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STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

Herlovianersamfundets
bestyrelsesmedlemmer
og embedsmænd m.v.

Husk at melde flytning m. v.
- og gør det rigtigt
I.

Flemming Tolstrup (’24), formand, Strandvej 132,

A. Flytning fra et sted i Danmark (ekskl.
Grønland) til et andet samt flytning fra
Danmark (ekskl. Grønland) til Norge,
Sverige, Finland eller Island: anmeldes
til postkontoret i fraflytnings byen. Post
kontoret vil herefter automatisk (1) un
derrette avispostkontoret,| som retter
den pågældende adresseplade, og (2)
give besked om flytningen til HER
LOVIANERENs ekspedition. I sådanne
tilfælde er flytteanmeldeltee til HERLOVIANERSAMFUNDET altså overflø
dig.

2900 Hellerup. HE 4898.

Jørgen Damgaard (’34), næstformand og kasserer,
Købmagergade 55, 1150 København K. (01) 14 44 83.

Ernst Schaumburg-Müller (’29), Tårbæk Strandvej
113, 2930 Klampenborg. OM: Bellevue 780.

Per Seidenfaden (R'31), Norgesmindevej 11, 2900
Hellerup. HE 2868.
Klaus Aarup (’51), c/o Knud Lindberg A/S, Islevdal-

B. Flytning til udlandet (ekskl. Norge,
Sverige, Finland og Island, men inkl.
Grønland): anmeldes til HERLOVIANE
RENs ekspedition, Bredp.svinget 11,
2830 Virum.

vej 200, 2610 Rødovre (01) 94 38 00.

Eivind Sveinbjørnsson (’65), sekretær, Egedal, 2980
Kokkedal. (01) 86 00 80.

C. Flytning fra udlandet (herunder Nor
ge, Sverige, Finland, Islanc og Grøn
land) eller mellem to udenlandske
adresser; anmeldes til HERLOVIANE
RENs ekspedition.

Finn Kirstein (’59), suppleant, Ved Lindevangen 16,

2000 København F. FA 3912.

Niels Faaborg Ottosen (’31), revisor, Abildgårds-

II.

vej 24, 2830 Virum. (01) 84 86 97.

Jørn Thomsen (’31), suppleant for revisor, Classens-

gade 60, 2100 København 0. ØB 6825.
Otto Irminger Kaarsberg (’12), decisor, Strandvej 61,

2100 København 0. RY 2242.
Leif Berg (’19), suppleant for decisor, Overgaden

oven Vandet 52, 1415 København K. SU 7059.

Lennart Konow (’54), HERLOVIANERSAMFUNDETS
medlemsfortegnelse og HERLOVIANERENs ekspe
dition, Bredesvinget 11, 2830 Virum. (01) 85 25 40.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Adresseændringer

Meddelelser om stillings- og navnefor
andringer m. v. bedes givet til HER
LOVIANERENs ekspedition. Som tid
ligere meddelt vil stillingsforandringer
fremtidig kun blive registreret i med
lemsfortegnelsen, ikke på postvæse
nets adresseplader.

III. Anmodninger om indmeldelse bedes
givet til HERLOVIANEREh s ekspedi
tion.

IV. Indbetaling af medlemsbidrag sker til
HERLOVIANERSAMFUNDETS kasse
rer. Giroindbetalingskort udsendes til
hvert enkelt medlem hvert forår.
V.

Meddelelser om fejl og unøjagtigheder
i medlemsfortegnelsen bedes givet til
HERLOVIANERENs ekspedition.

REDAKTØR AF DETTE NUMMER: Lennart Konow (’54), Bredesvinget 11,
2830, Virum. Tlf.. (01) 85 25 40.
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Hilsen til årgang ’69
Af Herlovianersamfundets formand

