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NUMMER 45

MARTS 1984

Oppe
under
taget
Af forstander Aage Wolff-Sneedorff

Efter sommerferien blev de nye
formningslokaler taget i brug og i no
vember de nye musiklokaler. De lig
ger i øverste etage i Klosterbygnin
gens østfløj - oven over Forstanderlej
ligheden.

Både på ombygning og inventar er der
ofret store beløb. Her ses brændeov
nen, hvor et trolle-hoved har fået svedet ørerne.

DANMARKS
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Herefter blev der indrettet interimi
stiske, ikke særligt egnede, lokaler til
formningsundervisning i Vuens soveog vaskesal, mens lærerlejligheden
blev opretholdt.
Musikundervisningen, som nu også
er rykket op på etagen, fandt sted i
lokalet ved siden af Festsalens scene,
indtil det blev inddraget til trappen i
forbindelse med ombygningen af køk
kenet. Undervisningen har herefter
midlertidigt fundet sted i Festsalen.

Siden fløjen blev bygget 1819-22
har denne etage tjent mange forskel
lige formål.
Oprindelig var den lærerlejlighed
og to sovesale, men da Skolebygnin
gen i 1854 blev udvidet med en etage,
og det derved blev muligt at huse alle
diplene der, flyttede biblioteket og
den naturhistoriske og oldnordiske
samling derop. Også undervisningen i
naturhistorie foregik her.
Det varede til Musæumsbygningen
blev bygget i årene 1874-76. Samlin
gerne blev nu flyttet derover, og loka
lerne derefter alene anvendt til biblio
teket. 1 det lange løb var lokalerne dog
ikke egnede til at huse bogsamlingen,
og den blev da også i 1915 flyttet over
i den nye biblioteksbygning.
Derefter blev lokalerne brugt til
sang- og musikundervisning, indtil der
i 1924 igen blev indrettet lærerlejlighei og sovesal - Vuen til de yngste
diple. De boede der, indtil den nye
vu;bygning blev bygget i 1969.
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Der har længe været et stærkt be
hov for mere tidssvarende undervis
ningslokaler til formning og musik, og
i sommerens og efterårets løb er der

De forbedrede faciliteter giver sig ud
tryk i større interesse for faget fra
elevernes side. I den forbindelse har
de to faglærere, Niels Aarsø (70)
yderst til venstre og Niels Chr. Koefoed, deltaget aktivt i planlægningen.

For første gang er etagen blevet delt
på tværs og ikke på langs, som hidtil
har været tilfældet. Bemærk iøvrigt
den kraftige lydisolering omkring
musiklokalet.

foretaget betydelige bygningsmæssige
investeringer for at skabe de bedst
mulige forhold for de to fag.
Som det vil ses af kortet, er etagen
nu delt over på tværs i modsætning til
tidligere, hvor den altid har været delt
på langs - med en afdeling mod Ny
have og en mod Klostergården. Ved i
stedet at dele på tværs opnås forskel
lige fordele, bl. a. at begge afdelinger
får lys ind fra begge sider.
De to faglærere, formningslærer
Niels Aarsøe (’70) og musiklærer
Niels Chr. Koefoed, har deltaget ak
tivt i planlægningen. De foreløbige er
faringer er gode, og lokalerne er ble
vet godt modtaget af eleverne. Der er
gjort meget ud af lydisoleringen, og
også den synes at leve op til forvent
ningerne.
Der er ofret mange penge på Klo
sterbygningen i de senere år, og det
skulle gerne resultere i, at vi for en
lang årrække på en tilfredsstillende
måde har løst problemerne for de ak
tiviteter, den nu rummer. Naturligvis
vil der stadig være noget at ændre,
men de store investeringer i bygningen
skulle være overstået.
Mens der tidligere boede munke og
diple og i de senere år adskillige fa
milier i de forskellige fløje, er det nu
kun de nætter, forstanderen overnat
ter, at nogen sover i bygningen. Døren
fra Munkegangen til Nyhave er derfor
låst, og vi kan nu også lukke porten
ind til Klostergården, så ingen uved
kommende kan komme derind.

