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Nye tider Lars Matthiessen Hent PDF Inspireret af lutheranske skoletanker fra Tyskland bestemte det barnløse
par Herluf Trolle og Birgitte Gøye i maj 1565, at deres gods Herlufsholm - det tidligere Skovkloster fra 1135 -
skulle blive en skole. I sine første 400 år var Herlufsholm derefter en kostskole for drenge. I 1966 åbnedes
Skolen for dagelever af begge køn, og fra 1985 kunne også piger blive kost-elever. I dag har Herlufsholm

mere end 600 elever ligeligt fordelt mellem drenge og piger. Se mere på www.herlufsholm.dk. Af fag var Lars
Matthiessen nationaløkonom. Han var student fra Herlufsholm 1949 og blev cand.polit. 1957. Efter mange år
som økonom ved Konjunkturinstituttet og Handelshøjskolen i Stockholm blev han 1975 professor i Odense. I
fem år var han medlem af Det økonomiske Råds formandskab ("vismand"). Lars Matthiessen flyttede efter

pensioneringen til Ørebro i Sverige, hvor han døde i 2014.

 

Inspireret af lutheranske skoletanker fra Tyskland bestemte det
barnløse par Herluf Trolle og Birgitte Gøye i maj 1565, at deres gods
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www.herlufsholm.dk. Af fag var Lars Matthiessen nationaløkonom.
Han var student fra Herlufsholm 1949 og blev cand.polit. 1957. Efter

mange år som økonom ved Konjunkturinstituttet og
Handelshøjskolen i Stockholm blev han 1975 professor i Odense. I
fem år var han medlem af Det økonomiske Råds formandskab
("vismand"). Lars Matthiessen flyttede efter pensioneringen til

Ørebro i Sverige, hvor han døde i 2014.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Nye tider&s=dkbooks

