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Klummen

AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF

Endelig kom foråret. Selvom vinteren ikke har været hård, har den været både 
våd, grå og blæsende, og jeg synes, den var lang at komme igennem. 

Med foråret kommer også årets generalforsamlinger. Skolens generalforsamling 
den 19. april, og vores egen, der i år bliver søndag den 29. maj kl. 12.30, hvor jeg 
naturligvis vil opfordre jer til at komme. I år bliver den på Hotel Frederiksdal 
(tidligere Hotel Hvide Hus) i Kongens Lyngby.

Skolen har fået ny leder – Eva Hede – der er rekrutteret indefra, idet hun har 
være ansat på skolen i en række år. Troels og jeg havde et rigtig godt møde med 
Eva her i februar, og det gode samarbejde vi har haft med skolen i mange år, vil 
fortsætte i samme positive ånd til gavn og glæde for både skolen og Elevforenin-
gen. Som beskrevet i sidste nummer af KONTAKTEN, har Elevforeningen indstif-
tet en lille pris på kr. 1.000, der vil blive uddelt til en elev i hver af 8. klasserne, der 
har udmærket sig på en ekstra god måde, der lever op til skolens værdigrundlag. 
Første uddeling bliver her i juni måned.

Skolen er inde i en rigtig god gænge og gennemfører ind imellem nogle flotte 
musikarrangementer, som jeg kun kan anbefale medlemmerne at komme til. Følg 
med på skolens eller vores egen hjemmeside.

Elevforeningen henvender sig udover til tidligere elever også til alle, der har el-
ler har haft en særlig tilknytning til skolen. Det er derfor en stor glæde, at vi kan 
konstatere, at vi i år har fået 7 nye medlemmer, der er eller har været lærere på 
skolen. Og jeg kan kun opfordre andre tidligere som nuværende medarbejdere 
at overveje at følge trop.  Ved vores julemøde den 28. november 2015, der fandt 
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sted på Skoemagerkroen, hilste vi på de nye medlemmer, og vi fandt hurtigt ud 
af, at vi naturligvis har en masse ting tilfælles, da skolen jo altid vil være omdrej-
ningspunktet. Det var rigtig hyggeligt, og jeg håber, at alle de ”nye” medlemmer vil 
komme til generalforsamlingen, så vi kan lære hinanden at kende endnu bedre.  Jeg 
vil også tillade mig at opfordrer jer til, at fortælle jeres kolleger om elevforenin-
gen, og gerne overtale dem til også at melde sig ind.

Vi har desværre haft nogle dødsfald blandt medlemmerne det sidste års tid, lige-
som vi ikke har kunnet få kontakt til nogle stykker, der formodentlig er flyttet. 
Det betyder, at vi, selv med den gode medlemstilgang, vi har haft, er nogenlunde 
status quo i medlemstallet på 135.

Vi søger altid gode artikler og historier til KONTAKTEN. Derfor vil det glæde 
redaktionen meget, hvis de af jer, der har en god eller sjov historie eller noget 
andet i ærmet, om at sætte jer til tasterne og lege forfatter for en stund. Mail 
den herefter til undertegnede – gerne sammen med fotos, så vil den blive bragt 
i bladet snarest.

Til slut bringer jeg en lille efterlysning. Under frøknernes tid var der en masse 
citater rundt om på skolens vægge. Bl.a. det, der står på forsiden af dette blad 
”– og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af 
deres frø” samt ”– tag fat i dag og her og gør det dygtigt”. Men der var flere. 
Såfremt du – kære læser – kan huske nogle af de andre, eller har dem på fotos 
eller på tryk, må du meget gerne sende dem til undertegnede på mail eller med 
post. På forhånd tak. 

Alle vore læsere ønskes en rigtig dejlig og varm sommer.

Peter Tretow-Loof
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Købmand Bent

Af Allan S.  Augsburg, R52

Bent Christensen, Bedst kendt som køBmand Bent er 85 år gammel, 
har Boet 55 år i tølløse og havde sin køBmandsforretning i 25 år. 

Han har samtidig forsket i Tølløsetiden helt tilbage til år 1900. Han har en 
stor viden, som vi håber at høste af mange gange. 

Kaffekaren, som vi i en tidligere udgave af KONTAKTEN allerede har 
læst om, er der mange flere historier at fortælle om. Hun var datter af 

Mosen bag Tølløse by, hvor Karen stod på skøjter. Fotoet er fra 1907.
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snedkermester Nielsen. Hans hu-
stru havde kaffebutikken ved siden 
af forretningen. Det var den butik, 
Karen senere overtog. 

Senere overtog snedkermester 
Arildsen hans forretning. De var 
begge meget dygtige snedkerme-
stre samt bedemænd. 

Om vinteren løb man i fyrrene på 
skøjter nede i mosen. Her var Ka-
ren med. Hun var en meget dygtig 
skøjteløber og springer. Det pas-
sede ikke altid knægtene, der ofte 
smed grene ud foran hende for at 
sabotere hendes skøjteløb.   

Kaninskoven fik sit særlige navn 
fra dengang, der jævnligt var bal på 
"Håbet", altså hotellet hvor vi gik til 
dans og spillede teater. 

Dengang kom der mange folk til bal 
og fest. Mange kom så langt væk fra 
som Kirke Hyllinge, Soderup, Store 
Merløse og Ugerløse. Efter bal-
let tog flere et hurtigt smut over 
jernbanelinjen til den lille lund og 
tog en kærlig afsked. Deraf navnet 
Kaninskoven.

”Håbet” fik gennem tiden flere nav-
ne f.eks. Hotel Tølløse og i senere 
tid Elvira Madigan. 

Tølløse Hotel. Tidligere hed hotellet ”Håbet”. Gennem mere end 
100 år betød hotellet meget for byens liv.
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Det blev bygget i 1874 af Jens Mor-
tensen og opført samtidig med 
jernbanestationen. Det blev, lige-
som stationen, bygget på udstyk-
ningen fra ”Lindegårdens” jorde i 
Kvarmløse. Jens Mortensen havde 
inden byggeriet sikret sig en spiri-
tusbevilling fra den tidligere ”Møl-
lekro” i Gl. Tølløse, der dermed 
mistede sin betydning.

Ved Nordvest Banens anlæg i 1874 
var det oprindeligt ikke meningen, 
at Tølløse Station skulle have haft 
sin nuværende plads. Stationen var 
først afsat, der hvor Skimmede 
Trinbræt lå. Det påstås, at det var 
de to grever på Tølløse Slot i Gl. 
Tølløse og Aastrup, der fik bestemt, 
at stationen blev anlagt midt mel-
lem de to Herregårde. Noget andet 
er, at arealet ved Skimmede var en 
uhensigtsmæssig placering og ikke 
havde nogen udviklingsmuligheder.