Kontakt-person i
årgang ’49
Med en bøn om et behersket træk på
kontakt-personernes ressourcer har
overlæge, dr. med. Jørgen Worm-Petersen akcepteret at være kontaktper
son for sin årgang ’49. Hans adresse er
Sandbjergvej 62, 2950 Vedbæk, og
hans arbejdsplads Københavns Amts
Sygehus Gentofte.

Generalforsamling
den 29. marts
Herlovianersamfundets ordinære ge-,
neralforsamling finder i år sted tors
dag den 29. marts kl. 19.30, og stedet
bliver atter advokat Jan Triers kontor,
Kongens Nytorv 22, 4. sal.
Ingen store sager er på program
met, og som det fremgår af regnska
bet på side 485 er det også i økono
misk henseende et stille og roligt herloviansk regnskabsår, der er til be
handling.
Det eneste større emne på dagsor
denen er et af valgene til bestyrelsen,
idet Peter M. H. Heegaard efter to
perioder i bestyrelsen ikke længere op
fylder kravet om at tilhøre de fem
yngste årgange.
Han vil derfor på generalforsamlin
gen være tvunget til at gå af.
Til afløser på posten som bestyrel
sens juniormedlem vil bestyrelsen fo
reslå Christian Levin (’83), men andre

kandidater kan opstilles enten forud
for generalforsamlingen eller på selve
aftenen.
Endnu to bestyrelsesmedlemmers
valgperiode udløber. Det drejer sig om
samfundets kasserer Jan Trier og fest
udvalgets formand Aase Randstoft,
der begge har akcepteret at genop
stille.
Desuden er herlovianersamfundets
formand Kaj Dorph-Petersen’s valgpe
riode udløbet. Formanden vælges di
rekte af generalforsamlingen, og Kaj
Dorph-Petersen har ligeledes akcepte
ret at genopstille.
Er vi rigtig rare, er det endvidere
sandsynligt, at deltagerne igen i år får
lov til at låne advokatfirmaets frokost
stue til et efterfølgende stykke smørre
brød og en pilsner.
På gensyn!
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Hæder
kronet
dippel
fra 1756
Af M. Winge ’26

Frederiksborg Amts Avis berettede i
februar 1976, at nogle børn i Snekker
sten havde opdaget en indskrift på
undersiden af trappestenen fra en ned
revet butik, hvorefter kommunearki
var Meyling blev tilkaldt og konstate
rede, at det var en gravsten, der havde
stået på lægen Urban Bruun Aaskows
grav på Asminderød kirkegaard.
Elfter studentereksamen fra Her
lufsholm 1758 begyndte Aaskow at
studere medicin ved Københavns uni
versitet, hvorfra han i 1766 tog eksa
men med »megen berømmelse og al
mindelig bifald«. Allerede i studieti
den blev man opmærksom på hans
gode evner, så han blev udvalgt til at
ledsage professor Bugge til Tronhjem
for at observere Venus’ passage forbi
solen, og to år senere udsendtes han
for at undersøge den grasserende
kvægpest. I sin afhandling om epide
mien redegjorde Aaskow for flere
gode iagttagelser og fremsatte - hun
drede år før den bakteriologiske æra den formodning, at sygdommen skyld
tes »et overmåde fint, smitsomt væ
sen«.
1 1770 sendtes en dansk eskadre til
Middelhavet for at straffe Deien af
Algier, som havde beslaglagt danske
handelsskibe og gjort deres besætnin
ger til slaver. Smitsomme sygdomme
med meget stor dødelighed hærgede
imi ilertid besætningerne i en sådan
gral, at skibene i perioder var ukamp
dygtige, hvorfor Admiralitetet antog
den unge dr. Aaskow og sendte ham
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til Middelhavet for at hjælpe skibski
rurgerne med at bekæmpe sygdom
men.
1 sin doktorafhandling, »Diarium
medieum navale« har Aaskow beskre
vet sin virksomhed i Algiereskadren
og givet os et billede af de elendige
forhold, man bød datidens søfolk.
Efter sin hjemkomst i 1772 fik han
fast ansættelse som admiralitetsmedicus, og sammen med søetatens overki
rurg, professor Heinrich Callisen,
ydede han en stor indsats for at for
bedre skibskirurgernes uddannelse, de
hygiejniske forhold i Søetaten og sygeforsorgen for mandskabet og deres fa
milier.
Aaskow blev i 1775 udnævnt til
livlæge og var især knyttet til enke
dronning Juliane Marie. I Melchiors
»Herlufsholms Stiftelse« fortælles, at
han under Christiansborgs brand bar
enkedronningen ud af slottet, men det
er nu ikke rigtigt, for ifølge en øjen
vidneskildring var det kammerherre
Blücher og hans broder, der bar dron

