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Rektorskiftet
Året 1974 blev i flere henseender bemærkelsesværdigt for Høng Studenterog HF-kursus. Det bragte blandt andre forandringer også et rektorskifte.
Da skolens rektor siden 1939, Jørgen Herman Monrad, pr. 1. april på
begyndte sin anden periode som amtsborgmester, sendte han til bestyrelsen
sin ansøgning om afsked fra 1. august at regne. Ifølge de sædvanligt fulgte
regler blev rektorstillingen opslået ledig, og i juli måned holdt bestyrelsen
et møde i København, hvor man traf afgørelsen om skolens fremtidige le
delse.
Det var næppe nogen overraskelse for ret mange af dem, som kender
skolens forhold, at det blev den konstituerede rektor Esmann Eriksen, som
valgtes til Monrads efterfølger.
Siden 1. april 1970 havde Esman Eriksen været skolens faKtiske leder,
i tiden fra 1. august 1970 til 31. juli 1974 som konstitueret rektor. Ved sin
ansættelse kunne den nye rektor se tilbage på ikke mindre end 33 års virke
ved den skole, hvis ledelse nu er blevet lagt i hans hænder. Bestyrelsen
kendte ham og han vilkårene for ledelsen af en skole som Høng.

Rektor Esmann Eriksen

Fru Doris Ermann Eriksen
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Ved elevmødet på skolen den 14. september udtalte jeg på bestyrelsens
vegne i forbindelse med rektorskiftet de bedste ønsker for den nye rektors
fremtidige virke ved skolen, og jeg vil her forny disse ønsker og tilføje, at
bestyrelsen knytter de største forventninger til skolens fremtid under dens
ny ledelse.
Hans Bagge,
formand for den selvejende institution
Høng Studenter- og HF-kursus

Høng-Samfundets formand, cand. mere. Mogens Hansen, overrakker Monrad gave i
anledning af afskeden. Samtidig udnavntes hr. og fru Monrad til aresmedlemmer af
Høng-Samfundet. Midt i billedet står kontorchef Ivar Munk, 50 års jubilar, der lige
ledes blev aresmedlem
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Rektor J. H. Monrads
sidste tale på skolen
Ved translokationen i sommer havde Esman Eriksen bedt rektor /. H. Mon
rad om at holde en tale, der skulle blive hans sidste på skolen. Her er ind
holdet er søgt rekonstrueret efter Monrads optegnelser.
Hans Bagge

Det er fire år siden, jeg talte her sidst. Jeg har været opfordret et par gange
tidligere, en venlighed, som jeg takker for, men jeg har ment, at den nu
værende ledelse skulle have arbejdsro. Derfor har jeg sagt nej.
Nu er overgangstiden imidlertid forbi. Jeg har taget min afsked. Der
skal en ny ledelse til. Jeg takker rektor Esman Eriksen, lærerne, økonomi
inspektør J. E. Ebbesen og hele skolens personale, fordi de har taget tørnen
i de fire år, hvor jeg havde orlov.
Det er forståeligt, hvis nogen spørger, hvorfor vi ikke blev her, hvor vi
begyndte i 1939 og i 31 år søgte at bygge noget op? Hvad lokkede os bort?
Det var ikke penge. En amtsborgmesterløn er ikke større end en rektorløn.
Det var ikke æren, for med en politisk post følger også megen nedvurde
ring og mistænkeliggørelse. Det var ikke magt, for hvor stor magt har en
amtsborgmester? Ja, han kan skrive under på beslutninger, som andre har
været med til at træffe. Undertiden kan det være beslutninger, han selv var
imod.
Når jeg i 1970 sagde ja til at blive amtsborgmester, var det, tror jeg,
ud fra lysten til at være med til at planlægge, at organisere, at få noget til
at glide, at løse problemer for mennesker sammen med mennesker.
Gør man da ikke det på en skole? Afspejles tidens brydninger ikke dér?
Har man ikke dér mulighed for at praktisere nærdemokrati, rationalisering,
omstrukturering, effektivisering? Er skolen ikke en lille-verden, hvor man
kan samle sig om dagligdagens arbejde, en verden, som aldrig er ensfor
mig, fordi mennesker nu engang er så forskellige? Hvorfor forlade alt det?
Jeg tror, at forklaringen på min lyst til at deltage i et samfundsbeto
net arbejde ligger i min opvækst på en højskole - Ryslinge - og i mine
første arbejdsår på en højskole - Rødding — steder, hvor man var rod
fæstet i et bestemt menneskesyn og derfor åbne over for anderledes tæn
kende og overfor samfundsspørgsmål.
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Derfor var det naturligt for mig at sige ja, når andre kaldte og havde
opgaver i samfundslivet til mig.
Jeg synes, det er interessant at leve med i, hvad der sker, at få det til at
glide, men ikke bare at glide med strømmen, men at virke ud fra den op
fattelse af mennesker og samfund, man var opvokset med, og hvis rigtig
hed for en selv blev bekræftet i studenterårene i møde med andre ligesin
dede - og med modsætningerne. Studenterårene faldt under tredivernes uro
og kriser. Det var en tid, som nødvendigvis måtte gøre et stærkt indtryk
på én.
Hvordan har det så været at forlade skolearbejdet efter så mange års
virke? Ja, for det første har jeg jo ikke forladt skolens verden og dens pro
blemer. Dem har jeg stadig med at gøre, men på et andet plan. Amtskom
munen har som bekendt overtaget gymnasieskolerne. Vi er i gang med en
skoleplanlægning for Vestsjællands amt. Desuden har vi drøftelser om til
skud til skoler, og ad den vej har jeg stadig forbindelse med Høng Studen
ter- og HF-kursus, som jeg også som bestyrelsens konsulent fortsat følger
på nært hold. Og amtets skoleplanlægning skal desuden ses som led i et
større og mere broget mønster, som en del af planlægningen for de 1619-åriges uddannelse.
Jeg må dog indrømme, at jeg savner undervisningen, dette at vise an
dre mennesker sammenhængen i tingene, værdierne i livet, vise, at de af
gørende spørgsmål for menneskene gentages i hver generation, selv om
spørgsmålenes form og svarene godt kan skifte.
Til gengæld kan man ikke undgå at blive indfanget af de store, princi
pielle problemer i det nye arbejde, jeg har med at gøre.
Og hvad er det så for problemer?
Det er først og fremmest planlægningen, sparespekulationerne, styrings
problemer og spørgsmålet om, hvad vi vil med det hele — i og for sig de
samme spørgsmål, som en skoles rektor møder, men nu på amtsplan og
med landsbaggrund. Alle erkender nødvendigheden af planlægning. Jeg
mindes i den forbindelse fra min oldtidskundskab korsangen fra »Antigo
ne«: »Vældige ting er der til, men mest er dog mennesker djærve i dåd«,
og sangen fortæller videre, hvordan menneskene underlægger sig jorden,
vandet, hvad der lever der, skaber samfundet, betvinger sygdom.
Denne korsang kunne være skrevet i dag. Vi har oplevet ting med væl
dige perspektiver. Tænk blot på menneskenes landgang på månen.
Og så dog. Jorden må rationeres. Den er blevet dyr. Pladsen, hvor men
nesker skal bo og arbejde, må betales med stigende beløb.
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Og vandet. København har et så vældigt forbrug, at det for nogle år si
den var nødvendigt at inddrage Haraldsted sø i Midtsjælland, og nu er
man ude efter Tissø. Skal også den sø gøres til en mudderpøl?
Og energikilderne. Oliekrisen har lært os, at også dér er grænser for,
hvor meget vi har til rådighed. Det giver spændinger. Planlægning er ikke
så ligetil hverken i amtet, på en skole eller andre steder.
Nødvendigheden af, at der må spares, er erkendt af alle, men hver i
sin egen lille gruppe mener, at det netop ikke skal ramme den. De har ret
ud fra deres synspunkt. Det gælder derfor om at prioritere opgaverne. Af
veje, hvad der er vigtigst og skal tages først.
Jeg har det inde på livet med sygehusplanlægningen. Før hed det, at
intet var for godt til de syge. Det gjaldt om at frelse menneskeliv.

Men når det nu er blevet så kostbart at drive sygehusene, og når der er
så mange andre opgaver, som også skal løses med de begrænsede midler,
vi har, at vi ikke kan frelse alle, hvem skal vi så vælge at lade i stikken?
Skal det være de gamle? Ens mor, som gav én livet, skylder man ikke hen
de at gøre alt for hende i alderdommen?
Eller børnene? Hvad gør samfundet f. eks. for de psykotiske børn? Kom
mer de ikke under behandling for sent?
Eller vejene? Hvor meget skal vi ofre på at forbedre dem og nedbringe
ulykkestallet? Hvor mange vejsving skal vi rette ud? Må det koste 500.000
kroner at spare en ulykke? Mere? Mindre?
Eller hvordan skal vi prioritere i skolen? Skal vi kæle for de begavede
børn? De, som kan blive fremtidens forskere? Eller skal vi lade dem i stik
ken og satse på alle de mere almindelige begavelser?
Hvad siger skatteyderne? Ja, det så vi lidt om ved folketingsvalget. De
vånder sig under skatternes højde. Vi må lægge mest vægt på produktionen,
som skal holde alt det andet i sving. Men hvor skal vi spare?
Vi skal planlægge inden for mulighedernes grænser og dermed skabe os
et mål at styre efter. Vi skal med de bedste hensigter søge at skabe det, vi
tror, er lykken for andre.
Specialisterne, teknikerne, eksperterne fodrer politikerne med notater og
betænkninger. Sluger politikerne det råt? Eller fordøjer de det? Det er
noget af det, vi spørger os selv om, når vi under det daglige slid får stun
der at fundere.
Hvis vi politikere har midlerne og kender målene, har vi så lov at gribe
afgørende ind i andres liv? Er det simpelthen nødvendigt at bestemme for
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andre, hvor de skal bo, arbejde, slappe af, hvor meget de må tjene, hvad
de skal fylde deres fritid med?
Alt det skal vi arbejde med i den tid, vi lever i, en tid, hvor der er op
løsning i de kendte vaner og mønstre både i familien, skolen og samfun
det. Vi véd, at tilhængerne af samfundets omformning eller opløsning sæt
ter hårdt ind, arbejder langsigtet netop på at ændre familiemønstret, skolen,
opdragelsen. Andre søger at tilpasse de gamle værdier til en ny tid i det
moderne samfund. Og nogle melder sig helt ud af samfundet og står af
med eller uden hjælp af stoffer.
Dertil kommer, at det hele går så hurtigt, at de forskellige aldersgrup
per ikke forstår hinanden, end ikke sproget og tankegangen.
Vi lever i en tid, hvor fremmedgørelsen er stor. En tid med kommuni
kationsvanskeligheder, generationskløft, ungdomsoprør, tillidskløft mellem
vælgerne og de valgte. Vi møder det alle - i hjem, i skole, i samfund. Det
sker udenom os og med os.
Derfor rykker det i én for at være med til om muligt at forme noget,
at formidle - ikke at standse udviklingen, for det er umuligt. I det ar
bejde møder jeg med den erfaring, som en lærer i historie og oldtidskund
skab har, som véd, at sådan har det været før. Derfor vil han gerne være
med til at gribe ind i nutiden for at forme fremtiden.
En portugisisk talemåde fra omkring år 1500 siger, at vi skal »sejle gen
nem solnedgangen til solopgangen«. Det var rent bogstaveligt ment som
en kursomlægning for de stædige søfarere, der ved at sejle ud fra Europa
vestover, ud over Atlanten ville finde lykkelandet - Indien - i øst.
Danskeren Jens Munk sejlede også ud — omkring 1620 - for at finde
nordvestpassagen, hvad vi kan læse om i Thorkild Hansens umådeligt spæn
dende bog, men det gik ynkeligt, og han led nederlag, men i tiden omkring
år 1900 lykkedes det for Roald Ammundsen at finde nordvestpassagen, og
i dag tager det kun timer at flyve ad den rute, som det har kostet menne
skene lidelser og død at finde. Det er altså muligt at sejle gennem solned
gangen til solopgangen.
Men der er mange andre opgaver at tage fat på. Vi skal blive ved, må
ikke opgive, og andre vil fortsætte, når vore kræfter svigter, når vi ikke
kan sejle mere. Navigare necesse est, vivere non (Det er nødvendigt at sej
le,, ikke at leve), siger et latinsk ordsprog. Ja, sejles skal der. Det er loven
for os, der har sejlet i mange år, og for jer, der har mange års sejlads for
an jer. God vind! Lykke på rejsen for denne skole, dens lærere, lederne,
medhjælperne og eleverne. Vi vil følge skuden på dens videre fart.
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REKTOR J. H. MONRAD IN MEMORIAM

Jesus har sagt: Den, som
tror på mig skal Heve,
om han end dør
Sognepræst Gunnar Monrads tale i Finderup kirke

En sommeraften en tid tilbage sad nogle mennesker sammen i et privat
hjem nede i Ribe, talende om løst og fast.
Pludselig lød der sang ude fra gaden. Et øjeblik tænkte jeg: en fuld
mand ... det er man jo snart vant til. Men der var noget andet. Sagen er,
at der i Ribe er bevaret en skik, som ellers er forsvundet; nemlig, at de
gamle vægtervers synges endnu. Om der står turistpolitik bag, véd jeg
ikke. Om byens folk hører det hver gang og tænker ved det, véd jeg hel
ler ikke. I hvert fald var der den gang een, der blev fanget af det. Og i
samme nu var han tilbage i barndommen tilbage til det, der skete hver
aften, at mor kom, når vi havde puslet os færdig, og satte sig og holdt an
dagt med os. Da var det ofte et vægtervers, det samme som netop nu lød
derude fra gaden:
Gudjader os bevare
de store med de små,
hans hellig’ engleskare
en skanse om os slå.

