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Klummen

AF NÆSTFORMAND OG REDAKTØR TROELS HALLIG

Udsendelse af nærværende efterårsnummer af KONTAKTEN er desværre blevet et par 

måneder forsinket. Det skyldes længerevarende sygdom i redaktionen. Med god hjælp fra 

personalet på Rigshospitalet er det nu klaret, og vi er oppe på hesten igen og klar til nye 

udfordringer og gøremål. 

I perioden fra sidste nummer af KONTAKTEN og til nu, har vi bl.a. afholdt vores årlige 

generalforsamling. Generalforsamlingen blev holdt på Sejergaardsskolen med deltagelse af 

36 personer inkl. ledsagere. Tak til skolen for lån af lokaler og tak for et godt værtsskab i 

øvrigt.

På generalforsamlingen blev skolens tidligere formand gennem ca. 7 år, Steen Bjerregaard 

Christiansen udnævnt til æresmedlem. Steen har været en rigtig god samarbejdspartner 

og ambassadør for Elevforeningen, hvilket har bevirket at samarbejdet mellem skolen og 

Elevforeningen i Steens formandsperiode har været forbilledligt. Herfra skal der lyde et 

”mange tak for et inspirerende og positivt samarbejde”.

Ny formand for skolen er Anders Lassen. Skolebestyrelsens nye repræsentant i forhold til 

Elevforeningen er blevet Trine Borre.  Vi ser frem til samarbejdet.

Som slutning på generalforsamlingen opfordrede formanden til, at vi under frokosten på 

Elverdamskroen tog en generel drøftelse af Elevforeningens fremtid. Som situationen ser 

ud nu, er medlemstilgangen for elever, der forlader skolen nærmest ikke eksisterende. 

Derimod oplever vi, at flere både nuværende og tidligere ansatte på skolen, har meldt sig 

ind i Elevforeningen. En interessant udvikling, der på sigt måske kan være med til at skabe 

en mere dynamisk forening. Det må tiden vise. 
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Konklusionen på drøftelserne under frokosten kan vel tolkes således, at de tilstedevæ-

rende medlemmer ikke forventer en tilgang af nye medlemmer blandt de afgående elever 

fra skolen. 

Med Elevforeningens aktuelle aktivitetsniveau som bl.a. omfatter bladet KONTAKTEN, ar-

rangementer i forbindelse med generalforsamlingen, julemødet, hjemmeside m.v. og med 

den nuværende økonomi, kan foreningen fortsætte i mindst 100 år. Det er alene så spørgs-

målet, om medlemmerne kan holde ligeså længe. 

Der blev taget referat fra den del af mødet, der omhandlede Elevforeningens fremtid. 

Bestyrelsen har herudover modtaget en del betragtninger om Elevforeningens fremtid fra 

deltagende medlemmer. Mange tak for det. 

På samme generalforsamling blev det vedtaget at stifte en pris, der modtages af to elever, 

fra hver af skolens to 8. klasser.  Prisen gives til den elev, der på en speciel måde har levet 

op til skolens værdigrundlag. Se nærmere vedrørende prisen andet sted i bladet. Der er 

indledningsvis tale om en prøveordning, der løber over en periode på 3 år. Herefter eva-

lueres forløbet, hvor der samtidig tages beslutning om, hvorvidt ordningen skal fortsætte. 

Elevforeningens hjemmeside er nu endelig gået i luften i det nye design. Ud over et nyt og 

flot design, er det også rent teknisk blevet nemmere for vores webredaktør at opdatere 

og vedligeholde hjemmesiden. Besøg hjemmesiden: www.tmr-elevforeningen.dk 

Rigtig god fornøjelse.

Selvom vejret stadig er sensommerligt og bladene fortsat hænger på træer og buske vil 

Elevforeningens bestyrelse ønske alle medlemmer, familie, skolen, annoncører og øvrige 

samarbejdspartnere en rigtig god jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

Vi ses igen i det nye år, hvor der forhåbentligt venter os mange gode og positive oplevelser.

Rigtig mange hilsener

Troels Hallig 
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Omtale af legatet

Af Bendt Ole Løike, R66

Følgende blev Forelagt og godkendt på årets generalForsamling

”Ved årsafslutningen i juni måned uddeles der i hver af 8. klasserne en pris 
på 1.000 kr. til en elev, der har udmærket sig på en speciel måde og som 
herved har levet op til skolens værdigrundlag”.

Skolens værdigrundlag
Sejergaardsskolens mål er at udvikle kreative, ansvarlige og selvstændige 
mennesker, som kan bidrage til det nære og det globale samfunds fort-
satte udvikling.

Klokken, der ringede "ind til timerne og til frikvarter", har hængt på stedet
i længere tid, end det ældste medlem af Elevforeningen kan huske.
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Vi udfordrer den enkelte elev i et 
tidssvarende og inspirerende un-
dervisningsmiljø, hvor fællesskabet 
mellem elever, personale og foræl-
dre er gensidigt forpligtende.

Vi fokuserer på et højt fagligt ni-
veau understøttet af en mangfoldig-
hed af aktiviteter, hvor musik spiller 
en særlig rolle.

Elevrådets rolle
Elevrådet orienterer de to 8. klas-
ser om legatet og sørger efterføl-
gende i maj måned for de begrun-
dede afstemninger i de to klasser, 
og orienterer efterfølgende elev-
foreningen om de begrundede re-
sultateter.

Bendt Ole Løike

 

 

Roskildevej 498  -  4340 Tølløse - Tlf. ( fra 12-22 ) :  59 18 50 54 

Mandag og tirsdag lukket  - begge  dage modtages dog selskaber

Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

kl. 12.00-20.30
kl. 12,00-20.30
kl. 12.00-20.30
kl. 12.00-20.30
kl. 12.00-15.00

Åbningstider for køkkenet:

Køkkenet er lukket  hver
dag mellem 15.00 og 17.30

Her kan du indrykke en

ANNONCE
Kontakt: 

ELEVFORENINGENS REDAKTION
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Et lokalt industrisamfund i gamle dage

Af Flemming Damgaard Larsen, 
advokat, lokalhistoriker og tidl. folketingsmedlem

igennem industrialiseringen i 1800-tallet og 1900-tallet kender vi til 
lokale industrisamFund rundt om i danmark. 