ningen, men livlægen kan jo meget vel
have »holdt hende i hånden«.
Om sommeren opholdt Aaskow sig
med hoffet i Fredensborg, og her er
hvervede han to landejendomme, hvor
han opførte den herskabelige hoved
bygning »Urbanslyst«, der stadig - nu
under navnet »Tulstruplund« - kanses
til venstre for landevejen, når man syd
fra nærmer sig Fredensborg. Han var
personlig meget interesseret i driften
og nævnes for sine forbedringer af
denne og af bøndernes forhold.
Inden for sin samtids civile mcdicinalvæsen var Aaskow en fremtræ
dende skikkelse, således var han med
lem af Collegium medieum, som 1803
afløstes af Sundhedskollegiet. Da Kø
benhavns Medicinske Selskab blev op
rettet i 1772 var Aaskow det første
medlem uden for stifternes kreds, der
blev indvalgt i selskabet, hvis præsi
dent han var i to perioder. Han var en
flittig deltager i det videnskabelige
arbejde og modtog i 1802 udnævnelse
til æresmedlem af selskabet.
Skulle nogen have lyst til at vide
mere om Aaskow, kan jeg henvise til
mit arbejde i Medicin!istorisk Årbog
1981.

Ilerlov¡arieren
søger skri vende
medarbejderne)
Hvor er den velskrevne reportage fra
skolen henne her i bladet?
Hvor er interviewet med formanden
for Storstrøms Amts skoleudvalg om
amtets forestillinger om Herlufsholms
plads i det fremtidige skolemønster?
Hvor er det levende jubilar-interview?
Historien om det r\ de yngste år
gange af gammelherlcvianere har i
det københavnske natteliv?
Det kommer. .. forhåbentlig.
Der skal hermed lyde en varm op
fordring til en interesseret gammelherlovianer, m eller k, om at melde sig
under fanerne, så vi kan få et mere
spændende medlemsblad. Den ud
brændte redaktør skal meget gerne
fortsat tage sig af det praktiske om
kring bladets produktion, men trænger
hårdt til en skrivende hånd. Måske
flere hænder?

Herlovianersamfundets årsregnskab for 1983
Status pr. 31.12.1983

Driftsregnskab for 1983

AKTIVER PASSIVER
0,00
6.466,33
3.667,23
521,97
20.487,42
62.795,29
101.754,00
31.466,34
6.204,92

(budget) UDGIFTER INDTÆGTER (1982)
INDTÆGTER
Kontingenter............
Indgåede restancer . .
Overført fra konto
for éngangskont.........
Renteindtægter........
Obligationsrenter. . . . . 7.963,89
158,50
Handelsbanken........
Sparekassen.............. . 1.108,95
Girokonto..................
33,75
Annonceindtægter . . .
Kursgevinst, salg af
udenlandske checks. .

UDGIFTER
Herlovianeren..........
Fester
og sammenkomster . .
Repræsentation........
Administration..........
Møder......................
Renteudgifter
(heraf éngangs
kont. 1.534,52)..........
Kurstab, salg af
udenlandske checks. .
OVERSKUD............