Selvom skolen oprindeligt havde 
til huse på Tølløse Slot, indtil det 
brændte, er det de færreste, der 
kender historien bag Peder Oxe's 
Tølløsegaard:  I middelalderen hør-
te Tølløsegaard som så meget an-
det jordegods på Sjælland under 
Roskildebispen. Efter reformatio-
nen blev den overtaget af den sid-

ste katolske biskop i Aarhus, Ove 
Bille, og ved mageskifte i 1558 kom 
den i Peder Oxes eje. 

Det var urolige tider, ikke mindst 
for folk i toppen af samfundet. Peder 
Oxe måtte i 1559 gå i landflygtighed, 
beskyldt for uregelmæssigheder i 
lens regnskabet. Hans godser deri-
blandt Gisselfeld blev konfiskeret. 
Tølløsegården blev givet til Herluf 
Trolle, der på kongens vegne havde 
rejst anklagen mod Peder Oxe og 
hans enke, Birgitte Gøye. 

Han beholdt da gården til Peder 
Oxe var vendt hjem og af kongen 
igen indsat, på sine høje poster og 
sine godser. 

I 1567 gav rigshofmester Peder 
Oxe Tølløsegård i morgengave til 
Mette Rosenkrantz, i forbindelse 
med deres bryllup på Vallø. Hun var 
34 år, enke og godsejer. Han var 47 
år og søn af Henrik Oxe, hvis bro-
der Torben Oxe uden en egentlig 
rettergang var blevet halshugget. 
Peder Oxe, der som nævnt var 
kommet hjem fra landflygtighed og 
udnævnt til rigshofmester, lod Tøl-
løsegård ombygge til et prægtigt 
slot, der først stod færdigt i hans 
dødsår 1575.
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Ved ægteskabet med Mette Ro-
senkrantz, havde Peter Oxe alt af 
magt og navn i datidens Danmark. 
Til hans nærmeste kreds kom med 
Ægtefællen hendes 3 fætre i rigs-
rådet og en svoger, der var krigs- 
kommissær. Med dygtighed, meget 
beregning og med stor selvtillid 
søgte han at samle alle til et fælles 
virke.

Efter Peder Oxes død i 1575 blev 
Slottet overtaget af søsteren Sid-
sel Oxe, og efter hende fulgte som 
ejere bl.a. Chr. Barnikov Tønne Friis 
til Hesselager, stiftamtmand Otto 
Krabbe, Grev Christian Ditlev Re-
ventlow og den senere adlede Jo-
han Th. de Neergaard der i 1768 
foretog en radikal ombygning af re-

næssanceslottet til ny klassicistisk 
stil. 

Dobbelthuset stod derefter med 
fælles tag og gavle. Politikeren Chr. 
Fr. Zeuten fik i 1843 oprettet baro-
niet Zeuten, og omkring 1880 blev 
hovedbygningen ved restaurering 
igen bragt tilbage i samme stil som i 
Peder Oxes tid. 

De sidste år havde skolen TMR 
til huse på slottet indtil branden i 
1942. Efter branden opførtes en ny 
smuk hovedbygning i Peder Oxes 
stil, men nu kun som et enkelt hus. 
Man genbrugte de gamle røde mur- 
og sandsten.

Allan S.  Augsburg

Tølløse Jernbanestation blev opført i 1874. Det første tog på stræknin-
gen kørte mellem Roskilde og Kalundborg. Dette foto er fra ca. 1907.
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Togulykken

Af Klaus Lunøe, R64

Ulykken ved den UBevogtede jernBaneoverskæring ved tølløse remise 
i 1963. Påkørslen af tølløse høng skinneBUssen med 70 km i timen.

Det var en dejlig lørdag, den 17. august 1963. Solen skinnede fra en blå og 
skyfri augusthimmel. 

Skoleåret var startet en uges tid før med at finde klasselokale, se om der 
var kommet nye elever i klassen, sikre sig en god plads i det nye klasse-

Høng-Tølløsebanens remise, som ligger ved siden af den ubevogtede jernbane-
overskæring, hvor Klaus påkørte skinnebussen. Remisen er siden blevet revet ned.
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lokale ved siden af en god ven, ud-
levering af skemaer og gamle slidte 
bøger til brug i den ny klasse, som 
dengang var 2. real. 

Den gamle kostskoletrommerum 
var kommet i gang. Frk. Høyer og 
frk. Hesseldahl sad stadig i sadlerne, 
sikrede den gamle rytme med mor-
gensang, deltagelse i morgen- og af-
tenmåltiderne og mulighed for at 
se Aktuel Kvarter kl. 20.00 på det 
fælles sort/hvide Linnet & Laursen 
TV i dagligstuen. 

Det selvsamme TV, som i Aktu-
elt Kvarter den 28. august 1963 

sendte nyheden om Dr. Martin Lu-
ther Kings berømte tale ”I have a 
dream”, og som den 22. november 
1963 sendte  de første nyheder om, 
at præsident John F. Kennedy var 
blevet skudt i Dallas, Texas.

Året 1963, hvor the Beatles udgav 
sin første LP – Please Please Me, 
hvor Grethe og Jørgen Ingemann 
vandt det Europæiske Melody 
Grandprix med ”Dansevise”, og 
hvor Præsident Kennedy nåede at 
holde sin tale i juni måned i Berlin 
med ordene ”Ich bin en Berliner”.

Her ses Klaus’ Puch inden den 
voldsomme ulykke.

Og her ses den ødelagte Puch 
efter ulykken.
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I det år var jeg få sekunder fra at 
sige farvel til denne verden, da jeg 
på en knallert med fuld drøn på-
kørte skinnebussen eller ”Grisen”, 
som den også blev kaldt i den ube-
vogtede jernbaneoverskæring ved 
Tølløse Remise. 

Avisartikler fra dengang har sine his-
torier om ejerskabet til knallerten, 
hvor min bror Michael beskrives 
som ejeren. Knallertforsikringen var 
da også tegnet i min brors navn, da 
man skulle være 16 år for lovligt at 
kunne køre på knallert, men i maj 
1963 var jeg kun fyldt 15 år. Men 
knallerten var nu min.

På en eller måde havde jeg i den 
alder fået ”benzin i blodet”. Seje ra-
cerbiler, motorcykler og knallerter 
og fart var sagen, og fyldte ganske 
mit tankesæt op. 

