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Klummen

AF NÆSTFORMAND OG REDAKTØR TROELS HALLIG

Vi er nu efter en dejlig sommer trådt ind i vinterhalvåret, hvor julen med 
al dens overdådighed, men også varme, står for døren. Som formanden 
nævnte i det sidste nummer af Kontakten er bestyrelsen kommet godt fra 
start. Når det så er sagt, venter der også foreningen nogle store opgaver 
og udfordringer.

Et af de tiltag der er blevet sagt og skrevet meget om er etableringen af en 
hjemmeside for elevforeningen. En hjemmeside, der dels skulle indeholde 
de mest basale informationer om foreningen, bringe nyheder, orientere 
om kommende arrangementer, mulighed for indmeldelse via hjemmesi-
den osv. Der har også været forslag fremme om, at gøre hjemmesiden 
aktiv, skabe et forum hvor både medlemmer og ikke-medlemmer kunne 
kontakte hinanden. Det hele med henblik på og ønsket om at skaffe fl ere 
medlemmer til elevforeningen og på en nem, effektiv og dynamisk måde 
bruge hjemmesiden til videndeling medlemmerne imellem. Det er dette 
medie perfekt til.  

Foreningens synliggørelse skal derfor have en høj prioritet, navnlig da det 
er yderst vigtigt for foreningens fremtid, at der også appelleres til de ele-
ver, der indenfor de sidste år har forladt skolen, og ikke mindst i forhold 
til de elever, der fremover forlader skolen. 

Historien har med al tydelighed vist, at alle uanset hvilken skole, så får den 
enkelte på et eller andet tidspunkt i livet lyst og behov for at fi nde ud af, 
hvad der egentlig skete med de ”gamle” skolekammerater. Her kan hjem-
mesiden være det sted, som samler alle relevante oplysninger, informatio-
ner som samtidig skulle være nemt tilgængelige, for den der søger dem.  
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Elevforeningen skulle nødig ende som en ”gammelmandsforening” – hvil-
ket nogle måske vil sige – at der er den allerede havnet.

Tilbage til hjemmesiden, hvor der stadig mangler en del tilretninger, både 
hvad angår layout, farvevalg, billedmateriale m.v., men de forhold forventes 
at være på plads inden udgangen af indeværende år.

Konstruktiv kritik af og bemærkninger til hjemmesiden modtages gerne, 
herudover er indlæg, artikler, historier, fotos m.v. velkomne og vil blive lagt 
på hjemmesiden i det omfang, det teknisk er muligt. 

Hjemmesidens adresse er: www.tmr-elevforeningen.dk – besøg den 
og lad os høre din mening.

Fremover skulle hjemmesiden således gerne være et supplement til elev-
foreningens blad Kontakten – og omvendt.

Vi har et rigtigt fl ot blad med et professionelt layout, og elevforeningen 
skal også fremover udgive  bladet – og også som nu, to gange om året.

Som bekendt er det forholdsvis bekosteligt at udgive bladet, tidligere har 
annoncesalget stort set dækket udgifterne til trykkeri, forsendelse (porto, 
konvolutter m.v.), og derudover har de samlede indtægter ved de foregå-
ende udgivelser genereret et mindre overskud. Det har ikke været tilfæl-
det ved de sidste to udgivelser.

I forbindelse med udgivelsen af de sidste par numre, har det været vanske-
ligere at få de handlende til at tegne annoncer. Det har primært været de 
handlende i Tølløse, der har været bladets målgruppe ved tidligere udgi-
velser.  Vi har derfor i forbindelse med udgivelsen af dette nummer tillige 
taget kontakt til de handlende i Holbæk, ligesom vi har rettet henvendelse 
til et antal medlemmer af elevforeningen, vi mente kunne have interesse i 
at annoncere i bladet. 

66
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En stor tak til forstander Christian Olsson, der har fået et par elever fra 
8. klasse til at udføre arbejdet med annoncetegningen, det er fl ot.

Det er derfor yderst vigtigt, at såvel elevforeningens hjemmeside og Kon-
takten fremover kommer til at supplere hinanden til glæde for elevfor-
eningens medlemmer og alle vores samarbejdspartnere.

Alle ønskes en rigtig glædelig jul – samt et godt og lykkebringende nytår.

Troels Hallig  

7
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2 tidligere udgaver af ”KONTAKT”.