Men ganske få kilometer nord for Elverdammen findes der et industrisam-
fund, der strækker sig langt længere tilbage i tiden. Det er den bebyggelse, 
vi kender som Vintre Møller, og som de fleste tror, er en landsby, men det 
er det slet ikke. Men derfor kan vi godt opfatte bebyggelsen som en lands-
by.  Vintre Møller er ikke opstået som en landsby, som andre landsbyer er. 

Øverste Vintre Mølle.
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Det kommer også til udtryk ved, at 
Vintre Møller ikke har sit eget ejer-
lav, men at ejendommene i Vintre 
Møller er fordelt på de tre nærlig-
gende landsbyer, Englerup, Ordrup 
og Kirke Sonnerup. Altså, nogle 
ejendomme hører til landsbyen 
Englerup, nogle til Ordrup og andre 
til Kirke Sonnerup. På den måde går 
der ned gennem Vintre Møller tre 
landsbygrænser. Det er ikke noget, 
der kan ses ved at færdes på stedet, 
men noget, som de enkelte ejen-
domsejere i Vintre Møller kan se på 
deres matrikelkort.

Alene navnet, Vintre Møller, inde-
holder ikke de navnelementer, som 
et typisk landsbynavn gør. Og slet 
ikke som andre landsbyer og loka-
liteter i området gør: Kirke Son-
nerup, Englerup, Ordrup, den mel-
lem 1725 og 1740 nedlagte landsby 
Nyrup, Marup, Fristrup, Aastrup og 
Soderup. De ender alle på –rup og 
dermed viser, at de er anlagt i Vikin-
getiden (år 800-1050 som udflyt-
terbebyggelse fra andre landsbyer.

Vintre Møller er opstået ved, at der 
over tid er anlagt fem vandmøl-
ler ved Møllebækken, som får sit 

Stuehuset til Nederste Vintre Mølle.
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vand fra Sortekilden, syd for, samt 
fra nogle andre småkilder. Det vi-
des ikke med bestemthed, hvornår 
de første møller er blevet anlagt 
på stedet, men i begyndelsen af 
1400-årene kendtes de. Det vides 
heller ikke hvem, der har anlagt 
dem, men det formodes, at de er 
anlagt af munke fra de mange klo-
stre i Roskilde. Det stemmer også 
meget godt overens med, at de i 
1400-tallet tilhørte gejstligheden i 
Roskilde. Senere har møllerne haft 
mange forskellige ejere, som f.eks. 
Bent Bille (o.1424-1494) på Søholm 
på Stevns; Bille på Svanholm i 
Hornsherred; Kronen; godsejerne 
på det nærliggende Trudsholm m.fl.

Den Øverste Vintre Mølle, hvis 
gamle bygninger til dels står endnu, 
istandsat, kaldtes tidligere også Sli-
bemøllen og i nyere tid, Spejder-
gården, da bygningerne blev brugt 
som spejderejendom. Denne mølle 
hører til landsbyen Ordrup ejerlav 
og ligger på Ordrupvej 49. Navnet 
Slibemøllen menes at stamme fra, 
at møllen tidligere har været an-
vendt til at slibe høleer. Men ellers 
har møllehjulet, der var et over-
faldshjul, trukket melkværne og til 
grovformaling af korn. I midten af 
1800-tallet har der også været pa-

pirfabrikation på Øverste Vintre 
Mølle. Grynmølleriet ophørte i 
begyndelsen af 1900-tallet og møl-
leriets endelige ophør skete i 1929 
med grovmaling og tærskning.

Anden øverste Vintre Mølle er for-
mentlig den ældst placerede i Vintre 
Møller. I den første egentlige om-
tale af møllen havde den tre funk-
tioner, nemlig med melkværn, malt-
kværn og stamp. En stampemølle 
blev brugt, når klæde skulle valkes, 
d.v.s. blev banket i fremstillingspro-
cessen. Men da møllen kun havde 
et møllehjul, kunne de tre kværne/
stampen kun drives en af gangen. I 
1767 var møllen en kornmølle. 

Kort efter blev den solgt til møl-
ler Nikolaj Plambech (1747-1824), 
hvorfor den herefter også blev 
kaldt Plambechs Mølle til langt ind 
i 1900-tallet. Den har siden Plam-
bechs tid været en selvejermølle. I 
1838 havde møllen to overfaldshjul, 
hver med en diameter på 7 alen 
svarende til ca. 4,40 meter.

Plambech drev i sin tid møllen både 
som en mølle, hvor kunder kunne 
komme og få malet korn og som 
handelsmølle, ligesom der var ba-
geri i møllen.
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I 1929, hvor der var kommet en 
ny ejer til, som havde stor inte-
resse for at udnytte vandkraften, 
blev der ved siden af møllehjulet 
etableret en dynamo, der leverede 
strøm til gården og dens forskellige 
maskiner, herunder, at gården også 
blev opvarmet med elektricitet. På 
det tidspunkt blev der også drevet 
pensionat på gården. Derfor havde 
denne opvarmningsfunktion store 
fordele.

Mandag den 14. september 1936 
brændte møllen, men blev genop-
ført igen på stedet, dog ikke som 

mølleri, men som almindelig land-
brugsejendom. De genopførte 
bygninger ligger der stadig, på El-
verdamsvej 66, men jorden er i 
slutningen af 1960’erne udstykket 
til parcelhuse. Det er den nyere ud-
stykning i Kirke Sonnerup, der hed-
der ”Møllegårdens udstykning”.