På Spisesalen stod to lange borde. Det
sydligste var for de store klasser, det
nordligste for de små. Begge borde var
inddelt i fire bordhold, og den inspek
tionshavende præsiderede med ryggen
mod Stark over VII — ældste — klasse.
Til ham måtte man op, hvis man kom
for sent, og helst have en nogenlunde
plausibel undskyldning. »Jeg har været
i baggården«, var vel nok den mest an
vendelige.
En undtagelse gjaldt dog. Diplene i
VII klasse nøjedes med at markere et buk
for den inspektionshavende, før de fandt
deres plads.
Sådan står bordene også nu ved dimis
sionen, og jeg føler mig meget værdig,
når jeg sidder på den inspektionshaven
des gamle plads — den eneste som aldrig
blev besat med en dipel fra VII, når den
normale bordholder — en af hørerne —
ikke var med ved bordet. Det skete mor
gen og aften og i hans inspektionsuge,
og det hændte, at der ikke var ugifte hø
rere nok til alle bordhold. Så præsiderede
en dipel fra VII ved alle måltider.
Ved dimissionen er der ingen bordholderpligt, heldigvis. En mængde damer
sørger for at byde frøken Jensens herlige
mad omkring, og Eskildsen er endnu en
gang med i den lyseblå gallauniform,
men jeg savnede ham ved udgangsdøren,
hvor han plejede at stå med cigarkassen.
Til gengæld stod tobakken frit fremme
i Forstanderlejligheden.
På sin vis er meget uforandret fra for
45 år siden — men forandringerne er dog
de væsentligste. Skolens diple er ikke
med, men rejst på ferie før dimissionen.
Dengang rejste de hjem nogle dage efter
festen.
Fædrene, Forstanderen, Heiss og hø
rerne og jeg selv er i smoking, dimitten
derne i skoleuniformen, pyntet op med
hvidt slips og studenterhue. Og mellem
drengene lyser det op med piger i hvide
kjoler og studenterhue. Herlufsholm di
mitterer sine første 12 kvindelige stu

denter i fredstid. Det kan ikke undgå at
præge festen. Der er jo også drenge
blandt studenterne, som ikke har været
kostdiple, og derfor har man sløjfet en
del af Juel Møllers fine kantate. Vi har
dog sunget både »Falden er den sidste
mur ...«, »Hører I skovene suse ...« og
»Før sad på bænken...«, men strofer og
recitativ med særlig fremhævelse af kost
skole og det maskuline var ikke med. I
stedet for indledte vi med »I Danmark
er jeg født...«.
Nu har Heiss talt for og til dimitten-

Fl. Tolstrup (’24)

derne på Festsalen, og her har Forstan
deren, skoleduksen og hans far holdt tale,
så nu er det min tur. Og hvad kan jeg
andet end at byde dimittenderne velkom
ne blandt gamle herlovianere. Vi er jo
alle af samme rod, har — som der står i
Herlovianersamfundets love — »været
discipel på Herlufsholm«. Det må gælde
uden hensyn til køn eller kostskoleop
hold.
I lommen har jeg endnu nogle af Poul
Bangs (IV ’22) herlovianerknapper i
guld. I år er det de små, som han brugte
i kjolevesten, nu er de blevet lænket sam
men som manchetknapper. De skal gives
til en dimittend, som har været en god

kammerat. Det bliver Christian Holt
(’69), søn af civilingeniør Niels Christian
Holt (’40). Valget er hørernes, men at
dømme efter bifaldet ikke ringe, og jeg
er sikker på, at det ville glæde Poul at
vide, at hans herlovianerknapper, som
han var stolt over at bære, kom til at
virke som en særlig hilsen fra gamle til
nye kammerater på det sidste rene kost
skolehold og på det første »blandede«.
De kom med også som en hilsen til Sko
len, som for at sige: »Trods ydre og in
dre forandringer er og bliver du Herlufs
holm«.
Nu plejer talernes række at være slut,
men i år kommer der flere fra glade
fædre, hvis børn er blevet herlovianere.
Den første er civilingeniør Mogens Schlü
ter (’37), som stolt har ført sin datter
Anne Schlüter (’69) til bords. Hun sid
der mellem sin far og skovrider Jørgen
Lassen (’37), hvis søn Carsten Lassen
(’69) er blandt kostdiplene. To klasse
kammerater, som er med til at markere
overgangen fra gammelt til nyt.
Kvindelige studenter har været kendt
før, men kun på grund af den tyske be
sættelse. Eller har selv hørerne måttet
sende deres døtre til andre skoler I år
markerer hørerne også det nye: lektor C.
Levinsens datter Lisbeth Levins en (’69)
sidder ekstra fornøjet blandt studenterne.
Så er middagen slut, og kaffen venter
i Forstanderlejligheden. Hvor har det
hjulpet, at Forstanderens soveværelse er
blevet inddraget under repræsentations
lokalerne, og hvor er udsigten smuk fra
balkonen. Her står jeg, som vel enhver
gammel herlovianer vil gøre på samme
sted, og bliver sentimental med Aladdins
ord: »Dernede gik jeg som en lille dreng
... Hvor sælsomt er dog menneskenes liv!
Hvor mystisk bryder alt sig blandt hin
anden, et ringe spil i evighedens hånd!«
En dimissionsdag er til ende, et nyt kuld
fløjet fra reden, det største i Herlufsholms historie — men ikke det sidste.
El. Tolstrup (’24).
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Personalia
redigeret af Flemming Toistrup, Strandvej 132,
2900 Hellerup. Telefon He 4898