Knallerten var en Puch knallert, 
som dengang var den sejeste knal-
lert man overhovedet kunne ønske 
sig at eje. Produceret i Østrig med 
en stærk motor og et stærkt stel, 
og beregnet til i Østrig/VestTysk-
land at kunne køre 60 km i timen. 
Her i Danmark bestemte knallert-
loven, at knallerter i Danmark kun 
måtte køre 30 km i timen.  

Dengang var knallerter udbredt 
som transportmiddel. Det vrim-
lede med knallerter i København, 
NSU’er, Disella’er, Velo Solex’er 
Puch’er, SCO’er, og hvad de nu 
hed. I dag har cyklerne fuldstændig 
taget overhånd.

Der var prestige i at eje en Puch 
knallert. Den havde det sejeste de-
sign, og pillede man ”fløjterne” på 
udstødningskassen af, fik motorly-
den og udstødning en både høj og 
dyb larmende lyd, som dengang var 
som musik i ørerne.

Motoren på en Puch knallert havde 
den egenskab, at den var nem at 
tune. Man kunne ”hakke” stemplet 
op, lige ud for ind- og udsugnings-
hullerne i cylinderen. På den måde 
kom der ekstra benzindampe ind i 
cylinderen. Man kunne udbore cy-
linderens veje for benzindampe og 
udstødning, så de blev større. Det 
gav også mere benzindamp ind i cy-
linderen og dermed ekstra heste-
kræfter og hurtigere fart. 

Man kunne købe indstillelige strå-
lespidser til karburatoren, som 
kunne åbne op for og finjustere 
den mængde benzin/luft, der kun-
ne komme gennem karburatoren 

Og her ses den ødelagte Puch 
efter ulykken.
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ind i cylinderen. Og endelig kunne 
man udskifte kædetandhjulene på 
motoren og baghjulet, så der kom 
en anden gearing og fart på bag-
hjulet. Sådan en Puch knallert var 
mit største ønske at eje, og den der 
søger, finder.

Vi var en større gruppe kostelever, 
som var optaget af knallerter og 
fart, klar til at købe knallerter. Der-
for gik snakken. Jeg var bl.a. gode 
venner med Jens Rudolf – på sko-
len også kaldet Røde Rudolf –  ikke 
af politiske grunde, men fordi han 
var rødhåret. Der var fart på Jens 
Rudolf. Han var kostelev, og tog i 
weekenderne hjem for at besøge 
sin mor i  Vanløse,  og i  Vanløse var 
der dengang mange knallerter. 

I løbet af foråret 1963 kom han og 
fortalte, at han var kommet i kon-
takt med en person i Vanløse, som 
gerne ville sælge sin Puch. Jeg tog 
på weekend til  Vanløse for at se på 
knallerten, som stod i en kælder i 
en etageejendom.

Den så godt ud, men trængte til at 
blive gjort pæn. Den havde det helt 
usædvanlige, at ejeren havde fået 
monteret et fodgearskifte. Det var 
sejt. Et fodgearskifte fandtes ikke 

som standard på knallerter i 1963. 
Det var motorcykelagtigt med et 
fodgear.

Den skulle koste 75 kr., og jeg var 
fyr og flamme. Fik lånt penge af 
mine forældre, igen en tur til  Van-
løse, hvor jeg heldigvis i de week-
ender kunne besøge og bo hos min 
kostskolekammeret Henrik Koch 
og hans mor, som boede på Salling 
Vej i  Vanløse. 

Der blev handlet, og næste skridt 
var at få transporteret Puch’en 
med tog til Tølløse, hvor den kunne 
køres videre af sig selv til Ulvig/
Torbenfeltskovene, ca. 20 km fra 
kostskolen. Der rådede min mor 
og hendes nye mand over en strå-
tækt bindingsværkidyl. Meget hel-
digt også med et større udhus, hvor 
knallerten kunne komme i ”pleje”. 
 
Det vil sige, knallerten blev skilt 
ad og samlet, smurt, malet, fik nye 
reservedele, fik monteret et ”twin-
sæde”, fik en styrtbøjle, så hurtigt 
lignede den en lille motorcykel.  
Ikke mindst da den blev boret, hak-
ket, fik skiftet tandhjul og fik en 
indstillelig strålespids. Min halvbror 
Henrik havde forstand på de dele. 
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Et vidunder i stål, motor og støj. 
Ja, den Puch knallert, blev nærmest 
gudeliggjort. Og flot blev den, og 
djævelsk hurtigt kunne den køre 
på grusvejene i Torbenfeltsskove 
og lidt der omkring, hvor der aldrig 
var skyggen af en politibil at se. 

Men det var jo kun i weekenderne, 
at jeg kunne nyde Puch’en. Savnet 
var stort i hverdagen på Tølløse 
Kostskole. 

Her ville heldet, at min god ven på 
kostskolen dengang, Jørgen Vang, 
i løbet af foråret fyldte 16 år, og i 
fødselsdagsgave fik en sprit ny Puch. 
Den savnede han også meget.

Vi havde et godt forhold til Dulle-
mor/Kaffekaren, som ligefrem i ny 
og næ bød os på en kop kaffe i hen-
des fine stue bag butikken. Vi fandt 
ud af, at hun havde en lille bygning 
til cykler og andet skrammel bag-
ved. Det ene rum var næsten tomt, 
og med sød tale og smiger fik vi 
lov til at låne det ene rum til vores 
knallerter. Dermed var vores lykke 
gjort. 

Hurtigt stod begge vores seje Puch’er 
hos Dullemor, og vi kunne køre ef-
termiddag- og aftenture ud af Tøl-

løse, ud at nyde farten og friheden 
og imponerer, hvem der ville lade 
sig imponere. 

Lørdag den 17. august 1963 var 
skoletiden slut kl. 12.00. 

Benzinen rasede i blodet efter at 
være lukke inde i klasselokalet hele 
formiddagen. Vejret var lunt og 
varm med en skinnende augustsol.  
Min bror Michael, var kørt fra Ulvig, 
så Puch’en igen efter sommerferien 
kunne komme til at stå hos Kaffe-
karen. Michael skulle jeg mødes 
med efter skoletid på Tølløse Isbar, 
tæt ved stationen, hvor andre kam-
merater også allerede var kommet.
Der var altid nogle, som bad om at 
få en lille prøvetur på knallerten, og 
jeg var nogenlunde flink til at give 
nogen prøveture. Så tiden gik med 
det og beundring af Puch’en. 

Klokken var hen mod kl. 14.00, 
da jeg besluttede mig at køre ud 
forbi Soderup for at nyde det gode 
vejr, og de smukke bakker ned til 
Åstrupdalen, skovene og Tadre 
Vandmølle, og ja selvfølgelig også 
nyde farten og den varme vind. 