Og jeg tænkte på svundne tiders mennesker i Ribe. Den djærve refor
mator Hans Tausen, den grundige og lærde historiker Anders Sørensen Ve
del, både kirkens mand og den gode skribent var blandt Jørgen Hermans
forfædre. Her i de brostensbelagte gader har de færdedes for århundreder
siden. Og den gudfrygtige, hårdtprøvede Brorson. Nu ligger de henne i
domkirken, deres mindesten har indskriften på latin: »I dag mig - i morgen
dig«. Og: »Som du er, var vi. Som vi er, skal du vorde«. Også de svundne
slægter har lyttet i natten og mørket og ensomheden til sangen om Guds
varetægt. Det eneste sted, i tid og rum, i evigheden derefter, de vidste
sig i tryghed, det var i Guds varetægt. De har vel som vi alle følt, hvor
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forsvindende lille et menneske er, hvor kort dets liv og hvor glidende alle
forhold. Som barn kom tingene stormende ind på én og fyldte hver en
time, som ældre glider tingene forbi én med voksende hast, nogle gange
så uforberedt, at man stønner derved.
Når man falder i søvn, da bliver alt borte, lykken fra den glade, sorgen
fra den sørgende. Men det, der sker ved at falde i søvn, er jo kun et af
billede af, hvad der vil ske på mit livs sidste dag. Da glider også alt fra
én, blot i absolut forstand. Når vi falder i søvn, véd vi dog af erfaring,
at man rimeligvis vil vågne op igen, man har jo prøvet det før. Når jeg
vågner i morgen, ligger alt der igen, alt det, der gled fra mig i aftes. Der
for rører det mig ikke at falde i søvn.
Men det at dø. Man har aldrig prøvet det før. Det er ukendt. Så bliver
det en helt anderledes alvorlig tanke, at alt skal tages fra én. Da er det,
at vægterens ord, vel ham selv uafvidende, som han går dér på de toppede
sten på en egen måde har et godt budskab til den, der lytter: Gudfader
os bevare, de store med de små. De ord, der jo i grundholdning går helt
tilbage til den Herre Jesus og det indtryk, han gjorde på sine første discip
le. Han var klippen, tilflugten, trygheden for dem. Den, der tror på mig,
skal leve, om han end dør.
Jeg véd, at det ikke er i min brors ånd, om en begravelse får karakter af
mindehøjtid. Mindehøjtid kan der være god mening i at holde. Men en
begravelse er en gudstjeneste, sagde han. Det udelukker jo ikke, at vi, hans
nærmeste, hele tiden tænker på ham. Og for mig er det altså ordet vare
tægt, det samler sig i. Når han fik så meget betroet var det, fordi han
havde evner udover jævnmål. Men vel også fordi man vidste, at det, der
blev givet ham at tage vare på, givet i hans varetægt, det blev passet. For
sømmelse endsige uforberedthed kan jeg ikke forestille mig ham grebet i.
Og når jeg nu tænker på dem, der bag hans måske noget tilknappede
væsen har mødt hans hjertes varme, så er det igen ordet varetægt, der mel
der sig. Han var ikke distanceblænder, til gengæld kunne han tåle at blive
set på nært hold. Overfor os to søskende har han været vor kære og beun
drede storebror. Og vogter for hustru og børn, mest naturligvis for dem.
En af grundene til, at han overkom så meget, var vel netop, at han havde
et sådant hjem. De var i hans tanker, som han er og altid vil være i deres.
Nu gled så også han fra os. Han er revet fra os, forsvinder bagud, vi
er her endnu. Og vi vender os og hvisker et: Tak. Et Gud velsigne dig og
bevare dig. Han tage dig i sin varetægt.
Gunnar Monrad
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Far levede et rigt liv
Adjunkt Hans Henrik Monrad, ældste søn, fortæller om mennesket, fami
liefaderen og skolemanden f. H. Monrad:

Sidste gang jeg var sammen med far var i anledning af det elevmøde, der
var hans officielle farvel til skolen. Fredagen efter blev han dræbt.
Alle vi søskende var hjemme den week-end. Uden at det egentlig var
blevet nævnt, var vi klare over, at far og mor ville være glade for at have
familien om sig ved den lejlighed. Og der er for mig noget rigtigt i, at
min sidste erindring om ham er i forbindelse med skolen, ja, i hele min
erindring om far er familiefaderen og skolemanden sådan knyttet sammen,
at de ikke kan skilles.
Far var selv vokset op på en kostskole og vidste, hvad det indebar for
familielivet, både af positive og negative ting. Men skønt vi, blandt andet
på grund af boligforholdene, levede langt tættere på eleverne end han gjor
de i sin barndom, står det ikke for mig som nogen konflikt, snarere tvært
imod. Det var hyggeligt, når man var kommet i seng på 1. sal, at ligge
og lytte til lydene, døre, der gik et eller andet sted, stemmer, trin op ad
trappen. Vi var mange i det store hus, det var næsten som een stor familie.
Om morgenen var der jo travlhed, dagen startede tidligt og far skulle
ned til morgenmad med eleverne. Første tidspunkt på dagen man egent
lig så ham var til morgensang efter første time, hvor vi børn sammen med
pigerne fra køkkenet gerne gik ind og sang med. Næste tidspunkt var efter
skoletid. Jeg plejede at liste ind på kontoret, som også var vores stue, og
sidde lige så stille i en stol og læse, medens far lå på sofaen og sov til
middag, hvis han ikke blev forstyrret af telefonen. Han kunne klare sig
med 10 minutter før kontortiden. Som regel fik jeg lov til at blive sid
dende også i kontortiden.
Så var der måltiderne. For dog at have lidt privat familieliv spiste vi
sammen med mor for os selv. Far var jo nødt til at spise med eleverne,
men det hændte da, hvis de blev færdige med aftensmad før vi, at han
kom ind og »lige skulle have sig en mad med«. Det var mor, der sørgede
for at vi kom i seng, men som regel kom far op og sang aftensang.
Skønt vi således så mindre til vores far end andre børn, ihvertfald havde
mindre familieliv, så står det ikke for mig som noget savn. Han var der.
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Som en fast baggrund, udstrålende en eller anden tryghed, selvom man
ikke direkte var ham nær.
Denne mangel på normalt familieliv var langt sværere for mor. Og for
di far vidste det, vel også for ham. Det opdagede man, da man blev gam
mel nok til at tale voksent med ham. Da opdagede man, hvor megen usik
kerhed og tvivl og bekymring, der lå bag denne tilsyneladende styrke.
Det var ikke alene de daglige problemer, der er forbundet med at drive
en skole som den i Høng, problemer med eleverne, med at skaffe lærere
osv. De fyldte selvfølgelig hverdagen, men det gik, og det gik i årenes løb
fremad. Men to problemer har nok stået for ham som de største. Det ene
var, om han ved i de senere år at engagere sig stadig stærkere i det poli
tiske liv svigtede skolen. I en tale ved studenterafslutningen i sommer søgte
han at sige noget om det.
Det andet væsentlige problem var familielivet. Var der i alt det, der lyk
kedes for ham udadtil, betalt for meget derhjemme, først og fremmest af
mor? Det spørgsmål dukkede op i fortrolige samtaler.
Jeg tror, de sidste år i den henseende bragte en afklaring. Han var aktiv
og udadvendt, meget engageret i samfundets problemer og perspektiver,
samtidig med, ja, på samme tid som han glædede sig over at have familien
samlet om sig i ferier eller week-ender, børn, svigerbørn og børnebørn.
Det blev således gennem årene mere klart for én, at det, der i ens barn
dom stod som styrke og tryghed, ikke beroede på nogen overlegenhed eller
selvsikkerhed, men at det var en styrke han henlede.
Han hentede den i sin slægtsfølelse og hos sine venner, i samtaler med
dem eller bare i bevidstheden om dem. Og han hentede den i sin familie,
først og fremmest hos mor. Han vidste hvor meget han skyldte hende og
hun vidste, at han vidste det.
Men til syvende og sidst hentede han den ovenfra. I en meget personlig
tale ved sin 6O-årsdag for fire år siden citerede han et vers af Kingo, som
for ham udtrykte både usikkerheden og trygheden:
O Jesus, gid jeg kunne,
Som jeg så gerne vil,
Dig ære nogenlunde,
Hjælp du mig selv dertil!

Hans død var brat, og vores sorg er stærk, men ikke tragisk. Far levede
et rigt liv.
Huns Henrik Monrad
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Fire ledere af
Høng-kursuset
Kontorchef Ivar Munk, søn af forstander Munk, student fra Hong i 1924,
medlem af Høng-Samfundets bestyrelse samt af årsskriftets redaktion, skri
ver:

Jørgen Herman Monrads død har gjort et sådant indtryk på os alle, at vi
føler trang til at give udtryk for vores taknemmelighed over Monrads vir
ke ved at lade årsskriftet fremtræde som et mindeskrift. Når minderne
fremdrages kan der også være grund til at kaste nogle glimt over den sam
menhæng, Jørgen Herman Monrad gik ind i, da han som en frisk 29-årig
adjunkt overtog posten som leder af Høng Studenterkursus.
Som Monrad er kursuset et ægte barn af den danske folkehøjskole. Me
get af skolevirksomheden i Høng har sin rod i Anders Jørgensens højskole.
Anders Jørgensen husker jeg som den milde gamle mand, der efter et ene
stående dagværk nød sit otium i Høng i fred med sig selv og andre. Hans
næstældste søn, cand, theol, og mag. Johannes Jørgensen, havde på højsko
lens grund oprettet realskole og præliminærkursus, hvortil han i 1913 føje
de et gymnasiekursus. Skolerne havde til huse i to store, røde bygninger
ved dammen, der i den lokale sprogbrug blev kaldt »parken«. Fra min
barndom husker jeg, hvilket mylder af skoleelever i alle aldre og lærere,
der færdedes inden for det ret begrænsede område. De kom fra hele lan
det, inclusive Færøerne, og der var særprægede skikkelser imellem. Det var
det gode ved Høng, at man kunne være sig selv og udfolde sit særpræg,
forudsat at man ikke generede andre med det. Men, hvad var meningen
med at samle al denne forberedelse til lærdom i de vestsjællandske udmar
ker? Hvad ville man med disse privatskoler? Hvad stod egentlig dette stu
denterkursus for?
Det er nok karakteristisk for alle de skoler, Grundtvig har inspireret til,
at formålsparagrafferne ikke er særlig fremtrædende. Der er mindst mulig
programmering og i hvert fald slet ingen indoktrinering for at berøre et
aktuelt emne. Grundtvig havde så stor respekt for livet, at han intet ønske
nærede om at omskabe andre. Derimod håbede han på, at eleverne på
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den af ham påtænkte højskole kunne få deres naturlige anlæg udviklede.
Grundtvig siger selv: »Det går med alt levende menneskeligt som med os,
der må fødes først, før man véd, hvilken hue, der vil passe til vort ho
ved«. Det er vanskeligt at definere liv, der leves, med prosaiske ord. Poe
sien må tages til hjælp, og det har højskolefolk, der blev spurgt om, hvad
de ville, gjort ved at henvise til Grundtvigs digt til sine børn:

»Et jævnt og muntert, virksomt liv pa jord
som det, jeg ville ej med kongers bytte,
opklaret gang i ædle fædres spor,
med lige værdighed i borg og hytte,
med øjet, som det skabtes, himmelvendt
lysvagent for alt stort og skønt herneden,
men med de dybe længsler og velbekendt,
kun fyldestgjort af glans fra evigheden . . .«
Dette vers har de forskellige ledere på kurset haft for øje i deres ger
ning og hjemliv.
Johannes Jørgensen udtalte lidt om, hvad han ville med det nye gymnasiekursus. Han mente, at de unge på et sådant landligt kursus havde bedre
muligheder end i København for at bevare den værdifulde tilknytning til
livet og de omgivelser, de var født og opvokset under. Han mente, at den
form for samlivet med de unge, som højskolen havde lært os, bød på de
bedste betingelser og lod sig godt forene med et alvorligt studium, også
med eksamen for øje. Det gjaldt da om at kunne byde de unge en under
visning, der fuldtud kunne stå på højde med den, der kunne bydes i Kø
benhavn. Johannes Jørgensen var særdeles vel rustet til at tage denne op
gave op. Han ejede udpræget sproglig begavelse og videnskabelige anlæg.
Jeg husker ham som et stilfærdigt, fint menneske, venlig og lidt indadvendt
koncentreret om sin skolevirksomhed. Skønt jeg aldrig har hørt om drasti
ske forholdsregler stod der en ejendommelig respekt om Johannes Jørgen
sen, og han var meget afholdt af sine elever. Ved sin side havde han hu
struen Marie, der var livsglad og udadvendt og med stor dygtighed tog sig
af de mange praktiske gøremål, der knytter sig til en stor skolehusholdning.
Forstanderparret åbnede deres hjem for kosteleverne, og det er mit ind
tryk, at dets kristelige og folkelige indstilling havde stor betydning for man
ge elever. Johannes Jørgensens ledertid blev kun fem år, idet han i 1918
afgik ved døden på grund af eftervirkninger af den spanske syge.
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Efter en midlertidig ordning blev Johannes Jørgensens yngste søn, cand.
mag. i matematik og fysik Ejlif Jørgensen, i 1922 leder af gymnasiet. Inden
den tid var der i 1920 sket den udvikling, at en kreds af byens borgere
havde dannet et interessentskab, der købte Høng Afholdshotel, som blev
omdannet til kostafdeling for gymnasiet og forstanderbolig. I de første ål
foregik undervisningen stadig i realskolens røde bygning, men senere blev
der indrettet klasselokaler ved at inddrage afholdshotellets sal. Sjældent
har der vel været taget fat på et skolearbejde med en sådan energi og al
sidighed, som Ejlif Jørgensen lagde for dagen.
Foruden i matematik og fysik underviste Ejlif Jørgensen det første ål
også i historie. Lige så var han levende interesseret i litteratur og holdt en
hel række foredrags- og oplæsningsaftener, hvor han for eleverne og byens
folk gennemgik Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Pontoppi
dan. Som en overraskelse for os gymnasiaster fik Ejlif Jørgensen arrangeret,
at selve digteren Hans Hartvig Seedorff kom til Høng for at læse op af
sine digte. Det var vel nok et festblus, der blev tændt! Det kunne også
hænde, at Ejlif, som vi indbyrdes kaldte ham, havde fundet nogle guld
korn i en bog eller et tidsskrift. Så kunne der undtagelsesvis blive dispen
seret fra en matematiktime, og vi samledes om de lange kaffeborde, hvor
der tilmed blev budt wienerbrød og cerutter om. Hvor vi frydede os over
disse menneskelige oaser. Der kunne nævnes adskillige andre eksempler på
Ejlif Jørgensens generøsitet. Som sine to brødre var Ejlif Jørgensen musi
kalsk, og det kom i høj grad eleverne til gode. Endelig var Ejlif Jørgensen
interesseret i gymnastik og idræt og havde de bedste betingelser for at
komme i kontakt med moderne ungdom. I 1928 blev Ejlif Jørgensen lek
tor i Herning og blev som naturligt var meget afholdt også af eleverne ved
den vestjyske gymnasieskole.
Den næste leder af kurset blev min far, cand. mag. Einar Munk. Han var
kommet til Høng i 1914 for sammen med Anders Jørgensens ældste søn
Tormod Jørgensen at lede den udvidede højskole, der ophørte ved højsko
lens overgang til husmandsskole i 1925. Far havde allerede fra 1914 været
lærer ved gymnasiet, navnlig i dansk. Det var en ejendommelig oplevelse
for mig, da jeg i 1921 kom i gymnasiet, at opdage, i hvor høj grad fars
gennemgang af det danske sprog og af dansk digtning fængslede eleverne.
Årsagen var nok den, at far, i sin undervisning aldrig slap forbindelsen
med den levende rod til det liv og den verden, læreren skulle hjælpe til
at klare for eleverne, og den levende rod er selve det jævne og dagligdags
menneskeliv, som ganske usminket trænger sig på hos os alle sammen. Far
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Monrads bare ud for den gamle hovedindgang

