensyn med gamle venner, - 
blot bliver programmet i år endnu 
mere sprudlende.
I sin helhed fremgår programmet af

DANMARKS
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK 

den formelle invitation til Trollefest 
på bagsiden af dette nummer af Her- 
lovianeren. Men særlig to ting skal 
straks fremhæves: I samarbejde med 
skolen er der fremskaffet en af de 
morsomme gamle film, der i tidens 
løb er blevet optaget dernede, og hvad 
angår prisen for hele aftenens arran
gement er det også her lykkedes at
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vende tilbage til »the Good Old 
Cays«.
For »almindelige« medlemmer koster 
dîltagelsen kun 200.- kr., hvorefter en 
ledsager kan tages med for kun yder
li’ere 100.- kr. For de otte yngste 
årgange er prisen nedsat til 120.- kr., 
men også her gælder det: En ledsager 
kan komme med for halv pris, altså 
kun 60 kr.
Det er omtrent den pris, man i dag må 
give for en aften hjemme foran fjern
synet!

Kassereren er 
flyttet
Herlovianersamfundets »nerve« gen
nem snart mange år, advokat Jan 
Trier, er fraflyttet sin adresse på GI. 
Strand, hvorfra han - og sekretær 
Connie Ulstrand - har holdt styr på 
medlemmernes skiftende opholdsste
der, inkasseret kontingenter og taget 
mod festtilmeldinger.

Det nye domicil ligger på Kongens 
Nytorv 22, 1050 København K. Hel
digvis er telefonnummeret flyttet uæn
dret med: 01 - 14 32 36

Lovændringerne 
blev vedtaget
På en ekstraordinær generalforsam
ling den 7. september der blev ledet af 
Jørn Thomsen (31) blev det endeligt 
vedtaget at ændre to paragraffer i 
Herlovianersamfundets love.

Den gamle § 9 er herefter erstattet 
af en paragraf, der er væsentlig mere 
liberal. I den nye § 9 hedder det nu: 
»Ethvert forslag, som ønskes behand
let på generalforsamlingen, skal såvidt 
muligt dels indsendes til formanden 3 
uger før generalforsamlingen, dels 
publiceres i Herlovianeren forud for 
generalforsamlingen.

Vedtages et forslag, som ikke var 
indsendt til formanden og ej heller 
publiceret i Herlovianeren, kan 5 del
tagere på selve generalforsamlingen 
eller bestyrelsen inden for de følgende 
14 dage kræve forslagets vedtagelse 
udsat. I så fald skal bestyrelsen frem
lægge forslaget i førstkommende ud
gave af Herlovianeren og sammesteds 
indkalde til endelig afgørelse ved eks

traordinær generalforsamling.
Krav om udsættelse kan dog ikke 

stilles for beslutninger om mindre kon
tingentændringer iflg. § 4 stk. 3 samt 
om valg af formand cg bestyrelse.

På den ekstraordinære generalfor
samling var der også enighed om at 
ændre § 4. 1 denne paragraf er der nu 
mellem stk. 2 og stk. 3 indsat følgende 
nye stykke:

»Forslag om mindre ændringer end 
nævnt i stk. 2 kan stilles på og gyldigt 
vedtages af generalforsamlingen«.

Ifølge Klaus Aarup (51) der fore
lagde ændringerne på den sygemeld te 
formands vegne, godkendte de frem
mødte, nemlig:
Schaumburg-Müller (21), Aabling- 
Thomsen (45), Philip de la Cour (75), 
Niels Heegård (78), Bent Thorndahl 
(47) og Klaus Aarup (51) selv forsla
get med bragende akldamation.

