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61. ÅRGANG

Girokortet inde
i bladet er ikke
indlagt til pynt!
Af Kaj Dorph-Petersen (’43)
I sidste nummer af Herlovianeren for
talte jeg med rimeligt klare ord om en
indsamling blandt Herlovianersamfundets medlemmer - med det formål
for øje, at vi i fællesskab kunne betale
i hvert fald prisen for et hummer på i
den påtænkte Birgitte Gøye Gård det nye kollegium for kvindelige gymnasie-kost-elever.
Resultatet af denne opfordring til at
yde bidrag er nu gjort op til, at de
cirka 1.000 medlemmer i gennemsnit
har ofret cirka 80 kroner - og det er
mildt sagt ikke imponerende. Derfor

beder jeg jer nu igen - og denne gang
meget, meget indtrængende - om at
sende så stort et beløb, I overhovedet
kan undvære, til indsamlingen.
Baggrunden for ønsket om at få
Birgitte Gøye Gården opført er dob
belt: Dels er der et stadig voksende
ønske blandt udlandsdanskere - og
flere og flere bliver jo nu til dags
stationeret i udlandet - om at kunne
sende både sønner og døtre til en for
nuftig og betryggende dansk kostskole
- og dels vil det nye kollegium med
plads til godt 30 medvirke til at sikre,

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBUOTFK

at skolen får tilpas mange elever i en
periode, hvor årgangene bliver mindre
og mindre på grund af det faldende
fødselstal.
Kollegiet kommer til at koste om
kring 12 millioner kroner - og en ind
samlingskomité har arbejdet hårdt
med at skaffe dette beløb. Komiteen
har til en vis grad haft heldet med sig
- adskillige fonde, virksomheder, ban
ker og andre har givet tilsagn om
millionbeløb - men mange af disse
tilsagn er naturligvis forbundet med
en klausul om, at vi kun får pengene,
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hv s indsamlingen lykkes i så høj grad,
at projektet kan realiseres som plan
lagt. Derfor er det så vigtigt for os at
få i hvert fald femdoblet det beløb,
som gamle herlovianere indtil nu har
ydet.
Også af en anden grund er det vigI. halvår
1983
2. halvår

l. halvår
1984
2. halvår

l. halvår
1985

tigt: et par mulige store bidragydere
har nemlig stillet sig afventende til
vores opfordring om støtte. De vil godt
se, at skolens gamle elever bakker
sagen op på overbevisende måde, før
de selv linder på låget til kassen.
En halv million kroner fra gamle
To femtedele af den afmålte tid er
allerede gået, men kun godt en fjer
dedel af minimumsbeløbet til Herlovianersamfundets Hummer er indtil
nu tilvejebragt (det skraverede felt).
Det stiller større krav til indbetalin
gerne i den resterende tid (de stiplede
felter). Det fremgår klart, at årgang
'44 ligger forrest i indsamlingen til
Herlovianersamfundets Hummer til

Birgitte Gøye-Gårdens kommende ge
nerationer af piple. Og så er beløbet
tilmed kun tilvejebragt af to(!) dona
torer, - symboliseret ved to heste.
Den bredeste indsats finder man i
årgangene ’43 og '54, hvor hver fire af
årgangens medlemmer har bidraget.

herlovianere som bidrag til et formål,
skolen går varmt ind for og helt på
trængende behøver for at sikre sin
fremtid, er vel ikke for meget at for
vente. De af os, alle de mange »mel
lemårgange«, der for det meste sidder
i gode stillinger med rimelige indkom
ster, skulle nok kunne slippe rundt
regnet l.000 kroner pr. år gennem tre
år - 1983, 1984 og .985 - de ældre
årgange skulle vel også kunne ofre
deres bidrag fra pensionen eller kapi
talen - og de helt unge, de der er
under uddannelse, kunne såmænd nok
finde en overskydende hundredmand
frem til formålet.
Og netop nu kan I give jeres bidrag
og lueforgylde jeres samvittighed med stor skattefordel!
Bidrag til indsamlingen under 300
kroner kan ikke trækkes fra efter de
nugældende
skatteregler,
lig
ningslovens §8A. Af c bidrag på 400
kroner er de 100 kroner fradragsberet
tigede - og så videre op til bidrag på
1.300 kroner, hvor de 1.000 kan træk
kes fra (hvis man da ikke i forvejen
har udnyttet denne; fradragsmulighed
på anden måde). Og har man en ven
lig hustru, der også vil yde sit til et
kollegium for kvinder kan hun gøre
ligeså på sin selvangivelse.
For at få fradraget med på den
næste selvangivelse skid I sende
beløbet inden nytår!
I får omgående en kvittering fra
indsamlingens kasserer - og den skal
bruges som bilag til selvangivelsen. Sa
får I en stor del af jeres gave igen som
besparelse i skat - uden at beløbet til