elskede at undervise og kunne mod sommerferiens slutning lige frem læn
ges efter at tage fat igen. Hans sans for humor og medmenneskeligt sam
vær har flere gamle elever fortalt morsomme eksempler på. I fars tid blev
der foretaget en tilbygning til gymnasiet med en ny spisesal, og han satte
meget ind på at bedre kursuselevernes vilkår. Det havde været et handicap
for Høng-gymnasiasterne, at de i sommerens fejreste tid skulle rejse til Kø
benhavn for under helt uvante omgivelser at lade sig eksaminere til stu
dentereksamen. Efter et meget stort forarbejde fik far ført igennem, at eksa
minationen skulle foregå i Høng, hvortil censorerne så måtte rejse.
Far havde det lige som Johannes Jørgensen, at han i mange praktiske
spørgsmål først måtte tale med sin kone, Ingeborg Munk, før han kunne
give svar. Således var det mor, der havde alle mellemværender med de
flinke værter i Høng, der lejede værelser ud til gymnasiasterne. Mor var
rigtig i sit es som værtinde på en skole med kostelever og åbnede gladelig
sin dagligstue søndag aften og ved festlige lejligheder. Det kunne hænde,
at far læste op, eller at mor satte en fællesleg i gang. Ved fars død i 1938
kom gymnasiet og familien i en vanskelig situation. Der blev truffet en
midlertidig ordning, men der syntes ingen anden udvej åben for, at gym
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nasiet kunne føres videre med sit oprindelige særpræg, end at mor købte
skolen. Det var jo et meget risikabelt forehavende for en enke uden pen
sion, og mors køb fremkaldte sine steder, blandt andet hos den daværende
undervisningsinspektør for gymnasieskolerne, en vis uvilje. Vanskeligheder
frembød sig for at finde en egnet leder, der både opfyldte de formelle og
de reelle betingelser for at overtage posten. Da indtraf der det gunstige,
at vi kom i forbindelse med den unge adjunkt ved gymnasieskolen i Hel
singør, Jørgen Herman Monrad. Da jeg talte med undervisningsinspektøren
var det en glædelig oplevelse at høre, at Monrad trods sine unge år i en
hver henseende måtte anses at opfylde de faglige og pædagogiske forudsæt
ninger for at lede et studenterkursus. Ja han var faktisk førsteklasses. Og
Monrads baggrund som opvokset på Ryslinge Højskole og siden lærer ved
Rødding Højskole borgede for, at han netop var den rette til at lede et
kursus med det særpræg, der var Høngs. Ikke længe efter købte Monrad
skolen og i 1961 blev den en sej vejende institution, hvilket i høj grad er
en betryggelse og rydder en del af de vanskeligheder af vejen, der fore
kommer ved rektorskifter.
Opfyldte Monrad således alle de krav, der med føje kunne stilles til en
rektor for et studenterkursus, skulle tiden efter overtagelsen af lederskabet
i 1939 tydeligt vise, at han var i stand til at klare også mere end det. De
vanskeligheder, der fulgte med verdenskrigen og den enorme udvikling in
den for skole- og uddannelsesområdet måtte nødvendigvis stille øgede krav
til rektor. Monrads usædvanlige organisationstalent og forretningssans gjor
de ham egnet til at tage de mest komplicerede opgaver op. Monrad ud
førte et ihærdigt arbejde for at forbedre studenterkursernes vilkår og løste
de vanskeligste opgaver med på skolens noget indeklemte areal at få for
nuftige byggeplaner ført ud i livet. I alt hvad angik skolelovgivning, til
skudsordninger og lignende blev Monrad en ekspert af klasse. Det kom
også de andre kurser til gode.
Under Monrads rektortid skete der en betydelig stigning i elevtallet, hvil
ket nok gjorde det muligt at kunne give også lærere i de mere specielle fag
fuldt timetal, og det havde netop været den store vanskelighed under de
tidligere ledere. Men de mange elever gjorde også forholdene mindre over
skuelige end før og gjorde måske nok samlivet mellem lærere og elever no
get mindre snævert end før. Gamle elever synes måske nok ikke omgivelscerne trods store forbedringer virker så hyggelige som i gamle dage. Men
her må man erindre, at tiden med stadig stigende prisniveau og andre vi
derværdigheder er blevet en helt anden.
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Når man, ser på, hvad der i Jørgen Herman og Anne Therese Monrads
tid har været af møder, arrangementer, amatørteater og udflugter kan man
forstå, at kursusets særpræg er bevaret og udbygget. Jeg har som tilhører
ved nogle af Monrads foredrag beundret den evne, han havde til at leven
degøre et emne af historisk eller almenmenneskelig art. Foredragene bar
både præg af den velunderbyggede akademiske argumentation og højskole
mandens livlige fremstillingsform. Lige så har jeg glædet mig over Mon
rads artikler i årsskriftet, hvor han har taget de aktuelle og centrale emner
i tiden op til debat på en forbilledlig måde. Monrad var en udmærket hi
storiker, der høstede megen anerkendelse for den del af »Venstre i 100
år«, der var hans værk. Man kan nok forstå han har været en inspirerende
lærer i historie og oldtidskundskab. Den udviklingsprægede og bevægede
tid, hvor Monrad var rektor, har også stillet store krav til hustruen Anne
Therese Monrad. For der har altid været to på posten som leder af Høng
Studenterkursus. Hustruens arbejde ligger vel ikke så åbenlyst for dagen,
men det rummer en masse betydningsfulde enkeltheder for skolevirksomhe
dens liv, som ikke må undervurderes. Og fru Monrad har vundet mange
venner ved den venlighed og imødekommenhed man altid har mødt, når
fru Monrad havde med sagen at gøre.
Ved et tilbageblik på de godt 60 år, kursuset har eksisteret, må man kon
statere, at lederne har haft så store kvalifikationer, at hver af dem ville
have været en pryd for hvilken som helst af de offentlige gymnasieskoler
her i landet. Men de foretrak altså det meget brydsomme arbejde på et pri
vat kursus med kostelever, hvilket betød en væsentlig beskæring af deres
privatliv, og det skønt de alle sammen satte stor pris på privatlivet. Denne
arbejdsbyrde med åbning af hjemmet for eleverne har hustruerne båret de
res betydelige del af. Den ånd, skolen var skabt i, er trofast ført videre,
og slet ikke på nogen iøjnefaldende måde. Højskolesangbogen med dens
poesi og udsyn er blevet slidt. Dagen begyndte med morgensang. Det lå dog
de forskellige ledere fjernt at slå på tromme for sligt. En udtalelse fra en
tidligere undervisningsinspektør vidner om, at det hele har formet sig stil
færdigt og sagligt. Han sagde nemlig, at han aldrig havde lagt mærke til
noget særpræg ved kursuset. Det ville heller ikke have været i overens
stemmelse med Grundtvigs skoletanker, om man ved påklædning, demon
strativ adfærd eller ved andet skaberi havde søgt at skille sig fra det øvrige
folk. Men at særpræget er der, nærer jeg ikke ringeste tvivl om. Ikke sjæl
dent har jeg hørt tidligere elever fra vores iøvrigt ofte udmærkede gymna
sieskoler fortælle erindringer, der ikke adskilte sig væsentligt fra Hans
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Scherfigs berømte »Det forsømte forår«. På en af hovedstadsområdets
gymnasieskoler kunne man hvert år skumme fløden af de mest læsebegavede børn. Man kunne altid få højt kvalificerede lærere. Det hele funge
rede nok, men der var ingen glæde i det, for der manglede det udefiner
bare fællesskab, der skulle knytte rektor, lærere og børn sammen og gøre
skolelivet til en fest. Ved den årlige dimissionsfest traf jeg nogle af læ
rerne ude i gården, mens rektor talte til de nybagte studenter. »Vi kunne
ærlig talt ikke holde det ud,« sagde den ene, og deri havde han ret. Her
kunne man konstatere, at denne skole manglede ånd og særpræg og deraf
slutte, at ånd og særpræg virkelig andetsteds kan være realiteter. Det tror
jeg også tidligere elever fra Høng Studenterkursus har erfaret. Studenter
jubilæerne i Høng viser, at de gamle studenter har lyst til at træffe hin
anden, og at de har noget at samles om. På grund af min langvarige til
knytning til kursuset har jeg i årenes løb talt med ikke så få gamle Høngelever fra et stort antal årgange. Men ikke i et eneste tilfælde har jeg
truffet nogen, der har røbet den ringeste følelse af bitterhed mod Høngdagene. Og det skønt jeg også har talt med elever, der var vejet og fundet
for lette, eller direkte var bortvist på grund af for ringe tilpasning. Disse
vidnesbyrd lægger jeg megen vægt på, da værdien af kursusets indsats dog
til syvende og sidst beror på, om eleverne har fået noget ud af det og i
Høng har fundet det rette klima for deres uddannelse og menneskelige ud
vikling.
Må jeg slutte med at ønske den nye rektor Esman Eriksen, der efter i
mange år som lærer at have gjort sig fortrolig med skolelivet, nu har over
taget lederposten. Lykke til!
Ivar Munk
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35 år
Undertegnede er blevet opfordret til at skrive om Monrad og Hong Studen
terkursus i tiden 1939-74 på baggrund af, at jeg fra august 1941 har været
medarbejder ved skolen.
Esman Eriksen.
Jo mere jeg har forberedt mig til denne opgave, desto tydeligere står det
mig klart, hvor vanskelig den er, når det, der skrives på den ene side ikke
skal være alt for overfladisk og på den anden side skal have et rimeligt
omfang uden at sprænge alle rammer. Der er, tror jeg, stof til artikler og
så i de kommende årsskrifter.
Jørgen Herman Monrad og Anne Therese Monrad kom til Høng i som
meren 1939. Begyndelsen var vanskelig. På grund af forskellige indre mod
sætninger var Høng Studenterkursus’ lærerstab kort tid før blevet delt i to
lejre. Den ene halvdel drog til Nyborg og startede et kursus dér, det senere
Nyborg Gymnasium. Den anden halvdel blev tilbage og sammen med Mon
rad og et par nyansatte lærere skulle Høng Studenterkursus nu føres videre.

Monrad ved sit arbejdsbord i 1953
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J. H. Monrad og Hans Henrik M. har
hentet post. 1940 eller 1939

1 efteråret 1939 kom krigen og Monrad blev indkaldt til sikringsstyrken i
nogle måneder; enhver kan forstå, hvilke krav det stillede til den unge fru
Monrad, der jo stod for kostskolen; men disse og mange andre vanskelig
heder som følge af krigen blev overvundet.
J. H. Monrads sigte med skolen var klar. Det skulle ikke være en »sort
skole«. Såvidt eksamenskravene tillod det, skulle skolen minde om en høj
skole. Alle ugifte lærere spiste på skolen sammen med eleverne. Det ugent
lige lærermøde startede med spisning hos forstanderparret. Efter middagen
drøftedes så skolens små og store problemer, hvorefter man ofte gik i bio
grafen. Hvis lærermødet trak lidt ud, ringede Monrad, at vi var forsin
kede forevisningen begyndte først, når vi kom, - jo, det var tider!
Også for eleverne stod forstanderens den gang trange bolig åben; der
var ikke meget privatliv. Det var meget betegnende, at en svensk rejselek
tor, som i 1946 skrev om sit indtryk af Høng Studenterkursus, stærkest
fremhævede fornemmelsen af, at elever og lærere udgjorde een stor fami
lie, »där alla sammansvetsats till ett gemensamt arbeta för ett gemensamt
mål«.