Kontakt i Kontakten

I ’60ERNE UDGAV VI ELEVER VORES EGET SKOLEBLAD – KONTAKT, ORGAN 
FOR SEJERGAARDSSKOLEN. TIDLIGERE UDGAV ELEVERNE OGSÅ ET BLAD, DER HED 
TMR-POSTEN.

Når jeg sidder og bladrer i de gamle skoleblade, er det både med ve-
mod og lidt blandede følelser.  Vemod, fordi det beskriver hvordan det var, 
hvordan vi var og hvordan vi havde det. Og blandede følelser, fordi meget 
af det vi skrev, var ugennemtænkt, sporadisk og til tider direkte uforskam-
met – specielt overfor skolen og dens lærere.

Når jeg sidder her med bladene, kan jeg ikke lade være med at tænke 
på, at det egentlig var utroligt, at vi fi k lov, med de historier og uartig-
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heder, der blev trykt. Godt nok var 
de pakket smukt ind, for bladet var 
fl ot i opsætning, bogtrykt på glittet 
papir og altid med en ekstra farve 
på omslaget.

I de kommende numre,vil vi tryk-
ke nogle af de historier og indlæg, 
der var i bladene dengang. I dette 
nummer vil vi lægge ud med en ju-
lehilsen, men også en formaning og 
anmodning fra skolebestyrer Knud 
Binzer, om at udvise et mere Kri-
stent livssyn og samtidig dæmpe os 
i vore egoistiske ytringer. Indlægget 
blev bragt i julenummeret 1966.

Peter Tretow-Loof

”Skolebladet og julen
I relation til fl ere artikler i dette 
blad og specielt med henvisning til 
bladets enquete (rundspørge red.) 
angående jul, vil jeg gerne pointere, 
at jeg betragter bladet som elever-
nes blad, og at jeg ikke godtager 
eller anerkender de synspunkter, 
som fremkommer i bladet. Det er 
min opfattelse, at dersom bladet 
skal fortsætte som skoleblad, må 
eleverne have lov til at fremkomme 
med deres meninger, hvis de blot 
bliver fremsat i en urban (dannet 
red.) og sober tone, hvilket det dog 
desværre kniber med.

Men med denne indrømmelse, må 
det også siges, at vi gang på gang 
skuffes over, hvor negativt indstil-
let den skrivende ungdom synes at 
være, samtidig med at den er yderst 
tilbøjelig til navlebeskuelse og selv-
glæde – dette gælder især indlæg-
gene til ”den åbne side” og svarene 
ved enqueterne.

Fra skolens side gør vi alt, hvad der 
står i vores magt for at bibringe 
eleverne sans for de værdier, som 
vi synes er varige, og vi vil derfor 
ønske, at der blandt vore elever 
fi ndes mange, som ikke lader sig 
rive med af den udvendige og lige-
gyldige holdning over for julen, men 
at de blandt alle de mange skikke 
og symboler, som er knyttet til jule-
højtiden, fi nder frem til julens evan-
gelium som det centrale. Det er 
vort juleønske, at I kan skrælle alt 
det af, som vil skjule julens kerne: 
Et barn blev født for at fortælle os 
om livets mening, for at hjælpe os 
og frelse os, - og så har det mindre 
betydning, på hvilken tid af året det 
skete.

En velsignet jul ønskes Jer alle.”

K. Binzer
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Her er nogle af de udtalelser, hr. 
Binzer refererer til i sit indlæg. I 
dag forstår jeg godt Knud Binzers 
ærgrelse og indstilling – skolens 
grundlæggende holdning taget i be-
tragtning.

”Jeg forbinder faktisk ikke julen 
med andet end gaver og god mad. 
Jeg tror ikke, at der er mange der 
holder jul for at gå i kirke”.

”Jeg forbinder i hvert fald ikke no-
get kristeligt med julen. Det er kun 
gaver, sne, juletræ og nisser”.

”Julen er en tid, som man glæder 
sig til. Måske ikke i kristen form, 
men måske mest for gaverne. For-
retningerne tjener jo penge på det.  
Andet siger julen mig ikke”.

”Jeg synes, at opsætningen af gran 
er fl ot – man holder jul. Det er me-
get rart at få alle de her gaver og 
holde et ordentligt ædegilde. Hvad 
man skal tro på, ved jeg ikke. Jeg selv 
forbinder den med Kristi fødsel”.