skolen bliver mindre!
På Skolens vegne, på Herlufsholm
Fondens og Herlovianersamfundets,
opfordrer jeg jer ti! at give et godt
bidrag til Birgitte Gøye Gården - og
til at gøre det nu!
På forhånd tak!

Trollefest den 14. januar:

Gentager sidste
års succes på
Restaurant Josty
Trollefesten har nu fundet en blivende form. Efter et par års
eksperimenter har bestyrelsen nu besluttet at gentage sidste
års succesfest på Restaurant Josty på Frederiksberg.
Herlovianersamfundet gentager nu
den succes, samfundet sidste år fik
med sin »Guldalder«-Trollefest i Re
staurant Josty på Frederiksberg.
Ved den nu forestående Trollefest lørdag den 14. januar 1984 (selve da
gen!) - støttes tilbuddet yderligere af,
at lektor Mogens Jensen har givet til
sagn om at deltage som Herlovianersamfundets gæst og fortælle glimt fra
sine mange år på skolen med diple og
siden 1969 også dapie såvel i som
udenfor skoletiden.
Dertil kommer, at dr. med. Philippe
Grandjean (’68) har taget imod besty
relsens opfordring til at holde årets
Trolletale i Herlovianersamfundet.
Og så indeholder Trollefesten na
turligvis desuden alt det, en »rigtig«
Good Old Trollefest skal i henseende
til excellent mad og drikke, gensyn
med gamle skolekammerater, deres
ægtefæller og ledsagere og dans sam
men den halve nat.
I sin helhed fremgår programmet
for det veloplagte arrangement af den
formelle invitation til alle Herlovianersamfundets medlemmer på bagsiden
af dette nummer af Herlovianeren.
Som man kan se heraf, stiller Herlo
vianersamfundet imidlertid også til
svarende krav til medlemmerne i form

af en påklædning, der matcher arran
gementet: Galla eller det .fornemme
gå-ud-tøj. En rigtig gammel-herlovianer Trollefest!
Tilmeldingen til festen - sæt hellere
straks aftenen af i kalenderen - skal
ske til advokat Jan Triers kontor se
nest mandag den 9. januar. Han har
tlf. (01) 14 32 36, hvor sekretær Con

nie Ulstrand vil kunne vejlede m.h.t.
det praktiske.
For »almindelige« medlemmer ko
ster deltagelsen 210.- kr., hvorefter
ens ledsager så deltager for kun yder
ligere 105.- kr. For de otte yngste
årgange er prisen nedsat til 130.- kr.,
og også her gælder det: En ledsager
deltager for kun halv pris!
Årgangene ’03, ’08, ’13, ’18, ’23 og
’30 er årets jubilarer og deltager som
sådan som Herlovianersamfundets
gæster ved festen.

Som sidste år vil borddekorationen
blive holdt i de herlovianske farver:
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Sidste udkald
for selv-valg af
kontaktperson
Herlovianersamfundets repræsentant
skab er nu ved at være etableret for de
første 16 årganges vedkommende, og
bestyrelsen overvejer nu at foretage et
opsøgende arbejde blandt de reste
rende årgange for også dér at finde en
årj jansrepræsentant.
Interesserede bedes derfor snarest
selv henvende sig til et af bestyrelsens
medlemmer og høre nærmere om,
hv ilket arbejde det indebærer at yde
en indsats i repræsentantskabet.
Arlbejder ikke skræmmende
Det • var det, den hidtil yngste år
gangsrepræsentant, Kim Madsen ’81,
gjorde den 16. november, og som det

kan ses af følgende personliste, var det
ikke skræmmende.
Repræsentantskabet består derfor
nu af følgende:
’37
Mogens Schlüter
Svinget 38, Fensmark
4700 Næstved
Pri'vat: (03) 74 61 07