Den tredje mølle i rækken er ikke 
blevet kaldt den mellemste Vintre 
Mølle, hvad man ellers skulle tro, 
men i stedet Falks Mølle eller Vin-
tre Skindstampen. Her stampedes 
i mange år 600-800 stk. huder og 
over 100 stk. skind. Feldberedere, 

Møllebækken 
i Vintre Mølle.

Bryggeribygning m.m. 
Til Mellemste Vintre Møller.
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altså dem der forarbejdede huder 
og skind til handsker og klæder, 
kom fra mange købstæder på Sjæl-
land, så langt væk som Næstved og 
Korsør, til Vintre Møller for at få 
stampet deres huder og skind på 
denne mølle. Det var også muligt 
for de tilrejsende at overnatte på 
møllen, indtil deres huder var fær-
dige.  Vi er her tilbage i 1700-tallet 
og til langt op i 1800-tallet. I mid-
ten af 1800-tallet var der desuden 
limfabrik på møllen. Limfabrik-
ken fik sine råvarer fra garveriet i 
Langtved, lige overfor den nu ned-
brændte Langtved Færgekro, og 
kalken, der var i jorden, lige uden 
for døren. Men da garveriet blev 
nedlagt omkring 1860 blev limfa-
brikken også nedlagt. Det samme 
skete for skindstamperiet, men 
vadmelsstamperiet fortsatte til 
midten af 1870’erne. Fra dette tids-
punkt og frem til omkring 1890 var 
der fabrikation af gryn på møllen. 
Herefter ophørte mølleriet, og der 
fortsattes frem til 1930 med alene 
at betjene gården, men det 4,40 
meter store vandhjul trak også 
tærskeværk, hakkelsesmaskine, en 
valse og en rundsav. Mandag den 
14. september 1936 brændte også 
denne mølle. Der blev intet opført 
på brandtomten, nu Vintre Møller 
33-35, men nye landbrugsbygninger 

og stuehus blev opført lige uden-
for Ordrup landsby, selvom møllen 
ejerlavsmæssigt hørte til Englerup. 
På den tidligere tomt i Vintre Møl-
ler er der i nyere tid opført hus.

Den fjerde mølle er den, som kaldes 
”Mellemste Vintre Mølle”. Den hø-
rer til ejerlavet Englerup. Tidligere 
er den også blevet kaldt Strandmøl-
len. Denne mølle omtales første 
gang i 1492. Møllen havde ligesom 
de foregående tre møller overfalds-
hjul. I 1689 drev overfaldshjulet to 
kværne. I 1838 var der stadig kun 
et overfaldshjul på 7 alen svarende 
til 4,40 meter i diameter, men nu 
drev det tre kværne. Der blev ma-
let omkring 1000 tønder sæd om 
året; meget lidt set med nutidens 
øjne, men samme mængde, som de 
andre kornmøller i Vintre Møller.

I årene omkring 1840 sker der en 
kraftig ændring på Mellemste Vintre 
Møller. Der kommer en ny forpag-
ter på møllen, en fabrikant, som 
etablerer en større fabrik til for-
arbejdning af klæde. I fabrikken var 
beskæftiget 33 mand, og i 1847 blev 
der forarbejdet, spundet og vævet 
næsten 4.000 alen klæde (ca 2.500 
meter), og der blev spundet 5.350 
kg uldgarn, men denne fabrikation 
indstilledes i midten af 1870'erne. 

Bryggeribygning m.m. 
Til Mellemste Vintre Møller.



14

Der blev i denne periode også 
etableret bryggeri.

I 1889 brændte møllen, og en ny 
blev bygget med det samme. Eje-
ren var Stamhuset Rosenkrantz 
(Trudsholm God). Stamhuset solgte 
møllen i 1891. 20 år efter var den 
i handlen igen, hvor en indvandrer 
fra det gamle danske land, Blekinge, 
Karl Johan Olsson (1875-1941), 
købte den. Han moderniserede 
maskinerne og foretog store in-
stallationer i bryggeriet. Det gamle 
vandhjul blev erstattet af et nyt 
af jern med en diameter på 4,20 

meter. Dette trak to kværne, der 
formalede 3.000 tønder korn år-
ligt. Men dertil kom, at det drev en 
dynamo, der kunne oplade et bat-
teri, hvorfra de to nederste Vintre 
Møller og Kirke Sonnerup by via 
et kabel i jorden forsynedes med 
strøm. Denne strøm var langt bil-
ligere end prisen på den strøm, der 
ellers blev leveret på landet.  Vi taler 
om tiden op til Anden Verdenskrig. 
På selve bryggeriet drev strømmen 
3 elektromotorer, der trak maski-
nerne til hvidtøls- og sodavands-
fabrikationen og også til at trække 
vand op fra en underjordisk kilde, 

Hovedbygningen til Trudsholm Gods.
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hvilket vand blev anvendt i øl- og 
sodavandsfremstillingen. Helt op til 
vore dage har der været bryggeri 
på denne mølle. Da var det Karl 
Johan Olssons søn, der også hed 
Carl Johan Olsson (1917-1991) 
(dog med fornavnet stavet med C), 
der ejede bryggeriet. Sammen med 
sin kone Ellen (1919-1979) skabte 
han et smukt og velordnet hjem, 
hvor gæstfriheden var særlig stor. 
Ellen interesserede sig meget for 
haven, der var en af egnens smuk-
keste med Møllebækken løbende 
igennem. Fra hele Danmark kom 
haveselskaber for at beundre den 
smukke have på adressen Vintre 
Møller 29.