Afsted på Puch’en i en T-shirt og 
cowboybukser og med styrthjel-
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men – ikke på hovedet, men forsat 
spændt fast omkring benzintanken. 
Hurtig forbi Tølløse Hotel og over 
den ubevogtede jernbaneoverskæ-
ring ved Tølløse Remise.

Og hurtigt var jeg ude på den an-
den side af Soderup og nede i 
Åstrupdalen. 

Og så tilbage, huj hvor det gik, op 
ad bakkerne, den trak bare den 
knallert, forbi Soderup og ud på 
det lange lige stykke landevej fra 
Soderup til den ubevogtede jernba-
neoverskæring ved Remisen, hvor 
vejen på den anden side af jernba-
neoverskæringen slår et stort sving 
til venstre.

Men nu var det ligesom motoren 
fik nogle bittesmå udsættere, som 
de fleste ikke ville gøre noget ved. 
Jeg måtte selvfølgelig gøre noget –   
kigger ned for at finde strålespid-
sen på karburatoren for at dreje på 
strålespidsens indstilling. 

Samtidig kører jeg så hurtigt, som 
knallerten kan køre – og det er 
hurtigt – små 70 km i timen.  

Samtidig står solen direkte mod 
mig, hænger og lyser skinnende 
skarpt over jernbaneoverskærin-

gen, blænder mig, så jeg ikke kan 
se, at jernbaneoverskæringen røde 
blinklys er begyndt at blinke.

Samtidig hører jeg ikke lyden af 
bing, bing fra jernbaneoverskærin-
gens klokke, da lyden forsvinder i 
motorens høje udstødningsstøj.

De sidste sekunder før jeg kører 
ind foran skinnebussen, når jeg lige 
at høre lyden af skinnebussens des-
perate dyt-dyt. Så blive alt mørkt, 
ingen smerter, ingenting.

Lykken var, at jeg når at køre ind 
foran skinnebussen, og bliver ramt 
af skinnebussens venstre forside. 
Jeg er altså næsten nået efter jern-
baneoverskæringen. 

Lykken var, at skinnebussen ikke 
rammer mit ben eller min krop, 
men at skinnebussens yderste ven-
stre forside, som er lidt skråtstillet, 
”kun” rammer den bagerste del af 
knallerten, altså baghjul og bagstel. 
På den måde tog knallerten hele 
sammenstødet, men da jeg sidder 
på knallerten, er der så meget kraft 
i sammenstødet med knallerten, 
at både jeg og knallerten flyver 18 
meter gennem luften, og lander i 
bunden af skrænten op til Remisen. 
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Jeg er totalt væk. Hvor længe, jeg er 
væk, ved jeg ikke. Men der kommer 
ligesom noget lys, og der er stem-
mer, som mumler.  Jeg tror, at det er 
morgen, og at jeg ligger i min seng 
på kostskolen, og at nogen prøver 
at vække mig.

Jeg forsvinder igen, vågner op igen, 
nogle siger, at jeg skal blive liggende, 
og jeg forsvinder igen. Da jeg vågner 
igen, kan jeg høre en ambulance.  Jeg 
kan mærke, at jeg er underlig våd i 
håret, at der er grønt omkring mig, 
og at folk står bøjet over mig. 

Næste gang jeg vågner er i ambu-
lancen, som kører afsted med fuld 
udrykning til Holbæk Sygehus. Der 
vågner jeg igen, og nu er mine for-
ældre allerede kommet til hospita-
let, og de fortæller, at jeg er kørt 
ind i en skinnebus, hvad jeg ikke 
helt fatter. 

Lægerne konstaterer, at jeg har en 
hjernerystelse, en stor flænge i ho-
vedet, og et noget forrevet øre. Da 
jeg har ondt i knæene konstaterer 
lægerne, at jeg har vand i knæene, 
som følge af sammenstødet med 
jorden efter de 18 meters flyvetur. 

Der går nogle dage inden jeg bliver 
udskrevet fra hospitalet. Det vær-
ste er,  at jeg ikke kan gå på grund af 
smerter i knæene. Da jeg kommer 
hjem, må jeg ligge i sengen 5 dage til.  
Ikke på grund af hovedet, men på 
grund af vand og smerter i knæene. 
Derefter tilbage på kostskolen. Det 
var lidt underligt. Alle kiggede på 
mig, som om jeg var et spøgelse 
eller en som var genopstået. Ikke 
mange spurgte om noget. 

Frk. Høyer og frk. Hesseldahl talte 
aldrig med mig om ulykken. De syn-
tes nok, at jeg havde fået, hvad jeg 
havde fortjent. 

Togføreren på skinnebussen fik et 
chok. Det var den tredje påkørsel, 
som han havde oplevet i sin karrie-
re, og da han var ældre mand, valgte 
han at gå pension. 

En ældre dame, som sad kiggede ud 
af sit vindue i en af villaerne, som 
lå på anden side af vejen over for 
Remisen, fortalte om ulykken, som 
hun var nærmeste vidne til, at plud-
selig havde hun gennem vinduet set 
en ung mand komme flyvende gen-
nem luften sammen med en knal-
lert. Måske det var hende, som rin-
gede efter en ambulance. 
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Min bror fortalte, at han med det 
samme vidste, at der var mig, som 
var kommet ud for en ulykke, da 
han hørte en ambulance komme 
kørende med fuld udrykning forbi 
Isbaren ud mod Soderup. Han løb 
afsted efter ambulancen.

Jørgen Vang var en guttermand, 
som sammen med min bror hurtigt 
fik fjernet resterne af knallerten 
væk fra uheldsstedet, ja nærmest 
bar resterne af knallerten over til 
Kaffekarens cykelskur. 

Over for frk. Høyer og frk. Hes-
seldahl var forklaringen den, at min 
bror var kommet på knallerten for 
at besøge mig på Isbaren, og jeg 
havde ”lånt” den, uden at han vid-
ste det. 

En landbetjent optog en rapport 
om uheldet. Han må have prist 
Herren for, at det ikke var gået 
værre, da han heldigvis ikke foretog 
nærmere undersøgelser af knaller-
ten, som aldrig ville blive en knallert 
igen. Politimesteren i Holbæk gav 
mig en bøde på 50 kr. for at have 
køre overfor rødt lys. Jeg fik 10 må-
neder til at afdrage bøden.

2 sekunder mere, og jeg var kom-
met over jernbaneoverskæringen 
uden at blive ramt. 2 sekunder før, 
og jeg var ramt lige ind i siden af 
skinnebussen…

Selv takker jeg min skæbne og min 
gud for at have holdt en hånd over 
mig den dag. 

Klaus Lunøe

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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Kan han blive klippet nu?

Af Peter Tretow-Loof, R67

kan han Blive kliPPet nU? 