Redaktion:
Redaktør
Gregers Alling Møller (’72) 
Ane Katrines Vej 2, st.
2000 København F 
(01) 34 33 09
Arbejde: 
(01) 14 87 08

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

T yk:
Digbladets Bogtrykkeri 
4 i 00 Ringsted

Herlovianere tilbydes 
amerikansk sekstur
Det bliver koldere dag for dag. En af 
de måder man kan holde varmen på 
er ved at danse. I Herlovianersamfun
dets regi har der siden oktober været 
mulighed for at gå til dans på et rent 
herloviansk hold to gange om måne
den vinteren igennem.

Gregers Møller (’72), der leder 
danse-fraktionen, fortæller, at det tal
rige Herlovianersamfund foreløbig 
har kunnet mønstre fire par på de 
bonede gulve, man kan selvsagt godt 
være lidt flere. Derfor opfordres alle 
interesserede (også enlige) til at til
melde sig på telefon (01) 14 87 08 

eller (01) 34 33 09. Danseundervisnin
gen, der omfatter Lanciers, forskellige 
standard-danse, amerikansk sekstur 
m.m., finder sted på Lillian og Erik 
Kragholts danseskole på Østerbrogace 
i København.

Prisen pr. par er 70 kroner pr. må
ned. Datoerne i foråret er første gang 
den 10. januar, de-næst den 24. ja
nuar, den 07. februar, den 21. februar, 
den 7. marts og den 21. marts, hvor 
der er en festlig afslutning på sæso
nen. Tidspunktet er klokken 21.15.

Henrik Schnitz (’75)
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Repræsentantskabet oprettes nu:

Medlemmerne må selv 
komme med forslag 
til »årgangs-samlere«
Fra hver årgang skal der nu tilmeldes en 
kontaktperson til Herlovianersamfundets 
nyfødte repræsentantskab

Herlovianersamfundet skal styrkes, og 
det skal ske ved en bedre medlems
kontakt, så de menige medlemmer i 
større udstrækning deltager i Samfun
dets fester og andre aktiviteter og ind
drages i Samfundets beslutningspro
ces.

Midlet hertil skal være et kontakt
net af personer i Samfundet, der hver 
for sig skal repræsentere den årgang, 
de kommer fra.

Denne model fik principiel tilslut
ning på årets generalforsamling, og på 
de efterfølgende bestyrelsesmøder har 
de praktiske spørgsmål omkring opret
telsen af repræsentantskabet været 
drøftet.

repræsentantskabet.
Evt. kan en sådan orientering dog 

blot ske ved, at den enkelte interesse
rede selv henvender sig til et af besty
relsesmedlemmerne og meddeler, at 
vedkommende - hvis ikke der er an
dre, der melder sig - gerne vil fungere 
som årgangens kontaktperson.

Opgaverne
Årgangs-samlerne vil blive indkaldt til 
møde i forbindelse med Samfundets 
generalforsamling, de forventes at ind
samle Personaliastof til Herlovianeren 
og vil skulle deltage ved indkaldelse til 
fester og andre arrangementer.

Derudover er det tanken, at repræ

sentantskabet skal fungere som en 
»brain storm-forsamling«, hvor nye 
ideer til aktiviteter i Samfundets regi 
kan se dagens lys.

Endelig vil repræsentanterne lø
bende blive orienteret om bestyrelsens 
aktiviteter, idet de vil få uddrag af 
mødereferaterne tilsendt.

For interesserede til disse opgaver 
er der således ikke noget at betænke 
sig på. Enten må man tage initiativ til 
en diskussion med sin årgang, om de 
har andre kandidater til posten som 
medlem af repræsentantskabet, eller 
også simpelthen gribe røret og ringe 
til et af de flittige bestyrelsesmedlem
mer: Kaj Dorph-Petersen - (01) 
15 19 25, Jan Trier (01) 14 32 36, 
Klaus Aarup (02) 99 66 11, Aase 
Randstoft (01) 34 77 11, lok. 2951, 
Lars Thuesen (01) 11 11 11 eller Pe
ter M. H. Heegaard (01) 29 26 51.

... Nu!

