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- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø!
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Klummen

AF NÆSTFORMAND OG REDAKTØR TROELS HALLIG

Vi er nu i årets sidste måned. Det vil derfor være naturligt at foretage et tilbageblik på året, 
der nu næsten er gået, og samtidig se, hvad det nye år bringer af udfordringer.

Skolen har som bekendt fået ny forstander, idet Flemming Ellingsen tiltrådte sit nye job 
den 1. marts 2010. Det var således med en vis interesse at formanden og jeg en dag i juni 
måned tog turen til Tølløse, for at møde og få en drøftelse med Flemming. Det skal ikke 
være nogen hemmelighed, at vores samarbejde med skolens tidligere forstander Christian 
Olsson havde været særdeles godt, så det var naturligt at håbe på, at dette positive samar-
bejde kunne fortsætte, samt at vi på sigt endda fi k mulighed for at udbygge det.

Der var afsat et par timer til vores møde med Flemming, hvor vi kom vidt omkring. Dels 
vedrørende skolens historie, de lærere der gennem tiden har været tilknyttet skolen, samt 
ikke mindst de mange elever, hvor nogle har gjort sig mere bemærket end andre, men 
primært hvordan vi får udviklet samarbejdet skolen og Elevforeningen imellem. Det var 
et godt, positivt og udbytterigt møde, hvor vi bl.a. drøftede Elevforeningens mulige rolle i 
forhold til de elever, der i dag forlader skolen. 

Det skal her siges, at elevsammensætningen er noget anderledes end den skole, vi forlod i 
slutningen af 60’erne. Skolen er en kombineret skole, der består af 4 skoleformer: 
- Dagskole for børnehaveklasse-9. klasse (de blev tidligere kaldt byelever)
- Kostskole for 6.-10. klasse (eleverne går på skolen, men bor i Kr. Eskildstrup)
- Musikefterskole for 10. klasse (eleverne bor på skolen)
- Musikskole for alle skolens elever

Mødet blev afsluttet med en god frokost og her skal det lige nævnes, at skolen på det 
kulinariske område har foretaget et kvantespring i forhold til min periode på skolen. Der 
er sket meget siden den tid. Under frokosten foreslog Flemming, at vi kunne holde den 
kommende generalforsamling på skolen. En rigtig god ide, og det blev aftalt, at vi holder ge-
neralforsamlingen for 2011 på Sejergaardsskolen, den 28. maj kl. 12.30, afsluttende med en 
god frokost, hvor Elevforeningen traditionen tro er vært, og skolen leverer mad og drikke.
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Efter frokosten vil der være mulighed for en rundvisning, og der er virkelig sket meget med 
skolen de seneste år. Så der er noget at se på. Hvis næste års afholdelse af generalforsam-
lingen på skolen viser sig at blive en succes, kunne bestyrelsen godt anbefale, at kommende 
generalforsamlinger blev henlagt til afvikling på skolen.  

For så vidt angår hvervning af nye medlemmer, har bestyrelse iværksat et ”hverveprojekt”, 
hvor den ansvarlige er Kurt Schnegelsberg, R57. Det er meningen at Kurt skal udarbejde 
et oplæg, der sikrer at vi dels får fat i de elever, der gik ud af skolen for fl ere år tilbage, 
dels at oplægget skal indeholde forslag til, hvordan vi i samarbejde med skolen kan få skabt 
interesse hos de elever, der i dag og fremover forlader skolen.

Når oplægget ligger klart vil det blive omtalt i det kommende nummer af Kontakten. 
Når det så er sagt, kan vi oplyse, at vi rent medlemsmæssigt oplever en fremgang. Vi er 
selvfølgelig en forening, der årgangsmæssigt spænder bredt, hvorfor vi oplever et frafald 
af naturlige årsager, men også at enkelte medlemmer bare melder sig ud. Set over et 
år er tilgangen dog markant større, end de, der af den ene eller anden grund forlader 
Elevforeningen. Så det må overordnet siges at være positivt, ikke mindst set udfra en ren 
økonomisk betragtning.

Herfra skal der bare lyde en beskeden opfordring til medlemmerne. Er der en eller fl ere 
fra din årgang, du har kontakt til, og som ikke er medlem af Elevforeningen, kunne det må-
ske være en god idé at opfordre vedkommende til at melde sig ind. Der er jo en grund til, 
at du selv er medlem – det kunne ligeså godt komme din klassekammerat til gode.

Slutteligt skal det nævnes, at det er bestyrelsens helt klare mål, at få skabt en god og solid 
økonomi i Elevforeningen. Dette skal dels ske gennem medlemskontingentet, men primært 
suppleret gennem et fortsat stigende salg af annoncer til Kontakten. En solid økonomi vil 
sikre, at vi også i fremtiden får en større handlefrihed, som igen kan overføres til aktivite-
ter til glæde for Elevforeningens medlemmer.

Elevforeningens bestyrelse ønsker alle medlemmer, familie, annoncører og øvrige samar-
bejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

De bedste julehilsner
Troels Hallig
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En julehilsen fra ”frøknerne” 
til Klaus Lunøes far

Klaus Lunøe (R64)

DETTE FINE POSTKORT FIK KLAUS LUNØES FAR TILSENDT SOM EN JULEHILSEN 
FRA ”FRØKNERNE” I 1960.