Til det »højskoleagtige« må også nævnes, at i alle årene op til 1963 be
gyndte translokationen med fælles middag for lærerne, studenterne og de
res forældre, så mange, som kunne komme. Man må huske på, at lige op
til 60'erne var ca. to tredjedele af eleverne fra Jylland. I 1963 var der ialt
150 til denne middag. Fra 1964 måtte vi af pladshensyn gå over til en »let
bespisning« i rektorhaven efter translokationen. Efter den sidste skoleud
videlse foregår serveringen nu i klasseværelserne; så er man mere uafhæn
gige af vejret.
Monrads historiske og politiske interesse fik elever og lærere udbytte af
blandt andet ved »nytårsmodtagelserne«. I krigens tid og op i 50’erne sam
ledes vi alle om aftenen før første skoledag i det nye år, hvor Monrad gav
en oversigt over de vigtigste politiske begivenheder i det svundne år. Han
var en eminent foredragsholder; han kunne sætte tingene i perspektiv. Se
nere, da trafikforholdene bedredes, så eleverne først ankom sent om afte
nen eller tidligt om morgenen den første skoledag, henlagdes foredraget til
om formiddagen. Dette og andre foredrag var ct led i Monrads bestræbel
ser på at give kursusopholdet et indhold, der lå ud over det rent undervis
ningsmæssige.
Sagen var jo den, at i 1939 og endnu i mange år, var studenterkurserne
ikke særligt agtede indenfor blandt andet gymnasiekredse, hvor man anså
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studenterkurserne for »terpeanstalter«, og »business«. Først med skolelo
ven af 1963 blev studenterkurserne anerkendt som - ikke blot et nødven
digt supplement — men som en integreret del af den danske gymnasieskole.
Udviklingen, men ikke mindst Monrads utrættelige indsats og personlighed
var årsagen hertil; men det tog 25 år. Tilliden, som skulle skabes til stu
denterkursus, underbyggedes ved, at Monrad lige fra begyndelsen lønnede
lærerne som ved de offentlige skoler. Det har ikke været let, for indtil mid
ten af fyrrerne var statstilskuddet 427 kr. årligt pr. student (ikke pr. elev).
Monrads fremragende evner som administrator kom her som senere rigtigt
til udfoldelse.
Men kursernes vanskeligheder var ikke bare økonomiske, de var også
eksamensmæssige, på grund af at det stof, der skulle opgives til eksamen
dengang var betydelig større end gymnasieelevernes, helt op til 50 procent
større. Monrad var den ene kursusrepræsentant i en pensumnedskærings
kommission, der opnåede betydelige forbedringer for kurserne; forbedrin
ger, der støttedes af Gymnasieskolernes Lærerforening. Monrad nærmede
sig sit mål, for bedre arbejdsvilkår, økonomisk og fagligt, skulle give tid
til rigere menneskelig udvikling. Ved dimissionen i 1949 udtalte Monrad:
»Ordet student betyder at være søgende, stræbende, men det gælder om at
stræbe efter et mål. Planløse bevægelser er kun et spild af kræfter, man
må have idealer at stræbe efter. Indirekte har vi på skolen søgt at give
jer dette, blandt andet gennem sangbøgerne. Morgen- og aftensangene om
Danmark og ungdommen peger på kristendom, fædreland og forholdet mel
lem mennesker. Der er i den danske sangskat i poetisk form fremhævet
grundværdier, slægterne har kunnet leve på«.
Morgensangen tillagde Monrad stor betydning. I de første år foregik
den ved første times begyndelse, hvor alle lærere og elever, køkkenperso
nale, hele familien Monrad, inclusive børnene deltog. Jeg husker især den
næstældste søn, der som to-årig sad i den kendte høje klapstol. Han var
meget lyshåret, nærmest hvidhåret, og fik derfor tilnavnet »biskop«. In
doktrinering, vil nogle sige, nej - fællesskabsfølelsen var hensigten og må
let. Ved denne daglige samling fremmedes følelsen af, at vi stod i et fæl
les arbejde for et fælles mål.
I slutningen af 50’erne og i begyndelsen af 60'erne, hvor elevtallet steg
stærkt, »de store årgange«, begyndte det at knibe med elevernes og en del
af lærernes deltagelse i morgensangen. Herom skriver Monrad i årsskriftet
fra 1965: »Morgensangen har i mange år haft sin egen form, bestemt af
skolens forbindelse med højskolen. I de sidste år har elevernes almindelige
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indstilling til morgensang udviklet sig derhen, at et væsentligt større antal
ikke fulgte morgensangen. Denne udvikling gav anledning til adskellige
drøftelser blandt eleverne i et nedsat udvalg og blandt lærerne«. Efter en
redegørelse for den nyordning, der fandt sted, efter hvilken både lærere
og elever skulle give bidrag og vælge sange (salmer), skrev Monrad:
»For den, der i snart mange år har haft og følt ansvaret for ikke mindst
denne side af skolens liv, er der i denne udvikling, der på de indre linier
er fulgt op af en stramning af også andre forhold, nok noget en lille smule
vemodigt. Der er hermed ved at gå skred i noget, der har været med til at
give skolen dens særpræg og i den skolepolitiske situation været noget af
dens leveberettigelse som privat skole. Forudsætningen for den private sko
les fortsatte opretholdelse er nemlig dens særpræg. Og meget stærke kræf
ter både politiske og skoleorganisatoriske er i disse år ude efter den private
skole. Efter disses opfattelser kan den private skole venligst få lov til at leve
videre, vel at mærke, hvis den er noget for sig selv. Og samtidig formind
sker den almindelige skoleudvikling mulighederne i praksis for skoler med
særpræg. Ved siden af det lidt vemodige måtte man imidlertid efter over
vejelse nøgternt erkende, at det gamle præg ikke længere lader sig opret
holde over for ønsker fra et flertal af elever og lærere om noget andet.
Opgaven for os alle bliver nu i fællesskab at arbejde på at få skabt noget,
der har værdi også i det lange løb, som vil karakterisere skolen og gøre den
berettiget til at leve videre som privat. Alternativet er en offentlig skole
med dens naturligt nok neutrale præg.«
J. H. Monrad var en god arbejdsgiver, altid loyal og hjælpsom overfor
sine medarbejdere. Han viste os tillid, så vi selvstændigt kunne forme vores
undervisning. Og han forstod at lytte, når andre fremførte deres synspunk
ter, og når han så løsningen på det skitserede problem, kom der et særligt
glimt i øjet. Min kone, som ofte har deltaget i drøftelser, kunne af og til
sige, når vi kom hjem: »Så du glimtet i Monrads øjne, da det og det blev
sagt? Nu bliver sagen hurtigt ordnet«.
Uden at forklejne de mange gode medarbejdere, som skolen har haft i
tidens løb, så kan man roligt sige, at lige til de seneste år var der i nogen
grad tale om et »one man show«. Det var Monrad, der optog eleverne,
modtog dem og indkvarterede og informerede dem. Der var ingen tvivl
om, at det var hans skole, man var kommet til. Det var også ham og fru
Monrad, der tog langt det meste slæb med samtaler med elever, der havde
problemer.
Da lærerråd og elevråd i begyndelsen af 60'erne blev etableret og efter-
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hånden gennem direktoratets bestemmelser fik visse beføjelser, begyndte
en ny tid, hvis mål var og er demokrati på skolen. Herom skrev Monrad
i 1965:
»Et andet område, hvor fremtiden også vil blive spændende, er hele
spørgsmålet om den indflydelse, læreråd og et kommende elevråd vil få,
altså den praktiske form for demokrati i skolen. Den oplyste enevældes tid
er uden nogen tvivl forbi i skolen som i det politiske liv. Og et aristokra
tisk styre gennem et dominerende lærerråd, sådan som lærerorganisationer
ne, såvidt man kan mærke, ønsker det, bliver åbenbart en meget kort over
gangsform. Tiden ser ud til at ride så hurtigt, at demokratiet sejrer, før
aristokratiet får sig etableret. Og det er også nok det rigtige og nødvendige.
Formerne derfor må da findes ved et samarbejde mellem alle de implice
rede parter. Måtte god vilje og ansvarsfølelse præge fremtiden.«
Specielt om elevrådets stilling på skolen, skal det fremhæves, at det me
get tidligt - og tidligere end de fleste andre steder - fik stor indflydelse
på de beslutninger, der blev truffet på mange områder. Monrad viste sig
her, som i sit politiske virke, som sand demokrat. Men een ting krævede
han ubønhørligt: Ville man have indflydelse, måtte man også tage ansvar.
Da skolen fik HF i 1969 kom ungdomsoprøret til Høng. Årsskriftet fra
1969 er stærkt præget af de modsætninger, der kom til udtryk, ja, som
næsten slog gnister! På baggrund af det lige ovenfor nævnte, var modsæt
ningerne stort set meningsløse, og ebbede da også snart ud.
Monrads dimissionstale havde iøvrigt som tema: »Ungdomsoprøret«!
Han begyndte med: »Ungdomsoprøret hænger os langt ud af halsen - og
dog stikker vi i det til langt op på halsen«. Senere hedder det: »Vi ældre
og forældre skal ikke lade os forskrække, fordi generationssynspunkterne
skifter så hurtigt i vor tid. Vi må prøve at lytte til det nye, men, som vor
ret, vurdere det på grundlag af vore erfaringer. Også vi hører med i ver
den«, og han sluttede således: »Gid dagligdagen — alle tings prøve - må
lære os at finde ud af det. Vi skal ikke blot leve selv, men med hinan
den, for »jord er jord« - måske så også en og anden finder ud af, at
»Gud er Gud« - at det også er en virkelighed!«
Jeg har hidtil holdt mig til de nære ting, men Monrads virksomhed rakte
jo langt videre. Allerede i 1946 var han kursusledernes talsmand ved for
handlingerne med undervisningsministeriet om ændringer i studenterkurser
nes økonomiske og andre forhold. Han var formand for kursuslederforeningen (fra 1961 studenterkursernes rektorforening) lige til 1967, hvor
de fire rektorforeninger blev slået sammen til een, i hvis bestyrelse han sad,
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indtil han blev amtsborgmester. Optagelsen i rektorforeningen var for Mon
rad det ydre tegn på, at over 25 års utrætteligt arbejde var lykkedes, nem
lig at få studenterkurserne og herunder også de private kurser anerkendt på
lige fod med gymnasierne. Vejen havde været lang, ikke blot i tid. Efter
krigsperioden stillede stigende krav til den gymnasiale undervisning med
hensyn til undervisningsmidler og undervisningslokaler. Monrads indsats,
for at Hong Studenterkursus, men også de andre private kurser kunne stå
mål med den offentlige skole, var formidabel. Når hans bestræbelser lyk
kedes, tror jeg inderst inde, at det hang sammen med, at alle offentlige
myndigheder havde den dybeste tillid til hans redelighed. Her blev intet
stukket under stolen!
Det er Monrad vi kan takke for, at skolen i dag står så godt rustet som
den gør med hensyn til gode undervisningslokaler. Skolens bygningshisto
rie kunne fylde en hel bog, men den skal ikke skrives nu.
Høng Studenterkursus er det eneste studenterkursus, der har fået HFkursus. Det har også noget at gøre med tilliden til Monrad som skoleleder,
men lektor Georg Hansens indsats i denne sag må heller ikke glemmes.
Det er imidlertid ikke bare de private studenterkurser, der har mistet en
talsmand, men alle private skoleformer, for han kendte dem alle. Herom
vidner følgende fra årsskriftet i 1967: »Alle landets forskellige private sko
leformer er mere eller mindre i samme situation. De har da på baggrund
af forhandlinger med undervisningsministeriet fundet hinanden i et såkaldt
samtaleudvalg, der omfatter privatgymnasier og studenterkurser, realskoler
og friskoler, alle de forskellige seminarieformer og højskoler og landbrugs
skoler. De udgør tilsammen et tilskudsområde på en 400 millioner kr. Hver
skoleform har en mand med. For de private studenterkurser er det under
tegnede. Samtidig er der sket en sammenslutning af de private gymnasiers
og private studenterkursers bestyrelser. Rektorernes forening er jo som før
nævnt ophævet, og deres nye forening har ikke økonomiske opgaver, men
pædagogiske og særlige fælles rektoropgaver. Derfor er den nye forening en
sammenslutning af bestyrelserne. I dens ledelse er valgt formanden for
Høng Studenterkursus’ bestyrelse, redaktør Hans Bagge. I det praktiske ar
bejde hjælpes den af en ekspertgruppe, hvor undertegnede endnu engang
er med.«
Den 1. april 1970 blev Monrad valgt til amtsborgmester for det nye Vest
sjællands amt. Dermed sattes kronen på det betydelige værk, der begyndte
at tage fart, da Monrad i 1953 blev sognerådsformand for Finderup sogn,
hvilket han var i 13 år; senere blev han også amtsrådsmedlem. Hans ind27
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sats på disse områder er omtalt andet sted. Kun skal lige nævnes, at han var
primus motor i 1965/66 ved sammenlægningen af syv sogne til Høng kom
mune. Senere blev han formand for det udvalg, der forberedte sammenlæg
ningen af Holbæk og Sorø amter. Først da begyndte det at blive klart, at
nu nærmede tiden sig, hvor det blev nødvendigt for ham at vælge mellem
skolegerningen og det politiske arbejde.
Ved skoleafslutningen i år gjorde Monrad i en stærkt personlig tale rede
for, hvorfor han havde valgt, som han gjorde, og hvor vanskeligt det havde
været at vælge. Denne tale forelå i ufuldstændigt manuskript ved hans død.
Fru Monrad og Hans Bagge har søgt at genskabe den.
Høng Studenter- og HF-kursus skal nu arbejde videre uden den tryghed
det var at vide, at »Monrad er her«, selv om han er gået af som rektor.
Elevtal, lærerantal, ledelsesstruktur, rammerne, alt er i løbet af få år ble
vet anderledes, det kan aldrig blive som »den gang«.
Men selv om vilkårene for en skole som Høng Studenter- og HF-kursus
er afgørende forandret, tror jeg stadig på dens berettigelse.
Inden mødet i skolens bestyrelse i februar 1975 skal et udvalg bestående
af Hans Bagge, Mogens Hansen, Georg Hansen, undertegnede og - i ste
det for Monrad - biskop Hans Quist have udarbejdet et udkast til ændring
af vedtægterne for Høng Studenter- og HF-kursus. Dette arbejde har været
planlagt allerede nogen tid. Det centrale punkt bliver skolens formålspara
graf. Skolen skal arbejde for fremtiden, men må ikke glemme sine dybe
rødder i fortiden. Jeg mener det bliver vigtigt, at vi søger at bevare vort
særpræg, vi skylder skolen det, vi skylder Monrads minde det.
Esmann Eriksen
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Jørgen Herman Monrad —
set fra Høng, Slagelse
og Holstebro
Ved redaktør Hans Bagge, Holstebro