(85.000)

85.960,00
3.035,00

(78.125)
( 2.105)

840,00

( 910)
( 8.853)

(14.000)

Kontantbeholdning....................
Giro 6 07 94 90..........................
Handelsbank 491156 ................
Handelsbank C 525352............
SDS 842-00-28955....................
SDS 842-04-06682....................
Værdipapirer (nom. 113.200) ..
Mellemregning div. legater ....
Skyldige omkostninger..............

9.265,10
(1.000)

(

4.500,00

900)

54,63

éngangskontingent 1983:
Saldo primo..............................
Renter 16%................................
Udbetalt kont.............................

. (45.000)

31.386,21

(28.401)

.
.
.
.

(35.000)
( 2.000)
( 9.000)
( 4.000)

27.034,60
848,64
7.085,45
2.283,15

(15.458)
( 1.094)
( 7.080)
( 5.148)

.

(2.000)

1.722,22

( 1.383)

(100.000)

37,01
33.257,45
103.654,73

103.654,73

Kapitalkonto:
Saldo 1.1.1983 ..........................
kursregulering............................
Overskud.
33.257,45

10.430,76
1.534,52
11.965,28
¿-840,00

11.125,28

93.014,94
20.623,31

146.895,70
195.692,24 195.692,24

København, den 25/1 1984
Jan Trier
kasserer
Imod foranstående regnskab vides intet at erindre.
Beholdningerne er tilstede.

(91.893)

Jørn Thomsen
revisor
Udgifterne er afholdt med bestyrelsens samtykke:
Kaj Dorph-Petersen
formand

Legatregnskaber 1983
Samlet legatformue pr. 1/1 1983
Netto renteindtægter....................

Uddelte enkelegater....................
Uddelte studielegater..................
Depotgebyrer m.v.........................

409.135,74
36.592,93
3.000,00
21.000,00
1.482,16

Formue pr. 31/12 1981 ..............
Formue pr. 31/12 1981 fordeler sig således:
Overlærer Albert Leth’s Legat..............................................
Pastor emer. R. C. I. Schades Legat....................................
Kammerherre Sophus Henning’s Boglegat..........................
Knud Høgsberg Petersens Mindelegat..................................
Afdøde Herlovianeres Trængende Efterladte......................
Gamle Herlovianeres Tilbagebetalingslegat..........................
Oluf Hall’s Legat..................................................................
Apoteker Johan Sanders Legat............................................
Bryggeriejer Vilhelm Valløe’s Legat....................................
Læge Kristian Henrik Johnsens Legat..................................
V. Clausen Hansens Legat..................................................
FORMUE pr. 31/12 1983..................................................

25.482,1611.110,77

420.246,51

70.640,67
23.011,10
11.769,21
18.931,38
40.599,71
59.218,41
16.983,29
60.129,08
20.607,18
18.481,23
79.875,25
420.246,51

Budget 1984
Kontingenter 75/150..............................................................
Renteindtægter......................................................................
Annonceindtægter..................................................................

92.000
15.000
3.000
110.000

Herlovianeren........................................................................
Fester og sammenkomster....................................................
Repræsentation.......................................................................
Administration........................................................................
Renteudgifter..........................................................................
Møder.....................................................................................
Diverse.................................................................................. 11.000

45.000
35.000
2.000
10.000
2.000
5.000
110.000
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Samfundets
fest på Josty
Det er ikke let at vide, hvornår med
lemmerne vil strømme til, og hvornår
de er iskolde.
Til trods for, at Trollefesten i Re
staurant Josty den 14. januar i år var
en tro kopi af arrangementet i 1983,
der trak næsten ethundrede deltagere,
var det en lille sluttet kreds på ca. det
halve, der i år mødtes til festmåltid og
hyggeligt samvær.
Årets Trolletaler i Herlovianersamfundet var professor, dr. med. Philippe
Grandjean, og i en meget utraditionel
tale redegjorde han for, hvilke risici vi
i dag lever med, og hvilke Herluf
Trolle i sin tid levede med. Det stor
slåede ved Herluf Trolle var blot, at
han vidste, hvilken risiko han løb ved