Den femte og sidste mølle er Ne-
derste Vintre Mølle, der ligeledes 
hører til Englerup ejerlav. Den lå 
oprindeligt et godt stykke nord-
ligere end i dag. Ud mod den lille 
holm i engene i retning af tempel-
krogen, det inderste af Isefjorden, 
der hedder Bønholm. Derfor hed 
møllen også Bønholm Mølle. Men i 
1774 blev den flyttet til sin nuvæ-
rende plads i Vintre Møller med sin 
nuværende adresse Vintre Møller 4. 
Da møllen lå ude ved Bønholm, har 
den sandsynligvis været med un-
derfaldshjul, da der ikke har været 
fald nok på vandet til, at det kunne 

falde ned over et vandhjul, men 
nok til at det kunne drive et vand-
hjul ved underfald. Da møllen kom 
til at ligge inde ved de øvrige, fik 
den overfaldshjul. I 1838 drev over-
faldshjulet, der var 7 alen, d.v.s. 4,40 
meter i diameter tre kværne. Der 
blev årligt malet 1.000 tønder sæd, 
halvdelen groft og halvdelen fint.

Nederste Vintre Mølle havde også 
specialiseret sig i gryn. De blev afsat 
i Roskilde og København, hvortil de 
blev transporteret hele vejen i he-
stevogn. Senere, da der kom jern-
bane til Roskilde i 1847, skete kørs-
len til Roskilde Station hver tirsdag 
og torsdag aften, således at ladnin-
gerne kunne nå det første tog ved 
daggry til København. Senere igen 
skete fragten til Hvalsø Station i 
lastbil og derfra videre med tog til 
København. Før Anden Verdenskrig 
var der et overfaldshjul på 4,30 
meter, der drev fire kværne til gryn, 
en kværn til hvedeformaling, en til 
halmbindermaskine, en til sav og en 
til dynamo, der understøttede Mel-
lemste Vintre Mølle med levering af 
strøm til Kirke Sonnerup.

I 1892 overtog Christian Jagd 
(1860-1941) forpagtningen af møl-
len efter sin svigerfar. Ejeren var 
stadig Stamhuset Rosenkrantz 
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(Trudsholm Gods). Christian Jagd, 
der havde arbejdet ved møller i 
Tyskland, havde dér lært en hel del 
om moderne mølleri, hvorfor han 
fuldstændig moderniserede møllen 
og satte moderne maskineri ind i 
møllen. Han byggede ligeledes et 
nyt og moderne stuehus. Det stue-
hus, der står der i dag.

Som det ses har Vintre Møller væ-
ret et lille industrisamfund gennem 
århundreder, men langt ude på lan-
det. Det skabte en hel særegen kul-
tur i bebyggelsen Vintre Møller, der 
var helt anderledes end i de om-
kringliggende landsbyer. En kultur, 
der har holdt sig til langt op mod 
vore dage.

Det var de naturgivne betingelser, 
der var til stede her, der gjorde ud-
slaget. På en strækning af omkring 
600 meter, fra Øverste Vintre Møl-
le til Nederste Vintre Mølle, falder 
Møllebækken 25 meter. Den energi 
vandet i dette fald indeholdt var 

det naturligt at udnytte. Det fandt 
kløgtige folk ud af i fordums tid. 
Men i nutiden er teknologien løbet 
fra denne situation godt hjulpet på 
vej af, at på én nat i 1941 forsvandt 
vandets mængde og kraft. Indtil da 
var vandmængden om sommeren 
35 liter pr. sekund og om vinteren 
83 liter pr. sekund. I dag er vand-
mængden langt lavere, så der fås 
intet retvisende billede af vandets 
oprindelige energiindhold ved at 
stå i dag og betragte Møllebækkens 
liden vandgennemstrømning.

At Sortekilden oprindeligt afgav 
så stor vandmængde, antog de lo-
kale var fordi, den stod i direkte 
underjordisk forbindelse med Ha-
raldsted Sø ved Ringsted. Et lokalt 
sagn fortæller, at en stok en gang 
blev tabt i Haraldsted Sø. Den kom 
frem i Vintre Møller via Sortekilden. 
”Dermed var det bevist, at der var 
forbindelse til Haraldsted Sø”.

Flemming Damgaard Larsen

ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2016

Generalforsamlingen afholdes søndag den 29. maj 2016 kl. 12.30.

Indkaldelse samt dagsorden m.v. vil i henhold til Elevforeningens vedtægter blive 

annonceret på hjemmesiden samt her i KONTAKTEN.

Troels Hallig 
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Originaler og særlinge på Tølløse-egnen

Af Inge-Lis G. N. Madsen, arkivar i Tølløse Lokalarkiv

man har altid kunnet støde på mennesker, der var lidt For sig. per-
soner, der ved deres adFærd, påklædning, talemåde eller på anden vis 
var anderledes end normen. 

Ofte havde de øgenavne, der henviste til det, der gjorde dem lidt specielle. 
F.eks. har der i Tølløse været en, man kaldte ”Det lille F” (fordi han var lille 
af statur), en man kaldte ”Jeg-har-Hansen” (fordi han altid sagde sådan, når 

Ejnar Hertzsprung ved sine måleinstrumenter.
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han spillede på det lokale fodbold-
hold) og en ”Smut-i-gummisko”. 

I Tølløse boede ”Galop-Skrædde-
ren” eller ”Galoppen”, som han 
også kaldtes. Han levede 1878-
1956, og han boede det meste af sit 
liv på byens hovedstrøg, hvor han 
også havde sit skrædderværksted. 

Hvorfra tilnavnet kom, vides ikke – 
måske var han hurtig til sit arbejde. 
Men han var lidt af en underlig fyr, 
f.eks. gik han uanset årstiden med 
den bare overkrop fuld synlig un-
der jaketten!

Undertiden var han flink ved byens 
børn – kunne finde på at invitere 
dem inden for og divertere dem 
med klaverspil, der foregik med én 
finger! Men han var også sådan en, 
som drengene løb efter og holdt 
af at drille. F.eks. blev dasset, der 
lå bagved hans hus, en nytårsaften 
sprængt i luften.