I
- ’19

- ’39

I ’orhenværende departementschef
Irik Dreyer (’10) skrev Politikens
:ronik den 12. marts: Lovgivlingsmagten og statsudgifterne, og
len 26. marts: Nogle tanker om
; rbejdsmarkedets overenskomst: orhandlinger.

dorstander J. L. Hardt-Schnicker
VI5) er blevet ridder af dannebroge af 1. grad.
] Politiken
baron Carl
Vestskoven
kan ikke se
den er der.

for 15. maj fortalte
Haxthausen (’19) om
ved København: Man
skoven endnu — men

- ’29
Landsretssagfører Knud Thale
(|22) er efter anmodning blevet
fritaget for at deltage i offentlige
cg beneficerede sager ved retterne
i Århus.
Overlæge Georg C. Brun (’23) er
Hevet ridder.
Under de seneste landbrugsfor
handlinger fik Tolvmandsforeningerne atter kun en underordnet
r>lle, hvad formanden hofjæger
mester Erik Mourier (V’25) har
protesteret imod overfor statsminis eren.
Scovrider Sven Bang (’26) er ble
vet fast censor ved skovbrugs
eksamen i fagene hegns- og vand
bygning, savværkskundskab og
opskovning, sortering og trans
port.

Overlæge Karl H. Køster (’27)
fik på sin 60 års dag overrakt et
fdrelæsningsfond, som han ønske
de gjort til et provo-fond til ind
bydelse af unge med afvigende
meninger om de gastroenterologiske problemer.

Overlæge Karl H. Køster (’27) og
p: ofessor Mogens Andreassen
(’’9) har hver fået 35.000 kr. fra
g< neralkonsul
Ernst
Carlsens
Fond, som tildeles for betydelige
at erkendelsesværdige
resultater
vi d udforskning og behandling af
sj gdomme.

Direktør for socialforskningsinsti
tuttet Henning Friis (’30) er ryk
ket op fra 27. til 28. lønnings
klasse efter de gamle regler (nu
til 38.). Han er medlem af Plan
lægningsrådet for de højere ud
dannelser, og hans institut har
fået 23.000 dollars fra Ford Foun
dation til undersøgelser om den
sociale politiks virkning på ind
komstfordelingen.
Hofjægermester C. C. Scavenius
(R ’32) er blevet ridder.

Forfatteren Gregers Schmit (III
’33), som har skrevet drenge
bogen »Kampen om Troldbæk
ken«, blev interviewet af Næstved
Tidende i anledning af sin 50 års
fødselsdag, ikke mindst om hans
kamp for at bevare Sydsjællands
landskaber, herunder
kampen
mod tørlægning af Dybsø Fjord.
I februar skrev han læserbrev til
avisen: Lokkede TV de 10-årige
på farlige afveje?
Kontorchef Erling F. Arntzen
(’34) er blevet ridder af l.grad.

I følge Politiken var det ambassa
dør Eivind Barteis (’34), som
bragte kontakt i stand om salg af
københavnske sporvogne til Alex
andria i Ægypten.
Formanden for Dansk IdrætsForbund, advokat Kurt Møller
(’38) er blevet indvalgt i besty
relsen for Idrætsudvalget og inter
viewet af Kristeligt Dagblad om
D.I.F.’s mange store opgaver:
Direktør Svend E. Feldthusen (IV
’38) bød velkommen, da Næs
tveds Salgs- og Reklameforening i
april var på bedriftsbesøg på hans
virksomhed Dansk Stoker på
Ydernæs.