at deltage i det slag, der skulle blive
hans død, - men alligevel sejlede ud,
fordi han troede på den sag han kæm
pede for.
Det må formodes, at de udeblevne
medlemmer den 14. januar sad i an
dre selskaber rundt omkring og ærg
rede sig over, at de var forhindret i at
deltage, men der skal alligevel drysses
lidt salt i såret: Det var en dejlig aften,
I gik glip af! Og et usædvanligt hyg
geligt gensyn med lektor Mogens Jen
sen, der veloplagt fortalte om alt det
utrolige, diple i tidens løb har fundet
på, så man næsten ønskede, man ikke
selv havde været sådan et dydsmøn
ster. ..!

Trollefest på
Sydhavsøeme
Traditionen tro samledes atter i år
gamle herlovianere fra Lolland-Falster
med ægtefæller den 14. januar for at
fejre stifterne og vor gamle skole
samt, ikke mindst, for i hyggeligt sam
vær at mindes episoder fra vor skole
tid.
I år var det overlæge Alling Møller,
Nykøbing F. (’47) og ægtefælle, der
stod for arrangementet, bistået af
overlæge Jens O. Poulsen, smst. (’53).
Vi var 26 ialt, herunder to jubilarer,
som altså havde foretrukket at til
bringe dagen »mere lokalt« end møde
op i samfundet i København. Det var
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rektor Henrik Hertig, Maribo (’34) og
fhv. forpagter Grønnegård, Nykøbing
F. (’14). Værten talte for stifterne og
de to jubilarer, og i sin takketale for
talte Grønnegård muntre episoder fra
hans tid på skolen, der altså ligger
mere end 70 år tilbage.
Efter et lukullisk festmåltid og
kaffe m. v. blev den obligate lanciers
danset, hvorefter man hyggede sig til
ud på natten. I år var der heldigvis
ingen snehindringer for os, da vi kørte
hjem efter en særdeles vel anvendt
aften.
J. E. (’28)

Fik-fak i år den
31. maj
Et af Herlovianersam undets mest bi
zarre arrangementer - ingen ville
drømme om at starte en sådan tradi
tion i dag - er den årlige fik-fak turne
ring i Charlottenlund Skov. Den fin
der i år sted torsdag den 31. maj, og
selvom det ikke er nødvendigt at re
klamere for arrangementet, skal nybe
gyndere gives et tip Tag toget til
Charlottenlund Station og gå mod øst.
Vel mødt.

Indbetaling af
kontingent i
udlandet
I forbindelse med de årlige kontin
gentbetalinger opstår der hver gang et
problem med de udenlandske med
lemmer af Herlovianersamfundet.
Fremsender de en check trukket på en
udenlandsk bank koster det samfun
det 20.- kr. at indløse den. Fra Herlovianersamfundets kasserer videregives
derfor hermed en opfordring til med
lemmer i udlandet om - om muligt kun at fremsende check trukket på
danske banker.

Efterlysning
Der må sidde noglç ulykkelige Herlo
vianere rundt omkring i Verden. De er
nemlig blevet væk. Hvem ved, hvor de
befinder sig? Har 1 «intakt med jeres
gamle klassekammerater (skolekam
merater) vil Connie Ulstrand meget
gerne høre nyt. Det drejer sig om
73 Ole Dithmer, flyttet fra Prinsesse
gade 4 B, København
75 William Brüel, ukendt på 163 East
87 th Street i New York.
79 Nicolai Dameidet, flyttet fra Stor
gården i Terslev
82 Camilla Clauson-Kaas, flyttet fra
Kleinsgade 6, København.
Ring til (01) 14 32 36.

Personalia
1912
Svends Munk Koefoed er den 6.
januar 1984 afgået ved døden.
Svend Munk Koefoed drev i en
årrække en ingeniørvirksomhed i
New York.
1913
Bjørn Munk Koefoed (II), der er
bror til Svend Munk Koefoed, er
den 14. februar 1984 afgået ved
døden. Bjørn Munk Koefoed var i
en længere periode efter 1928
skuespiller i New York.
1926
Arkitekt Svend Fournais er afgået
ved døden den 24. januar 1984.
Som arkitekt medvirkede Fournais
ved projektering og opførelse af
omkring 15.000 boliger, fortrinsvis
parcelhuse og rækkehuse, men
også etagebyggeri, sociale institu
tioner og kontorbygninger. Hertil
kommer blandt andet hotellerne
Richmond i København og Hvide
Hus i Køge og Maribo.