Sådan skal det ske
Resultatet er, at samtlige årgange nu 
opfordres til selv at finde frem til en 
person, der kan repræsentere de øvrige 
i denne forsamling.

Det kan ganske vist for nogle årgan
ges vedkommende synes at være den 
rene formalitis, - i årgang (’37) er 
Mogens Schlüter simpelthen bare år
gangens samler, - men af hensyn ikke 
mindst til den demokratiske grund
tanke i repræsentantskabet har besty
relsen fundet det rigtigst, kraftigt at 
opfordre samtlige årgange til, mere 
eller mindre formelt, men frem for alt 
aktivt, at orientere bestyrelsen om, 
hvem årgangen udpeger til at sidde i

BRIDGE
Der indbydes til bridge-turnering mellem gammelherlovianere og diple

Søndag d. 20. marts 1983 
kl. 15.00-ca. 21.00 i GI. Festsal

Oplysning/tilmelding hos Jens Krogh-Madsen, (03) 72 61 18

Max. deltagerantal: 40 (inkl. diple)
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HERLOVIANERSAMFUNDETS STØTTEVIRKSOMHED

Pointsystem skal sikre 
en retfærdig fordeling af 
de trængte legatmidler

Gennem de senere år har der navnlig 
fra studenterside været en stærkt for
øget efterspørgsel med hensyn til de 
legatmidler, der fordeles af Herlovia- 
nersamfundets bestyrelse. Dette har 
foranlediget bestyrelsen til en ekstra 
indsats på dette område, dels med 
hensyn til at skabe et mere retfærdigt 
fordelingsgrundlag, idet der ikke som 
tidligere længere i princippet har væ
ret mulighed for at give legater til alle 
der søgte, og dels med at forøge de 
midler, der kan uddeles.

Efter nyt pointsystem
Det »nye« fordelingsgrundlag består i, 
at der er fastlagt en række kriterier af 
økonomisk, studiemæssig og social re
levans, som bestyrelsen finder skal til
lægges vægt. Disse kriterier er kombi
neret med pointsystem, der indebærer 
at de enkelte ansøgeres pointsummer 
skulle være umiddelbart sammenlig
nelige og et rimeligt udtryk for den 
enkeltes støttebehov. Som følge heraf 
er der udarbejdet nye ansøgningsske
maer, og systemet anvendes første 
gang i relation til 1983-uddelingen.

Indtil systemet er grundigt afprøvet 
og eventuelt justeret, anvendes dette 
dog kun som en vejledning overfor 
bestyrelsen, der fortsat forbeholder sig 
adgang til at foretage den endelige 
fordeling ud fra et mere overordnet 
skøn over behov og rimelighed.

Ansøgningsskema udleveres af ad
vokatfirmaet Horten & Trier, Kgs. 
bytorv 22, 1050 København K, tlf. 
(01) 14 32 36, sekretær Connie Ul- 

strand. Disse kan afhentes eller rekvi
reres pr. telefon eller brev.

Midlerne til rådighed
Af Herlovianersamfundets egne legat
midler har der i de senere år kunnet 
uddeles ca. 18.000 kr. i studielegater 
og ca. 4.000 kr. i enkelegater. Herudo
ver har der kunnet uddeles ca. 1.000 
kr. fra Martha Stabeils legat, og be
styrelsen har haft »indstillingsret« i 
relation til ca. 5.000 kr. fra Herbert 
Rouenville og Hustrus Legat.

I forbindelse med opkrævning af 
ekstrakontingent for 1981 foretoges en 
indsamling, som gav et beløb på ca. 
9.500 kr., som alle er blevet uddelt 
ved 1982-uddelingen, hvor der således 
ialt kunne uddeles 34.500 kr. i studie
legater og 5.000 kr. i andre legater.

I efteråret 1982 er der imidlertid 
sket det meget glædelige, at vi har 
modtaget meddelelse om, at vi fra 
Herbert Rouenville og Hustrus Legat, 
i hvert fald i år og det kommende år 
vil modtage yderligere ca. 30.000 kr. 
til uddeling som studielegater.