På et tidspunkt købte han en gård i 
Soderup, selv om han overhovedet 
ingen forudsætninger havde for at 
drive landbrug. Det var en livsdrøm, 
han dermed realiserede. Han blev 
boende i Tølløse, og cyklede hver 

Parti af Tølløsevej, hvor "Galop-Skrædderen" boede i nr. 20.
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dag ud til gården. Men der gik kun 
et par år, så afhændede han den 
igen.

En anden lidt spøjs person i bybil-
ledet var Skorstensfejer Onstad, 
også kaldet ”Fejeren”. Han boede 
oven på rejseladen ved Tølløse Ho-
tel og var en lille, rund mand med 
et stort Kejser-Vilhelm-skæg, en 
tætsiddende jakke og hvide gymna-
stiksko. Hans sorte påklædning og 
øvrige fremtoning gjorde, at byens 
børn var lidt bange for ham. Han 
flyttede siden til Kommunehuset i 
Skimmede, hvor man daglig kunne 
se ham komme trækkende med sin 
cykel – af gode grunde, siges der!  
  
Han søgte tit selskab med Allerup-
Smeden, og de besøgte undertiden 
Ingeborg Møller i Hjemmebageriet 
i Gl. Tølløse, fordi hun havde åbent 
i sin butik til kl. 22. Men uanset hvil-
ken tilstand, de to dukkede op i, fik 
de altid en kop kaffe eller et glas 
vand hos Ingeborg Møller, for hun 
udskænkede hverken øl eller stær-
ke drikke.

Ofte hændte det også, at landeve-
jens farende svende lagde vejen for-
bi Tølløse. En af dem var en mand, 

der kaldtes ”Den blå Helge” – nav-
net havde han fået, fordi han altid 
trak en blå cykel på sin vej rundt.

Hvad der lå til grund for, at Helge 
blev ”farende svend”, vides ikke. 
Men det fortælles, at han engang i 
sin ungdom blev bestjålet af en pige, 
som han tjente sammen med. Om 
det var grunden til hans skyhed 
over for andre mennesker, kan der 
kun gisnes om.

Han havde en særlig forkærlighed 
for Tølløse-egnen, hvor han ofte 
søgte ind på gårdene for at få mad 
og natlogi i 1950’erne, 60’erne 
og 70’erne. Om foråret, hvor der 
skulle luges i roemarkerne, kunne 
man ind imellem se ham med hak-
kejernet på Tølløsegårdens marker. 
Derved tjente han lidt håndører, 
men ellers var han ikke meget for 
at påtage sig arbejde. Hvis en bon-
de foreslog, at han kunne yde lidt 
til gengæld for at få et måltid mad 
og lov til at sove på gården, kunne 
man være sikker på, at man ikke så 
Helge i lang tid derefter!

Han havde en enorm appetit. Det 
var ikke usædvanligt, at han kunne 
spise en hel pande brasede kartof-
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ler med spejlæg eller 7-8 hele ski-
ver rugbrød samt en stor portion 
havregryn, når han kom ind på en 
gård. Hvis han blev tilbudt en rig-
tig seng takkede han pænt nej. Han 
foretrak at sove i stalden hos dyre-
ne, specielt heste holdt han meget 
af. Det fortælles, at han faktisk ud-
valgte sit natlogi efter, om der var 
heste på gården eller ej. 

Egnens børn var lidt bange for den 
lidt aparte mand, der kom vand-
rende og sjældent var til at slå et 
ord af. Det var også underligt, at 
man kunne se ham gå ind i Land-
mandsbankens Tølløse-afdeling og 
hæve penge. Men med til historien 
hører, at Helge faktisk var tilmeldt 
folkeregistret i Tølløse og fik udbe-
talt pension fra kommunen. Derved 
fik han råd til en øl eller to, som 
man kunne se ham stå at drikke 
i ensomhed uden for en af byens 
købmandsforretninger.

I øvrigt fik Helge et tragisk endeligt: 
en vinteraften i slut-firserne blev 
han påkørt og dræbt af en bilist på 
Kvarmløsevej ved Fristrup, mens 
han trak afsted i mørket med sin 
cykel.

En anden mand, man kunne støde på 
i Tølløse i 1950’erne og 1960’erne 
var Ejnar Hertzsprung. Han var 
meget intelligent, astronom og 
professor og havde en omfattende 
videnskabelig produktion bag sig. 
Efter sin pensionering slog han sig 
ned på Villavej, men fortsatte sit vi-
denskabelige arbejde og fulgte med 
stor interesse etableringen af Ob-
servatoriet i Brorfelde. Man kunne 
daglig se ham spadsere med frakke, 
hat og stok mod Lindegården i Gl. 
Tølløse, hvor lederen af Brorfelde-
Observatoriet, Kjeld Gyldenkerne, 
boede, ligesom han også tit tog den 
lange spadseretur ud i bakkerne.

På Lindegården havde Hertzsprung 
fået tildelt et loftsværelse, hvor han 
kunne have sine måleinstrumenter 
stående, og herud skulle han, hvad 
enten familien Gyldenkerne var 
hjemme eller ej! Det fortælles så-
ledes, at han engang, hvor det ikke 
var tilfældet, kravlede gennem et 
åbentstående spisekammervindue 
og ind i det aflåste hus for at passe 
sine målinger!

Så Tølløse har haft sine originaler 
og særlinge gennem tiden – mange 
flere, end dem, der er nævnt her. 
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Umiddelbart har de ikke meget til 
fælles, hverken tidsmæssigt eller 
som typer, bortset fra at de skilte 
sig ud fra mængden.

En klog mand har engang sagt, at ”vi 
alle fødes som originaler, men de 

fleste af os dør som kopier”. Måske 
er det rigtigt. Et faktum er i hvert 
fald, at samfundet bliver lidt mere 
kedeligt og farveløst ved, at disse 
typer ikke længere eksisterer! 