I »Arkitektur« nr. 6 1968 var en
beskrivelse af Holbæk Semina
rium, rektor Otto Marstrand
(’39). Seminariets elevråd opløste
sig selv i januar 1969, og rektor

trak sig ud af samarbejdsudvalget
mellem studerende og lærere.

Reservelæge Ib Steiness (’46),
Århus, er blevet overlæge ved
Rigshospitalet.

- ’49

Læge Knud Alling Møller (’47)
har fået antaget en disputats til
forsvar ved Københavns Universi
tet.

Civilingeniør Niels Chr. Holt
(’40) er blevet underdirektør i fir
maet Karl Krøyer.

Forlagskonsulent Forben Monberg (’48) Jkrev i Politiken denl

Læge Klaus Ferdinand (’40) var
med ved opbygningen af Røsnæs
Laboratoriet, og hans ornitologer
var de første, som tog det i brug.
Han var initiativtager til et møde
mellem naturfredningsinteressere
de og Hedeselskabet, hvis land
vindingsarbejde han har angrebet,
og opnåede nok nogen forståelse
for fredningssynspunkterne, I mø
det deltog også dr. phil. Knud
Paludan (’27).

17. maj om Folkeuniversitet og
forskning.

Amanuensis Niels Thomsen (’49)
er medredaktør af Pressehistorisk
Årbog. Han | var med i protesten
til Undervisningsministeren fra
Københavns \ Universitets amanuensisforeningl i anledning af et
møde mellem ministeren og nogle
professorer \før indsendelsen af
universitetets, anordningsforslag,
men efter dets vedtagelse i kon
sistorium.

Civilingeniør Ole Engberg (’41)
er blevet chef for A/S Regnecentralens servicecentre i Danmark.

Landsretssagfører
Flemming
Schrøder (’41) skrev om demo
krati i Rotary Norden i april.

- ’69
Læge Klaus Hou-Jensen (IV’50)
har i marts |forsvaret sin doktor
afhandling om retsmedicinske em
ner.

Hofjægermester Niels luel (’43)
har lejet Meilgård bort til frøfir
maet J. E. Ohlsens Enke.
Komponisten Jan Maegaard (’44)
har vundet præmie i en konkur
rence om nutidig kirkemusik.

Kaptajn Axel B. Aller (’54) er
blevet major.
Lennart Scheel (IV’55) er blevet
premierløjtnant.

Overlæge Stig Jarnum (’44) var
opponent ved en disputats om
mavesår, som blev forsvaret på
Københavns Universitet.

Søren Kaas Andersen (’55) er ble
vet cand. mag,

Hofjægermester Erik Tillisch
(’44) har fået Dansk Jagtfor
enings guldtegn.

Steen Holkenov (’56) ledede sin
egen musik till Igenboerne på Det
ny Teater i forårssæsonen.

Direktør Torben Schur (V’44)
hos Reitzel kunne bl.a. glæde sig
over et gammelt tryk af Herlufs
holm, som ved bogladens 150 års
jubilæum blev givet af konsul
Sven Erik Smith (’25).

Forfatteren Sven Holm (’58) de
buterede som TV-dramatiker i
maj med »Et spil om et lukket
rum«. Af Statens Kunstfond har
han fået et legat på 10.000 kr.

Læge Henrik Tønnesen (1’45) har
i Det grønlandske Selskab fortalt
om sin deltagelse i en Alaska-ekspedition, hvor han undersøgte
kredsløbsændringer hos dykkende
dyr.

Skuespiller Stig Hoffmeyer (’58)
fortsætter på Svalegangen i Århus
i den kommende efterårssæson.

Cand. jur. Jan Tner (’58), der har
været fuldmægtig hos advokat
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Hans R. Horten (’36), har fået
beskikkelse som advokat.

Stud, scient, pol. Chr. Oldenburg
(,’63j skrev læserbrev til Politiken
i maj mod »ny-imperialisme«.