Det er vel naturligt, at skolens formand her i årsskriftet fremsætter nogle
mindeudtalelser om dens afdøde rektor, men det forstås og tilgives forhå
bentlig, at man aflægger »den officielle maske« og søger jævnt og ligetil
at give udtryk for lidt af det, man gennem 35 år har oplevet som ven af
huset.
Min kone og jeg er jævnaldrende med Anne Therese og Jørgen Herman
Monrad. Vi boede i Høng, da de den gang meget unge mennesker blev
ansat som forstanderpar på Høng Studenterkursus. Det viste sig hurtigt, at
vi havde mange fælles interesser. Et bekendtskab afløstes af et venskab.
Vi har i disse mange år deltaget i familiens glæder og sorger.
Jeg var den gang lokalredaktør i Høng for det daværende »Sorø Amts
tidende« og havde som følge af mit job hurtigt lejlighed til at stifte be
kendtskab med den ny forstander. Det første erindringsbillede, jeg har af,
hvordan han så ud, er Jørgen Herman i grå soldateruniform. Det må vel
have været kort efter krigens udbrud i 1939, han blev indkaldt, og altså
kort efter starten som skolens leder.
Heldigvis for skolen varede soldatertjenesten kun kort tid. Det ny for
standerpar kunne med ungdommens gå-på-mod give sig i kast med de man
ge vanskeligheder, som krigens rationeringer skabte for en kostskole.
Mit næste erindringsbillede er fra den sørgelige dag, den 9. april 1940,
da Danmark blev besat af den tyske værnemagt. Anne Therese og Jørgen
Herman var sammen med min kone og mig og andre gode venner inviteret
til fødselsdag hos den daværende forstander for Høng Husmandsskole, Siliam Bjerre. Det blev en dag, vi aldrig glemmer! Klart står i erindringen,
hvordan de forskellige deltagere i sammenkomsten reagerede på det, som
var sket. Jørgen Hermans reaktioner var typiske for ham. Det var den nøg
terne historikers analyse af, hvad der kunne tænkes at ville ske. Medens
nogle folk i Høng, efter hvad der blev fortalt, foretog sig de tåbeligste
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ting i panik, søgte Jørgen Herman at vurdere hændelsen på baggrund af
sit store kendskab til fortiden og til vor tids udenrigspolitik. Nok var han
og vi alle fyldt med ængstelse for fremtiden, men dog ikke uden håb. Det
rolige overblik fik et godt tilskud i forsamlingen, da Jørgen Hermans far,
daværende sognepræst i Kølstrup Jobs. Monrad, senere sluttede sig til sel
skabet og - på vej hjem fra København - kunne berette om det, han havde
set og oplevet. De mest overdrevne rygter kunne dementeres. Endnu en del
tager i selskabet formåede som Jørgen Herman at foretage en balanceret
vurdering.
Krigen og besættelsen førte mange praktiske og materielle vanskelighe
der med sig, og de kan vel undertiden have været meget besværlige på en
kostskole, fyldt med unge mennesker, som var i besiddelse af en god appe
tit. Anne Therese og Jørgen Herman havde naturligvis til tider store pro
blemer, men det kan jeg egentlig ikke huske, at de talte meget om. Mine
mest holdbare erindringer fra den tid handler om det nationale sammen
hold i byen og på egnen, som Jørgen Herman naturligt måtte få en frem
trædende plads i. Han blev meget benyttet som foredragsholder i forenin
ger, og selv var han en god »lytter« ved møder, når andre talte.
Typisk for ham var, at han ville vide besked. Under besættelsen var der
meget, som ikke kunne siges offentligt, mange oplysninger om tyskernes
gøren og laden, som måtte kommunikeres ved fortrolige møder. Som følge
af min bestilling havde jeg ofte lejlighed til at få oplysninger, som andre
ikke så let havde adgang til. Når Jørgen Herman vidste, at jeg havde væ
ret til orienteringsmøde i København eller andre steder, kom jeg i forhør!
Fra hjemmet på Høng Gymnasium - som der stod over indgangsdøren har min kone og jeg mange, gode minder om fester og sammenkomster i
forbindelse med barnedåb og fødselsdage og andre familiebegivenheder, lej
ligheder, hvor vi blev nært knyttet til familien og lærte at kende og sætte
pris på dens medlemmer.
I november 1944 flyttede vi til Slagelse, men forbindelsen med familien
Monrad i Høng blev ikke mindre livlig af den grund.
Ved krigens afslutning i 1945 blev der mulighed for igen at rejse ud,
og noget af det første, vi foretog os, var at stifte Høng-Samfundet for der
igennem at knytte forbindelsen med de gamle elever på skolen. Som gam
mel elev fra forstander Munks tid og med kendskab til efterfølgeren blev
jeg formand og var glad for derigennem at have mulighed for at bevare
forbindelsen med familien Monrad og med skolens lærerpersonale.
Det var vist Jørgen Herman, som fandt på, at Anne Therese, han selv,
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min kone og jeg hver sommer skulle tage på en »historisk ekskursion« til
dele af Danmark, senere udvidet til dele af det gamle rige: Holsten, Skåne,
Halland og Blekinge. Dansk Vestindien stod på vor ønskeseddel, men vi
nåede aldrig at besøge øerne sammen. Derimod var Anne Therese og Jør
gen Herman i fjor på en tur derover.
Vor første »ekskursion« var dog ingen succes. Vi havde besluttet at be
søge det sted i Mullerup Mose, hvor gamle lærer Mathiassen gjorde det be
kendte fund fra fortiden, og hvor der skulle stå en mindesten. Vi kørte ud
ad sognevejene omkring Høng, men ingen af os var så godt inde i den lo
kale geografi, at vi kunne finde stedet. Tilsidst så vi et vejskilt forude.
Hvad man der stod på det? Vi standsede bilen og kiggede ivrigt på skil
tet. Der stod såmænd: Høng 2 km!
Jørgen Hermans interesse for samfundsspørgsmål var medfødt, men op
rindelig havde han vist ikke tænkt sig selv at blive aktiv udøver. Jeg husker,
at da jeg i min egenskab af lokalt bestyrelsesmedlem i venstrevælgerfor
eningen forsøgte at tegne ham som medlem, var han noget tøvende. Han
var egentlig ikke interesseret i partipolitik, selv om hans sympati mest lå
hos partiet Venstre. Om det var mine ikke særlig store overtalelsesevner el
ler hans forståelse for, at en ansvarsbevidst borger må tage sin part af den
demokratiske pligt, véd jeg ikke. Han blev i hvert fald meldt ind.
Nogle år efter blev han opstillet som kandidat til Finderup sogneråd.
Det blev han medlem af i 1950, og dermed var hans kommunalpolitiske
løbebane begyndt, den, som skulle vare med så megen ære til hans bratte
død.
Som partipolitisk valgt blev Jørgen Herman aldrig den snævert tænken
de. Han så først og fremmest på samfundets vel, først Finderup sogns,
senere Holbæk og tilsidst Vestsjællands amts. Derfor kunne han samarbej
de med alle. Han gik ingen krogveje. Alle vidste, at når han sagde og
gjorde noget, var det ærligt ment.
I de travle år, som nu fulgte både for familien i Høng og for os i Sla
gelse, sås vi måske ikke så ofte, men vi havde dog næsten hver sommer
vor historiske udflugt sammen og nåede helt til Gotland, om hvis kirker
og andre historiske mindesmærker Jørgen Herman kunne fortælle os andre.
Vor sidste tur havde vi nu i sommer. Den gik til fælles venner i Väster
ås og til Kinnekulle og andre skønne steder i Västergötland. Og igen som
hidtil var Jørgen Herman vor vejviser og vejleder. Han ydede. Vi nød tu
ren og glædede os over at kunne efterspore vore forfædres handlinger.
For godt en halv snes år siden kom der en ny lov, som gjorde det mu-
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ligt for privatejede skoler at blive selvejende institutioner. Jørgen Herman
så gerne, at Høng Studenterkursus blev overdraget til en selvejende institu
tion - også af den grund, at den stigende elevtilgang nødvendiggjorde store
og kostbare udvidelser, som det ville være vanskeligt for en privat mand
at gennemføre.
Vi drøftede sagen grundigt igennem, og han mente, at jeg skulle ind
træde i bestyrelsen som - den gang - formand for Høng-Samfundet.
Jeg syntes, tanken var rigtig om skolens overgang til en selvejende in
stitution, for derved kunne dens fremtid lettere sikres, og derfor påtog jeg
mig gerne arbejdet - også for lettere at bevare forbindelsen med familien
Monrad.
Det kostede en del arbejde og hovedbrud at få udformet overgangen,
men det var ikke besværligt for os andre. Jørgen Herman tog sliddet på
sig, så det var en let sag at være medlem af den bestyrelse, som blev dan
net for institutionen. Vi var trygge ved, at han kendte det hele, og vi
kunne altid følge de forslag, han stillede.
I 1963 flyttede vi til Holstebro, men nu havde vi skolens bestyrelse som
det faste holdepunkt for vor fortsatte kontakt, og mange drøftelser om
Høng Studenter- og HF-kursus er blevet ført enten i rektorboligen i Høng
eller her i vor dagligstue. Snart fik Anne Therese og Jørgen Herman også
en anden forbindelse i Holstebro. Deres ældste søn, Hans Henrik, blev
efter at have taget eksamen som cand. mag. ansat som adjunkt ved Holste
bro Gymnasium.
Årene gik. Vi blev ældre, men selv om kilometrene imellem os blev fle
re, blev afstanden i meninger ikke forøget, og i alle de mange år har min
kone og jeg været glade for den forbindelse, som blev skabt i vor ungdom.
Ulykken den 20. september skulle så brat rive båndene over. Tiden læ
ger alle sår, siges det, men der er dem, som vil efterlade et ar. I hvert fald
har vi følt os så nært knyttet til Jørgen Herman Monrad og hans familie,
at vi aldrig vil glemme den forfærdelige dag og altid vil bevare mindet
om en ven, et fint og nobelt menneske og en god, dansk samfundsborger
og vil savne ham dybt i årene, som kommer.
Hans Bägge
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»Høng-ånden« skal leve
videre
Cand. mere. Mogens Hansen, student fra Høng i 1961, formand for HongSamfundet, næstformand i skolens bestyrelse, skriver:

En beskrivelse af rektor Monrad set med gamle elevers øjne kan aldrig bli
ve fuldstændig. Dertil er årene for mange og flokken for broget. Der kan
kun blive tale om en større eller mindre brik af et stort puslespil, der ta
ger udgangspunkt i egne oplevelser og iagttagelser og samtaler med re
præsentanter for andre årgange end den, man selv tilhører.
En fællesnævner for det indtryk, der slår stærkere og stærkere igennem
jo flere gamle Høng’ere, jeg møder, er, at vi husker vor tid i Høng ikke
så meget for den viden vi opsamlede, men mere på grund af det miljø vi
levede i, oplevede og nu husker. Vendingen »Høng-ånden« har jeg efter
hånden hørt mange gange og i mange sammenhænge. Med hvad »miljø«
og »ånd« mere konkret dækker over er sværere at uddrage. Sikkert er det
imidlertid, at ingen »moderne isme« vil fungere som »beskrivelsesmodel«.
Forklaringen kommer man nok nærmest ved at konstatere forskelligartetheden og med dette som udgangspunkt sige, at Høngs særpræg var åben
heden overfor og accepten af elevernes forskelligartethed.
Det var et miljø, der ikke var karakteriseret ved sit pres, men derimod
nok med leveregler. Det var et miljø, der i høj grad havde karakter af
tilbud: Om undervisning, om kammeratskab, om personlig udfoldelse og
så videre. Høng var et sted, hvor man ikke sorterede mennesker. Der var
plads til alle, man havde et tilbud til alle - hvis ellers formaliteterne var
i orden. Derfor har det også været et broget billede, der tegnede sig, når
en ny årgang mødte.
Hvordan var så det indtryk man fik, når man mødte? Ja, først at tin
gene var lagt til rette. Tingene fungerede bare fra det øjeblik man mødte
op. Og så gik man i arbejdstøjet! Man skulle nå studentereksamens pensum
på 2 år, så der blev bestilt noget i klasserne fra første dag.
Feltherren ved denne årlige ankomst-, indkvarterings- og startprocedure
var Monrad. Det stærkeste indtryk hos mange nye elever har i disse hek
tiske startdage nok været dette: Et næsten frygtindgydende organisations-
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talent. Monrads organisationstalent skulle man få at mærke og nyde frug
ten af i hele sin Høng-tid.
Lørdagsaftenerne i Erania har en særlig plads i de flestes erindring.
Den første lørdag i det nye skoleår fandt den traditionelle Tissø-tur sted.
Havde man ét indtryk af Monrad fra den første dag, så fik man et andet
på denne tur. Monrad gik forrest, snakkende med sine nye elever. Her
igennem er mange af os vist blevet taget på kornet, og vort videre skole
forløb præcist vurderet. Men derudover. Monrad fortalte om egnen, det
landskab man gik igennem, sagn og historie om det, der var sket her. Hans
fortællcevne og -glæde stiftede vi her bekendtskab med for første gang.
Den der kom fra andre egne af landet fik forudsætninger om deres nye
egn, og vi der stammede fra egnen, fik en bredere baggrund. For det tre
die og ikke mindst væsentlige, så hørte vi noget om det skoleliv vi skulle
til at leve, krydret med historier og anekdoter fra tidligere årgange. Mon
rads viden om det der skete bag kulisserne — og som vi ikke troede, han
vidste - var ind imellem forbavsende.
Tissø-turen sluttede med kaffe i spisesalen. Højskolesangbogen kom
frem. Og stemningen for mange efterfølgende lørdagsaftener var slået an.
1 arbejdsdagene og -ugerne som fulgte fik man klart indtryk af, at Mon
rad havde travlt og meget at tænke på. Bortset fra undervisningstimer var
kontakten med ham begrænset til den daglige morgensang, som han myn
digt ledede. En gang imellem blev morgensangen fortsat med en kom
mentar af almen karakter. Specielt husker jeg første skoledag i I960, hvor
ønsket om godt nytår blev ledsaget af en samtidshistorisk/politisk analyse
og vurdering af årsskiftet.
Mon ikke de fleste i den daglige skolesituation husker ham som lidt
tilknappet, lidt reserveret? Omvendt var han i undervisningssituationen
åben, velforberedt og med stoffet sådan tilrettelagt, at man med garanti
nåede det hele og samtidig havde tid til at opholde sig ved spændende pas
sager.
Monrad værdsatte den gode arbejdsindsats. Det mærkede man ved de
kvartalsvise uddelinger af karakterbøger, hvor man fik et par korte, fyn
dige betragtninger med på vejen. Men det var arbejdsindsatsen, der var det
primære, hvad jeg selv har mærket.
Som samtalen ved karakterbogsuddelingen var kort, var også de fleste
andre samtaler. Monrads evne til at lytte, finde indholdet i det man kom
med og danne sig et overblik over problemet, gjorde, at han hurtigt måske somme tider for hurtigt for den der kom — kunne meddele sin
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holdning til problemet eller forslaget. De forslag man seiv kom med blev
oftest godtaget med et minimum af kommentarer, så man sidenhen i praksis
fik sit eget synspunkt eller forslag afprøvet.
Omvendt, når der engang imellem var en elev, der havde alvorlige pro
blemer, så tror jeg de fleste årgange husker 1 å 2 tilfælde, hvor man for
nemmer, for man véd det ikke, at Monrad har engageret sig stærkt per
sonligt og har gjort alt for at hjælpe eleven. Der er nogle stykker, der kan
takke en personligt belastende og tidskrævende indsats af Monrad for, at
de kom godt igennem en kritisk situation.
Arbejdsgangen på Hong Studenterkursus var på en og samme tid præ
get af, at Monrad i videst muligt omfang lod elever, elevgrupper og læ
rere selv udforme og præge indholdet, samtidig med at ingen var i tvivl
om en styrende hånds tilstedeværelse. Mange elever, måske især de skif
tende redaktører af »Skærsilden«, har i situationen oplevet den styrende
hånd, som restriktiv, stram og censurerende. Karakteristisk for censuren var
det imidlertid, at den tjente til beskyttelse af minoriteter. Vi skulle kunne
være her allesammen.
Accepten af og åbenheden over for den enkelte elevs individuelle sær
præg var det gennemgående træk ved Monrads ledelse af Hong Studenter
kursus. Dertil kom hans organisationstalent og blik for nye udviklinger
og muligheder. Summen af dette blev et rigt indre liv i hans forstanderog rektorår i harmoni med skiftende tiders skiftende forudsætninger.
Monrads skoleledelse var — i ordets positive betydning — stærk. Så stærk,
at ingen gammel Høng’er har modtaget meddelelsen om hans død helt upå
virket. Og mange føler en forpligtende arv. Kernen i Monrads indsats på
Høng Studenter- og HF-kursus: »Høng-ånden«, skal leve videre.
Mogens Hansen
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Den første blandt
ligemænd
Lærer ved Høng kommuneskole, Knud Jørgen Jakobsen, student fra Høng
i 1953, mangeårigt medlem af Høng kommunalbestyrelse, bl. a. i alle de
år, Monrad var sognerådsformand, skriver:

Amtsborgmester J. H. Monrads pludselige død kom som et lammende chok
for os alle. På regeringsplan og i amts- og primærkommunale kredse blev
meddelelsen modtaget med sorg. Et menneskeligt midtpunkt og en stor le
der var borte.
Gennem sin markante personlig
hed og sit store overblik, solidt for
ankret i en historisk grundtvigsk fri
hedstradition, blev han en selvskre
ven leder af den daværende Finderup kommune gennem 15 år.
Folkelig i ordets egentlige be
tydning blev han vel aldrig. For
mange repræsenterede han det re
serverede og af og til lidt utilnær
melige. Mange i det lokale Venstre
opfattede ham som lidt af en frem
med - sikkert fordi hans baggrund
var fremmed og fordi hans social
liberale og historisk betonede tan
kegang vakte modstand. For os i op En karakteristisk position (1970)
positionen virkede det, som om han
førte en stadig kamp for at få sit parti til at forstå, at et moderne indu
strisamfund krævede omstilling og en forkastelse af gamle normer.
Med umådelig styrke og historisk overblik formåede han at sætte de
store kommunale beslutninger i udviklingshistorisk perspektiv. Stor tak er
Høng kommune ham skyldig for hans mestelige lederskab ved forhandlin
gerne før dannelsen af Høng storkommune.
Bedst husker jeg ham for hans medfølelse og forståelse for de i vort
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lokale samfund dårligst stillede. Med bidende ironi formåede han at tilsi
desætte den småborgerlige tankegang, som bedst trivedes i de kredse, som
kalder sig de svages beskyttere. I 1966 kunne han således være blevet stor
kommunens første borgmester med socialdemokratisk og borgerlig støtte!!!
Da J. H. Monrad forlod formandsstolen efter 15 år for, som naturligt var,
at overtage ansvaret for ledelsen af Vestsjællands amt efter den kommunal
reform, som optog ham så meget, efterlod han en kommune i rivende frem
gang, med sund økonomi, god planlægning og store jordbeholdninger for
at forhindre spekulation. Takket være hans fremsyn er vi inde i en rolig
og solid udvikling, som vi skylder ham uendelig tak for. Ethvert samfund,
det være sig stort eller lille, har sin blomstringstid. Finderup kommune hav
de sin under J. H. Monrad. Der vil gå lang tid inden man igen finder en
leder af det format.
For byens skoleliv har hans betydning været enorm. Kritik har der også
været, i særdeleshed fra de, som ikke i tide forstod, at utraditionelle meto
der og store økonomiske investeringer var nødvendige for at føre den pri
vate elevcentrerede skoleform frelst og lutret over i den moderne industri
kultur. For ham var skolen ikke alene en serviceinstitution, men et sted for
åndelig modning med baggrund i de ubehagelige krav om ansvarsfølelse,
der hører uløseligt sammen med medbestemmelsesretten.
For os, som det blev forundt at lære ham nærmere at kende, er tabet
ekstra smertefuldt. Fra katederet opnåede han det sublime i undervisnings
kunsten. Tydeligst erindrer jeg ordene: »Den første blandt ligemænd«,
nøglen til den ansvarsfølelse og pietet, hvormed han fuldførte og videregav til sine børn den familiemæssige tradition, hvormed navnet Monrad
for os altid vil være uløseligt forbundet.
Æret være hans minde.
Knud Jørgen Jakobsen
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Monrad — en pryd i vort
demokrati
Monrads afløser på amtsborgmesterposten, højskolelærer H. K. Brinth, Has
lev, skriver:

Høng-Samfundet har bedt mig skrive et indlæg til årsskriftet om Monrads
virke i amtsrådet. Jeg gør det gerne - omend med vemod. For Monrads
død var for mange af os i amtsrådet mere end en kollegas bortgang; det
var et smerteligt tab af en god ven.
Monrad blev indvalgt i Holbæk amtsråd i 1962. Amtsrådsmedlem Bjørn
Madsen, Svebølle, der fra 1966 var Monrads kollega i Holbæk - og siden
i Vestsjællands amtsråd - fortæller, at Monrad i Holbæk amtsråd nok var
Venstres ordfører, men ofte også hele amtsrådets. Han debatterede da med
den kongeudnævnte amtmand — ikke mod. Det var to ligemænds debat.
Da Vestsjællands amtskommune ved kommunalreformen i 1970 blev dan
net af Sorø og Holbæk amter, blev Monrad denne amtskommunes første
amtsborgmester. Her mødte jeg ham anden gang i mit liv, og vi arbejdede
nært sammen til hans død.
Må det være mig tilladt at omtale mit første møde med Monrad - en
gang i 60'erne. Jeg skulle »prøveprædike« i Høng i anledning af et ledigt
folketingskandidatur. Min naturlige nervøsitet blev ved ankomsten ikke
mindre, da mødelederen lakonisk meddelte: »Monrad er her«. Dermed var
alt sagt. Under mit indlæg fikserede jeg ham - talte ofte direkte til ham.
Han lyttede - rektor røbede ikke sin dom. Jeg skulle have min chance. I
samtalen efter mødet forstod jeg, at jeg var »antaget« som medkæmper for
Venstre, som han senere var så venlig at skrive som dedikation til mig i
sin bog om Venstres historie.
Lidet anede jeg ved mit første møde, at jeg i dag — efter 416 års sam
arbejde med Monrad i Vestsjællands amasråd - skulle sidde ved hans skri
vebord i Sorø for at mindes hans virke her.
Som amtsrådsmedlem og amtsborgmester var Monrad altid først menne
ske. Han spillede ingen roller. Men som menneske og som politiker vidste
han, at i det kommunale virke skal der samarbejdes, for Monrad havde dyb
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Amtsborgmesteren inspicerer, marts 1974

respekt for andres mening. Han ville ikke bare sit eget, men søgte at nå
et resultat præget af de divergerende opfattelser. Et forlig var for ham
stærkere end et resultat af cn afstemning. Når han som amtsborgmester
sluttede en debat med ordene: »Ja, så må vi stemme om det«, fornemme
de jeg, at han ofte følte det som et nederlag, skønt han tit vidste, at hans
mening havde flertal. Stemmesedlen var den sidste udvej. Han vidste, at
demokratiets kærne er samtalen mellem ligemænd, og dets mål er bære
dygtige løsninger - det sidste et udtryk han ofte brugte. Monrad var en
pryd i vort demokrati.
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En enorm historisk ballast og en rig kulturel baggrund var — for mig at
se - både en styrke og en svaghed i Monrads arbejde som amtsborgmester.
Det var en styrke, fordi han som få evnede at anskue en sag i større sam
menhæng. Han kunne lide at holde små foredrag for os. Så fik han et lunt
glimt i øjet - skolemesterens! Stundom måtte vi jage lidt på — næste sag!
Hans svaghed kunne bestå i en vis usikkerhed i ledelsen af debatten. Men
vi, der stod ham nær, vidste, at det var udtryk for en vanskelighed ved at
forene et rigt, levende sinds store vidder med til tider meget nøgterne po
litiske kendsgerninger. Han forblev menneske.
Monrads nytårstale til amtsrådet ved det første møde i 1974 står mig
klart i erindringen. Han glemte »amtsborgmesteren«. Mange indtryk fra en
ny overstået rejse til Dansk Vestindien var oplagret i hans sind. De skulle
udmøntes. Nogle medlemmer så desorienteret ud. Vi andre glædede os over,
at mennesket var stærkere end amtsborgmesteren!
Hvor er det svært at skrive om et menneske, man holdt af. For det gæl
der jo om Monrad, som der står i Martin A. Hansens novelle »Martsnat«:
»Forsvundet er, hvad han selv syntes, tilbage er blot, hvad andre synes«.
Som en af de andre synes jeg, at han var et dejligt menneske, helstøbt.
Det sidste understregedes ved hans jordefærd, der var et vidnesbyrd om
et menneske, der havde levet sit liv med evighedsperspektiv. Med Jakob
Knudsens salme: »Se, nu stiger solen« i sind og øren bar vi Monrad til
graven — en plet jord på de septemberskønne, solbeskinnede vestsjællandske
marker.
Vi gik ene tilbage - til vort arbejde i amtsrådet. Men Monrad er stadig
blandt os. Han lever i vore sind, hvor han altid vil være en inspiration både
som politiker og menneske.
H. K. Brmth
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Tak
Da min mands og mit virke på Høng Studenter- og HF-kursus nu
er ophørt, føler jeg trang til gennem årsskriftet at sende en hilsen til
alle gamle elever med en tak til dem og til tidligere og nuværende
medarbejdere, som trofast har sluttet op om skolen og glædet os med'
hilsener og besøg.
Også en tak for al venlighed og deltagelse ved min mands bratte
død.
Jeg føler mig fortsat velkommen på skolen og vil gerne stadig føl
ge dens arbejde, og jeg ønsker alt godt for skolens fremtid.
Anne Therese Monrad

Anne Therese og Jørgen Herman Monrad
ved elevmødet 1974
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Bar er gået
Der er mange slags år: Kalenderår, finansår, regnskabsår, skoleår og »beret
ningsår« - det vil sige tiden fra november til november, som denne beret
ning skal omfatte. Der er ofte noget irriterende ved, at der findes disse
mange forskellige slags år. Administrativt ville det være en stor lettelse,
hvis skoleår og regnskabs- og finansår faldt sammen. At begynde en beret
ning fra november til november, er ligesom først at brække en gren over
og så forsøge at sætte den sammen igen; sammenhængen i begivenhederne
ligger i skoleåret, men altså: »For et år siden begyndte »den næsekolde tid
hvor alle, som bar underbid,
i smug gar rundt og blæser
hin luft på frostblå næser!«
(frit efter Piet Hein)
Der skulle iøvrigt spares på den lune luft, for det var midt i oliekrisen.
Den satte sit præg på skolelivet, for vi skulle jo som andre spare på lys
og varme. På gange og i klasseværelser sattes halvdelen til en trediedel af
lysarmaturerne ud af drift; forresten uden at nogen savnede dem. For at
spare varme standsedes ventilationsanlægget, så udluftning alene foregik på
gammeldags manér ved engang imellem at åbne vinduerne. Besparelsen ved
at standse ventilationsanlægget var rent ud sagt forbløffende. Hvis andre
institutioner kan spare tilsvarende, så betyder det på landsbasis enorme be
løb. Når det lykkedes os at spare væsentligt, skal det tilføjes, at lærerne og
i ligeså høj grad eleverne hjalp til, så vi ikke »frådsede« som i 60'erne,
men sparede fornuftigt som i begyndelsen af 50'erne. Mærkværdigvis var
der tilsyneladende ingen, der savnede ventilationsanlægget i den kolde tid.