Inge-Lis G. N. Madsen

Kransenedlæggelse/ 
Julemødet 2015
LØRDAG DEN 28. NOVEMBER 2015 KL. 12.00

Vi mødes på Sejergaardsskolen og lægger en krans ved frøknernes  

mindesten. 

Ledsagere er velkomne.

Efter kransenedlæggelsen er Elevforeningen vært ved en julefrokost 

kl.12.30 på:

 Skoemagerkroen, Landevejen 4, 4060 Kr. Såby

 Tilmelding senest den 23. november 2015 til Peter Tretow-Loof, e-mail: 

peter@tretow-loof.dk eller til Troels Hallig, e-mail: th@troels-hallig.dk 
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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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Generalforsamlingen 31. maj 2015

årets generalForsamling Fandt i år sted i samlingssalen på skolen. og 
den blev noget aF et tilløbsstykke. ud over de 31 tilmeldte dukkede 
der sandelig 5 gamle skolekammerater op. det var rigtig hyggeligt at 
gense jer. og det lykkedes at kontakte elverdamskroen og Få sat de 
ekstra kuverter på til Frokosten. husk alle at tilmelde jer Fremover – 
det gør det hele lidt lettere.

Bestyrelsen mødtes dog en time før, og holdt et lille bestyrelsesmøde.
Hvad der i øvrigt skete under generalforsamlingen, kan læses under refe-
ratet andet steds i bladet.

Efter selve generalforsamling, hvor vi også hørte et rigtig spændende ind-
læg fra musikskolens leder Holger Beck, kørte vi ned til Elverdamskroen, 
hvor en overdådig frokost ventede os kl. 14.00.

Det store selskab hyggede sig gevaldigt på Elverdamskroen.
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Her gik snakken om de gode gamle 
dage, og tiden bare fløj afsted. 

Da kaffen blev serveret var der lagt 
op til en drøftelse med medlem-
merne omkring foreningens frem-
tid, og vi fik rigtig mange gode for-
slag og idéer at arbejde videre med. 
Der står lidt mere herom andet 
steds i bladet.

Da klokken havde passeret 17.00 
afsluttede vi en rigtig hyggelig dag.

Indtil videre er det sidste gang, vi 
har været på Elverdamskroen, da 
den desværre er lukket igen. Til 
gengæld er Skoemagerkroen igen 
lukket op, så der holder vi så vores 
julefrokost den 28. november 2015 
kl. 12.30 efter at have lagt en krans 
ved frøknernes mindesten på sko-
len kl. 12.00.

Peter Tretow-Loof

Elevforeningens generalforsamling 
31. maj 2015

bestyrelsens beretning

v/formand Peter Tretow-Loof,  R67

det er mig en stor glæde, sammen med den øvrige bestyrelse, at byde 
alle hjerteligt velkommen til generalForsamlingen, der i år Finder sted 
på vores gamle skole, der bare er mere moderne og tidssvarende end 
nogensinde.
Når generalforsamlingen er over-
stået, omkring kl. 13.30, er I vel-
komne til at gå en lille tur rundt, 
og se de mange nye bygninger og 
faciliteter, inden I bevæger jer ned 
på Elverdamskroen, hvor en dejlig 

frokost venter kl. 14.00. Som sæd-
vanlig er Elevforeningen vært til 
frokosten, hvor vi også i år giver 
én almindelig øl, et glas vin eller en 
sodavand. Resten må I selv punge 
ud med.
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Som det er jer fleste bekendt mi-
stede vi desværre Tom Esmark i 
juli måned sidste sommer. Tom var 
en ener i særklasse – også når det 
gjaldt Elevforeningen. Han gjorde 
gennem årene en kæmpe indsats 
for at få medlemmer til forenin-
gen, hvor han sad i bestyrelsen i 
en årrække – og det lykkedes. Og 
i mange år var Tom Elevforeningens 
repræsentant i skolens bestyrelse. 
Et hverv Tom påtog sig med stor 
ansvarsbevidsthed. Jeg vil ikke sige 
mere om Tom her, da der sidste år 
var en mindeomtale i KONTAK-
TEN. Men jeg vil bede alle om at 
rejse sig, og sammen med mig min-
des vores gode gamle skolekamme-
rat Tom.

Æret være hans minde. Tak.

I år skal der lyde en særlig tak til 
skolens tidligere formand – Steen 
Bjerregaard Christiansen. Steen 
stoppede som formand ved skolens 
generalforsamling den 23. april, da 
hans yngste barn forlader skolen til 
sommer. Steen har for Elevforenin-
gen været en forbilledlig formand 
og har en stor del af æren for, at 
forholdet og samarbejdet mellem 
skolen og Elevforeningen aldrig har 
været bedre. Rigtig hjertelig vel-
kommen til dig Steen og Hanne. 

Men det kommer jeg i øvrigt til-
bage til senere under generalfor-
samlingen.

Som ny formand for skolebestyrel-
sen blev Anders Larsen, der har sid-
det i bestyrelsen i flere år, valgt ved 
konstitueringen. Desværre var det 
ikke muligt for Anders at deltage i 
vores generalforsamling i år, men 
jeg skulle hilse jer alle fra ham.

Også vores nye daglige kontaktper-
son til skolens bestyrelse – Trine 
Borre – var forhindret i at komme 
i dag. De af jer, der var med ved 
vores sidste julearrangement på El-
verdamskroen, fik dog lejlighed til 
at hilse på hende ved den lejlighed.

I december måned tiltrådte den nye 
skoleleder – Kasper Greve Søren-
sen, som jeg fik lejlighed til at hilse 
på ved skolens generalforsamling 
for lidt over en måned siden. Han 
er en ualmindelig rar og behagelig 
person, der kom fra en stilling som 
viceskoleinspektør i Folkeskolen. 
Desværre viste det sig at være et 
forkert match. Der er åbenbart for 
stor forskel på at arbejde som le-
der i Folkeskolen og som chef for 
en virksomhed som Sejergaards-
skolen, der jo er en forretning, en 
efterskole og en privat grundskole, 
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med helt andre udfordringer. Efter 
flere overvejelser valgte Kasper så-
ledes at opsige sin stilling i begyn-
delsen af maj måned.