Dette beløb er tidligere tilfaldet 
skolen til moderationer for dervæ
rende diple, men skolen har samtidig 
fra Herlufholmfonden modtaget til
sagn om at få et tilsvarende ekstrabe
løb fra denne fond til moderationer på 
skolen, således at der ikke bliver tale 
om, at studenterne lukrerer på diple- 
nes bekostning.

Herlovianersamfundets bestyrelse 
er meget glade for dette arrangement 
og benytter derfor også hermed lejlig

heden til at sige tak til såvel bestyrel
sen for Herbert Rouenville og Hustrus 
Legat som Herlufsho mfondens besty
relse, for at de på denne måde har 
medvirket til at skabe mulighed for en 
fordobling af studielegaterne, og der 
skulle derfor i 198.3 være mulighed for 
at vi kan uddele ca. 50-55.000 kr. i 
studielegater, hvilket der desværre 
også helt klart er benov for og mere 
til.

Bestyrelsen har hos skattedeparte
mentet liggende en ansøgning om, at 
få Gamle Herlovianeres Tilbagebeta
lingslegat godkendt i henhold til Lig
ningsloven § 8 A ti at modtage gaver 
med den virkning, at gavemodtageren 
kan fradrage beløb på mellem 100 og 
1.000 kr. ved opgørelsen af den skat
tepligtige indkomst.

Forventer øget giverlyst
Så snart godkendelsen fra departe
mentet foreligger, vil der blive ud
sendt en opfordring til samtlige Herlo
vianersamfundets medlemmer med 
anmodning om at indbetale beløb til 
Gamle Herlovianeres Tilbagebeta
lingslegat, idet det med henvisning til 
ovennævnte skattebegunstigelse for 
mange vil indebære, at skattevæsenet 
i realiteten indbetaler det dobbelte af, 
hvad den enkelte bidragyder giver af
kald på. Vi håber meget, at dette kan 
animere lysten til at støtte de stude
rende medlemmer af Herlovianersam- 
fundet, som vitterlig ikke har det 
nemt for tiden.

Jan Trier
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Carl Christian Halls 
våben og valgsprog
Af Sven Tito Achen (40)
DA SKOLEN i 1915 fejrede sit 350 
års jubilæum, blev dette markeret 
bl.a. ved opførelsen af en ny biblio
teksbygning, og den ene af dennes 
indre gavlvægge lod man udsmykke 
heraldisk. Øverst maledes stifternes 
våbenskjolde, Herluf Trolles trold og 
Birgitte Gøyes tre ibskaller, og derun
der arrangerede man våbnerne for de 
26 forstandere, skolen havde haft, fra 
Birgitte Gøye trak sig tilbage i 1567, 
to år efter skolens oprettelse, indtil 
opførelsesåret 1915 (se figur 1).

Det vil sige: på væggen er der kun 
25 regelrette våbener. Det 26. består 
af bogstaverne CCH placeret i et 
skjold og er tydeligvis en nødløsning. 
Det repræsenterer politikeren konseils
præsident Carl Christian Hall (1812- 

88), som var forstander fra 1856 til sin 
død, eller kort tid før. Han var den
gang den eneste af Herlufholms for
standere, som ikke var af adelig slægt, 
og man har åbenbart ment, at han 
derfor ikke havde noget våben.

Det var en fejltagelse, men den var 
måske undskyldelig. Hall fik storkor
set af Dannebrogordenen i 1858 og 
blev i 1874 ridder af Elefanten, men 
ved ingen af disse lejligheder blev no
get våbenplade for ham ophængt i 
Frederiksborg Slotskirke eller nogen 
våbentegning indført i Ordenskapit
lets protokoller. Om man i 1915 
undersøgte sagen så langt, ved jeg 
ikke. Men længere har man i hvert 
fald næppe gået.