Som det kan ses på forsidebilledet, der udgør den anden side af julekortet, 
står lille Klaus ved 10.000 kroners spørgsmålet i en Kvit eller Dobbelt, 
der formodentlig blev afholdt en søndag i morgensang salen som adspre-
delse og underholdning et par uger før juleferien.
 
Redaktionen

Teksten i frøknernes julekort til Klaus Lunøes far.
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”Slaveri”

Af Allan Skak Augsburg (R52)

DER HAR ALTID VÆRET RITUALER OG SLAVERI MANGE STEDER, OGSÅ PÅ KOST-
SKOLERNE.

TMR kunne da heller ikke sige sig fri. Alle kan bryste sig over de gode 
minder. De færreste vil erkende de dårlige og så har vi en gråzone.

Flere af de ældre elever havde ”slaver”, som gik en del klassetrin under 
dem. Fy fy skamme sig, tænker sikkert mange! 

Et udpluk af ”slaverne” foran et af Grønlænderhusene.
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Men det var nu en god ting, så god at 
mange fra de mindre klasser stod i 
kø, for at få lov til at blive slave, hos 
vel og mærke en god ”herre”. Her-
ren fi k dobbelt så mange ugentlige 
lommepenge, nemlig 1 hel krone, 
samt hvad der derudover faldt af til 
ham hjemmefra. Han var større og 
stærkere og forsvarede sin lille sla-
ve, hvis han blev chikaneret af nogle 
af sine kammerater, og så var han 
en slags trøster/reservefar, når man 
var ked af det.

Selv om vi havde det dejligt, var 
f.eks. hjemve jo ikke noget ukendt 
begreb. Mange elevers forældre var 
i øvrigt blevet skilt, eller arbejdede 
langt borte i udlandet.

Selve slavearbejdet var imidlertidigt 
ikke vanskeligt. 

Slaven havde det ærefulde arbejde 
som sin herres væbner i kamp-
handlingerne mod ”By Rødderne”, 
så betød en lille skramme eller to 
ikke spor, men blev nærmest frem-
vist med stolthed.

Én gang om året, i fl ere år, kom vi i 
biografen og så de tre musketerer 

”de tre måske fi re”, som vi kaldte 
dem. Efter fi lmen drog fl ere af os 
over jernbanelinjen, op ad bakken, 
hvorefter vi sneg os ind hos gart-
neren og stjal mange af hans bam-
buspinde, for nu skulle der fægtes 
næste dag ud for Kaninskoven. Øen 
skulle holdes. 

Øen var en stor jordbunke, der lå 
mellem Kaninskoven og jernbane-
linjen, den dannede stopklods for 
et blindt spor. 

Det var et sandt mirakel, at der al-
drig røg et øje.

Slaven havde også den diplomatiske 
opgave, diskret at afl evere kære-
stebreve til pigerne, komme tilbage 
med svar, samt naturligvis at holde 
sin kæft.

Herudover var der naturligvis den 
almindelige budtjeneste så som at 
gå i byen og købe et franskbrød 
hos bageren samt en stor klat le-
verpostej hos slagteren. Brødet 
blev fl ækket på langs og leverposte-
jen fordelt på de to fl ader. Denne 
himmelske nydelse fi k slaven lov til 
at deltage i.
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Endelig kunne der være specielle 
arbejdsopgaver. Mine slaver deltog 
i indsamling af tomme fl asker, samt 
rengøring af dem. De var lette at 
fi nde langs jernbanelinjen, dels på 
teglværket og i Kaninskoven.

Jeg havde en aftale med købmanden 
ved jernbanestationen om 19 øre 
pr. afl everet, rengjort fl aske. Denne 
profi table aftale blev desværre øde-
lagt, da en fyr tilbød sig med samme 
tjenesteydelse hos købmanden, 
og derefter desværre hentede de 
rengjorte fl asker i købmandens 
baggård, gik ind af butiksdøren i 
Jernbanegade og solgte dem igen. 
Nummeret blev opdaget og både 
hans og min aftale blev annulle-
ret. En ugentlig indtægt på mange, 
mange gange ugens lommepenge 
forsvandt!

Han fi k vores mest hemmelige og 
værste straf ”Brækgang”.

Delinkventen blev ført over midt 
i Kaninskoven til et stort gammelt 
egetræ. Nogen havde engang slået 
et tov om en af træets grene, må-
ske med den hensigt at ville lave 
en gynge. Fødderne blev bundet 
sammen, og fyren blev trukket op, 
så han hang med hovedet nedad. 
”Brækgangsmesteren” trak lidt ud 
i rebet og gik så rundt i en cirkel 
stadig med fyren hængende med 
hovedet nedad. Når delinkventens 
hoved antog en blårød farve og 
han samtidig blev frygtelig svimmel, 
begyndte han at brække sig. Bræk-
gangsmesteren skulle herefter lave 
en smuk cirkel af bræk.

Jeg er glad, for at børn og unge 
mennesker ikke har så let ved at få 
en hjerneblødning, samt at denne 
uhyggelige ting, kun fandt sted få 
gange. Rebet faldt ned, og vi børn 
evnede ikke selv at montere det 
igen!

Allan Skak Augsburg
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Frøknernes første kostelev

Af Margrethe Davidsen (R31)

DEN 22. AUGUST 1928 ANKOM JEG TIL TMR SOM FØRSTE KOSTELEV. JEG BE-
GYNDTE I III MELLEM OG SLUTTEDE MED REALEKSAMEN 1931. 