Bestyrelsen har således nu konsti-
tueret Eva Hede, der har været an-
sat som lærer på skolen i over 15 
år – næsten fra hun blev udklækket 
fra seminariet. Eva har de seneste 
år været afdelingsleder for indsko-
lingen. Man kan næsten sige, at Eva 
har fået Sejergaardsskolen ind med 
modermælken.

Desværre var Eva Hede også for-
hindret i at deltage i vores general-
forsamling, men der skal alligevel 
lyde én stor tak til Eva for den op-
gave, hun nu har påtaget sig.

Fra skolens side deltager i dag Hol-
ger Beck med hustru. Holger, der jo 
er en institution i sig selv på skolen, 
er leder af dagskolens musikskole, 
og han har lovet at give et kort ind-
læg, om, hvad der rør sig på skolen 
lige nu, under eventuelt. Rigtig hjer-
telig velkommen til jer begge to.

2014 var et roligt og stabilt år for 
Elevforeningen. Der er nogenlunde 
status kvo med medlemstallet –
omkring 130 betalende medlem-
mer og 6 æresmedlemmer. Men på 

sigt kan vi godt se, at medlemstal-
let går i den forkerte retning. Det 
emne berørte jeg også i Klummen i 
KONTAKTEN i sidste nummer.

Når vi skal have kaffe på Elverdams-
kroen efter frokosten, lægger jeg 
derfor op til en debat om, hvorle-
des vores forening skal udvikle sig 
eller afvikle sig. Bestyrelsen er me-
get åben overfor gode forslag, der 
kan sikre Elevforeningens liv og ud-
vikling fremover, og som vi så vil ar-
bejde videre med det kommende år.

Det samme gælder vort blad KON-
TAKTEN, der jo er baseret på an-
nonceindtægter. Her ser det hel-
ler ikke så godt ud som tidligere, 
hvorfor vi gerne vil have forslag til, 
hvordan vi kan bringe økonomien 
omkring bladet ind i en god gænge, 
eller om vi skal ændre KONTAK-
TENS udgivelseskriterier.

Alternativet kan selvfølgelig være, 
at vi bare nyder livet, og at sidste 
mand lukker og slukker, og over-
drager skolen de sidste midler.

I det forgangne år havde vi en hyg-
gelig generalforsamling, men hvor 
lokalerne på Elverdamskroen ikke 
virkede optimale. Derfor holder vi 
nu den officielle del af generalfor-
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samlingen her på skolen. Så hygger 
vi os efterfølgende på Elverdams-
kroen, hvilket den også er meget 
bedre egnet til.

Den 29. november 2014 havde vi 
vort julemøde, der også foregik på 
Elverdamskroen, der diskede op 
med en dejlig gammeldags julefro-
kost. Det var utrolig hyggeligt.

Den økonomiske side vil Troels, da 
kasserer Steen desværre er forhin-
dret i at deltage, gå igennem under 
næste punkt – ”forelæggelse af års-
regnskabet til godkendelse”. Det er 
ingen hemmelighed, at bestyrelsen 
finder resultatet utilfredsstillende.

Også i år har vi naturligvis valg til 
bestyrelsen. Men det er jo Torden-
skjolds soldater. God nok nyder vi 
at være sammen, men det kan jo 
foregå på anden vis end i besty-
relsesregi. Derfor opfordrer jeg 
medlemmer af Elevforeningen til 
at stille op til bestyrelsen ved de 
kommende generalforsamlinger. Jeg 
kunne så godt tænke mig at opleve 
et kampvalg.

Det var ordene. Jeg overdrager 
hermed beretningen til generalfor-
samlingen.

Peter Tretow-Loof
Formand
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Elevforeningens generalforsamling  
31. maj 2015

reFerat

1.
Formand Peter Tretow-Loof indledte generalforsamlingen med at byde 
velkommen, og foreslå Bendt Ole som dirigent. Forslaget til dirigent blev 
vedtaget ved applaus.

2.
Bendt Ole takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlin-
gen var rettidigt varslet, i henhold til foreningens vedtægter, og dermed 
beslutningsdygtig.

Det nyudnævnte æresmedlem Steen Bjerregaard Christiansen, fik lejlighed 
til at fortælle om sine mange år som bestyrelsesformand for skolen.
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3.
Bendt Ole gav herefter ordet til 
formanden for Elevforeningen Pe-
ter Tretow-Loof.

Peter fortalte i bestyrelsens beret-
ning om året, der var gået (beret-
ning vedlægges).

4.
I revisors fravær, gennemgik Troels 
Hallig det fremlagte regnskab.
Regnskabet blev vedtaget ved ap-
plaus.

5.
Indkomne forslag.
Peter foreslår at skolens tidligere 
formand, Steen Bjerregaard, udnæv-
nes til Æresmedlem i foreningen. 
Forslaget blev vedtaget, og Steen 
fik overrakt æresmedlemsbeviset i 
glas og ramme. Steen Bjerregaard 
takkede for æresmedlemskabet. 

Bendt Ole oplyste om forslaget 
til Elevforeningens legat på 2 x 
1000,00 kr.
Legatet blev vedtaget.

6.
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg 
blev genvalgt.

Revisor og revisorsuppleant blev 
ligeledes genvalgt

7.
Generalforsamlingen besluttede at 
fastholde kontingentet på 200,00 kr.

Alle bestyrelsesmedlemmer var på 
valg, men genopstillede. Samtlige 
bestyrelsesmedlemmer og supple-
anter blev genvalgt ved applaus.