Peter Tretow-Loof
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Årgang 53 fejrede 55 års jubilæum den 14. juni 2008.

R53, 55 års jubilæum

Af Poul Isaksen (R53)

VI HAVDE EN FANTASTISK GOD DAG, HUMØRET VAR HØJT LIGE FRA DE FØRSTE

SKOLEKAMMERATER MØDTE OP PÅ ” MAGLESØ TRAKTØRSTED ”.

Nogle havde ikke set hinanden i 55 år..
Der blev snakket og snakket om gamle dage, vi fi k en udemærket 
frokost, senere besøgte vi skolen, hvor forstander Christian Olsson
fortalte om skolen anno 2008, det er jo en helt anden skole end dengang
vi var elever.
Vi var 17, et helt pænt fremmøde. 
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Eksemplarer af ”Kontakten” blev delt ud og opfordring til at melde sig ind 
i elevforeningen. 

Det er Ernst Theill og Helge Christensen, der har fotograferet ...
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Kina brænder

Af John Bjørklund (R46)

DET ER FORSTÅELIGT, AT DEN STORE BRAND PÅ TØLLØSE SLOT I 1942, OG SOM 
FRARØVEDE PEDER OXE’S PRÆGTIGE BYGNING EN HEL DEL AF SIN STORHED, 
HAR OPTAGET EFTERTIDEN, MEN DER VAR FAKTISK EN TIDLIGERE BRAND PÅ SLOT-
TET, SOM HAVDE SAMME KARAKTER.

Det var i 1938 eller 1939, at der udbrød brand i det såkaldte ”Kinesiske 
værelse”, som lå på pigernes etage, så jeg har aldrig set rummet.

Tølløse Slot før branden.
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Alle kosteleverne blev samlet i den 
smukke spisestue, hvor frk. Høyer 
- stout og roligt - fortalte om faren 
ved en storbrand på et gammelt 
slot.

Kys og kram
Der var alligevel en afgørende for-
skel, for frk. Høyer tillod i det dag-
lige ikke, at ”vi små” søgte kys og 
kram hos de ældre piger. Hendes 
livsfi losofi  var, at kærtegn alene 
hørte til mellem børn og forældre. 
Jeg tror ikke, hun havde ret, for der 
var mange som i hverdagen trængte 
til en ”krammer”.

Den eneste gang, jeg har set frk. 
Høyer omfavne en elev var, da Bes-
sie Gideon gav frk. Høyer en or-
dentlig ”knuser”. Det var dog på et 
tidspunkt, da Bessie var en voksen 
kvinde.

Men denne dag, midt i branden på 
det ”Kinesiske værelse”, lod frk. 
Høyer som ingenting, når vi krav-
lede op hos en af de store piger.

Selv bemægtigede jeg mig Annelise, 
og i hendes moderlige favn søgte 
jeg trøst for en lurende brandfare. 
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Sir Henry i kærlig erindring

Af John Bjørklund (R46)

MED HENRYS REJSE TIL DE EVIGE HALLER, HAR ELEVFORENINGEN MISTET EN AF 
SINE MEST TROFASTE MEDLEMMER SKØNT DER VAR EN ÅRRÆKKE, HVOR HAN 
NÆGTEDE AT VÆRE MEDLEM.

Hvad måske ikke mange ved, så var Henry også en årrække formand for 
skolens bestyrelse, og han var det, man i dag ville kalde ”en arbejdende 
formand”. Hvad han end mente, så meddelte han det øjeblikkelig skolens 
forstander.

Bestyrelsesmøde i elevforeningen, 1969. Henry med pibe.
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Så da der skulle være nyvalg, var 
der lavet en rigtig rævekage for 
at få ham fjernet, men vi var nogle 
gamle elever som havde lugtet lun-
ten. Bag rævekagen var det klart, at 
det var skolens daværende ledelse, 
der stod bag.

Så på skift var vi nogle gamle ele-
ver der gjorde årets medlemsmøde 
meget ”livligt”. Det var aldrig sket 
tidligere.

Den store idiot
Efter valget til formand stod stem-
merne lige. 2 stemte på Henry og 
2 stemte på forældrenes repræsen-

tant, men der var sådan set ingen 
fare, fordi Henry ikke havde stemt 
endnu. 

Men så skete katastrofen. Han 
stemte på sin modkandidat…..