’74
Lars Thuesen
Skodsborg Strandvej, 176
2942 Skodsborg
Dag: (01) 11 11 11
Privat: (02) 80 66 88

’75
Henrik Poul Schultz
Vester Søgade 22, 7.
1601 København

’51
Klaus Aarup
Lyøvej 22, lejl. 63
2000 København F
Dag: (02) 99 66 11
Privat: (01) 10 61 44

’76
Michael Nobel
Vestergade 11
1456 København K
Privat: (01) 14 27 9C

’58
Hans Ole Knudsen
Helleruplund Allé 11
2900 Hellerup
Privat: (01) 62 79 73

’78
Peter Heegaard
Hesseløgade 56, vær. 214
2100 København 0
Privat: (01) 29 26 51

’59
Johan Frederik Knudsen
Nøjsomhedsvej 42 A
2800 Lyngby
Privat: (02) 88 55 14

Kim Madsen
Forhåbningsholms Allé 5, 3.th.
1904 København V
Privat: (01) 22 94 94

’64
Henning Slott Jensen
Vodroffs Tværgade 5 E, 2-1
1909 København V
Privat: (01) 21 53 09

’66
Torkel Hagemann
Dyrehavevej 3
8961 Allingåbro
Privat: (06) 48 67 48

’41
Niels Erik Alling Møller
Frederiksberg Slot
2000 København F
Privat (01) 30 15 16

’67
Niels Hempel Jørgensen
Teglværksvej 17
3460 Birkerød

’42
Ksj Dorph-Petersen
Fasanvænget 566
29 10 Kokkedal
Dag: (01) 15 19 25
Pr: vat: (02) 24 69 70

’70
Mikkel Vass-Sørensen
Herlufvænge 18
4700 Næstved
Dag: (03) 72 14 01
Privat: (03) 73 14 65

47<>

’72
Henrik Bahn-Petersen
Birkedommervej 15, 1. tv.
2400 København NV
Dag: (01) 29 95 33
Privat: (01) 34 34 04

Redaktion:

Redaktør
Gregers Alling Møller (’72)
Ane Katrines Vej 2
2000 København F
(01) 34 33 09

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

Herlovianerlegater
til 23 medlemmer
Herlovianersamfundet har i år kunnet uddele ikke færre end 54.000
kr. i studielegater til 23 af de ansøgere, der søgte i januar 1983.
Fristen for ansøgning om støtte til det kommende år skal indsendes
senest 14. januar til bestyrelsens legatudvalg.

»Diplen«
genopstår
3. g har i år genoprettet det gamle
skoleblad »Diplen«. Dette er noget de
forrige 3. g-regeringer har haft i sinde,
men ikke har fået taget sig sammen
til. »Diplen« er tidligere blevet udgivet
i 30’erne og 40’erne som ugeblad og i
50’erne udkom enkelte julenumre.
Denne gang vil »Diplen« dog blive
udgivet, når der er tilstrækkeligt ma
teriale, for at undgå 30’ernes pinlige
episoder, hvor bladene til tider var
indholdsløse p. g. a. stofmangel.
»Diplen« skal ifølge planerne ikke
blot være et blad for diple, hvad nav
net kunne antyde, men tværtimod bla
det, hvor debat og diskussion om sko
lens forhold kan spire. Derfor vil re
daktionen med glæde modtage indlæg
fra alle sider, der kunne tænkes at
have relevans til skolen.
Eventuelle interesserede gamle herlovianere kan henvende sig til ansvars
havende redaktør Alexander Westerby, Herlufsholm Kostskole, 4700
Næstved.