Radio og TV
har i de senere måneder budt på
mange herlovianer-navne, hvoraf
i flæng plukkes:
universitetslektor Alogens Boserup
landshjælp,
chefredaktør Kaj
(’28) i rundbordssamtale om uDorph-Petersen (’43) om presse
forhold, advokat Kurt Møller
(’38) i Aktuel Profil, kapelmester
John Frandsen (IV’34) som orke
sterdirigent, organist Georg Kra
rup (VT6) ved højmessen, profes
sor Børge Diderichsen (’24) i
Kulturmagasinet, generalsekretær
Frantz Wendt (’23) i udsendelse
om julen, professor Alogens An
dreassen
i debat om færd
selssikkerhed, forfatteren Sven
Holm (’58) i samtale med Nordisk
Råds prisvinder og med Mosaik,
komponisten Jan Maegaard (’44)
om musik, journalist Lejf Plenov
(IV’42) som tilrettelægger af Fa
genes Dyst, mag. art. Jørgen
Knudsen (’44) i Tysk Orientering,
redaktør Sven Tito Achen (’40)
i Kulturmagasinet, Steen Holkenov (’56) med musik, redaktør
Hans V. Bischoff (“56) om økono
mi, skuespiller Stig Hoffmeyer
(’58) i Radioteatret.

Egmont H. Petersens Fond, på
hvis vegne overretssagfører F.
Dragsted overdrog Egmontgården
til Herlufsholm, for undervis
ningsministeriet,
Herlufsholm
Fonden og skolen, og desuden
deltog kaptajn Emil V. Lassen
(V’09) og direktør Knud Gottlieb
(’20) som donatorer til byggeriet.
Arkitekt J. Stærmose og ingeniør
Krøjgaard viste frem og forklare
de. Professor Fl. Tolstrup (’24)
var med både som formand for
Herlovianersamfundet og som
medlem af Herlufsholm Fondens
bestyrelse. — Om bygningerne til
kommer det mere kompetente at
dømme.
Stud. mag. Henning Silberbrandt,
der underviser på Skolen i en
gelsk og fransk, var i slutningen
af april ude for et færdselsuheld
i Ringstedgade. Hans bil kom i
brand, men både han og hans
kone blev i sidste øjeblik reddet
ud af den og er nu all right.

Dødsfald
Fhv. overnotar Johan Rønnen
kamp Mais (TO).
Advokat Preben Gøth (’20).

Fhv. købmand
Schultz (VT 9).

Eksamen
og bryllup
Ole Brocks, søn af overlæge Harry
Brocks (’27). er blevet cand. jur.
og har giftet sig med stud. med.
Vibeke Bang, datter af overlæge
Ole Bang, Randers.

Herlufsholm
Den 12. maj samledes et lille sel
skab på skolen for at bese de nye
bygninger
Bgmontgården
og
Vuen. Der var repræsentanter for

Fuldmægtig
(’08).
Direktør
’23).

Gustav O’Hara

Lindegaard

Gustav

Gerhard

Boesen

(VI

Runde
fødselsdage
19/10 fhv. civildommer Hjalmar
Ringberg (’08) 80 år.

23/11 civilingeniør K. B. Larsen
(T7) 70 år.

tor i forbindelse med Århus Uni
versitets 40 års jubilæum.

26/11 fhv. højesteretspræsident
O. 1. Kaarsberg 75 år.

Blandt de håndgribelige minder
om Tivolis grundlægger Georg
Carstensen (udg. 1831) er et gam
melt, fint og solidt mahognibord
med marmorplade, som stadig er
i familieeje og står på St. Croix.

7/12 5. W. Leersey 50 år.

Fra
Danmarksposten
1968 og 1969
Redaktør Hans V. Bischoff (’56)
har regnet ud, at i 1966 lå Dan
mark på ottende pladsen med
hensyn til høje indkomstskatter.
Vi betalte 33,5 øre af hver kro
ne — nogle vel lidt mere, andre
lidt mindre.

Fuldmægtig N. J. Lassen (’49)
gør tjeneste ved ambassaden i
Dar-es-Salaam og tillige ved am
bassaderne i Lusaka og Zomba.
Kaptajn Emil V. Lassen (’09) har
fra Henry L. and Grace Doherty
Charitable Foundation
uddelt
225.000 kr. til institutioner i Syd
sjælland.