I hans stolte og fair verden stemte 
man selvfølgelig ikke på sig selv.

Din store idiot, Henry – sagde vi 
til os selv. Man stiller selvfølgelig op 
for at blive valgt. 

Men inderst inde fortæller denne 
lille sandfærdige historie om et 
stort menneske.
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Om uniformer fra TMR

ET SPECIELT BADGE

Af Hans Kierulff-Hansen (R50) 

ARTIKLEN ER VIST SKREVET OMKRING 1975.

En dag for vel 10 år siden (må have været omkring 1965. Red.) så jeg denne 
badge i uniforms skrædderiet Seiferts vindue i København. Sammen med 

På billedet ses 2 kostelever omkring 1965 i drengenes henholdsvis daguniform og
udgangsuniform. På personen t.h. (vist nok Jørgen Bodum) ses det fl otte TMR mærke 
pryde brystlommen.
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andre badges som fi rmaet kunne 
levere, var det monteret på en stor 
planche. Gennem mine forbindel-
ser i Våbenhistorisk Selskab, fi k jeg 
lov til at købe mærket.

Hos Seifert mente man, at der kun 
var leveret få prøveeksemplarer til 
TMR – det var vist en for kostbar 
sag at fremstille. Mon nogen kan slå 
fl ere ”krøller” på den historie?

Hans Kireulff-Hansen

SVAR FRA
PETER TRETOW-LOOF

Bedre sent end aldrig
Det fl otte uniformsmærke kunne 
købes i perioden omkring 1962-
1965. Oprindeligt var det Tine Tjel-
lesens mor, der fi k det produceret i 
vistnok Thailand. Det var et ganske 
dyrt mærke, der kostede fl ere hun-
drede kroner dengang, men det var 
ikke uden grund. For mærket var 
syet med ægte guldtråd. 

Jeg er så heldig selv at eje et af disse 
klenodier. Da jeg fi k det, syntes jeg 
imidlertid, at det var så fl ot, at jeg 
ikke nænnede at sy det på min uni-
form. Derfor er mit eksemplar så 
godt som nyt.

Jeg kunne forestille mig, at fru Tjel-
lesen indgik et samarbejde med Sei-
fert, hvor hun ville levere mærker-
ne fra Thailand, hvor hun og hendes 
mand vist boede. Men de var nok 
for kostbare til, at der blev solgt ret 
mange. Jeg tror, vi taler omkring en 
10 stykker i det hele.

Hermed håber jeg at have bidraget 
til opklaringen af dette fl otte mær-
kes historie.

Det ualmindelig fl otte TMR mærke.
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Det legendariske kagehus

GUNVER CHRISTOFFERSEN – GIFT MED DESVÆRRE NETOP AFDØDE HENRY 
CHRISTOFFERSEN – BAGTE I MANGE ÅR ET KAGEHUS TIL ELEVFORENINGENS 
ÅRLIGE JULEBASAR. GUNVER SENDTE FOR 36 ÅR SIDEN OPSKRIFTEN TIL KIRSTEN 
KIERULFF-HANSEN, DER NU HAR VIDERESENDT DEN TIL KONTAKTEN, SÅ VI KAN 
FÅ LIDT EKSTRA JULEHYGGE.

Opskriften samt medfølgende byggeinstruktion, blev sendt til Kirsten den 
9. december 1972.

Kagehuset.
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Skansens Jule Pepperkakor

200 gram sirup
200 gram farin
200 gram smør (el. margarine)
2 små æg
Godt 500 gram mel
1½ teskef. natron
1-2 teskef. nellike
1 teskef. ingefær

Kog sirup og hæld den over farin 
og smør. Rør det sammen. Når det 
er koldt tilsæt æg og krydderier. 
Opløs natron i koldt vand. Til sidst 
kommes melet i. Dejen æltes godt.

Dejen hviler natten over. Rulles 
ikke for tyndt ud (lægges på pladen 
før ”huset” skæret ud). Bages ved 
200-225 grader. Skabelonerne læg-
ges på, og kanterne rilles af, ellers 
er det umuligt at sætte huset sam-
men.

Skabelonerne tegnes over på stiv 
karton. Så er det lettere at udskære 
huset.

Pynt: Rør 2 dl fl orsukker med ½ 
æggehvide og nogle dråber eddike 
– evt. frugtfarve.

Så er det fantasien, der skal bruges.