Bestyrelsens legatudvalg har i foråret
gennemgået de indkomne ansøgninger
om studielegater.
Behovet for støtte til unge herlovianere, der har påbegyndt en uddan
nelse, er vokset klart i de seneste år,
hvilket har gjort presset på de af Her
lovianersamfundet
administrerende
studielegater større og større. For blot
at sikre en minimal inflationssikring af
legatformuen kan vi desværre kun til
lade os at uddele ca. 20-30.000 årligt
af vore egne midler. Det har derfor
været en ualmindelig flot gestus og
hjælp, at bestyrelsen for Herbert
Rouenville og hustrus legat i år beslut
tede at lægge 30.000 kr. oven i de
5.000 kr. de traditionelt har stillet til
rådighed for Herlovianersamfundet til
brug til studiestøtte. Herved er vore
støttemuligheder med et slag blevet
væsentligt forbedrede.
Der er således i år blevet uddelt

54.000 kr. i studielegater til 23 ansø
gere fordelt i portioner på mellem
1.500 og 3.500 kr. Legatportionerne
udbetales i 2 rater i maj og oktober
måned.
Bestyrelsen vil benytte lejligheden
at gøre trængende uddannelsessø
gende medlemmer opmærksom på at
fristen for ansøgning skal være vores
kasserer Jan Trier, Kgs. Nytorv 22,
1050 København K, i hænde Trolledag d. 14. januar. Ansøgningsskemaer
rekvireres samme sted.
Endvidere skal jeg ikke undlade at
henvise ældre medlemmer, der ikke
føler et behov for støtte, til Herlovianeren 60, årgang nr. 38, marts 1982,
side 428, hvor der er givet en metode
til at få Samfundets legatmidler bragt
i bedre overensstemmelse med det
voksende behov, - nemlig ved nye bi
drag!!!
Lars Thues en ’74

Tredive år blandt
de vilde
Johannes Ferdinand (1879-1972), kal
det Nærten, dipel på Herlufsholm
1891-98 og hører sammesteds 190649, havde en talemåde, som mange af
hans elever stadig husker. Når der var
larm og halløj blandt diplene, men
ikke værre end at det kunne tages
med humør, ytrede han somme tider,
halvt hovedrystende, halvt fornøjet:
»Tredive år blandt de vilde!«
I 1982 udkom en bog med netop
denne titel (Høst, 182 sider, kr. 136),

af forfatteren Louis de Rougemont.
Det drejer sig om et fotografisk optryk
af en bog fra året 1900, en oversæt
telse af en engelsk verdenssucces fra
1899. Hvad mange sikkert har troet
var Nærtens egen, humoristiske for
mulering af hans vurdering af sit
lange liv blandt diple, er altså uden
tvivl hentet fra Louis de Rougemonts
bog. Det fremgår, at den også i Dan
mark var uhyre populær og omtalt.
Sven Tito Achen (’40)
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Seks jubilarer pa
skolen 60 år efter
I strålende sol og med en varm vel
komst fra de to gamle herlovianere,
forstanderen og rektor, celebrerede
seks af de 12 fra studenterholdet i
1923 deres 60-års jubilæum på Her
lufsholm på Fugleskydningsdagen,
den 27. august. Fire er afgået ved
døden (Paul Diderichsen, P. C. Florian-Larsen, Adam Helms og Ove
Jensen). To var forhindrede i at del
tage: Preben Henningsen og Niels

Erik Lawaetz. Til stede var Georg
Brun, Aage Glente, Poul Hage, J. P.
Secher, Orla Skov og Frantz Wendt.
Jubilarerne tilbragte først nogen tid
ved Fugleskydningen, nød derpå ved
skolens bord den traditionsrige mid
dag: kirsebærsuppe og klipfiskebudding, var indbudt til kaffe i forstan
derlejligheden og fik af forstanderen
og rektor interessant orientering om
den nyeste udvikling på skolen og pla

Personalia
191 7
N. n. Stage har forladt Marokko
og n u bosat sig i Californien. Hans
nye adresse er: 13428 Basset
Stre tt, Van Nuys, California
91 4)5, USA.

1923
Frantz Wendt skriver i Nordisk
Tidsskrift nr. 1-2/1983 om »Det
nord iske bogmarked«.

1926
I dagbladet Politiken den 10. august 1983 anmeldte professor emeritus F. J. Billeskov Jansen bogen
»Begirebers dannelse og styring«,
der <:r skrevet af Georg C. Brun.

1929
Højesteretssagfører Poul Hjermind afgik den 23. november 1983
ved døden.

1931
Landsretssagfører Knud ByskovOttosen er den 30. august 1983
afgået ved døden.

1941

juni 1983 nogle synspunkter til
kende om ledelse i relation til stats
lig administration.