Det var min fars indgangsreplik, da han med mig ved hånden lukkede dø-
ren op til barber Aage Mørchs barber- og frisørsalon på Jernbanevej efter 
skoleafslutningen 1962 – inden vi skulle hjem til Herfølge, hvor vi boede. 

Jeg havde været kostelev i 6. klasse (1. mellem hed det dengang), og blev, 
ligesom de fleste af mine kostskolekammerater afhentet på skolen denne 

Aage Mørchs barber- og frisørsalon omkring 1960.
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Barber- og frisørmester Aage Mørch i 1948. 
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store dag.  Jeg husker, at det var dej-
ligt solskinsvejr – og varmt. Men jeg 
var åbenbart blevet for langhåret 
til at blive taget med hjem. Så jeg 
skulle ind og klippes først. 

Aage Mørch svarede min far med 
et ”naturligvis hr.”, og så blev det 
hurtigt ordnet. Siden har barber 
Mørch tit mindet mig om den hæn-
delse, der morede ham kosteligt – 
faktisk indtil sin død i 1977 – for 
knap 40 år siden.

Barber Mørch var en institution i 
Tølløse – på linje med Karen Niel-
sen eller Kaffekaren, der jo havde 
Tølløse Kaffemagasin. 

Jeg ved ikke det præcise årstal for, 
hvornår barber Mørch åbnede sin 
salon i Tølløse, men jeg vil tro, at 
det var omkring 1920. Det spæn-
dende er, at salonen var fuldstæn-
dig uændret gennem alle de år, den 
var åben – indtil 1972, hvor Aage 
Mørch lukkede den. 

En klipning til 5-6 kroner
Selvom jeg tog min realeksamen i 
1967, blev jeg dog ved med at tage 
til Tølløse for at blive klippet af bar-

ber Mørch. Også efter at han luk-
kede på Jernbanevej. For i den lille 
ældrebolig, hvor hr. og fru Mørch 
flyttede til på Solvænget i Tølløse, 
blev der skam indrettet en mikro-
skopisk salon i redskabsskuret, der 
ikke var større end 1x1,5 meter. 
Lige nok til en salonstol, et spejl 
og  Aage Mørch selv.  Her blev hans 
meget trofaste og ”gamle” kunder 
klippet for 5-6 kroner. 

Det var hyggeligt
Vi kostelever – både drenge og pi-
ger – elskede at sidde oppe hos bar-
ber Mørch efter skoletid. Det var 
hyggeligt, og så kunne man jo altid 
kommentere de af kammeraterne, 
der sad og blev klippet. Selv husker 
jeg specielt engang i 1967, hvor jeg 
for første gang i mit liv skulle bar-
beres. Det skortede i hvert tilfælde 
ikke på bemærkninger fra de om-
kringsiddende. Ja, der blev ligefrem 
sendt stafet ned til skolen, for at 
alle skulle se Loof blive barberet 
med gammeldags barberkniv. 

Jeg fik i øvrigt ikke så meget som 
én rift, for barber Mørch havde sit 
håndelag og kunne sit fag.
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Engang imellem havde man et fri-
mærke i ”overskud”. Vi skulle jo 
skrive hjem hver onsdag – men det 
skete, vi ikke frankerede brevene 
med de frimærker vi fik udleveret – 
så blev de bare ikke sendt, og så var 
der pludselig et 60 øres frimærke – 
hvis éns forældre boede i udlandet. 
Det var nok til 3 duller og en ana-
nasvand hos Kaffekaren, når barber 
Mørch lige vekslede frimærket til 
klingende mønt. Og det gjorde han 
gerne for os. 

Det skete også, at vi fik lov til at 
gå ned til købmanden med tomme 
flasker. Det kunne godt give 50 

øre.  Jo, – barber Mørch forstod 
udemærket sultne kostelevers lom-
mesmerter.

Havde vi fået 3,50 kr. hos kontor-
chef Jessen nede på skolen, for at 
blive klippet, bad vi nogle gange bar-
ber Mørch om en studsning.  Det 
kostede 2,50 kr. – og så havde man 
pludselig 1 krone på lommen. Som 
du nok allerede har gættet – fik vi 
jo alligevel en almindelig klipning. 

En bestemt dame
Fru Mørch huserede i baglokalet el-
ler i ”privaten”, som det blev kaldt. 
Det var ikke så tit, hun kom ud i 

Hr. og fru Mørch på deres diamantbryllupsdag.
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salonen. Når det skete, var det dog 
altid med et ”hej drenge”. Hun pas-
sede også engang imellem sine bør-
nebørn – 2 små piger, der vist også 
kom til at gå på Tølløse Mellem- 
og Realskole. Kun yderst sjældent 
bød hun på noget. Måske et stykke 
franskbrød med smør og et glas 
saftevand, når det gik højt. Indadtil 
i familien tror jeg, hun styrede den 
lille økonomi med stram hånd, hvor 
barber Mørch var mere generøs.

Jeg vil ikke sige, vi var bange for fru 
Mørch. Men hun var en bestemt 
dame, man havde respekt for.  Aage 
Mørch derimod var fuld af lune, og 
havde altid et glimt i øjet. 

Hr. og fru Mørch havde flere børn. 
Jeg husker ikke hvor mange. Én var 
barber Mørch dog specielt stolt 
over.  Det var en søn, jeg mener, han 
hedder Christian, der var major 
i hæren – vist nok i Aalborg. Ham 
talte han meget om.

Esprit de  Valdemar
Hvor er det dog synd, at salonen 
ikke eksisterer mere. Den burde 
være havnet i den Gamle By i Aar-
hus eller på et andet museum. Jeg 
husker den dog tydeligt. To hårde 
voksdug betrukne brune træstole 

med nakkestøtte, der ved hjælp 
af et håndsving kunne køres op 
og ned. På nakkestøtten var der 
en anordning, så der kunne rulles 
gult toiletpapir – tror jeg det var – 
frem, så kundernes fedtede Esprit 
de Valdemar hår ikke fedtede nak-
kestøtten til.  Sædet kunne ligeledes 
hæves og sænkes med et håndsving. 

Der var ingen elektriske hjælpe-
midler. Hårtrimmeren kørte med 
håndkraft. Og der var et stort langt 
spejl, så man kunne iagttage de, 
der sad og ventede bagved på at 
komme til eller kammeraterne, der 
sad og lavede grimasser. Håret blev 
ikke vasket, før man blev klippet – 
som man gør i vore dage. Så kunne 
det godt være en uge beskidt, for 
vi kom jo, i de mindre klasser, kun i 
bad hver fredag – ligegyldigt om vi 
trængte til det eller ej. 