Jeg kom fra ”den sorte skole” med mange elever i hver klasse. Jeg havde 
en lang skolevej. Min dag begyndte kl. 06.30, og jeg var hjemme kl. 15.00, 
så det var som at komme i Paradis at komme til Tølløse.

Når jeg så ofte, med stor taknemmelighed, har tænkt tilbage på tiden i Tøl-
løse, så er det svært nu 52 år efter at beskrive, hvorfor den tid fi k så stor 
betydning for mit senere liv – det må være de to i sandhed, gudbenådede: 
Frk. Hesseldahl og frk. Høyers fortjeneste.

Frk. Høyer og frk. Hesseldahl.

SKOLENS FØRSTE 
KOSTELEV

Margrethe Davidsen 

døde i 1988, 74 år gam-

mel. 

Margrethe var lærer-

datter fra Kregme i 

Nordsjælland, men hun 

fik en del af sin skoletid 

på Sejergaardsskolen, 

hvor hun faktisk blev 

den første kostelev på 

skolen.

Margrethe har efter 

hun forlod skolen altid 

fulgt den tæt og glædet 

sig over dens fremgang. 

Ved sin død i 1988 var 

Margrethe æresmedlem 

i Elevforeningen.  

NR_116_2010.indd   11NR_116_2010.indd   11 20-12-2010   16:13:1720-12-2010   16:13:17



12

To helt forskellige mennesker op-
nåede at skabe et skolehjem, som 
mange fra hele verden tænker på 
med stor taknemmelighed. Det vid-
nede de mange breve med uden-
landske frimærker i de stille stuer 
i Fredensborg om. Når frk. Høyer 
gav mig eller andre en gave, var det 
med ordene: ”Nu vil jeg glæde mig 
selv ved at give dig en gave”.

Det er de to år III og IV mellem, jeg 
husker mindst om. Når vi var fl inke 
og artige og passede vore lektier, 
havde vi det rart. Lektiehjælp fi k vi 
ikke. Var så få i klassen, at det vel 
heller ikke var nødvendigt. Der ske-
te ikke meget ud over det daglige. 
Skolefester havde vi vist kun det 
sidste år, hvor realklassen opførte 
”Eventyr på Fodrejsen”. 

Jeg var blå spejder alle 3 år. Det 
havde jeg megen glæde af, idet jeg 
selv fl ere gange senere på gården 
var ”spejder mor”.

I realklassen fi k vi en ny sproglærer 
frk. Kraup-Hansen. Vi var bagefter i 
engelsk og tysk. Hun begyndte med 
at sige ”De” til os, men det grinede 
vi bare af. Hun havde en dejlig sang-
stemme, og vi lærte tyske sange: 
Loreley og børnesange – dem kan 
jeg huske endnu. Hun behandlede 

os meget kammeratligt; - vi fi k ind-
hentet det forsømte.

Pastor Hammers religionstimer 
tænker jeg også tilbage på med stor 
taknemmelighed.

I realklassen var vi kun 8 elever, og 
vi havde det virkelig rart, - bortset 
fra lidt begyndervanskeligheder 
med Jytte Rønholt, der var under-
vist til mellemskoleeksamen hjem-
me på Sophienholm. Frk. Høyer tog 
så en time til en lang formanings-
tale (om at være gode kammerater 
m.m.), og Jytte blev da også ”en af 
vore egne”, og vi blev inviteret til 
Sophienholm, hvor hendes far var 
forpagter.

Til realeksamen blev jeg (vi) ramt 
af to uheld. Regneopgaverne var for 
lange og så vanskelige, at selv lære-
re ikke kunne løse dem. Frk. Høyer 
græd, da hun så opgaverne. Vi var 
en virkelig dygtig klasse, påstod hun. 
Hun tilbød os nu en udtalelse om 
vores standpunkt i regning og ma-
tematik. Vi havde alle sammen en 
god årskarakter.

I historie var der 4 spørgsmål i hi-
storie og 4 i samfundslære; vores 
lærer var ganske ung. Jeg skulle op 
som nr. 8. Der havde være 4 oppe 
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i samfundslære, og alligevel kom 
jeg også op i det. Vi havde en be-
skikket censor – folketingsmand. 
Spørgsmålet var: Landsting og fol-
keting. Det kunne jeg godt; men så 
begyndte censor at eksaminere i 
fordeling af tillægsmandater, og det 
havde vi med garanti aldrig lært, og 
læreren greb ikke ind. Jeg var vir-
kelig velforberedt i historie. I dag 
ville en elev nok protestere mod at 
blive eksamineret i ting, man aldrig 
har lært. Det var et held, at vi havde 
gode årskarakterer, og jeg fi k 6,666 
forhøjet til 6,7 mg – hæderligt.

Uvenner med frk. Høyer
At blive uvenner med frk. Høyer, 
var en MEGET alvorlig sag. Frk. 
Høyer havde en gæst på rekreation, 
som skulle sove i mit værelse sam-
men med mig. Vi talte om Elin, en 
kostelev, og jeg sagde noget om, at 
”det var synd for Elin”. Jeg skal love 
for, jeg kom til at stå skoleret – jeg 
skulle ikke blande mig i det.

Engang var Elin og jeg blevet uven-
ner – vi blev kaldt ind til frk. Høyer 
og måtte sidde og holde hinanden i 
hånden, til vi var gode venner igen.