Publikationen »Historie«, XIV, 4I983, bragte en anmeldelse af
George Nellemann’s bog: Polske
landarbejdere i Danmark og deres
efterkommere. Et studie af landarbejderindvandringen 1893-1929 og
indvandringens integration i det
danske samfund i to generationer
(Nationalmuseets forlag, 1981).

1949
Speciallæge Mogens Devantier ud
talte sig i Berlingske Tidende den
19. juli 1983 om forhold omkring
muligheder for effektivisering af
behandling af livmoderhalsbetæn
delse.

Holger Lykke Ewald kunne den I.
juli 1983 fejre 25 års jubilæum
som apoteker.

Chefen for DANIDA’s Østafrikakontor, cand. polit. Niels Julius
Lassen, er fra 1. august 1983 ud
nævnt til ambassadør i Zimbabwes
hovedstad Harare.

Oberst i hæren Niels Erik Alling
Møller er blevet udnævnt til kom
mandør af Dannebrog.

Med virkning fra 1. oktober 1983
er Niels Julius Lassen tillige blevet
udnævnt til ambassadør i Luanda,
Gaborone og Maputo.

1943

»Juridisk Formularbog«, 12. ud
gave, der udkom den 30. august
1983, er forfattet af: Højesterets
dommer Niels Pontoppidan, lands
retssagfører Aage Spang-Hansen,
tidligere præsident i Sø- og han
delsretten Hans Topsøe-Jensen,
kontorchef i justitsministeriet Chr.
Tønning og fuldmægtig i justitsmi
nisteriet Jens Møller.

I DR TV l’s udsendelse »Her er
dit liv«, der den 27. august 1983
havde redaktør Nele Poul Søren
sen som »offer«, medvirkede Kaj
Dor^ ih-Pelersen.

1948
Luftfartsdirektør V. K. H. Eggers
gav i Berlingske Tidende den 30.

nerne for den nærmeste fremtid, især
vedrørende kollegiet for kvindelige
diple. Der blev også tid til at bese en
del af de nye bygninger. I det præg
tige sommervejr var Nyhave og par
kens udvidelse med den gamle Nærte-have et herligt syn. Det pynter på
helhedsbilledet, at gangbroen er borte.
Men det samlede Herlufsholm-kompleks med omgivelser er så skønt, at
man som gammel dipel frydede sig
derover.
Efter sammen med andre gæster og
VII klasse at have drukket chokolade
i Klostergården vandrede jubilarerne
til kirkegården og dvælede en stund
ved deres gamle høreres grave. Til slut
tilbragte de et par limer med Poul
Hage i hans hjem i Næstved.
F. W.

1950
KTAS’ administrerende direktør
major af reserven Per Amnitzbøll,
er på De danske Forsvarsbrødres
delegeretmøde på Nr. Uttrup Ka
serne valgt til præsident for for
svarsbrodrene.

Amnitzbøll afløser tidligere for
svarsminister, oberst og folketings
medlem Knud Østergaard som
præsident for forsvarsbrodrene, der
har til formål at fremme forsvars
viljen hos det danske folk.
Major i hæren, Hans Palle Mar
cher, Nivå, var den 22. august
1983 i afskedsaudiens hos Hendes
Majestæt Dronningen.

1953
I en artikel i Berlingske Tidende
den 21. juni 1983 om principper og
virkelighed omkring lægers tavs
hedspligt indgik blandt andet udta
lelse af overlæge Steen Borberg,
formand for Danske Psykiateres og
Børnepsykiateres Organisation.

1955

for magtstrukluren i dansk er
hvervsliv.

1961
Dagbladet Politiken bragte den 22.
august 1983 et portræt af Nils
Fest i anledning af, at han har
sendt en ny dokumentarfilm på
markedet. Filmen vedrører danske
husmænds og landarbejderes tilvæ
relse i forrige århundrede. Nils
Vest blev for nogle år siden kendt
for en anden, dokumentarfilm, Palæstinafilmen »Et undertrykt folk
har altid ret«.

1962
Skuespilleren Joen Bille skal isce
nesætte årets studenterrevy for
Kongelige Mayestaits Acteurs, og
det er første gang Bille skal in
struere revy. Joen Bille er knyttet
til Det ny Teater, og efter jubi
læumsforestillingen »Navlen«, skal
han lave en stor nonolog på Café
Teatret for derefter igen at vende
tilbage til Det ny.