Ambassadør Eivind Barteis (’34)
har afleveret sine akkreditiver til
kejser Haile Selassie, til hvem han
er akkrediteret lige som til Ægyp
ten og Sudan.

Sekretær Erik Hedegaard (’56)
gør tjeneste ved generalkonsulatet
i Chicago.

Ambassadesekretær Troels S. P.
Branner (’52) gør påny tjeneste i
Udenrigsministeriet.

Civiløkonom Niels Jørgen Ledertoug (’51) er belvet administre
rende direktør for American Mo
tors, South Africa Operation i Jo
hannesburg, og har giftet sig i
Detroit med frøken Diana Chri
stensen, der har været knyttet til
Skandia Restaurant i Detroit.

6/11 advokat Kurt Møller (’38)
50 år.

Professor Jens Høgel (’52) er flyt
tet fra Peru til San Salvador.
Fuldmægtig H. J. Assing (’48) er
flyttet til Beograd som ambassade
sekretær.

19/11 oberstløjtnant
(’28) 60 år.

Professor
Jørgen
Lehmann
(IVT4), Göteborg, blev æresdok

23/10 landsretssagfører S'. J. Kir
stein (’27) 60 år.

P. Isaksen

På engelsk er skrevet en biografi
om professor L. P. Larsen (’82):
L. P. Larsen, Evangelist and Theo
logian. Forfatteren er den danske
Indien-missionær Carl Bindslev.
Jørgen B. Schrøder (R’37) er flyt
tet fra Texas til P. O. Box 28009,
Chih Lin, Taipei, Taiwan.

Læge Sven Fogh (’46) er flyttet
fra Sverige til Nobisvej 9, 3460
Birkerød.
Civilingeniør Carsten Friis Jesper
sen (’20) foreslog, at Dansk Sam
virkes 50 års jubilæum blev fejret
ved i højere grad at beskæftige sig
med fremtiden end med fortiden,
og udtalte håbet om, at Dan
marksposten må blive et flittigt
læst blad. Han føjede til:
Danske, der lever og virker i
udlandet, har nemlig afgjort be
tingelser for at sætte problemer
under debat og belyse dem på en
måde, der, selvom den ikke altid
vil blive modtaget som god latin
på de hjemlige bjerge, muliggør
løsninger, der vil vise sig at være
værdifulde og have videre sigte,
end man ellers kan forvente at
opnå.

Danske i udlandet kan måske
således udfra egne erfaringer med
uddannelse af deres børn i Dan
mark fremkomme med synspunk
ter, som ville give undervisnings
debatten i Danmark en tiltrængt
saltvandsindsprøjtning.
En undervisningsdebat, i hvil
ken udenlandsdanskerne deltog,
ville måske også kaste nyttige lys
strejf over hele den jungle, som
debatten om ungdomsoprør og
narkotikamisbrug tilsyneladende
forvilder sig ind i.
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SCHAUMBURG
MÜLLER &OO.A/s

Brdr. Schur A/s

BRÆNDSEL
OG BRÆNDSELSOLIER
AF ENHVER ART
LEVERES OVERALT

HESTEMØLLESTRÆDE 6
1464 KØBENHAVN K

VsKnud Gottlieb ( 20)
Sydvestvej 93-95
2600 Glostrup
Telefon (01) 45 05 00

DISKONTO
BANKEN A/s

TLF. BELLEVUE *780

:

TÅRBÆK STRANDVEJ 113
2930

Brøndboring
udføres af

Ernst SchaumburgMüller ('29)

KLAMPENBORG

Georg Christensens
Boghandel

K. B. LARSEN (’17)
AXELTORVET 10 - 4700 NÆSTVED

Civilingeniør

TELEFON (03)72 20,24 - (03)72 00 04

NÆSTVED

Frederiksgårds Allé 4
LEVERANDØR til HERLUFSHOLM KOSTSKOLE

Fasan 1072

CHR. RAHBEK
aut.