Hjemrejse fra Tølløse
Da jeg skulle forlade skolen, var 
jeg så ked af det, at frk. Hesseldahl 

havde stort besvær med at få mig 
sendt af sted. Da jeg kom hjem til 
mit dejlige barndomshjem, måtte 
jeg skjule for mine kære forældre, 
at jeg var ked af det.

De havde virkelig ofret meget for 
at have mig på kostskole.

Da jeg senere kom på hushold-
ningsskole, må jeg have talt meget 
om Tølløse. Det blev et helt mund-
held, når nogle af kammeraterne 
var rigtige glade for noget, sagde de: 
”Det er nu mit Tølløse”.

I Fredensborg
I mange år var jeg fast gæst ved frk. 
Høyers fødselsdag den 6. august. 
Der var også hendes søskende, de-
res børn og børnebørn til stede. 
De fi k gaver, som de selv valgte hos 
boghandler Carl Petersen (Lundov).
Men det var først i de stille stuer 
i Fredensborg, at jeg rigtig lærte 
frk. Høyer at kende – blev hendes 
ven – næsten som hendes barn; det 
var en meget stor lykke for mig. Vi 
kunne tale sammen i timevis. Jeg 
er sikker på, at hun, hver aften har 
bedt for alle sine ”børn” rundt om 
i verden.

Margrethe Davidsen f. Gregersen
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Hr. og fru Hansen

Af Allan Skak Augsburg (R52)

HR. OG FRU HANSEN I EGEN UDTALE ”HURNSEN”, VAR NÆRMEST EN DEL AF 
KOSTSKOLENS INVENTAR.  
De arbejdede allerede på skolen, medens den lå på slottet i Gl. Tølløse. 
Ved branden mistede de alt, – der i øvrigt ikke var forsikret. Frøknerne 
Høyer og Hesseldahl hjalp dem heldigvis! De fortsatte deres virke på Se-
jergårdsvej. Fru ”Hurnsen” styrede hele køkkenet, medens hr. ”Hurnsen” 
havde alt muligt udendørs arbejde, samt alt forefaldende arbejde inden-
dørs, når der var tale om reparations opgaver, eller fl ytning af tungere ting.

Fru Hansen. Hr. Hansen.
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Hr. ”Hurnsen” var der, når der 
var behov og ellers usynlig. Hans 
hårpragt begrænsede sig til en ro-
senkrans. Resten af hovedbunden 
var fra tidligt forår til sent efterår 
skinnende mørkebrun. Han var en 
meget rar mand, men af få ord. Når 
han endelig talte, var det på klin-
gende midtsjællandsk. Dette delte 
han med fru ”Hurnsen”, der havde 
et hjerte af guld, talte meget, havde 
let ved latteren, men samtidig var 
en meget bestemt dame. På samme 
måde som med frk. Krarup, var 
kosteleverne hendes børn, om end 
mere på afstand.

Det var en kostelig oplevelse, når 
man stod nede i bunden af trappe-
opgangen til køkkenet, at høre hen-
de afregne med de handlende. Hun 
ikke alene kontrollerede, om de 
angivne leverancer var rigtige, hun 
kontrollerede også om posterne 
var lagt rigtigt sammen. ”3 nierd” 
og ”tur i miernte” osv. Så blev der 
betalt og den handlende blev budt 
på en kop ”kurfe”.

Af og til blev der lavet æbleskiver 
i hobetal. Køkkenet var jo ikke ret 
stort og med fl ere skråvæge. Nogle 
af pladerne med æbleskiver blev så 
sat ud på reposen øverst på trap-
pen. 

Når vi drenge opdagede det, styr-
tede vi ind på pigernes afdeling 
og ”lånte” alle de strikkepinde, vi 
kunne få fat i. Herefter sneg vi os 
op af trappen, for hurtigt at spidde 
så mange æbleskiver i en række vi 
kunne. Sjovt nok røg køkkendøren 
først op, når de sidste æbleskiver 
var spiddet og den formastelige på 
vej ned af trappen. I ”forburnede” 
unger råbte fru ”Hurnsen” og så 
skrald grinende hun.

En morsom oplevelse var det, da hr. 
”Hurnsen” skulle grave septiktan-
ken fri midt i skolegården, da den en 
dag var stoppet til. Hvert frikvarter 
stod vi unger med frøknerne i spid-
sen, i en kødrand omkring hullet og 
fulgte hr. ”Hurnsens” gravearbejde, 
ikke mindst da betonlåget blev fjer-
net. Oven på møgbunken lå et præ-
servativ. I det øjeblik stivnede alle, 
og der opstod en dyb stilhed, der 
først blev brudt, da en af de små 
med strittende pegefi nger råbte se.
Som på tælling snurrede frøknerne 
rundt og forsvandt. Hr. ”Hurnsen” 
lod som ingenting, gravede sindigt 
videre, men tabte dog en skovlfuld, 
ovenpå det formastelige syn.    

Allan Skak Augsburg
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Bestyrelsesmøde ved Maglesø

Af Peter Tretow-Loof (R67)

SOMMERENS BESTYRELSESMØDE 21. AUGUST 2010, FANDT I ÅR STED VED MAG-
LESØ, HVOR LOTTE KÜHL, DER ER NÆR VEN TIL FINN HELMER, VISTE RUNDT 
EFTER BESTYRELSESMØDET. SOM NOGLE MÅSKE VED, ERHVERVEDE FINN MAGLESØ 
OG OMRÅDET OMKRING SØEN, FOR AT GENOPRETTE DEN OG FØRE DEN TILBAGE 
TIL DEN OPRINDELIGE NATUR PÅ FREDNINGSTIDSPUNKTET MED DET ENDELIGE 
MÅL, AT ÅBNE DEN OP FOR PUBLIKUM. BESTYRELSEN HAVDE DERFOR INVITERET 
VORES RESPEKTIVE MED TIL TUREN, DER VAR EN UTROLIG SPÆNDENDE OPLEVELSE.