1927
Hans Brammer er den 24. januar
1984 afgået ved døden.
1933
Rektor Henrik Hertig, Maribo
Gymnasium, har efter ansøgning

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

fået medctlt afsked med pension
fra rekurembedet med virkning
fra 1. marts 1984. 1. august 1984
udløber Henrik Hertigs beskik
kelse som tilforordnet rektor ved
Østtollands forberedelseskursus, og
giver fra dette tidspunkt Hertig en
egentlig status som emeritus. Her
tig var fra 1961-1979 ansvarlig le
der af Lolland-Falsters Kunstmu
seum i Maribo og fortsætter som
bestyrelsesformand, i hvilken egen
skab han for kort tid siden var med
til at modtage den overraskende
arv på 167 kunstværker fra nu af
døde kontorchef Erik C. Mengels
samling.
1936
I anledning af, at DR’s TV I agter
at genoptage quiz-udsendelserne
»Kvit eller dobbelt« dvælede Berlingske Tidende den 18. januar
1984 ved, at Jørgen D. Scheel
vandt 10.000 kr. - prisen på spørgs
mål om biler, mens Sven Tilo
Achen (’40) vandt 10.000 kr.-prisen på spørgsmål om heraldik.

Henry Dichman (V) havde i Berlingske Tidende den 4. januar 1984
et indlæg om den danske folkeskole
anno 1984. Dichman er viceskoledirektør.
1954
Jon Henrik Krabbe, der ejer
godset Frederiksdal fra 1758 samt
gården Poulstrup på Nordvestlollan, blev den 7. december 1983
valgt som ny formand for Forenin
gen af Tolvmandsforeninger i Dan
mark. Den nye formand, der aflø
ser Oluf von Lowsow, sidder ¡øv

rigt i bestyrelserne for Danske
Landboforeningers Frøforsyning,
De Danske Sukkerfabrikker og
Mejeriselskabet Trifolium.
Årgang 1954 afholdt den 23. de
cember 1983 tennis-turnering på
Hotel Marina i Vedbæk. Vinder
blev Morten Lund, nr. 2 Erling
Piesner og nr. 3 Flemming Lütti
chau. Øvrige deltagere i turnerin
gen var: Fritz Rønde.
Erling Piesner er ansat som Area
Manager til international markeds-

DEN GAMLE
OVERLÆRERS LEGAT
Regnskab og status for året 1982
Indtægt:

1942
Statstidende kundgjorde den 12.
januar 1984, at ambassadør Peter
Meyer Michaelsen, chef for uden
rigsministeriets nedrustningssekre
tariat, er udnævnt til ambassadør i
Helsingfors fra 1. februar 1984 at
regne.

Obligationsrenter fra Bikuben:
pr. 1/7 1982 .................... ;.............. 1.652.00
pr. 31/12 1982 ................................ ■ 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.............................................
3.587.21

1949
Danmarks ambassadør i Zim
babwe, Luanda, Gaborone og Ma
puto - cand.polit Niels Julius Las
sen - er med virkning fra 1. decem
ber 1983 tillige udnævnt til ambas
sadør i Masseru.

Udgift:

1950
To ud af tre kommuner i KTAS’s
område er positive overfor hybrid
nettet. De resterende kommuner
har endnu ikke taget stilling, eller
mener, at nettet ikke er noget for
dem. Det oplyste KTAS’s admini
strerende direktør Per Amnitzbøl
den 14. januar 1984 på et møde,
arrangeret af Dansk Ingeniørfor
ening.
1951
Morgenavisen
Jyllands-Posten
bragte den 14. december 1983 et
større portræt af og interview med
Valdemar Birn i anledning af, at
denne rundede 50 år 15. december
1983. Birn har netop erhvervet de
resterende aktier i Tasso-støberierne i Odense, og har herudover
interesser i en række andre firmaer
i Danmark og i udlandet.