En helle i min skoletid
Barber Mørchs forretning står for 
mig som en helle i min kostskoletid 
og som en tidslomme i mit voksen-
liv – på samme måde, som Tølløse 
Kaffemagasin. Selvom Kaffekaren 
og familien Mørch huserede i byen 
på samme tid – helt fra '20'erne, 
har de aldrig kendt hinanden privat.
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Jeg har tit undret mig over hvor-
for.  Men måske var Aage Mørch lidt 
for avanceret for Karen Nielsen. Vi 
må jo ikke glemme, hvad han også 
solgte fra skuffen.

De sidste år tilbragte Aage Mørch 
sammen med sin lille hund ”Tusser” 
på Solvænget. Fru Mørch døde en-
gang i løbet af 1974 – ikke så lang 
tid efter deres diamantbryllup. 

Både før og efter barber Mørch 
blev enkemand, kom jeg i den lille 
pensionistbolig, hvor der altid blev 
budt på kirsebærvin i ”fingerbøl” 
på stilk eller, da barber Mørch blev 

alene – en hyggelig håndbajer. Én af 
de sidste gange jeg blev klippet i det 
lille redskabsskur, der jo nu var sa-
lonen, fortalte jeg, at jeg havde fun-
det mig en sød pige. Da jeg sagde 
farvel til Aage, (som jeg endte med 
at kalde ham) lagde han en lille flad 
gulnet pakke i hånden på mig, da 
han sagde farvel, med ordene – ”du 
må jo hellere passe på min dreng”. 
Man kan mene, hvad man vil, men 
sødt og betænksomt var det altså. 
Jeg tror, der stod "benyttes inden 
januar 1951" på pakningen. 

Peter Tretow-Loof

Her kan du indrykke en

ANNONCE
Kontakt: 

ELEVFORENINGENS REDAKTION
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Julemødet 2015

Af  Troels Hallig, R67

Lørdag den 28. november 2015 afholdt vi årets julemøde. Vi mødtes kl. 
12.00 på Sejergaardsskolen, hvor der blev lagt en krans på frøknernes 
mindesten. Kransenedlæggelsen foregik i silende regn og bidende kulde, så 
hurtigt efter ceremonien kørte deltagerne til Skoemagerkroen i Kr. Såby, 
hvor Elevforeningen var vært ved den traditionelle julefrokost. 

Frokosten blev indtaget i Holbergsalen, der i dagens anledning var flot ju-
leudsmykket. Der blev serveret traditionel julemad, og ved de små borde 
gik snakken lystigt mellem de 28 deltagende medlemmer, hvoraf en del var 
tidligere og nuværende lærere på skolen.  

Da klokken nærmede sig 16.00 brød selskabet op efter en dejlig dag i 
selskab med gode venner.

Troels Hallig

Det blev en hyggelig frokost i Holbergsalen, som var flot juleudsmykket. 
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Annie Bentzen, R67, tidligere Annie Steen-Larsen 

Birthe Hansen 

Henrik Marqvertsen 

Holger H. Beck 

Irene Lauridsen 

Johanne Marie Thomsen 

Kaye Schnell, tidligere Kaya Ibsen 

Poul B. Østergaard 

Steen Bjerregaard Christiansen 

Trine Lyngby

NYE MEDLEMMER
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TALENTCAMPS FOR 7.-9. KL.ELEVER

Som omtalt på forældremødet den 3. november 2015, talte jeg om inklusion af 

både elever, der har det svært, men også om dem, som faktisk kan mangle ud-

fordringer ind i mellem.  Vi har, efter besøg fra foreningen TalentCamps.dk og god 

dialog med dem og lærergruppen, besluttet at tilmelde Sejergaardsskolen dette 

projekt. Det betyder, at udvalgte elever (som udelukkende vælges af lærerne) 

får mulighed for at deltage i camps forskellige steder i Danmark. De primære 

fag, der tilbydes, er dansk, engelsk og matematik. Som hovedregel skal eleverne 

have 12 i et eller flere af disse fag for at komme i betragtning samt være socialt 

imødekommende, have lyst til at lære og udvikle sig og gide knokle hele dage 

med at udvide deres faglige formåen. Underviserne er hentet fra universiteter og 

gymnasier, men har alle undervist på Talentcamps flere gange.

Skolen betaler for deltagelse og medlemskab af foreningen. Der vil herudover 

være en forældrebetaling, som varierer alt efter lokation.

De første elever skal på camp i Farum allerede sidste weekend i januar  

(torsdag-mandag), hvorfor inviterede elever/forældre får besked i løbet af uge 

1-2.  Vi håber naturligvis, at I vil tage godt i mod dette initiativ, da vi er overbevist 

om, at eleverne vil få stor gavn af disse kurser og ikke mindst skabe nye rela-

tioner, hvor det fælles omdrejningspunkt er læring.

Læs evt. mere på følgende link: http://www.talentcamp.dk/

Eva Hede    

Skoleleder

SIDSTE NYT FRA SKOLEN
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LUKNING AF REJSEKASSER

Efter mange år med individuelle opsparinger i klassens rejsekasse har skolen 

besluttet at lukke for denne mulighed.  Alt for få familier gjorde brug af mu-

ligheden, hvilket besværliggjorde den endelige opkrævning og betaling til rejserne. 

Vi mener, at vores lejrskoler og længere studieture bidrager til den menneskelige 

dannelse og omsætter den teoretiske viden om forskellige kulturer og levemåder 

til praksis og ikke mindst udvikler elevernes sociale færdigheder, hvorfor vi pri-

oriterer dem så højt i skoleforløbet. Det er jo ikke alt, man kan læse sig til.

Derfor vil vi fra august indregne udgifter til lejrskoler i skolepengene. I skrivende 

stund er den endelige prisregulering ikke besluttet, men da rejserne er langt 

dyrere i 7.-9. kl. må man forvente, at skolepengene stiger ml. 250-270 kr. om 

måneden på disse årgange. 

Som hovedregel bruges ca. 8500 kr.  på rejser i 7.-9. kl. (eks. kost/lommepenge).

Hvis man forlader skolen efter rejsen i uge 38, opkræves i sidste skolepengeind-

betaling hele udgiften for den rejse, som eleven har deltaget i i pågældende uge.

Søskendebørn vil betale for den konkrete lejrskoleudgift i og med, at procentsat-

sen for søskendemoderationen reguleres.

I vil naturligvis høre mere om dette hen over foråret. Elever, der har foretaget 

opsparing til rejsekassen, vil få deres penge retur.

Eva Hede    

Skoleleder
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ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2016

Indkaldelse til Generalforsamling  

Søndag den 29. maj 2016 kl. 12.30 på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 

2800 Kongens Lyngby samt indbydelse til frokost.

Frokosten er gratis ekskl. drikkevarer. Ægtefælle/ledsager er velkomne. 