Bestyrelsesmøde på Traktørstedets terrasse.
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Den smukke udsigt fra ”Traktørstedet” over Maglesø.

Lotte Kühl viser bestyrelsen rundt i Maglesø-området.

Traktørstedet. Engene hvor køerne græsser.
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Hele området stammer fra istiden, 
og selve Maglesø er resterne af en 
enorm isblok, der har smeltet det 
store ”hul” som søen og omgivel-
serne udgør. Vegetationen i skoven 
omkring søen er meget varieret 
og Finn har bl.a. plantet tusindvis 
af, i Danmark, sjældne amerikan-
ske Redwood fyr, der med tiden vil 
blive enormt store. Hele området 
er utrolig smukt, og jeg kan kun 
anbefale medlemmerne, at sætte 
Maglesø på som et udfl ugtsmål til 
sommer. Ved søen ligger det hygge-
lige ”Traktørstedet”, der serverer 
rigtig dejlig mad, diverse drikkeva-
rer eller kaffe og kage til overkom-
melige penge.

Under rundvisningen viste og for-
talte Lotte os om området, dets hi-
storie og om al det arbejde, hun og 
Finn har gjort i et tæt samarbejde 
med fredningsmyndighederne – et 
samarbejde, der ikke hele tiden har 
været lige let, men som endte med 
et godt resultat. Til stor glæde for 
offentligheden.

Vi havde taget kaffe med på rund-
turen, og Dorthe (vores altid nær-

værende sekretærs hustru), havde 
medbragt en kage, der kunne få 
guderne til at synge. Disse herlig-
heder blev så indtaget på ”Helmer-
høj”, som er det højeste punkt i 
området – naturligvis opkaldt efter 
Finn – af den lokale naturfrednings-
forening. 

På og omkring højen færdes 200 
stk. kødkvæg af racen Dexter, når 
de ikke er i staldene på Igelsøgård, 
som Lotte ejer, og hvor hun bor. 
Køerne opdrættes økologisk, og er 
ualmindelig nuttede at se på, da de 
ikke er så store.

Inden vi tog afsked efter en dejlig 
og oplevelsesrig dag, aftalte Troels 
og jeg et interview med Lotte. For 
det er ikke helt almindeligt at drive 
en stor gård med en masse dyr, selv 
passe hele besætningen, arbejde 
som direktør i IT-branchen i Kø-
benhavn og oven i købet være enlig 
kvinde.

Læs artiklen om Lotte andetsteds 
i bladet.

Peter Tretow-Loof
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Pastor Vilhelmsen

Af Allan Skak Augsburg (R52)

PASTOR VILHELMSEN VAR I 1940’ERNE VORES RELIGIONSLÆRER.

Han var en ældre statelig meget afholdt lærer, der måske netop på grund 
af det sidste, blev udsat for mange drillerier af os skarnsunger.

Han fi k 2 øge/kælenavne. Dels Pupu grundet hans karakteristiske hoste, 
dels det mindre benyttede Delfol, grundet en sort vorte, han havde på 
halsen. 

Tølløse Kirke. Kirkeskib og Kor er fra 1100 tallet og dermed den ældste bygning i
sognet.
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Han kom altid anstigende i sin me-
get gamle Ford, der blev parkeret 
lige udenfor indgangen til skolegår-
den. Hullet på udstødningsrøret var 
akkurat så stort, at det var muligt 
at kile et stykke af et kosteskaft ind 
i røret, – hvilket vi gjorde i et fri-
kvarter.

Nogle timer senere vakte det der-
for stor moro, da Pupu steg ind i 
vognen og havde besvær med at 
starte den. Håndsvinget måtte i 
brug, – i sveddryppende lang tid, 
inden kompressionen med et brag 
skød kosteskaftet ud. Pupu løsnede 
celluloid fl ippen, tørrede sveden af 
panden, tog atter jakke og frakke 
på, satte sig igen ind i bilen og kørte 
bort uden at ane, hvad der egentlig 
var sket.

Nefar, vores elskede lærer Neerup 
stod i baggrunden, rystede på hove-
det og grinede som en fl ækket ært. 
Jeg har ham godt nok mistænkt for 
at vide, hvad der skete. Han var el-
lers en stor modstander, af al form 
for chikane.

Pupu røg pibe, vi kaldte den kre-
matoriet. Det var en gammel ud-
slidt snadde, der både hvad hoved 

og mundstykke angik, bar præg af 
mange års tro tjeneste.

I klassen sad jeg netop ved den 
vindueskarm, hvor Pupu hver gang 
lagde sin pibe, inden han startede 
timen.

Min selvbestaltede og ”tilskynde-
de” opgave var, at fange så mange 
fl uer som muligt og stoppe dem i 
den halvfyldte pibe.

Når der blev ringet ud, tog Pupu sin 
pibe, strøg en tændstik og bakkede 
vellystigt på den. Han bemærkede 
aldrig, de ingredienser, der var til-
ført, og som gav ham kælenavnet. 