1963
Advokat Henrik Biltris har pr. 4.
august 1983 ansat Ole Gyde Poul
sen som advokatfuldmægtig.

I radioens serie »Et sted i Dan
mark«, der den l. juli 1983 hand;
lede om Tranekær, medvirkede
Preben Ahlefeldt-Laurvig, der
blandt andet fortalte om baggrun
den for, at han har afhændet en
stor del af de ejendomme, der tid
ligere tjente som funktionærboliger
for Tranekær slot.

Professor, dr. med. Philippe
Grandjean er blevet beskikket som
sagkyndig rådgiver for sundheds
styrelsen i toksikologi.

1960

1971

Henrik Heineke er pr. I. august
1983 blevet ansat som direktør ved
Odense Almennyttige Boligsel
skab.

I Børsen/Oktober 1983, hvis ho
vedemne ellers er Danmarks 200
største virksomheder, omtales også
firmaet Reson System, der ledes
og ejes af maskiningeniør Per Resen Steenstrup og dennes to brø
dre, Claus og Jens - begge (’75),
og henholdsvis HA, cand. mere, og
elektroingeniør.

Berlingske Tidende bragte den 25.
august 1983 en artikel af Bernt
Johan Collet, MF, om fondes, pen
sionskassers med fleres betydning

1968

Firmaet Reson System har haft
meget stærk omsætningsfremgang
til 10 mill. kr. på årsbasis, og af
den samlede produktion eksporte
res mellem 85 og 90 pct. Firmaets
hovedprodukt er en ultralydshomogenisator.

1972
Advokat M.B.A. -Andreas Leh
mann er i Torslunde kirke blevet
viet til baronesse Annelise Lerche,
datter af hofjægermester, baron
Christian Lerche (Benzonsdal).

1975
Claus Resen Steenstrup, HA og
cand. mere., og Jens Resen Steen
strup, elektroingeniør - se 1971.

1976
Kim Dambæk har på Aalborg
Teater iscenesat det engelske skue

1983
Den nye årgang gammelherlovianere, der blev udklækket for nu
over et halvt år siden, består af
følgende (se foto):

Anette Lykke Akselsen, Nis Alnor,
Lars E. Rydberg Andersen, Kåre
Anshøj, Peter Bang, Christian Jes
per Bentsen, Christian Blinkenberg, Philip Boissevain, Susanne
Bruun, Peter Giede Bøving, Joa
chim Castenschiold, Bente Sund
Christensen, Henrik Cortz, Jan
Davidsen, Sigurd Eidsmo, Jørgen
Falkbøll, Torsten Foersom, Henrik
Søndergaard Frederiksen, Jarl

spil »En god mand« (tragedie af C.
P. Taylor).

Øvrige
Herlufsholm kirke var rammen
omkring en kammerkoncert, der
blev sendt i Danmarks Radio, pro
gram 2, den 20. november 1983.
30 medlemmer af Storstrøms
Amts Symfoniorkester fremførte
værker af Corelli, Tjajkovskij, El
gar, Sibelius og Mozart.

Adjunkt Lars Bardram, Herlufs
holm skole, har på GAD’s forlag
udgivet en bog, indeholdende dia
loglisten til filmen »Lili Marleen«
(Rainer Werner Fassbinder). I lig
hed med tidligere udgivelser, er
teksten illustreret med billeder fra
filmen, der sælges uden danske
undertekster og overspillet til videokasetter.

Kåre Frijs-Madsen, Søren Færk,
Lars
Gelbjerg-Hansen,
Jakob
Glud, Philip Graff, Anders Haa
gen, Claus Hansen, Helle Roested
Hansen, Inge Bjørnskov Hansen,
Marianne Søndergaard Hansen,
Susanne Betina Høgholm Hansen,
Peter Heldt, Steen Hemmingsen,
Niels Ulrich Hermund, Annette
Maria Hinding, Bent Jacobsen,
Charlotte Jantzen, Annette Sally
Hermer Jensen, Hans J. H. Jensen,
Ole Thyregod Jensen, Rikke Hol
ten Jensen, Peter Bo Jeppesen, Bir
the Irene Jørgensen, Erik Jørgen
sen, Karsten Jørgensen, Anders
Kloster, Mads Krøigaard, Anne-