DAGSORDEN til generalforsamlingen: 

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning 

3) Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse 

4) Indkomne forslag 

5) Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter 

På valg er: 

* Troels Hallig, R67  

* Steen Johansen, R64 

* Klaus Lunøe, R64 

* Allan Skak Augsburg, R52 

* Kirsten Sørensen, R67 er fratrådt bestyrelsen.  

   I stedet indstiller bestyrelsen Michael Huusom, R59 

*  Finn Helmer, R67

6) Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er: 

* Flemming Jørgensen, R66 

* Kirsten Kierulff-Hansen, R51

7) Fastsættelse af kontingent 

8) Eventuelt    

     FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

NYT FRA BESTYRELSEN
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skrift-

ligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest søndag den 15. 

maj 2016.

Foreningens reviderede regnskab for 2015 udleveres og kommenteres på  

generalforsamlingen.

Tilmelding senest fredag den 13. maj 2016 til: 

Troels Hallig, 2423 2658, e-mail: th@troels-hallig.dk 

eller Peter Tretow-Loof, 4588 4548, e-mail: peter@tretow-loof.dk

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

KIRSTEN SØRENSEN ER FRATRÅDT BESTYRELSEN

Kirsten Sørensen, R67

Kirsten Sørensen, R67 er efter eget ønske fratrådt elevforeningens bestyrelse 

efter at have siddet i bestyrelsen fra 2008-2015. 

Kirsten har tidligere i en årrække været medlem af elevforeningens bestyrelse, 

ligesom hun har været elevforeningens repræsentant i Sejergaardsskolens besty-

relse. 

Tak for samarbejdet. 

Bestyrelsen
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80 ÅR

Allan S.  Augsburg, R52

Den 21. februar 2016 fyldte vores mangeårige bestyrelsesmedlem – Allan – 80 år.

Allan dimitterede fra skolen i 1952 med mellemskole eksamen. Herefter blev det 

til et år på Ordrup Skole, hvor Allan tog realeksamen.

I 1954 blev Allan indkaldt til Den Kongelige Livgarde. Efter tjenesten, som han 

satte stor pris på, rejste den unge mand til England på Stonley Abbey nær  

Coventry, der var et udviklingscenter og en kostskole hos den kendte store 

traktor- og landbrugsredskabs virksomhed Ferguson. Her læste Allan højere 

handel og boede i 3 år. Da Allan kommer hjem, bliver han ansat i 1 år i en dansk 

virksomhed, der producerede og solgte savværksmaskiner. Herefter bliver Allan 

medejer af Selandia Motor Compagni, der sælger personbiler.

Allans far, der var direktør og ejer af A. Mandrups Maskinfabrik A/S, dør allerede i 

1947 – det år Allan starter på TMR.  Virksomheden drives herefter videre af hans 

mor indtil 1960, hvor Allan går ind som direktør og udvikler selskabet til en god 

forretning. Omkring 1973 sælger Allan så firmaet, og sin andel af Selandia Motor 

Compagni. 

Det bliver nu organisationsarbejde i Landsforeningen Dansk Arbejde, hvor Allan 

lægger sine kræfter i 2 år.  Men han savner salget, og bliver sælger og medejer i 

tæppevirksomheden Dansk Tofting A/S. Efter 7 år afvikler Allan sit engagement 

med Tofting A/S og bliver ansat i sit sidste job som salgsagent hos tæppevirksom-

heden Eurotoft. I 1999 vælger Allan, efter en masse spændende år i erhvervslivet, 

at gå på pension.

Allan har alle dage været en særdeles driftig herre, og har bl.a. siden 1987 været 

bestyrelsesmedlem i Elevforeningen.

PERSONALIA
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I dag bor Allan ved Ejby Havn i Kirke Hyllinge sammen med sin kære hustru 

Dorthe. Det smukke gamle bindingsværkshus ligger lige ud til fjorden, hvor  

Allan har sat en skulptur af den sødeste lille sæl på en stor sten ca. 25 meter 

fra strandkanten. Og nede ved strandkanten har Allan det skønneste lille røgeri. 

Huset og haven med dejlige terrasser og udsigten over fjorden er formidabel –  

i øvrigt ligesom Allan og Dorthe selv; men der er altså én ting, der ikke får et 

UG (i dag et 12-tal) i karakter, og det er opkørslen til herligheden. Den er lang 

og smal, og flere uøvede bilister har fået ridset og buler i bilen på vej ned.  Allan 

har i øvrigt altid forstået at indrette sig, så i nabohuset bor hans søde datter  

Marianne, som han fik sammen med sin første hustru, der desværre døde i en  

al for ung alder.

Allan fejrede dagen med en formidabel fest på Karleby Forsamlingshus i Kirke 

Hyllinge.

Endnu engang hjertelig tillykke gamle ven.

På bestyrelsens vegne

Peter Tretow-Loof

Lunøe Advokatfirma 
Østergade 55 

1100 København K 
Tlf 7020 8031 

Klaus Lunøe 
Advokat (H) 

Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater  
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70 ÅR

Steen Johansen, R64

Steen Johansen, 70 år.

Steen Johansen fyldte 70 år den 3. november 2015. Steen har siden 2009 været 

elevforeningens kasserer. Steen er uddannet regnskabsmand og har bl.a. været 

ansat hos revisionsfirmaet Preben Larsen indtil det blev fusioneret med et andet 

revisionsfirma. Dette firma blev efterfølgende opløst. 

I 2000 blev Steen ansat i advokatfirmaet Gert Hallig, hvor han bl.a. fik ansvaret 

for kontorets ejendomsadministration. Han var i den stilling leder af ejen-

domsadministrationen og advokatfirmaets regnskabsfunktion. 

Steen er gift med Anne-Lise, og de bor i Lille Skensved.  2 børn er det også ble-

vet til. En søn og en datter, ligesom der også er kommet børnebørn til.  Fritiden 

bruges flittigt på familien. Herudover er tiden brugt på en del rejseaktivitet, og 

Femø-jazz er der også blevet plads til.  

Selvom der rejses meget, er alt arbejde ikke lagt helt på hylden. Udover at være 

elevforenings kasserer påtager Steen sig tilsvarende regnskabsopgaver i et antal 

andelsboligforeninger. 

Da Steen gik på skolen kaldte han sig Steen Langberg.  Johansen blev sjældent 

brugt. I dag er det omvendt. Nu er Langberg sløjfet og erstattet af Johansen.

Hjertelig til lykke og tak for et godt samarbejde i elevforenings bestyrelse. 