Det gjorde imidlertid afdøde gros
serer Hans Konow (fader til Lennart 
Konow, ’54), og han fandt C.C. Halls 

Våbenvæggen i biblioteksbygningen. 
Halls monogram-i-skjold skimtes ne- 
derst til højre.

våben et så nærliggende sted som sid
dende i hans segl. Det kan bl.a. ses i 
den Borgerlige seglsamling på Rigsar
kivet (figur 2). Skjoldet er vandret 
delt af hvidt og rødt og er tydeligvis 
»talende«) Hall - halv. Af skraveringen 
fremgår, at også begge hjelmens horn 
er vandret delt hvidt/rødt. Udform
ningen af seglets våben peger på mid
ten af 1800-tallet, så det tilsvarende 
signet er nok ikke et C.C. Hall har 
arvet, men et han har ladet fremstille. 
Derfor kan våbenet jo godt have været 
brugt af hans far eller længere tilbage.

Eksakt samme våben føres i øvrigt 
ifølge Poul Reitzel: »Våbenførende 
slægter i Danmark« (1946-59), bind 2, 
side 24, af en anden slægt Hall, der i 
1848 kom til Danmark fra Frisland. 
Nogen forbindelse mellem de to slæg
ter er ikke påvist, men en forbindelse 
mellem de to våbener er svær at se 
bort fra. At to slægter med navnet 
Hall begge tager sig et våben med et 
»halveret« skjold, er vel ikke usand
synligt. Men at de begge vælger far
verne hvid/rød, og begge vælger to 
horn delt på samme måde, kan næppe 
skyldes en tilfældighed.

Det er i høj grad muligt, at C.C. 
Hall, i hvert fald delvis, har opfattet 
sit talende våben som en spøg (og det 
er der intet uheraldisk i, jævnfør f.eks. 
at en slægt Rasch har et våben med 
en snegl i, eller en slægt Vinter, som 
fører en sol).

At Hall ikke var fremmed for en 
spøgefuld formulering, heller ikke i 
forbindelse med f.eks. sine høje orde
ner, fremgår i hvert fald af neden
stående brev, af 14. marts 1864, fra 
forfatteren Gotfred Rode til Elise 
Ploug. Jeg takker professor, dr. phil. 
Roar Skovmand, som har gjort mig 
opmærksom på brevet og oven i købet 
sendt Herlovianeren en egenhændig 
afskrift:

☆

Da jeg nu engang ikke kunde dye mig 
for i dag at fortælle den Ytring af 
Hall, vil jeg dog, at De skal have den 
nøjagtigere end jeg kunde huske, men 
jeg vil naturligviis ikke gjerne, at den
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skal komme videre eller ved Ledighed 
offentlig vendes imod ham. Historisk 
interesse synes mig den har. Saaledes 
lyder min Optegnelse i sin Heelhed:

»Da Hall var bleven Storkorsridder 
og skulde opgive en Devise til sit 
Skjold i Frederiksborg Slotskirke, 
sagde han til Treschow, at han følte 
sig stærkt fristet til at vælge de Ord 
fra Engelsk: »Gjør ikke idag hvad du 
kan gjøre i morgen, gjør ikke selv 
hvad du kan lade Andre Gjøre«. Tre
schow var dog noget betænkelig, og 
Hall vilde vel ogsaa ladet sig afholde 
»paa Grund af Udlæggelserne«, men 
hans hele Liv fra først indtil sidst 
havde lært hamn disse Ords store Be
tydning. - Saaledes hørte jeg ham selv 
sige (Hammerich, Fru Hammerich og 
jeg vare tilstede) hos Hammerichs 
Onsdag den 29. april 1863, da jeg 
sagde, at jeg ikke hyldede den første 
FJalvdeel, skjød han sig ind under For
klaring cum grano salis: »gjør ikke 
idag, hvad det er rigtigere og bedre at 
gjøre ¡morgen« - (Sammenlign Bagge- 
sens Labyrinth: Kongebjerget XII 
(Reiselove): »først og fremmest, efter 
hiin virksomme Mands Exempel: In
tet at opsætte til ¡morgen, hvad der 
kunde afgjøres idag.«)-«