Udbetalte legater...........................................
Forvaltningsafgift, Bikuben..........................
Porto, fotokopier m. v......................................
UDGIFT ialt...................................................
Beholdning pr. 1/1 1982 ...............................
+ indtægt.........................................................
T udgift...........................................................
BEHOLDNING pr. 31/12 1982 ................
der foreligger således:
Obligationer i depot nr. 196-031652 i
Bikubens forvaltningsafd. nom. . . . 55.500.00
Kontant i Bikuben..........................
684.67
Indestående på bankbog.......... .. . , 4,627.65
60.812.32

3.5OO.OO
167.09
250.00
3.917.09
61.142.20
3.587.21
64.729.41
3.917,09
60.812.32

60.812.32

København, den 29. november 1983
Jørn Thomsen
Ovenstående regnskab har jeg revideret.
Beholdningerne er til stede.
København, den 5-1-84
Kaj Dorph-Petersen
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føi ing af grafikprogrammet Uniras
ho; European Software Contrac
tors A4. Piesner var tidligere direk
tør i Micronic Data A4.

1S56
Den 16. januar 1984 var professor
ved Odense Universitet, Mogens
Blïchert-Toft i audiens hos Hendes
Majestæt Dronningen og takkede
for udnævnelsen.
Med virkning fra 1. februar 1984
er ministerråd ved NATO-repræsentationen i Bruxelles, Flemming
Moerch blevet udnævnt til tjene
stemand i lønramme 36 og pr.
samme dato udnævnt til ambassa
dør i Tripoli.
1957
Afdelingschef, civilingeniør Jørgen
Mpltke-Leth, IBM’s afdeling i År
hus, er udnævnt til salgsdirektør
med ansvar for salg af tekst- og
databehandlingsudstyr til kunder
vest for Store-Bælt.
1960
I forbindelse med folketingsvalget
den 10. januar 1984 har Bernt Jo
han Collet kunne glæde sig over
såvel sit eget genvalg til tinget som
sit partis betydelige fremgang.

Hallager, og direktør for Odense
Almennyttige Boligselskab, advo
kat Henrik Heineke, er med virk
ning fra l. marts 1984 indtrådt i
repræsentantskabet for Kreditfor
eningen Danmark.

1962
Skuespilleren Joen Bille, der har
iscenesat årets studenterrevy for
Kongelige Mayestaits Acteurs, kan
glæde sig over de gode anmeldel
ser, der blandt andet oplyser, at
Bille sikrer forestillingen et kvikt
tempo og forstår at trække kontu
rerne skarpt op, så tekst og figur
matcher.
1964
Med virkning fra den 1. marts
1984 er Mogens Brabrand Jensen
udnævnt til systemplanlægnings
chef i Kommunernes Landsfor
ening.
1968
I arbejdsmiljøfondets tidsskrift
»Pas på«, december 1983, udtaler
professor, dr.med. Philippe Grand
jean sig om risiciene ved tungme
talforgiftninger på danske arbejds
pladser. Om samme emne havde
Grandjean et indlæg i Ugeskrift
for Læger den 26. september 1983.
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Herved indkaldes, ifølge Samfundets love, til

Herlovianersamfuindets
ord. generalforsamling
torsdag den 29. marts kl. 19.30
hos advokat Jan Trier, Kongens Nytorv 22, 4. sal,
Kbh. K.
Adgang og stemmeret for alle Herlovianersamfundets medlemmer - tilmelding ikke nødvendig.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Godkendelse af budget for 1984
5. Fastsættelse af medlemskontingent for 1984.
6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og
andre embedsmænd.
7. Eventuelt.
Bestyrelsen

Formanden for Energisparebran
chens Informationsudvalg, direktør
i VVS Fabrikanterne Hans Henrik

Alti
Herlovianerudstyr
hos
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