Smelt sukker til karamel på en pan-
de. Dyp de kanter på huset, der skal 
sættes sammen. Det er lettest, hvis 
man er to til det. Du kan ikke rette, 
når karamellen er stivnet.

Bruges de mål, der står på tegnin-
gen, får i det store hus – som sidste 
år. (Må have været Elevforeningens 
kagehus ved julebasaren 1971).

God fornøjelse fra Gunver.



21Lav 2 eksemplarer af hver side. Gavle, facader og tag. Sæt dem sammen med karamel 
(smeltet sukker – se opskriften).
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Nyt fra skolen

Af Christian Olsson
Forstander, Sejergaardsskolen 

Så er vi endelig kommet så langt, at vi kan begynde at tage vores nye 
samlingssal i brug. Det er stadig sådan, at der arbejdes på byggeriet, og det 
er da langt fra færdigt, men vi kan ikke længere vente, og det lader sig nu 
gøre at komme frem og tilbage i området foran salen og i selve foyeren, 
uden at vi generer håndværkerne nævneværdigt, så det vil vi benytte os 
af. Morgensangen er derfor fra nu af genoptaget på normale vilkår, så vi 
mødes hver dag til information og fællessang. Husk, at vi går ind ad hoved-
indgangen og ikke bagom! 

Sejergaardsskolen.



32

Kirkelørdag
Lørdag den 13. december er der 
skoledag. Vi møder i skolen som 
vanligt kl. 8.25, går direkte i klas-
serne og derefter sammen med 
klasselærer for 5.-9. klassernes 
vedkommende til Gl. Tølløse kirke 
og for bh.kl.-4. klassernes vedkom-
mende til stationen, hvor vi vil tage 
toget til Kr. Eskilstrup for at gå til 
julegudstjeneste i kirken der. 
Efter hjemkomst samles alle elever 
i klasserne med deres klasselærere 
til julehygge og -klip. 
Skoledagen slutter kl. 12.00. 

Reception
Kl. 12.15 indbyder vi alle forældre 
til en lille reception, hvor vi vil fejre 
ibrugtagelsen af vore nye lokaler. 
Der er med jeres børn sendt en 
indbydelse hjem til jer, som jeg hå-
ber, I har set, ellers er det i hvert 
fald meldt ud her, ligesom den selv-
følgelig kan ses på skolens hjemme-
side. 

Spil dansk og
indvielse for elever
Sammen med eleverne vil vi tors-
dag den 4. december fejre spil 
dansk dagen, som vi på grund af lo-
kalesituationen ikke kunne afholde 
samtidig med det øvrige Danmark. 

Vi vil så lige kombinere dette med 
indvielse af vore lokaler, så eleverne 
også oplever, at der sker noget eks-
tra i den forbindelse. 

Toiletkampagne 
I skolefritidsordningen har man på 
opfordring fra forældre på det for 
nogen tid siden afholdte forældre-
møde igangsat en kampagne, som 
skal sætte større fokus på ordentlig 
toiletoptræden, både på den måde 
man gebærder sig på skolens wc´er 
og på det faktum, at der er alt for 
mange elever og danskere i al al-
mindelighed, der ikke vasker deres 
hænder efter toiletbesøg. I kan læse 
Mikkels indlæg herom i denne In-
fonyt. Jeg er glad for dette initiativ, 
fordi det gentagne gange er blevet 
rejst i elevrådene, at der må gøres 
noget ved vores toiletter, og fordi 
jeg gentagne gange har svaret, at 
der er lavet gode og tidssvarende 
toiletter, der ser ordentlige ud, og 
som hver dag rengøres i bund, og at 
det derfor er eleverne, der i sidste 
ende selv er afgørende for, hvordan 
toiletterne kommer til at se ud i 
løbet af dagen. Det er mit håb at 
fokus på sagen i SFO også vil smitte 
af på skolen. 
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Kalenderårets sidste skoledag 
Der er sidste skoledag før jul fredag 
den 19. december. Denne dag luk-
ker skolen kl. 11.50. Bussen fra St. 
Granløse kører umiddelbart deref-
ter. Husk, at der ikke er spisning i 
madordningen denne dag, og at der 
heller ikke er SFO efter kl.12.00. 

I ønskes alle en hyggelig december. 
Jeg regner med at sende jer en sid-
ste julehilsen i Infonyt januar 2009, 
som jeg vil sende ud inden julefe-
rien. 