Saaledes har jeg optegnet det og 
tilføjer kun for mit eget Vedkom
mende, at naar jeg dengang sagde til 
Hall, at jeg ikke hyldede Principet, 
saa var det for hans Vedkommende og 
i Theori, - i Praxis har jeg desværre 
offret til det meer end det har været 
godt, desbedre Indsigt har jeg faaet i 
Fordømmeligheden.

Deres

G. Rode.

Den nævnte Treschow kan tænkes 
at være politikeren højesteretsadvokat 
Willum Frederik Treschow (1786- 
1869), og måske er det hans betænke
lighed over for Halls forslag til sit 
valgsprog, der er skyld i, at hverken 
Halls våben eller valgsprog nogen 
sinde blev sendt ind til Ordenskapitlet. 
Det er skade, også af heraldiske 
grunde, da det smukke, enkle våben i 
høj grad ville have hævdet sig på Fre- 
( eriksborg, ligesom det ikke ville have 
stået tilbage for de øvrige forstander- 
v åben på Herlufsholms biblioteksvæg. 
Tværtimod.

Solrig og våd 
fugle
skydning
Fugleskydningen i år blev et velbesøgt 
og vellykket arrangement, når bortses 
fra en bustur, som redaktøren af Her- 
lovianeren havde arrangeret med del
vis bestyrelsesvelsignelse. Den trak 
ikke nær nok det antal deltagere, der 
skulle til for at turen økonomisk kunne 
hvile i sig selv.

De to fuglekonger, der efter den 
sidste ihærdige skydning blev kåret, 
blev henholdsvis Lars Erik Nobel, 
Store Fugl og Jacob Dragsted, Lille 
Fugl. Under statsminister Christian 
Levins tale efter kåringen, der tradi
tionen tro blev holdt på plænen foran 
Mygningen, blev såvel han som de to

fulgekonger traditionen lige så tro 
overdænget med adskillige vandposer 
fra vinduerne ind til Mygningen 1. sal.

Om aftenen var der fest i Helenhal- 
len, hvor en del - fortrinsvis yngre - 
gammelherlovianere deltog med såvel 
observatørstatus soit det, der var 
værre.

Indkaldelse til å bne 
mesterskaber i 500

Der indkaldes herved til indledende runde og semifinale i årets 
500-turnering.
Der spilles over 2 runder, afbrudt af the, og efter de internationale 
regler. Dvs. med 10 gode point for at lukke, samt henholdsvis 10 og 
50 minuspoint for at kigge i og tage bunken uden at kunne lægge ned. 
Mesterskaberne afvikles i klublokalerne på Holtegade 8, 4. tv., 2200 
København N.
Turneringen starter kl. 18.30.
Opstillingsgebyr: 5.- kr. + 1 stykke wienerbrød efter eget valg 
erlægges ved indgangen. Ledsagere, der ikke spiller, dog halv pris. 
Tilmelding sker ved henvendelse til Per Sjøqvist (’72) på (01) 
14 32 36, daglig 12.30-16.00.

Med venlig hilsen 
500-bestyrelsen 

Tvangfri påklædning/klubdragt

Interesseret i fælleskørsei
- til Herlufsholm Trollemorgen fredag den 14. januar 1983 og retur 
til København umiddelbart efter morgenbordet?

Ring (01) 14 87 08 - Gregers Møller
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Personalia
1906
Dr. med. Kaj Hedemann Baagø, 
Frederikshavn, er den 31. maj 
1982 afgået ved døden.
Mest kendt var Baagø for sit virke 
inden for allergi-sygdomme. Han 
opnåede specialistanerkendelse i 
allergologi i 1954. Han var med
stifter af Dansk Selskab for Aller
giforskning, af Nordisk Selskab for 
Allergologi samt af I/S Astmafe
rie. For seks år siden fik Baagø 
brygger J. C. Jacobsens mindele
gat for sin indsats.