Den ny HF-ordning
Arbejdet gik ellers sin vante gang. Der diskuteredes ind imellem den nye
HF-ordning, som skulle træde i kraft august 1974. Denne ordning var for
eksempel hovedemnet på rektormødet på Scanticon sidst i november må
ned. Skulle HF-eksamen bevare og eventuelt udvide sin kompetence, måtte
niveauet ikke sænkes; det satte snævre grænser for mulige ændringer. Ge
nerelt kan siges, at HF-eksamen har haft og stadig har sin styrke inden42

for humaniora. Den helhed, der præger den matematisk-fysiske gren i gym
nasiet, er der ingen mulighed for på HF-linien. Tilvalg i både matematik,
fysik, kemi og biologi for eksempel, giver et så stort timetal, at praktisk
taget ingen vil kunne overkomme det. Fysik og især kemi har hidtil stået
noget svagt. Begge fag er blevet styrkede ved den ny ordning ved et øget
timetal. Disse er blandt andet taget fra matematik, der nu er modulopbyg
get ,således at alle har samme matematik (fællesfagniveau) de to første
semestre, hvorefter tilvalgsmatematikken de to sidste semestre er en over
bygning på fællesmatematikken. Efter den gamle ordning begyndte tilvalgs
holdene i matematik allerede i 1. semester, således at de to niveauer kørte
parallelt, hvilket med eet tilvalgshold i matematik gav 11 (fælles) + 21
(tilvalgs) = 32 semestertimer på 2 år. Nu er der 10 (fælles) + 12 (til
valgs) = 22 semestertimer i løbet af 2 år. Nyordningen i matematik bety
der også en radikal omlægning af stoffet, idet hovedvægten i fællesmate
matikken nu mere ligger på de emner, der er forudsætning for forståelse
af sandsynlighedsregning og statistik.
Det er iøvrigt en af de gode ændringer, at der nu ingen tilvalg er i 1.
semester. Det bliver en slags basissemester, i løbet af hvilket eleverne har
tid til at overveje deres tilvalg. Endnu to ændringer er væsentlige. Der er
ikke mere eksamen efter 3. semester, det vil sige vi slipper for december
eksamen, der har virket meget forstyrrende på undervisningen også i stu-

Monrads bare drejer om ad Møllevej
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denterklasserne på grund af censorer m. m.; alle eksaminer ligger nu efter
andet og fjerde semester. Efter andet semester afsluttes 5 fællesfag og efter
fjerde semester afsluttes 4 fællesfag samt alle tilvalgsfagene. Hidtil har alle
HF-elever skullet skrive to såkaldte specialopgaver, hvilket betyder, at un
dervisningen suspenderes i to gange een uge, hvor eleverne koncentrerer sig
om den stillede opgave. Det sker nu i 3. og 4. semester. Dette er ændret til
kun een opgave, der kaldes semesteropgave. Den skrives i slutningen af 3.
semester. Denne ændring letter trykket på fjerde semestret, men har samti
dig den ulempe, at de fag, der udelukkende ligger i 3. og 4. semester van
skeligt kan levere stof til semesteropgave allerede i 3. semester.
Jeg var lige ved at glemme, at der er sket endnu en ændring. Den går
ud på, at alle HF’ere skal vælge, om de vil have formning eller musik og
sang. Særlig for musikundervisningen vil jeg håbe, det giver den stabilitet,
der har været savnet.
Efter at vi har fået den »lille gymnasieform«, og den nye HF-ordning,
er det mit håb, at der nu må gå nogle år inden studentereksamen eller HFeksamen atter undergår afgørende ændringer. Tove Nielsens og andres ud
talelser om mere erhvervsrettet undervisning i forbindelse med studenterog HF-eksamen kan desværre gøre dette håb til skamme.

Fra skolekomedien
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Skolens program
cr blandt andet ved indsats af elevrådet, undergået en stor forandring i de
sidste år, først og fremmest i formen, mindre i indholdet. Skolens form
ningslærer, grafikeren Andrej Feifer, har udformet programmets for- og
bagside. Forsiden ses gengivet her. Ideen bag denne særprægede forside
(bagsiden er andre tilsvarende ansigter) er, at give indtryk af, at på Høng
Studenter- og HF-kursus træffer man rare og venlige mennesker i et elsk
værdigt miljø. Der er grund til også her at takke Feifer for hans gode
indsats.

Kulturelle aktiviteter
Fra »dagbogen« kan fortælles om følgende »fællestimer«:
21. november 1973: Forfatteren Eiler Jørgensen talte om sit forfatterskab.
Stor lydhørhed, mange spørgsmål.
NOAH: Forurening og dens konsekvenser.
23. januar 1974:
20. marts 1974:
Frank Oswald: Østeuropa; stor interesse og diskus
sion.
9. september 1974: Samtale om kunst med tre af de udstillende kunst
nere.
45

22. oktober 1974:

Johs. Møllehave talte om »Normer og spontanitet i
det moderne samfund«; meget levende.

Sidste efterår begyndte studiekredse i formning og dramatik. Den sidste
sluttede med, at deltagerne den 22. marts 1974 opførte »Englefabrikken«,
lystspilfarce, delvis udarbejdet af instruktøren og de medvirkende efter det
kendte forbillede: »Arsenik og gamle kniplinger«. Leder var stud. mag. Sv.
Møller Jørgensen. Stykket opførtes tre dage efter for »værterne« med flere;
det var en hyggelig aften. Vi skylder Sv. Møller Jørgensen stor tak for hans
store arbejde.
Kulturudvalget (eleverne) havde i november 1973 udflugt til Roskilde
universitetet, senere til Louisiana og Sorø kirke.
Også i dette efterår har »Erania« nedsat et kulturudvalg, og det er me
get energisk. Det har planer om aftenmøder med foredrag, film og så vi
dere. Een gang om måneden vil man indbyde Høng-boere til at deltage.
Første gang man lagde ud, var tirsdag den 22. oktober, hvor Johs. Mølle
have talte (se ovenfor).
Kulturarbejdet i samarbejde med SAU har i dette efterår planlagt fire
studiekredse:
1) Kreds på basis af idéhistorien: Leder adjunkt Peter Kietz.
2) Elementer i de romanske sprog: Leder adjunkt Lene Lund.
3) Biokemi: Leder adjunkt Bent Frandsen.
4) Dramatik: Leder Sv. Møller Jørgensen. Man påtænker selv at forfatte
et stykke, måske en revy, der tænkes opført eventuelt i fastelavnstiden.
Til de kulturelle aktiviteter hører også, at en del klasser har været i tea
ter i København sammen med Sv. Møller Jørgensen - det skete i tilslut
ning til danskundervisningen.
Endelig har »biografklubben« kørt med en eller to forevisninger om må
neden; det er omtalt andet sted. Som det ses af billedet danses der.
Mange tak til hr. og fru Ebbesen, der leder dansen (folkedans) og til
fru Lars Hansen, som spiller til.
Sport
Badmintonklubben har hidtil spillet i fabrikkens sportshal og fået økono
misk støtte af kommunen. Medlemstallet har ligget på ca. 50.
Med bygning af den nye sportshal har der åbnet sig nye muligheder.
Der er allerede startet et stort volleyball-hold. Fra skolens side støttes de
forskellige sportslige aktiviteter. Det hjælper blandt andet på udnyttelsen

46

af de lange week-ends. Det sidste pä det sportslige område er et fodbold
hold, der har været i Sorø og spillet med akademiets elever; de tabte, men
med ære.

Eksamen
Med alle de ovenfor nævnte aktiviteter kan man spørge, om der også er tid
til skolearbejdet? Ja, det er der for de fleste. Men sammenligner jeg med
min egen tid, så disponerer unge i dag mere frit over deres tid. Heri lig
ger vel en del af forklaringen på, at af 69 indstillede i studenterklasserne
bestod 62; af 56 indstillede HF’ere bestod 47. Det må erindres, at elever
ne i dag selv indstille sig, lærerne kan kun råde. Lærerne rådede sidste
år 6 i studenterklasserne til at gå om; kun een af disse bestod.
Ved dimissionen udtalte jeg blandt andet:
60’erne vil til stadighed huskes som den periode, hvor ungdommens fri
gørelse slog kraftigt igennem.

Fra elevmødet: Lancier!
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Måske er det helt forfejlet overfor jer at tale om frihedsproblemer; I har
vel næsten aldrig prøvet at være under tvang. Men hvordan administrerer
ungdommen i dag den vundne frihed?

1) Det er da meget godt, at man afskaffer professorvælde, men er studen
tervælde bedre?
2) Hvordan går det, hvis flertallets virkelighed ikke stemmer med ansva
rets virkelighed ?
3) Hvordan går det, hvis friheden bare bruges til ikke at gøre noget, und
tagen at få støtte fra SU?
4) Hvordan går det hvis frihed bliver til selvtilstrækkelighed, så man vra
ger gode undervisningstilbud og andet, bare fordi det er ukendt?
5) Hvorfor vokser volden samtidig med friheden?
Jeg tror det er fordi nogle har en forkvaklet forestilling om frihed.
Det er mig meget magtpåliggende at ønske jer hjertelig til lykke i anled
ning af det fuldførte arbejde og dermed eksamen. Jeg håber meget, at sko
len har givet jer impulser dels til jeres fremtidige arbejde, dels - og ikke
mindst - til jeres fremtidige liv, så I må føle, at I har noget at leve for;
og det har I! Gå ud og kæmp for den virkelige frihed. Ikke den tøjles
løse eller den dvaske frihed. For den største frihed har den, der gør sin
pligt!
På lærerkollegiets vegne udtalte adjunkt Nina Kjærskov: »Netop jeres
forskellige meninger og opfattelser af mangt og meget gjorde, at det har
været sjovt og af og til inspirerende at stifte bekendtskab med jer. Men
husk, at I selv har et ansvar for fremtiden - løb ikke fra det - det er ikke
kun de andres, men hver enkelts! Til lykke!«
Formanden for Høng-Samfundet, cand. mere. Mogens Hansen fortalte
om denne forenings virke og mål og ønskede alle dimittender velkomne i
foreningens rækker. For godt arbejde i elevråd og »Erania« overrakte han
boggaver til Helge Uggerholt og Svend Schrøder.
Søren Svarre Larsen takkede kort på elevernes vegne. Efter overrækkelse
af eksamensbeviser fik en elev fra hver afgangsklasse ert boggave for for
tjenstfuld indsats.
Skoleafslutningen fik sin særlige karakter ved den tale, som formanden
for skolens bestyrelse, chefredaktør Hans Bagge, rettede til amtsborgmester,
rektor J. H. Monrad i anledning af dennes fratræden den 1. august 1974
som rektor for skolen.
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Idet Hans Bagge fremhævede, at skolen, som den står i dag, må betrag
tes som Monrads livsværk, udtalte han en varm tak til rektor Monrad og
frue for mange års samarbejde.
Også undertegnede sagde tak og fremhævede, at under 35 års samar
bejde havde der aldrig været et ondt ord os imellem.
Derefter besteg Monrad talerstolen og holdt den tale, som er gengivet
andet sted.
Lærerkollegiet
Ved skoleårets slutning måtte vi tage afsked med adjunkt Carsten Petersen
(matematik), idet han havde fået stilling ved Frederikssund nye gymnasi
um. Der er grund til at sige Carsten Petersen tak for et dygtigt og altid
korrekt stykke arbejde i timerne, men desuden også for arbejdet i en plan
lægningsgruppe. Stud. mag. Birgitte Jørkov, student fra Høng, fortjener
ligeledes en tak for et godt og samvittighedsfuldt gennemført vikariat i
dansk; begge fik overrakt boggaver ved skoleafslutningen. I marts måned
måtte en vikar i engelsk pludselig rejse. Skolen er meget taknemmelig for
det ekstraarbejde, som lektor Poul Petersen, adjunkt Peter Kietz og stud,
mag. Jørgen Lund påtog sig og derved hjalp skolen i en vanskelig situa
tion.

Elevtilgangen
Ved skoleårets begyndelse her i august 1974 måtte vi erkende, at den af
matning, som landet over mærkedes i tilmeldingen til de gymnasiale ud
dannelser, også havde ramt os. Medens tilmeldingen til HF lå støt lige fra
foråret, så var tilmeldingen til studenterlinien meget mindre end året forud,
hvor allerede tilmeldingen til de sproglige klasser var vigende. For første
gang i ca. 15 år havde vi kun elever til to studenterklasser, een sproglig
og een matematisk-fysisk. Nedgangen for den matematisk-fysiske linie må
ses i sammenhæng med, at Rønde Kursus sidste år startede en matematisk
fysisk linie. 1. studenterklasserne startede med 23s + 25 n = 48 elever,
medens HF-linierne startede med 3X28 = 84 elever. Det samlede elevtal
ved skoleårets begyndelse var 281, hvilket er ca. 20 mindre end året før.
En interessant nyhed er de norske elever vi har fået. Det drejer sig om 6
norske studenter, der skal tage dansk matematisk studentereksamen for at
få lov til at studere medicin her i landet; de går i II xF og bliver færdige
til sommer. De har vist sig som både dygtige, interesserede og elskværdige
elever.
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Det nye skoleår
begyndte iøvrigt anderledes end tidligere, idet der på elevrådets initiativ
var lagt et mere varieret program for de to første dage og aftener. Det nye
bestod for det første i, at der i to timer blev givet en bred, faglig oriente
ring i visse fag, eventuelt ledsaget af simple gruppedynamiske øvelser. Dette
blev så onsdag eftermiddag fulgt op af et foredrag af seminarielærer, cand.
psych. Jørgen Brunn Petersen, der gav en interessant redegørelse for en ræk
ke problemer, som opstår, når man på et nyt sted skal til at fungere i nye
grupper. For at eleverne kunne lære hinanden at kende, var der aftensam
menkomster på skolen mandag, tirsdag og onsdag. Onsdag aften var der
»gammeldavs dans«, ledet af skoleinspektør Ledstrup, student fra Høng i
1943. Hele programmet blev i det store og hele godt modtaget (se iøv
rigt under beretning fra »Erania«),
På een måde begyndte skoleåret som sidste år. Det lykkedes igen i år,
ved samarbejde med dekoratør Jørgen Nielsen, Kalundborg, og billedhug
ger Hans Olsen, at åbne skolen med alle vægge i fælleslokalerne, gange og
spisesal, behængt med malerier, litografier og andet. De udstillende kunst
nere var malerne Mogens Balle, Asminderup, Ole Finding, Rørvig, Gud
mund Vang Hansen Rye; Klaus Petersen, Kalundborg, og Gudmund Olsen,
Ulstrup. Udstillingen, der varede fra 12. august til 15. september, var åben
også for Høng-borgerne.