Christian Olsson 
Forstander
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Gravmødet

KRANSENEDLÆGGELSE PÅ FRØKNERNES GRAV

TRADITIONEN TRO MØDETS MEDLEMMER AF ELEVFORENINGEN DEN 1. SØNDAG I 
ADVENT VED KAPELLET PÅ SOLBJERG KIRKEGÅRD FOR AT LÆGGE EN KRANS VED 
FRK. HØYER OG FRK. HESSELDAHLS GRAV. 

Efter kransenedlæggelsen gik selskabet til Zoologisk Haves restaurant, 
hvor elevforeningen var vært ved en lille og hyggelig frokost.

Kransenedlæggelse på frøknernes grav med efterfølgende frokost.
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Restauranten har en pragtfuld be-
liggenhed bl.a. med udsigt direkte til 
løveanlægget. 

De 18 medlemmer og ledsagere 
der var mødt op, fi k alle en pragtfuld 
oplevelse med god mad og drikke. 
Som det fremgår af billederne var 
humøret højt.

Efter frokosten var der mulighed 
for at gå en tur i haven, hvor vi bl.a. 
så det nye elefanthus tegnet af den 
berømte engelske arkitekt Norman 

Foster, samt en tur omkring fl odhe-
steanlægget og meget, meget mere. 

Det blev en pragtfuld dag i selskab 
med gode venner – en oplevelse, 
der nemt tåler en gentagelse.

Det overvejes, at afholde elevfor-
eningens generalforsamling den 
13. juni 2009 i Zoologisk Haves re-
staurant. Herom mere andet sted 
i bladet.

Troels Hallig

Udsigt fra frokosten - løverne fodres i ZOO.
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60 ÅR

Jørgen Bodum

Ham der i 3. real cruisede Tølløses gader tynde i sin lyseblå Triumph flydte 60 år 

den 24. oktober i år.

Efter 4 år som kostelev forlod Jørgen skolen i 1967 med realeksamen. Samme år 

mistede Jørgen sin far, der døede i en alder af kun 57 år.

Efter skolen kom Jørgen i lære som isenkræmmer hos Olof Brønnum. Vejen til en 

karriere i faderens virksomhed - først kaffekolber senere stempelkander - havde 

hermed taget sin begyndelse. Efter et år i Frankrig samt et år på handelsskole i 

Odder, blev Jørgen den ansvarlige for virksomheden, der i dag er verdenskendt 

indenfor design artikler.

Jørgen er i dag bosat i Schweiz, er far til 4 børn og arbejder fortsat meget og rej-

seaktiviterne er omfattende.

Fritiden benyttes til skiløb og om sommeren lægges turen forbi sommerhuset i 

Nordsjælland i det omfang tiden og forretningen tillader det.

Hjertelig tillykke.

PERSONALIA
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60 ÅR

Svend Rump

Svend fyldte 60 år den 5. november i år. Svend blev født i Holbæk, hvor hans far 

var læge. I 1964 startede Svend på kostskolen og i 1967 afsluttede han skolen 

med realeksamen. 

Kast et blik på forsiden af dette nummer af Kontakten, billedet viser pigtråds-

bandet ”The Useless” - en trio, som Svend var en del af, mens han gik på kost-

skolen. De spillede dels på skolen og dels i oplandet omkring Tølløse. Det var 

tider.

Musikken har altid strømmet i Svends årer og efter skolen blev han optaget på 

Musikkonservatoriet i Aarhus.

Herefter blev Svend i 1975 ansat i Aarhus Symfoniorkester, hvor fagotten har 

været det foretrukne instrument.

Kammermusik er hans favorit, og Svend turnerer da også med sin Trio Aurora 

over det meste af landet.

Pædagogikken er der også blevet plads til bl.a. som underviser på Det Jyske 

Musikkonservatorium, Århus Musikskole samt Rudolf Steiner skolen.

Hjertelig til lykke.
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75 ÅR

Hans Kierulff-Hansen

Den 1. juli 2008 fyldte Elevforeningens æresmedlem (R50) Hans Kierulff-Hansen 

75 år. Helt ærligt, det er ikke til at fatte, at denne unge mand er blevet en

”olding” – som han selv siger.