1920
Læge Knud F. Jungersen gav i et 
læserbrev i Berlingske Tidende den 
6. juni 1982 udtryk for sin mening 
om løsningsmuligheder omkring 
den for Danmark så alvorlige øko
nomiske situation.

1931
Landsretssagfører Jørn Thomsen 
portrætteredes i anledning af 70- 
års fødselsdagen i Berlingske Ti
dende den 27. maj 1982.

1940
Redaktør Sven Tito Achen, der bl. 
a. er konsulent for Statens Huma
nistiske Forskningsråd, fortsatte i 
Politiken den 10. juli 1982 sin arti
kelserie om den kropslige symbolik 
manifesteret ved udtryksformer 
under titlen »Den oprakte hånd«.

1941
Statsskovrider Bent Engberg er ud
nævnt til ridder af 1. grad af Dan
nebrog.

1982 i DR-programmet »Middelal
deren under vore fødder«.

1949
Professor ved Odense Universitet, 
dr. econ. Lars Overgaard Matt
hiessen, er udnævnt til ridder af 1. 
grad af Dannebrog.

Politiken oplyste den 6. juli 1982, 
at arkitekt Ulrik Piesner er indstil
let til den årlige Jerusalem Prize 
på grund af de vældige haveanlæg 
- Bell Garden - som han har skabt 
i Jerusalem. Ulrik Piesner var i en 
årrække stadsarkitekt i Jerusalem, 
men arbejder nu på Sri Lanka, 
hvor han også praktiserede som 
arkitekt for en snes år siden.

Afdelingschef Niels Erik Pontop
pidan er fra 1. juli 1982 udnævnt 
til højesteretsdommer. Pontoppi
dan takkede ved en audiens den 
21. juni 1982 Hendes Majestæt 
Dronningen for. udnævnelsen.

Professor Niels Thomsen skrev i 
Berlingske Tidende den 2. juli 
1982 en artikel med overskriften 
»Lov og ret« med relationer til kon
fliktsituationen i Mellemøsten.

1951
Oberstløjtnant lan Søren Has- 
lund-Christensen udnævntes den 1. 
november 1982 til oberst og over
tager posten som chef for 1. jyske 
Brigade.

1952
I den faste lørdagsudsendelse i 
Danmarks Radio, »Erhvervsmaga

sinet«, blev advokat Axel Kierke
gaard (IV) den 15. maj 1982 inter
viewet i sin egenskab af formand 
for Liberale Erhvervs Råd.

1954
Ole Andreasen takkede ved en au
diens den 17. maj 1982 Hendes 
Majestæt Dronningen for udnæv
nelsen til rektor ved Virum Stats
skole.

Kort tid senere, den 18. juni 1982, 
var Ole Andreasen vidne til, at en 
storbrand lagde hovedbygningen 
på statsskolen i ruiner.

1968
Professor, dr. med. Philippe 
Grandjean, skrev i Ugeskrift for 
Læger nr. 25/1982 referat af sym
posium i London med international 
deltagelse med henblik på frem
læggelse og diskussion af den til
gængelige viden om blyforurening. 
I Berlingske Tidende den 19. juni 
1982 forklarede Grandjean nær
mere om nogle af de aspekter, der 
var drøftet på symposiet i London.

1971
Den 3. september 1982 er Carl 
Johan, greve af Rosenborg, HA., 
HD. og cand. mere, i Skovshoved 
kirke blevet viet til tandlægestude
rende Dorrit Zander Olsen.