Eleverne får herved i tyskundervis
ningen en meget interessant mulig
hed for at beskæftige sig med me
lodrama. I bogens efterskrift findes
en god redegørelse for væsentlige
Fassbinder-temaer i filmen, lige
som forhold omkring den verdens
berømte sang omtales.
Souschef i Direktoratet for Gym
nasieskolen, undervisningsinspek
tør Ib Fischer Hansen kommente
rede i bladet AC-debat, 7-83,
aspekter omkring en skitse til be
kendtgørelse vedrørende omlæg
ning af de humanistiske uddannel
ser, herunder indplaceringen af
pædagogikum i selve uddannelsen.
Den 8. september 1983 omhand
lede Danmarks Radios TV-program Kulturrevyen blandt andet
universitetslektor Henning Silber-

Rikke Larsen, Jan Koue Larsen,
Christian Levin, Jens Levin, Jens
Levin, Mette Høg Madsen, Niels
Lindberg Madsen, Søren Kongshøj
Marcussen, Randi Bjerregaard
Mikkelsen, Michael Møller, Su
sanne Nicolaisen, Dorte Wellemberg Nielsen, Hans Erik Lindkvist
Nielsen, Jens Ulrik Nielsen, Mor
ten Nielsen, Tina Wendelbo Niel
sen, Lars Nørgaard-Hansen, Asger
Olsen, Casper Olsen, Janne Esmår
Pedersen, Line Høilund Pedersen,
Anne Smith Petersen, Tony Peter
sen, Charlotte Pommer, Jan Flensted Poulsen, Morten Tage Ranmar, Per Marchen Ranneries, Con

brandts litterære debutroman
»Løse forbindelser«. Bogen handler
om den sidste snes års udvikling i
det, der kaldes det kultur-radikale
miljø i København.

Herlovianernes boghandler gen-'
nem mange år, Georg Christensen,
Næstved, døde i september måned
1983, 94 år gammel.
Adjunkt Nils Aarsø (’70) er blevet
ansat på Herlufsholm med fagene
dansk, formning og kunstfor
ståelse.

Ved Herlufsholm kirke er pastor
Dan Sørensen ansat som sogne
præst.

Forhenværende rektor Poul Kier
kegaard fyldte 75 år den 11. sep
tember.

nie Rasmussen, Erik Michael Ras
mussen, Mads Spangaard Rasmus
sen, Susanne Grotum Rasmussen,
Anthony Rouse, Helene Rye, Re
gin Mandrup Rønn, Jes Rørbech,
Peter Rørsgaard, Birgitte Schar
ling, Anne Voight Scheibel, Mi
chael Seiffert, Iben Sihm, David
Slottved, Michael Specht, Malene
Stagis, Morten Stenshøj, Lars
Straarup, Søren Søe-Jensen, Fre
derik Søndergaard-Jensen, Jens
Friis Sørensen, Henrik Nedergaard Thomsen, Mette Louise
Thygesen, Jens Kaare Toftehøj,
Tom Illner Vind.
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Herlovianersamfundets medlemmer indbydes hermed til

TROLLEFEST
lørdag den 14. januar 1984 kl. 18.30
Restaurant Josty, Pile Alle 14A, Frederiksberg
Pris: 210,- kr. Otte yngste årgange: 130,- kr. Alle ledsagere: Halv pris
Senest tilmelding mandag den 9. januar 1984 til adv. Jan Trier,
Kongens Nytorv 22, 1050 København K. Tlf. 01 - 14 32 36.

Aftenens program byder bl.a. på:
Velkomstdrink
Middag med oksehalesuppe til forret. Dernæst serveres farseret kal
kun, waldorffsalat og rønnebærgelé. Middagen afsluttes med en hjem
melavet appelsinis med mandariner.
Til hovedretten serveres 'A fl. rødvin pr. person m. mulighed for

tillægskøb.
Til desserten serveres 1 glas dessertvin.
Kaffe og hjemmebagte småkager.

Lektor Mogens Jensen fortæller om episoder fra sine år på skolen.
Dans til alsidigt musikprogram. Bar opstilles.

Påklædning: galla eller det fornemme gå-ud-tøj

Alti
Herlovianerudstyr
hos

48C

På festligt gensyn
Bestyrelsen