GM

■■■■

Dagbladets
forhandler

Motors

Tlf. Næstved (03) 72 15 20

Bogtrykkeri - Køge
Køge (03) ,65 07 01

(03-695) Haslev 874
H. H. Rahbek (’47)

Herlufsholm platten
fra Bing & Grøndahl
- En god gave til venner
i ind- og udland

kr. 25.00
Forsendes portofrit overalt,
også til udlandet

---- TORVESTRÆDE 6

knapper i guld

Manchetknapper, store, guld .......... pr par 375,00
.
J
sma, guld .............. prj par 225,00
Manchetknapper, store, sølv .......... prl par 75,00

og SØ V

Brystknapper, små, guld .................. pr PJ r 200,00
Vesteknapper, små, guld .................. pr stk. 50,00

Herlovianer-

..
.
Manchetknapper,

JOH. H. PAULSEN
Guldsmed

4700 NÆSTVED - TELF. (03)720027 - 720117

Postgirokonto nr. 86 00

GL. MØNT 1.KBH.K. TLF. (01)15 59 13 & 01) 11 11 13

Rusmodtagelse fredag den 26. september 1969 - se bagsiden
34
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Jk

XL
TORBEN V. KLEIN (R’35)

DELFOL

Intern transportmateriale

Lager- og fabriksrationalisering

HOLBERGSGADE 26 - 1057 KØBENHAVN K
TELEFON BYEN 5958

(IV'23)

KNUD LINDBERG %
LYS
KRAFT
VARME
FABRIK FOR KVIKSØLVAFBRYDERE OG
NEONANLÆG - GLASBLÆSERI

Islevdalvej 200 - 2610 Rødovre
Telefon (01) 94 38 00

GREYSTONE
GR AASTEN
KONFEKTION

Parfumerie
Lichtenberg
M. Cruse (’22)

a/s

6300 GRAASTEN

Landgreven 4

Værnedamsvej 17 - Vester 4685

Ole Palsbøll (’51)

Dansk Stoker
& Varmekedel Komp.A/S
1301 København K - Minerva 270

Østerbrogade 150 - Øbro 6156

GI. Kongevej 140 - 21 24 76

-også alle gamle
herlovianere
bør bære
de nye
skoleslips:

Gøyeslips ............................... .... kr. 19,50

Trolleslips............................... .... kr. 19,50
»Gamle« slips ....................... .... kr. 16,50

— vi har også blazerskjold
(ny udførelse) ....................... .... kr. 34,50

Eneforhandler af herlovianske uniformseffekter

HAAGENSEN
Ringstedgade 2 A, 4700 Næstved - Telefon (03) 72 03 90 og (03) 72 43 90 - Postgirokonto 5 04 84

Portofri forsendelse overalt

Rusmodtagelse fredag den 26. september 1969 - se bagsiden
Herlovianeren nr. 3 ■ 1969

35

STATENS PÆOAjOjISKé I
STUD I ES AML I NG
FREDERIKSBERG

ALLE

FI

V

364

RUSMODTAGELSE
Fredag den 26. september 1969 kl. 19 på
SKOVRIDERKROEN I CHARLOTTENLUND
(Selskabslokalerne)

I anledning af det første hold Birgittineres dimission genopliver HERLOVI-

ANERSAMFUNDET ideen med at modtage årets russer ved en særlig fest.

Der bliver et godt traktement, en enkelt tale, dans å la discoteque, afveks
lende med pianist eller orkester. Bar’er forefindes.

Påklædning: Absolut tvangfri.

Alle dimittender med ledsager er HERLOVIANERSAMFUNDETS gæster.
De otte yngste årgange betaler halv pris, kr. 30,-, alle andre kr. 60,- pr. del

tager. Alle medlemmers damer er hjertelig velkomne på samme betingelser.

Tilmelding: Alle, også dimittender, bedes anmelde deltagelse senest tors
dag den 18. september til Irs. Jørgen Damgaards kontor, tlf. (01) 14 44 83^

(kl. 10 til 16), eller skriftligt til Damgaard: Købmagergade 55, 1150 Kbh. K.

Slut nu op om dette utraditionelle arrangement, også alle I »gamle« med'

10-20-30 eller flere jubelår på bagen og mød den nye generation på den[
måde, de helst vil have det.

Næste nummer af HERLOVIANEREN, der agtes udsendt om ca. 3 uger, vil bl. a. indeh olde et fuldstændigt referat af »høringen« den 29. april samt den komplette ajourførte medlemsfortéc jnelse.