Vi levede i en tid, hvor retorik var 
noget, der interesserede os meget. 
Alle ville gerne dyrke den og ende 
som oratoriske begavelser. De 
ugentligt opstillende Jehovas Vid-
ner på Jernbanegade, var et ideelt 
mål, hvor vi naturligvis klarede os 
dårligt. 

Fra den dag vi fortalte Pupu om 
det, ændrede vores religionstimer 
sig totalt. Han var inkarneret Jeho-
vas Vidner hader. Hurra, vi skulle 
ikke terpe salmevers mere. Vo-
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res fremtidige timer blev religiøse 
diskussioner, hvor særligt Jehovas 
Vidner havde en fremtrædende 
plads. Vi blev fodret med masser af 
argumenter, mod de påstande, vo-
res ”venner” på Jernbanegade kom 
med. Lige fra at deres stifter James 
Russel, havde fast tandbørste, i et 
af de amerikanske fængsler og til 
sidst ”så lyset”, – lod håret gro, 
fi k profetskæg og nedfældede en 
masse love, mod blodtransfusion, at 

sige skål, holde fødselsdag og jul og 
meget mere. At de troede på Adam, 
Eva og ribbenet samt at menneske-
ne kun havde eksisteret i 5.000 år.  

Vi vandt nu aldrig, men det var en 
herlig tid, der gav en masse men-
neskeforståelse og livskundskab, 
men måske mindre skolemæssig 
lærdom. 

Allan Skak Augsburg

22

Gør som Tine.
Betal dit kontingent via PBS.
Det er billigere og nemmere.
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”Bonderøven” på Igelsøgård

Af Peter Tretow-Loof (R67)

EFTER TV-SERIEN OM ”BONDERØVEN” ER DET JO BLEVET STUERENT AT BLIVE 
KALDT EN BONDERØV. DET HAR LOTTE KÜHL HELLER IKKE NOGET IMOD, DA 
BONDERØVEN FRA FJERNSYNET JO BÅDE ER CHARMERENDE, FLITTIG OG DYGTIG 
OG ALTID ER KLAR TIL AT TAGE NYE UDFORDRINGER OP. 

Undertegnede og Troels Hallig besøgte Lotte den 26. september 2010 for 
at få et interview.

Lotte Kühl skuer efter køerne bag ved Igelsøgård.
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Lotte, der er en gammel ven og 
samarbejdspartner med Finn Hel-
mer, bor på den smukke gamle gård 
”Igelsøgård”, der ligger ned til Igelsø 
i byen med samme navn. Gården er 
smukt istandsat og moderniseret 
på den rigtige måde, og fremtræder 
i det hele taget prægtigt.

Lotte lærte Finn at kende for man-
ge år siden i NKT, hvor de begge 
arbejdede, og de har været nære 
venner de sidste 20 år og tætte 
samarbejdspartnere de sidste 15 år.

Lotte, der i sin grunduddannelse 
er grafi ker, startede virksomheden 
LOFI op sammen med Finn – deraf 
navnet Lo(tte)Fi(nn). Virksomhe-
den specialiserede sig i at udvikle 
grafi sk design og kommunikation 
samt hjemmesider for større dan-
ske virksomheder, og har således 
bl.a. lavet hjemmesider for Zealand 
Pharma, Dansk Design Center og 
ComX. Senere blev fi rmanavnet 
ændret til Kühl & Co., og som Finn 
sagde dengang; ”…det er mig, der 
er koen”. 

Firmaet blev i 2006 slået sammen 
med IT virksomheden Scriptserver, 
som var et andet af Finn’s selska-

ber. Scriptserver har et meget unikt 
CMS og e-handelssystem, som jeg 
vil undlade at omtale yderligere, da 
min it viden har sine begrænsninger. 
Men man kan læse mere om det på 
hjemmesiden www.scriptserver.com.

Dette selskab er Lotte nu admi-
nistrerende direktør (CEO) for, 
hvorfor hun pendler den lange vej 
til København hver dag. Her udvik-
ler og sælger Lotte sammen med 
sine medarbejdere avancerede løs-
ninger til større erhvervsvirksom-
heder.

Det er hårdt arbejde i en hård bran-
che, men Lotte består åbenbart af 
nogle helt særlige gener. For ud-
over en ansvarsfuld stilling, der min. 
kræver 10 timers dagligt arbejde, 
passer hun selv, kun hjulpet nogle 
få timer om ugen af Folmer på 85 
år, hele bedriften på Igelsøgård og 
de 200 stykker Dexter kødkvæg.

Super tilbud til Elevforningens 
medlemmer
Da Lotte som sagt også er land-
mand, der producerer kød, skal 
nogle af køerne sælges og slagtes 
hvert år. Dette sker på et nærlig-
gende slagteri.  
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Da der er tale om det bedste ok-
sekød der fi ndes, spurgte Troels og 
jeg, om vi kunne få lov til at købe 
lidt kød med hjem.

Det kunne vi heldigvis godt. Lotte 
sagde endda, at medlemmer af Elev-
foreningen kunne få lov til at få et 
specielt tilbud hos hende.

Ring 40346494 og spar mindst 
50%
Det er et enestående tilbud, for 
kødet koster langt under halvdelen 
af, hvad man skal betale i det lokale 
supermarked for almindeligt kød.