På bestyrelsens vegne

Troels Hallig
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70 ÅR

Søren Bach Rahbek, R64 

Den 16. marts 2016 – et par dage før sin fødselsdag – fejrede Søren sin 70-års 

dag med en hyggelig reception i sit smukke hjem, hvor både undertegnede, Troels 

Hallig og Klaus Lunøe deltog og repræsenterede Elevforeningen. Sørens søde 

hustru Vibeke havde sørget for gode ting til ganen.

Søren er en god kammerat, og det var han allerede på skolen. Og han er et nys-

gerrigt og flittigt menneske, hvilket hans seneste år, som aktiv studerende ved 

diverse universiteter, understreger. Også Sørens store engagement i fjernunder-

visning, som en effektiv metode at gennemføre universitetsstudier på, viser et 

engageret menneske, der betragter læring som en livslang gerning. Sidstnævnte 

har han afholdt en del professionelle konferencer omkring. Derudover har Søren 

i perioden 2009-2014 undervist som ekstern lektor på CBS på instituttet for  

erhvervs- og produktionsøkonomi. Som ung uddannede Søren på Handelshøj-

skolen (CBS) og læste senere på Insead og Bradford University. 

Det blev det til et spændende karriereforløb. Først som produktchef hos  

Colgate Palmolive. Senere lederstillinger hos Gillette og Duracell. Herefter  

bestred Søren stillingen som koncerndirektør for Ginge Kerr i 8 år efterfuldt 

af 3 år som koncerndirektør hos Wittenborg Automatfabrik. I 1996 fik Søren 

”foden under eget bord”, da han købte værktøjsproducenten Thürmer A/S. De 

sidste par år har indsatsen primært været helliget istandsættelse og indretning af 

det nye smukke hjem i Klampenborg.

I øvrigt er Søren lidt af en sundhedsapostel, der går ind for Nutrition, der hand-

ler om sund slankemad. Dette kan man også se på hans slanke og elegante skik-

kelse, selvom tennissen nok også har en del af æren.

Endnu engang hjertelig til lykke. 

På bestyrelsens vegne.

Peter Tretow-Loof
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IN MEMORIAM

Ole Rønnenkamp-Holst, R51

Ole Rønnenkamp-Holst, R51 døde den 2. november 2015 efter længere tids 

sygdom.

Ole, der var æresmedlem i Elevforeningen og tidligere havde repræsenteret Elev-

foreningen i skolens bestyrelse i perioden 1984-1996, var en stærk personlighed 

med begge ben godt placeret i den danske muld og i den kristne tro.

Ole ejede og drev sit fødehjem – den smukke proprietærgård Vennelyst –  

i  Vester Saaby ved Hvalsøe. Han var allerede som ung meget udadvendt, og rejse 

som 19-årig – efter sin skolegang på TMR – til USA, hvor han arbejdede som 

landbrugspraktikant i Pennsylvania. Her mødte han 8 år senere sin kommende 

hustru, Virginia, som han blev gift med i 1965.

Han var en dygtig landmand, og vandt Danmarksmesterskabet i pløjning i 1960, 

ligesom han i 1961 og 1963 deltog i  VM i pløjning i henholdsvis Frankrig og  

Canada. I 1963 overtog han gården efter sin far. Her var det primært planteavl 

det drejede sig om, men også køer og en svinebesætning.

Oles høje moral betød også, at han i sit erhverv altid respekterede naturen og at 

hans dyr skulle have det godt. Men han var også en moderne og fremsynet mand, 

og blandt de første, der indførte computerstyrede fodringsanlæg, så tidligt som i 

1981. Ole var endvidere pioner inden for sygdomsbekæmpelse af besætninger, og 

oprettede tidligt en sygdomsfri SPF svinebesætning. Derudover var Ole medlem 

af Køgeegnens tolvmandsforening, hvor han både ydede og modtog en masse 

viden om at drive moderne landbrug.

Udover landbruget, var kristendommen et fast holdepunkt i hele Oles liv, hvor 

han bl.a. i en årrække var menighedsrådsformand ved Kirke Saaby Kirke. Og så 

deltog han i det lokale Sawara by kor i Kirke Saaby Kirke, hvor han så sent som i 

sommeren 2015 blev udnævnt som æresmedlem af koret. 
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Det blev også til en kort periode i lokalpolitik.

Ole glemte aldrig sin gamle skole og sine gamle skolekammerater, og selvom jeg 

først forlod skolen i 1967, fik jeg et rigtig godt forhold til Ole, og har haft mange 

gode opbyggelige samtaler med ham – specielt de seneste år. I det hele taget var 

Ole et rigtigt fint menneske. Ole efterlader sig sin hustru Virginia og børnene 

Erik, Steven og Christian samt svigerbørn og 7 børnebørn.

Æret være Oles minde.

Peter Tretow-Loof

IN MEMORIAM

Jørgen Jensen, R48 

Jørgen Jensen, R48 døde i december 2015.  Jørgen og hans hustru boede i Tølløse.

Æret være Jørgens minde.

Troels Halig

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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IN MEMORIAM

Thorleif Romeyke, R67 

Thorleif Romeyke R67 døde den 21. december 2015 – 66 år gammel.

Thorleif var kostelev på skolen i årene 1965-67. Jeg havde den fornøjelse at dele 

værelse med Thorleif i 1965/66. På det tidspunkt virkede han lidt mere moden 

end os andre, og han var altid en sød og hjælpsom kammerat. Men han var også 

lidt af en enspænder, hvis man ikke kendte ham.

Og så var han et  A-menneske. Jeg husker med glæde tilbage på de mange mor-

gener, hvor Thorleif vækkede mig ved 5-tiden, for at vi, inden skoletid, skulle 

ned til bageren og købe et wienerbrød (bag om butikken) og herefter cykle ud 

til Munkholmbroen og sætte os på en bænk og se solopgang, mens vi nød det 

medbragte. Selvfølgelig talte vi sammen, mens vi sad der, men der blev også tid til 

fordybelse og til at filosofere.

Thorleif havde en kristen grundholdning ligesom jeg selv, så det var måske en af 

årsagerne til vore herlige ture, hvor også dette emne blev drøftet.

Desværre kom Thorleif ikke så meget til Elevforeningens arrangementer, men 

hyggeligt var det, når han dukkede op, og vi kunne hygge os med gode historier 

fra en svunden tid.

Thorleif døde desværre alt for tidligt, og blev begravet fra Grønnevang Kirke i 

Hillerød den 5. januar 2016.

Vore tanker går til Thorleifs hustru Jette samt børn og den øvrige familie.

Æret være Thorleif minde.

På bestyrelsens vegne.

Peter Tretow-Loof
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