1972
Gregers Alling Møller, redaktør, 
blev viet til stewardesse Sansanee 
Sitapan i Frederiksberg Slotskirke 
lørdag den 6. november. Foruden 
brudgommens far, oberst Niels 
Erik Alling Møller (’41), deltog 

også dennes farbroder, overlæge, 
dr. med. Knud Jørgen Alling 
Møller (’47) i festligheden.

Stud. jur. Per Sjøqvist opdagede 
den 1. november, at han atter var 
blevet kontingentbetalende med
lem af Herlovianersamfundet. Det 
skete i forbindelse med at han kort 
forinden var blevet ansat som med
arbejder hos advokatfirmaet Hor
ten & Trier.

1975
Jes Bruun-Lauritsen blev cand. 
med. i januar 1982, derpå ansat 
som reservelæge på Hvidovre ho
spital samt gift med fru Lotte (li
geledes læge) og endelig tilknyttet 
søværnet.

Susanne Falck Henriksen er efter 
afsluttet eksamen som kemiinge
niør blevet ansat ved Grindsted- 
værket.

Martin B. Jørgensen er blevet an
sat som områdechef i eksportafde
lingen i medicinalfirmaet Ferrosan.

Kristian Kierkegaard er efter af
sluttet eksamen som ingeniør ble
vet ansat i F L. Smidth og udsendt 
til Bogota, Colombia.

Øvrige
Universitetslektor Henning Silber- 
brandt, der er kendt af mange her- 
lovianere som underviser i engelsk 
og fransk, fik i Weekendavisen den 
25. juni 1982 bragt en underhol
dende artikel om bøger, der efter 
Silberbrandts mening kalder på 
det gode humør.

1944
Professor Jan Maegaard var en af 
de to offentlige opponenter i for
bindelse med Erik Wiedemanns 
forsvar af sin doktordisputats om 
Jazz i Danmark. Begivenheden 
fandt sted den 4. juni 1982.

1945
Auditør ved forsvarets auditør
korps, Hans Jørgen Agger, er ud
nævnt til ridder af 1. grad af Dan
nebrog.

1948
Overinspektør ved Rosenborg
samlingerne, mag. art. Mogens 
Bencard, medvirkede den 21. juni

KOMPAGNON / ARVTAGER
Er De/du ejeren af et handelsfirma eller en agenturvirksomhed uden for Danmarks 
grænser der overvejer at sætte tempoet ned, og derfor søger en kompagnon / 
arvtager?

Jeg er 35 år og herlovianer. Har en grundig teoretisk handelsuddannelse og praktisk 
erfaring fra såvel ind- som udland. Jeg beklæder i dag en ledende stilling i en 
eksporterende virksomhed.

Send venligst oplysninger om Deres/dit firma, og den samarbejdsform, De/du kunne 
forestille Dem/dig, til herlovianersamfundets kasserer Jan Trier, Kongens Nytorv 22, 
DK 1050 København K. De/du vil derefter straks høre fra mig.
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Herlovianersamfundets medlemmer indbydes hermed til

TROLLEFEST
lørdag den 15. januar 1983 kl. 18.30 

Restaurant Josty, Pile Alle 14A, Frederiksberg 
Pris: 200,- kr. Otte yngste årgange: 120,- kr. Alle ledsagere: Halv pris

Senest tilmelding mandag den 10. januar 1983 til adv. Jan Trier, 
Kongens Nytorv 22, 1050 København K. Tlf. 01 - 14 32 36.

Aftenens program byder bl.a. på:
Velkomstdrink

Middag med farseret kalkun, waldorffsalat og rønnebærgelé, efterfulgt 
af hjemmelavet appelsinis med mandariner.
Til hovedretten serveres 16 fl. rødvin pr. person m. mulighed for 
tillægskøb.

Kaffe

Filmfremvisning

Dans til alsidigt musikprogram

På festligt gensyn
Påklædning: galla eller det pæne gå-ud-tøj Bestyrelsen

Alt i 
Herlovianerudstyr 
hos

RINGSTEDGADE 2 -NÆSTVED - TELF. 72 03 90
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