Jeg lærte Hans at kende, da jeg første gang kom i elevforeningens bestyrelse i 

1972 som 22 årig. Hvor var det dejligt, at der var andre unge i bestyrelsen – bl.a. 

Hans, der kun var 37 år gammel.

Ja, tiden den går.

Jeg kan, i sagens natur, kun skrive det, jeg ved om Hans (og Kirsten, som man 

ikke kan undlade at nævne – for de to har på mange måder altid fungeret som 

en slags ”siamesiske tvillinger” i relation til elevforeningen). Men de blev jo også 

kærester, allerede som kostelever, og har holdt sammen siden.

Hans har fortalt mig, at Kirstens og hans forhold var det eneste frk. Høyer ac-

cepterede blandt eleverne. Ellers var det forbudt område. Men netop Hans og 

Kirsten, blev en aften inviteret til Hotel Strandparken i Holbæk til en middag på 

frk. Høyers regning. Det søde unge par blev endda hentet i taxi på skolen og kørt 

hjem igen. En helt utrolig historie – synes jeg.

DEM Mobilpavilloner var Hans og Kirstens virksomhed i rigtig mange år, og en 

af de store indenfor området. På mange måder var Hans en foregangsmand i 

branchen med mobilpavilloner og skurvogne. Sidstnævnte startede det hele med.

En af Hans helt store passioner er gamle våben og krigsudstyr fra 2. verdenskrig. 

Hans er således også en væsentlig del af Våbenhistorisk Selskab. Derudover er
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han en ihærdig samler af effekter fra krigen – bl.a. har han dr. Werner Best’s 

uniforms kasket, som han bar som rigsbefuldmægtigede i Danmark under besæt-

telsen.

De seneste år har Hans arrangeret og guidet spændende ture rundt i København, 

med relation til krigens tid.

Jeg vil også nævne Hans og Kirstens deltagelse i de gigantiske arrangementer 

slægten Kierulff holder med jævne mellemrum, hvor Kierulff ’er fra hele verden 

mødes. Her har de været meget aktive, og haft mange spændende oplevelser.

Hans har også været aktiv i elevforeningens bestyrelse. I 1953 først som sup-

pleant, men det holdt kun et år. I 1966 trådte han dog i karakter igen, og forblev 

bestyrelsesmedlem, heraf mange år som redaktør for Kontakten og som næst-

formand, indtil han trak sig i 1991 p.g.a alle sine andre aktiviteter. Mere end 25 år, 

blev det til. Kirsten slår dog Hans, for i 1979 blev hun suppleant i bestyrelsen, og 

har siden 1981 været revisorsuppleant – altså næsten 30 års tro tjeneste.

Heldigvis ser vi dem begge ved mange af elevforeningens arrangementer hvert 

år, og Hans er en hjælpsom skribent til Kontakten. Kalder man, så stiller han. 

For sådan har Hans altid været. En rigtig god og betænksom kammerat jeg er 

taknemmelig over at have lært at kende, og som vi håber, vi kan trække på, og 

ikke mindst være sammen med, mange år endnu.

Endnu engang tillykke kære Hans.

Peter Tretow-Loof



40

IN MEMORIAM

Jørgen Woldsen (R62) døde den 11. august i år af kræft. Han blev kun 62 år.

Jørgen var en rigtig guttermand, der på sin overflade kunne virke lidt hård og 

kontant, men inde bag ved, bankede der et meget varmt hjerte. Jørgen var sine 

venners ven, og han glemte heller ikke sine gamle kostskolekammerater. Jeg lærte 

Jørgen at kende som en af de store, da jeg som 12 årig kom på skolen. Dengang 

syntes jeg, at han var sej og én jeg så op til. Han var også en sød og rar fyr, og var 

på mange måder min vogter, og så var han respekteret blandt sin egen årgang. I 

det hele taget var Jørgen en pæn og kultiveret ung mand – hvilket frk. Høyer og 

frk. Hesseldahl helt sikkert satte stor pris på.

Jørgen overtog i 1978, som 3. generation, ledelsen i familiefirmaet Mayland (vi 

kender alle de berømte kalendere), som han udviklede til en stor professionel 

virksomhed med sin dygtighed og flid. Firmaet blev grundlagt så langt tilbage som 

i 1878.

I 2004 mente Jørgen, at tiden var inde til et generationsskifte i ledelsen, og en ny 

direktør og bestyrelse blev nedsat.