Så skal I have lækkert oksekød, kan 
I ringe til Lotte på tlf. 40346494 el-
ler sende hende en e-mail på: 
lotte.kuhl@scriptserver.com. 
Lotte får slagtet jævnligt, og jeg vil 
anbefale, at I køber mere end blot 
2 bøffer ad gangen. 

For mit vedkomne blev det til ok-
sekoteletter, tyksteg og oksemør-
brad. Og jeg må sige, at bedre kød 

har jeg ikke smagt. Og de gæster, 
vi havde til lidt mørbrad, var meget 
begejstrede, så jeg kan på det var-
meste anbefale en lille tur til Igel-
søgård.

Da Troels og jeg havde drukket kaf-
fen i de hyggelige stuer, blev vi vist 
rundt på den store ejendom, og så 
både stalde, lade og maskinhus.

Lige inden vi vendte næsen hjemad, 
spurgte Lotte, om hun kunne blive 
medlem af Elevforeningen, selv om 
hun ikke har gået på skolen. Nu 
havde hun jo mødt hele bestyrelsen 
og syntes, at vi var utrolig hyggelige 
at være sammen med! Tja – hvorfor 
ikke. 

Vi kiggede hurtigt vedtægterne 
igennem, og det kunne hun godt. Så 
udover at have fået en super kød 
leverandør har vi også fået et nyt 
medlem. Velkommen i foreningen 
Lotte.

Peter Tretow-Loof

Nogle af køerne på Helmerhøj ved Maglesø.
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Nyt fra skolen

Af Flemming Ellingsen
Forstander, Sejergaardsskolen 

INFO NYT

Efter en dejlig efterårsferie er tiden kommet til at tage fat på de to sidste 
måneder i 2010. Klokken er i skrivende stund blevet 16.45, det regner 
udenfor, vinden rusker i træerne og det er allerede blevet mørkt. Det er 
for alvor blevet efterår og tid til at fi nde cykellygterne frem og få udskiftet 
de gamle batterier med nogle nye.  Tjek også lige refl ekser på cykler og

Kontorchef Jessens gamle kontor.
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tøjet, så alle kan komme godt og 
sikkert gennem de næste måneder.

Novemberaften for tidligere
kost- og dagelever 
Novemberaftenen, som afholdes 
den anden lørdag i november, er 
en gammel tradition på Sejerga-
ardsskolen, som vi glæder os til og 
værner om. Det er på denne aften, 
at alle tidligere elever kan mødes 
under nogle uformelle rammer i 
skolens spisesal. Der er ingen til-
melding, man kommer bare og slår 
sig ned for at hygge sig og tale om 
gamle dage. Sammenkomsten er 
ikke en fest, og derfor vil eventuelle 
berusede blive bedt om at forlade
arrangementet.

Koncert med 
Hannah Schneider
Hannah har valgt at forlade vores 
musikskole til fordel for et job på 
konservatoriet. Vi er meget glade 
på Hannahs vegne, men havde selv-
følgelig gerne set Hannah i vores 
fold mange år frem i tiden. Hannah 
har været meget generøs og har 
tilbudt at gennemføre en koncert 
torsdag den 18. november kl. 19.00. 
Da der er et begrænset antal billet-
ter, gælder først til mølleprincippet. 

Læs mere om arrangementet på 
Forældreintra.

Brugerundersøgelse 
vedrørende årets skolefoto
Planen var, at undersøgelsen skulle 
danne grundlag for at beslutte, om 
vores nuværende fotograf fortsat 
skulle stå for skolefotograferingen, 
men fi rmaet indgav konkursbegæ-
ring i oktober, og er efterfølgende 
opkøbt af et andet fi rma. Vi er ble-
vet lovet, at alle aftaler som var 
indgået mellem skolen og det kon-
kursramte fi rma overtages af det 
nye fi rma.

I den nærmeste fremtid vil vi se 
os om efter andre leverandører, så 
vi kan fi nde et godt tilbud for det 
kommende år. I forbindelse med 
dette vil vi benytte resultatet fra 
brugerundersøgelsen, som gav et 
billede af, at der ønskes god kva-
litet og fl eksible indkøbsordninger. 
Det nuværende prisniveau må end-
videre gerne sættes lidt ned. Bru-
gerundersøgelsens datamateriale 
fi ndes på Forældreintra.

Kommende fi nanslov
I forbindelse med de igangværende 
fi nanslovsforhandlinger tyder alt 
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på, at privatskoleområdet rammes 
hårdt. Regeringen har stillet et for-
slag om, at vores skoleform skal 
reduceres i statstilskuddet med en 
procent årligt frem til 2014. For 
Sejergaardsskolen betyder det, at 
statstilskuddet beskæres med ca. 
1,5 million kr. om året, når loven 
er fuldt indfaset. På Sejergaards-
skolen har vi heldigvis en sund øko-
nomi, hvilket er en stor hjælp i en 
fi nanskrisetid. Vi undgår dog ikke at 
ændre på en række forhold for at få 
skolens økonomi til at hænge sam-
men. Dette vil der blive arbejdet 
med i forhold til budget 2011.

Udover besparelserne på de fi re 
procent af statstilskuddet, er der 
også fremsat et forslag til den kom-
mende fi nanslov om at fjerne trans-
portgodtgørelsen. Dette vil berøre 
en ganske stor del af vores foræl-
dre, og derfor vil vi forsøge kun at 
lade skolepengene stige med løn- 
og prisudviklingen næste skoleår.