8.
Der var intet under eventuelt.

9.
Bestyrelsen havde inviteret lederen 
af musikskolen, Holger Beck, til at 
fortælle om skolen, samt til at vise 
rundt efter generalforsamlingen.
Holger Beck oplyste, at der er et 
stort musikarrangement den sidste 
fredag i maj, hvor alle er velkom-
men.

10.
Peter takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen hævet den 
31.05.2015.

Referent
Anne Voigt
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I forlængelse af selve generalfor-
samlingen fik Holger Beck, der er 
leder af musikskolen, ordet. Holger 
berettede om musikskolens udvik-
ling og ikke mindst om, hvad mu-
sikskolen betyder for skolen, der 
jo bl.a. bygger det musiske blandt 
eleverne, og næsten alle elever er 
særdeles aktive. 

Netop det, at orkester og kor lærer 
de unge mennesker om fællesskab, 
gensidig afhængighed og respekt, 
er en væsentlig pædagogisk læring, 

til stor gavn for elevernes helheds-
dannelse på skolen. Musikskolen 
er ikke tilskudsberettiget i sig selv, 
så driften tages ind under skolens 
samlede budget. Dette giver nogle 
udfordringer rent økonomisk, bl.a. 
i forbindelse med anskaffelse af nye 
instrumenter. Men med stor dygtig-
hed klarer man skærene.

Der skal lyde en stor tak til Holger 
for et meget spændende foredrag.

Peter Tretow-Loof

ELEVFORENINGENS HJEMMESIDE

Elevforeningens hjemmeside blev etableret i sommeren 2008. Nu 7 år efter er 

tiden inde til at give siden et nyt design, som er mere tidssvarende og moderne 

end den nuværende. 

Herudover har der været nogle tekniske forhold, som har bevirket, at det er 

nødvendigt at lægge hjemmesiden i et andet program og på en anden og mere 

tidssvarende platform. 

Hjemmesiden ligger nu klar: tmr-elevforeningen.dk

Samtidig vil det betyde, at hjemmesiden fremover vil være betydeligt nemmere at 

opdatere og vedligeholde for vores grafiker og webredaktør.

Eventuelle spørgsmål eller forslag til hjemmesiden kan sendes til Troels Hallig: 

th@troels-hallig.dk

Troels Hallig 
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Medlemsdrøftelse under frokosten  
efter generalforsamlingen

v/formand Peter Tretow-Loof,  R67

Der var ved indkaldelsen til generalforsamlingen lagt op til en medlems-
drøftelse af foreningens fremtid, og hvorledes vi skulle gribe den an.

Under kaffen gik vi så i gang, og Flemming Jørgensen har på det grundlag 
udarbejdet en fyldestgørende referat til bestyrelsen, som vi kan arbejde 
videre med, som et idé oplæg.

Der kom mange rigtig gode forslag, hvoraf enkelte er modstridende og 
andre parallelle.  Alle gav endvidere positive tilkendegivelser over besty-
relsens arbejde. Det siger vi en stor tak for.

Bestyrelsen har haft et enkelt bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
og har så småt taget hul på at gennemgå og vurdere forslagene. Det vil dog 
være en proces, der tager nogle bestyrelsesmøder, men de ting, vi finder 
let tilgængelige, vil vi så forsøge at implementere undervejs. Bl.a. at vi al-
lerede fra i dag går i gang med at udvikle og implementere en facebook 
gruppe. Det vil dog nok tage nogen tid, inden den er endelig på plads.

Vi har også langt fra alle medlemmers e-mail adresser. Dem må vi KRAF-
TIGT opfordre jer til at sende til os. Det vil gøre det både hurtigere, 
nemmere og mere effektivt at kommunikere med medlemmerne, og vi vil 
nogle gange kunne spare porto.

Indtil videre har vi også besluttet, at bladet fortsætter i sin nuværende 
form. I vil i efterfølgende numre af KONTAKTEN blive orienteret.

Peter Tretow-Loof
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Lunøe Advokatfirma 
Østergade 55 

1100 København K 
Tlf 7020 8031 

Klaus Lunøe 
Advokat (H) 

Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater  

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.
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NY SKOLELEDER PÅ SEJERGAARDSSKOLEN

Den 1. august 2015 fik Sejergaardsskolen igen ny skoleleder. Efter 6 måneders 

ansættelse blev skolens bestyrelse og daværende skoleleder Kasper Greve  

Sørensen enige om at vore veje måtte skilles.

Efterfølgende blev Eva Hede igen konstitueret som skoleleder (hvilket hun også 

havde været efter Flemming Ellingsens afgang i efteråret 2014).

Skolens bestyrelse er glad for, at Eva efterfølgende har sagt ja til posten som 

skoleleder per 1. august 2015.

Eva blev ansat på Sejergaardsskolen i 1998, hvor hun underviste i dansk og musik, 

og har samtidigt været med til at sætte den årlige skolekomedie op.

Fra 2006 til 2009 fungerede Eva også som tillidsrepræsentant for skolens lærere.

I 2009 blev Eva udnævnt til Afdelingsleder for indskolingen og SFO og vil i 2016 

føre sin danskklasse til afgangsprøve efter 9 år som klasselærer.

Fra 2012 til 2014 har Eva taget en 2 årig lederuddannelse, hvilket også er med til 

at gøre hende egnet som skoleleder for Sejergaardsskolen.

Privat bor Eva i Holbæk med sin mand og 2 børn. 

Eva har altid været meget musikinteresseret, og var i 12 år med i DRs pigekor 

og deltager i dag i kor og vokalgrupper.  Alt dette er og vil komme skolen til gode. 

Efter en tid med turbulens med bl.a. ny skolereform, er der faldet dejlig ro over 

skolen, hvilket helt klart er Evas medfortjeneste. Efter flere år med kraftig aktiv-

itet med nye bygninger og mange forandringer, ser skolen nu frem til en tid med 

konsolidering.

På bestyrelsens vegne 

Bendt Ole Løike
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