Jeg mødte Jørgen igen hos fælles venner for omkring 10 år siden. Det var utroligt 

hyggeligt, og Jørgen sagde strakt ja, til at blive medlem af Elevforeningen, som 

han faktisk ikke vidste eksisterede. Senere har vi mødt hinanden adskillige gange 

ved forskellige sammenkomster, og det var altid utroligt hyggeligt at være sam-

men med ham. Det er jo ingen hemmelighed, at Jørgens økonomi var god, og jeg 

husker specielt for nogle år siden, da vi var til en studenterfest hos vore fælles 

venner, mine to drenges (Anders og Hans Christian) enorme betagelse, af en ny 

lækker Porsche, Jørgen havde anskaffet. 

Vi er mange, der vil savne Jørgen – ikke mindst hans nære familie, til hvem vi 

sender vore tanker. Æret være Jørgens minde.

Peter Tretow-Loof
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IN MEMORIAM

Én af Elevforeningens grundlæggere, æresmedlem Henry Christoffersen døde 

den 10. november, kort tid efter, at han fraflyttede sit dejlige hus i Kongens Lyn-

gby, for at flytte til en beskyttet bolig.

I sidste nummer af Kontakten bragte vi et indlæg i forbindelse med Henrys 70 

års jubilæum fra skolen.

Henry, der var født den 10. juni 1922, tilbragte hele sin barndom i Tølløse, sam-

men med sine forældre og søskende. Under 2. verdenskrigs sidste år var Henry 

en værdsat modstandsmand, primært på det kommunikerende plan. Efter krigen 

blev Henry ingeniør og ansat hos B&W. Senere startede Henry sit ejendomsmæ-

glerfirma P.H. Christoffersen. I den forbindelse var Henry en af grundlæggerne til 

samarbejdskæden Ejendomsmæglernes Datatek, der senere er blevet til EDC.

I 1949 blev Henry formand for Elevforeningen, og var aktiv i bestyrelsen – 

bortset fra et par år – indtil 1978.  Som elevforeningsformand var Henry også 

medlem af skolekredsen og skolens bestyrelse, og var i de svære år i ’70erne for-

mand for skolen. Det var en svær tid med mange omvæltninger, men Henry holdt 

de gode gamle traditioner i hævd, og selv om det måske ikke var så populært på 

det tidspunkt, tror jeg, at vi kan takke Henry meget for, at skolen har holdt fast i 

mange traditioner, og derved er den skole, den er i dag, selv om den har ændret 

status til også at være en musikskole.

Som John Bjørklund skriver andet steds i bladet, var Henry en hædersmand. Alle 

vi, der har kendt Henry, har arbejdet sammen med ham, og som har hygget os 

sammen med ham, vil savne ham. Og jeg tror personligt, at vi kan takke Henry 

for, at vi har vores dejlige Elevforening i dag. For uden Henrys kæmpe arbejde 

med at samle og puste liv i elevforeningen i 1968, havde foreningen næppe eksis-

teret i dag.

Bestyrelsens tanker går også til Henrys børn og børnebørn. 

Tak gamle ven – æret være dit minde. I taknemmelighed.

Peter Tretow-Loof
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ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen bliver afholdt den 13. juni 2009 kl. 1300 med efterfølgende 

gratis frokostarrangement.

Indkaldelse samt dagsorden vil blive udsendt jvf. elevforeningens vedtægter.

Vi håber, at mange møder op.

KOMMENDE ARRANGEMENT

ELLEVVEVFOFOF RENINNGGENSS GENENERALFFORORORORSSSASAAMLMLIINNGG

GeGeGenenen ralfforo samlmlini gen bliverer a afholollddtdtdt denn 1 13.3  jjununii 202 0909 kl. 1300 med efterfølgende 

grratta isis frorokok sttararraranngemenent.t.

InIndkdkalaldeelslsee saamtmt d dagagsosorddenen v vil bbliliveve u udsdsendtdt jjvvf. elevfoorereenininingngens veedtdtægteter.r

Vi håbbere , , atat manangeg  mmødøderr o op.p.

KKKOOMMMMENNDDEE AARRRRRRRRAAAANNNGGEMENT

www.boesen.nu

MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING

Elevforeningen

v/formand Peter Tretow-Loof

Hvidegaardsparken 34

2800 Kgs Lyngby

Tlf 45 88 45 48

peter@tretow-loof.dk
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