Finansloven forventes vedtaget i 
uge 46 eller 47, og vi vil gøre alt 
for at informere jer om konsekven-
serne.

Flemming Ellingsen
Forstander

33
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Gravmøde søndag 28. november 2010

Af Troels Hallig (R67)

TRADITIONEN TRO MØDTES MEDLEMMER AF ELEVFORENINGEN DEN 1. SØNDAG 
I ADVENT, SOM I ÅR FALDT DEN 28. NOVEMBER 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 god og hyggelig frokost. Kransen var 
i øvrigt i år fremstillet af Frank Thirsner, R75.
 

Stemningsbillede fra den hyggelige frokost.
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Der var rekord mange, der havde 
tilmeldt sig i år, men på grund af det 
kraftige snefald i dagene op til den 
1. søndag i advent, modtog vi i løbet 
af lørdagen og søndagen 10 afbud. 
Vi blev dog alligevel 20 gamle elever 
inkl. ledsagere, der havde en rigtig 
god og hyggelig dag i den gamle 
have.
 

Efter frokosten var der mulighed 
for at gå en tur i haven.
 
Det er en god og positiv måde at 
afslutte året på, hvor der samtidig 
er lejlighed til at ønske gamle sko-
lekammerater og venner en god jul 
og et godt nytår.

Troels Hallig

36
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ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2011

Generalforsamlingen bliver afholdt den 28. maj 2011 kl. 12.30 på Sejergaardssko-

len, Sejergårdsvej 2, 4340 Tølløse.

Efter generalforsamlingen er Elevforeningen traditionen tro vært ved en gratis 

frokost inkl. drikkevarer.   

Bestyrelsen har sagt ja tak til at afholde generalforsamlingen på skolen bl.a., fordi 

Flemming Ellingsen den 1. marts i år tiltrådte som ny forstander, men også fordi 

bestyrelsen ønsker et tættere samarbejde med skolen. 

Samtidig kunne det være interessant for deltagerne til generalforsamlingen, at få 

lejlighed til at gense den skole, hvor mange af os har tilbragt en stor del af vores 

skoleliv. Derudover vil det være spændende at se, hvordan skolen har udviklet sig 

de seneste år. Bestyrelsen forventer derfor et stort fremmøde.

Efter frokosten vil der således være mulighed for en rundvisning på skolen.  

Indkaldelse samt dagsorden udsendes i henhold til Elevforeningens vedtægter.

KOMMENDE ARRANGEMENT
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Tlf.: 59185042
E-mail: toel@boesen.nu
www.boesen.nu

DEN NY SLAGTER
Jernbanevej 8
4340 Tølløse

Tlf. 59 18 51 03 - Fax 59 18 51 00
SE.nr. 14 73 06 72

Her kan du indrykke en

ANNONCE
Kontakt: 

ELEVFORENINGENS REDAKTION 
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IN MEMORIAM

Arne Dilling-Hansen, (R37) er død den 6. september, 88 år gammel.

Arne Dilling-Hansen, hvis forældre skabte Sønderstrup Sæbefabrik, overtog sam-

men med broderen Henrik Dilling-Hansen ledelsen af fabrikken i 1973. Sammen 

stod de for de efterfølgende års rivende udvikling i virksomheden. 

Fra 1968 og helt frem til 1985 sad Arne Dilling-Hansen i Tølløse Kommu-

nalbestyrelse som repræsentant for Venstre. 

Arne Dilling-Hansen var gift med Brita, som han mødte under krigen, da han 

flygtede til Den Danske Brigade i Sverige. De nåede at fejre diamantbryllup i 

august 2009. Brita Dilling-Hansen døde den 8. juli 2010. Arne Dilling Hansen blev 

begravet fra Kirke Eskilstrup Kirke den 11. september.

Indtil sin død var Arne medlem af elevforeningen.

Æret være hans minde.

Bestyrelsen

E-MAIL ADRESSER

Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres e-mail adresse. 

Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare 

porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som 

traditionel ”sneglepost”.

Så send en e-mail til: info@tmr-elevforeningen.dk

Hvis du ændrer din e-mail adresse - så husk at meddel det til Elevforeningen.

PERSONALIA
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LYKØNSKNINGER

Flemming Jørgensen, R67 fyldte 60 år den 14. april 2010. 

Flemming bor i dag i Hørsholm.

Kirsten Olsen (nu Kirsten Sørensen), R67 fyldte 60 år den 22. juli 2010. 

Kirsten bor i dag i Tølløse. Kirsten er medlem af Elevforeningens bestyrelse, hvor 

hun repræsenterer Elevforeningen i Sejergaardsskolens bestyrelse. 

Dorte Sandal, R67 fyldte 60 år den 11. august 2010. 

Dorte bor i dag i Roskilde.

Birgitte Schrøder-Jensen (nu Birgitte Bendjella), R67 

fyldte 60 år den 25. august 2010. Birgitte bor i dag i Vedbæk.

Dirch Steen, R67 fyldte 60 år den 31. august 2010. 

Dirch bor i dag i Alicante, Spanien.

Leslie Michael Holmes, R67 fyldte 60 år den 4. oktober 2010. 

Michael bor i dag i Ålsgårde.

Et stort til lykke til jer alle 6, og til alle jer, der har fyldt rundt det sidste halve år, 

men hvor vi desværre ikke har jeres fødselsdato.

Redaktionen
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