For — under — efter Monrads død
Fredag den 20. september 1974 vil for lange tider stå som en af de sorte
ste dage, vi har oplevet. Monrad blev dræbt kl. 8,17 på vej til Sorø ved
udkørsel på en hovedvej; dårligt vejr kan have spillet en rolle.
To tidligere begivenheder på skolen fik denne dag ligesom deres afslut
ning. Lørdag den 7. september holdt skolens bestyrelse - i forbindelse med
et bestyrelsesmøde — en afskedsmiddag på skolen for familien Monrad.
Heri deltog nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, rektor og økomiinspektør med ægtefæller samt Georg Hansen. Det var en på een gang ve
modig og festlig sammenkomst; den sluttede ovre i rektorboligen.
Lørdag den 14. september havde vi elevmøde. Ved fællesmødet i salen
tog skolen afsked med Monrad. Mange har overfor mig bekræftet, hvad jeg
selv følte, hvor godt det var, at vi fik taget denne afsked, at vi fik sagt tak!
Ved elevmødet blev rektorskiftet iøvrigt officielt meddelt. Jeg er overfor
Hans Bagge taknemmelig for, at han også nævnte den betydning det
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havde for mig og skolen, at min kone i så mange år havde levet med i sko
lens liv.
Monrad blev begravet onsdag den 25. september fra Finderup kirke, der
trods »begravelse i stilhed« var fyldt til sidste plads. Et væld af de skøn
neste kranse i efterårets farvepragt lå langt, langt ud af kirken.
Sognepræst Gunnar Monrad, Vejen, J. H. Monrads lidt yngre broder,
talte i kirken. Provst Johs. Krohn foretog jordpåkastelsen.
Skolen inviterede følget til sammenkomst i skolens spisesal; ca. 180 del
tog i sammenkomsten, der forløb meget smukt.
Adjunkt Hans Henrik Monrad, Holstebro, Monrads ældste søns tale, ei
gengivet andet sted, og gennem den iøvrigt lange talerrække fik man et le
vende indtryk af Monrads virksomme liv og hans helstøbte personlighed.
Han har haft stor betydning for mange mennesker; de vil savne ham meget.
En sejlads er slut, han er kommet i havn! Hans minde vil vi ære længe.
Er der mere at fortælle om året, der gik? Det daglige arbejde er gået støt
og roligt; lærerne, elever og ledelse har kunnet trække på fælles hammel.
For mig personligt har det været et betydningsfuldt år, idet konstitueret nu
er slettet foran rektortitlen. Den tillid, der herved er vist mig, føler jeg
mig forpligtet overfor. De mange hilsener vi - min kone og jeg - har fået,
blandt andet ved denne lejlighed, glædede os meget.
Ved skoleårets slutning rettede jeg en varm tak til alle medarbejdere for
flittig indsats i årets løb. Nu, da kalenderåret går på hæld, vil jeg igen sige
tak, og idet jeg håber på magsvejr for skolen i fremtiden, ønsker vi alle
gamle og nuværende elever og lærere glædelig jul og godt nytår!
Doris og Esmann Eriksen
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Mindeord
Astrid Klein
Efter en af forsommerens lange week-end’er bragte aviserne meddelelsen om, at Astrid
Klein, født Joensen, var død ved en trafikulykke.
Astrid Joensen kom - sammen med fætteren Sigurd Joensen og Johannes av Skardi
til Høng som 18-årig i 1930 og blev høng'er i 4 år, først som elev på præliminær
kurset og siden på gymnasiet i årene 1932-34. Begge steder hørte hun til i den dyg
tige, flittige og samvittighedsfulde del af flokken, der passede tingene som de skulle.
Nogle måneder efter studentereksamen giftede hun sig med den færøske fisker Olaf
Klein og påbegyndte derefter i 1935 det medicinske studium, som hun - efter en
barnefødsel undervejs - afsluttede i vinteren 1942-43. På baggrund af, at ægteskab
og barnefødsel under studiet endnu da blev anset for nærmest at være lidt suspekt
og et alvorligt handicap for studiets gennemførelse, er det indlysende, at Astrids vej
til medicinsk embedseksamen under disse forhold har krævet en betydelig indsats og
virkelig udholdenhed.
I de sidste besættelsesår havde hun kandidatstillinger på forskellige sygehuse, ind
til hun i sommeren 1946 vendte tilbage til Færøerne for at overtage et vikariat for
kommunelægen i Thorshavn. Hun arbejdede nu i 5 år på Færøerne, længst som re
servelæge ved Færøernes tuberkulosesygehuse og -stationer. I denne periode døde
hendes mand efter flere års sygdom.
I sommeren 1951 rejste hun. igen til Danmark til en kandidatstilling på Viborg
sygehus. Fra 1952 virkede hun uafbrudt ved tuberkulosesanatorier og -afdelinger,
først som 1. reservelæge på Spangsbjerg sanatorium, hvor hun i 1955 fik anerken
delse som speciallæge i lungetuberkulose. Ved sin død var hun overlæge ved tuber
kuloseafdelingen på Vejle sygehus.
I kammeraternes kreds var hun en af de mere stilfærdige, et træk der ikke dæk
kede over nogen form for uselvstændighed eller mangel på sine meningers mod tværtimod. Både i Høng og på Kvinderegensen, hvor hun og jeg senere blev na
boer i henved 3 år, respekterede vi hendes faglige dygtighed og værdsatte hendes
hjælpsomhed og redelighed. Særlig tak skylder jeg - og det samme gælder sikkert
også de øvrige kammerater — hende for de bidrag, hun ydede til, at Færøerne fra
at være et lidt uklart geografisk begreb om fjerne og lidt fattige øer i Nordatlanten
blev noget nærværende og en os vedkommende sag. Vi fik åbnet øjnene for Færøer
nes egenart i natur, erhvervs- og samfundsliv og modtog indtryk af den særlige fær
øske kultur — en forståelse, der blev til en varig interesse for en bedre medleven i
Færøernes forhold og en egentlig samhørighedsfølelse med det færøske folk.
Vi havde set frem til at møde Astrid til 40-års jubilæet i Høng i september 1974,
men måtte igen sande, at »ingen kender dagen, før solen går ned«.
Margrethe Smidt
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Henning Normann
Årene fra 16 til 18 er nogle af ens vigtigste, og påvirkningerne, man får i de år,
sætter sig spor livet igennem.
De år tilbragte jeg 1928-30 som en af de yngste elever på Hong gymnasium.
Vi havde gode lærere med forstander Munk som den absolut største personlighed,
men mindst lige så meget som af lærerne, prægedes vi elever af hverandre; vi var
mindre end 30 i årgangen, og som kostskoleelever så vi meget til hverandre.
Vi kom fra mange miljøer og var på meget forskellige alders- og udviklingstrin.
Henning Normann var nok den ældste i klassen med sine 23—24 år; han havde
også taget præliminæreksamen i Høng, han kom fra et spirituelt landmiljø, havde
arbejdet som landmand og var forlovet med sin senere hustru.
Han var så afgjort klassens mest erfarne og mest intellektuelt udviklede elev, og
det var hans indlæg, vi gerne ønskede at h'øre i vore diskussioner, for hans syns
punkter var bygget på fornuft og logik, vidste vi, og ikke til at skyde igennem med
vore i starten ofte traditionelle eller emotionelle begrundelser.
Allerede da havde han principielle synspunkter cg kunne tage stilling til afgørende
spørgsmål - en livsanskuelse om man vil.
På hans muntre og joviale, men ofte også meget iltre facon, nedgjorde han os al
drig totalt, og som vi yngre modnedes, kunne vi fortsætte de forrygende diskussioner,
oftest vel for selve diskussionens skyld, på mere jævnbyrdig vis.
Straks efter studentereksamen måtte han tage erhvervsarbejde og som for så mange
andre dengeng blev det i Statistisk Departement.
Samtidig startede han på studiet af nerdisk arkæologi, som dog i sin brødløshed
snart blev opgivet til fordel for statsvidenskaben, som han kunne bruge videre i Sta
tistisk Departement, hvor hele hans virke kom til at falde.
Her kom hans landbrugsfaglige indsigt ham i høj grad til gode, og i adskillige
år var han tilknyttet FAO, først i Washington, senere i Rom, og efter hans hjem
komst var han i mange år kontorchef for det landbrugsstatistiske kontor.
Ved hans død i september gav rigsstatistikeren N. Skak Nielsen ham i »Politiken«
et meget smukt eftermæle.
Efter de første hektiske studenterår skiltes vore veje i nogen grad og senere geo
grafisk, med kun enkelte, men altid meget hyggelige møder, sidst til vort 40 års stu
denterjubilæum.
Da mødtes vi på kort tid flere gange, for mig meget berigende, fuldstændig en
fortsættelse af samværet i vore tidligste studenterdage.
Som altid var han diskussionslysten, et standpunkt måtte begrundes, og udadtil
munter, men samtidig lagde han ikke skjul på en betydelig ensomhedsfølelse efter
hustruens død efter langvarig og svær sygdom nogle år tidligere; ægteskabet var barn
løst, og hans langvarige udlandsophold var vel også medvirkende dertil.
I overensstemmelse med hans øvrige karakteregenskaber ønskede han imidlertid
helt bestemt at klare sig selv, at bo alene og under ingen omstændigheder at belaste
nogen.
På baggrund heraf forekommer hans død i ensomhed naturlig.
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Men en del af studenterholdet fra Høng gymnasium 1930 vil nok, som jeg, ved
hans død mindes en inspirerende ungdomsven i hvis selskab de har tilbragt nogle
af deres første ungdomstids muntreste og mest udviklende timer.
Harald Roesdahl

E. C. Torp-Pedersen
Overlæge E. C. Torp-Pedersen, Høngstudent fra 1940, afgik i september d. i.
ved døden, af alder endnu først i halv
tredserne.
Erik var fra sin første ungdom en sejg
ener. Selv vokset op i Nyborg forblev
han, der i 1938 var kommet til Høng,
på den gamle skole, da tre af hver fire
1. g’ere i 1939 drog til Nyborg for at
grunde et nyt gymnasium. På skiture altid den, der trampede løjpen - og
når vi cyklede rundt på Sjælland, skete
det ofte for hans vedkommende med en
særlig indædthed, der senere hjalp ham
under studierne og medens han skabte
sin karriere.
Men tro ikke, at denne sejghed hindre
de ham i at være munter. Erik var be
tagende selvironisk og kunne til det sid
ste være overordentlig løssluppen i ven
ners glade lag. Sammen med Karen, cand. mag. og bibliotekar, skabte han et dejligt
hjem for de to drenge, og adskillige Høng-elever har kunnet glæde sig over familiens
gæstfrihed. Episoder berettedes fra deres mange campingrejser, og diskussionerne bøl
gede om samfundsforhold, lægers vilkår og bogverdenen. Man fik altid noget med
hjem.
I adskillige år efter medicinsk embedseksamen var Torp-Pedersen praktiserende læge
i Vanløse; en overgang flyttede familien til USA, og efter hjemkomsten blev det til
en karriere som røntgenlæge på Øresundshospitalet og Bispebjerg hospital, i 1968
kronet med en overlægestilling på sidstnævnte hospital og på det seneste med egen
røntgenklinik på Trianglen.
Sideløbende med den udadvendte strålende karriere var Erik i det stille en om
hyggelig huslæge og storartet sjælesørger for adskillige familier i hovedstaden, der
havde haft den lykke at træffe ham tidligt. I vor forfærdelse over hans dødsfald ind
går et betydeligt moment af egoisme, det være fuldt ud erkendt, men hvor meget
sværere må ikke savnet være for Karen og sønnerne, der begge har valgt samme er
hverv som faderen.
I de to stud, med.’ers dagligdag må det være dem en styrke at have Eriks eksem
pel i erindringen. Æret være hans minde!
Jens Jørgen

Dagny Starklit
Når der har været skrevet mindeord her i årsskriftet har det først og fremmest været
for tidligere elever, men
Fru Dagny Starklint, Kulbyvej 6, Høng,
døde den 3. oktober 1974 i en alder af
74 år, og med hendes død har skolen
mistet en af sine mest trofaste »reservemødre« eller værtinder, som vi kalder
det. Hun har gennem de sidste 33 år
altid haft elever boende, en tradition,
som hun iøvrigt overtog fra sin far, og
utallige tidligere elever har, når de har
været til elevmøde, benyttet lejligheden
til at aflægge en visit, ligesom hun ofte
fortalte om når »hendes drenge« havde
været på besøg for at præsentere kone og
børn.
Fru Starklint var et meget levende og
interesseret menneske, der forstod at
slå bro over generationskløften uden at
gå på akkord med sine meninger om,
hvordan husordenen skulle være, og in
gen, vel ikke engang eleverne selv, var mere glade end hun, når det gik »hendes
drenge« godt til eksamen eller senere i livet. Æret være hendes minde.
Doris Esman Eriksen

Vore jubilarer 1974

50-årsjubilarerne 1974

25 års-jubilarerne 1974; Esman Eriksen samt fru og hr. Monrad
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Fra—om—til gamle
kammerater
Årgang 1959: Årgangsrepræsentanten Kristian Buhl skriver:,
Det lykkedes efter et større detektivarbejde at opspore alle af 1950-årgangen. De
fleste har været flinke til at sende oplysninger, mens enkelte har svaret kort, at de
ikke ønsker at meddele sig. Det har været fornøjeligt at få mange private ledsagebreve, hvor blandt andet udtrykkes håb om et fuldtalligt fremmøde ved jubilæums
festen i forbindelse med elevmødet 1975. Jeg var som årgangsrepræsentant inviteret
med til 1949-årgangens sammenkomst i år, og det var så festligt, at jeg kun kan
sige: Mød op til næste år.
Endelig har mange udtrykt medfølelse med fru Monrad og børn og omtalt gode
minder om rektor Monrad.
Kammeraterne får hermed ordet:

Carla Johanne Rasmussen (født Andersen), fysioterapeut, Strandallé 97, 5800 Ny
borg:
Man bliver unægtelig imponeret over at blive fundet af en gammel skolekamme
rat efter 25 år. Det store eftersøgningsarbejde bør blive belønnet med god tilslut
ning til jubilæet næste år.
Det flyder ikke ligefrem fra pennen, faktisk skriver jeg aldrig breve udover til
jul. Ja, efter 25 års forløb er jeg næsten kommet til den erkendelse, at jeg ikke en
gang havde fortjent det tg+, jeg fik i dansk stil til studentereksamen.
Dog her i korte træk: I 1954 eksamen som fysioterapeut fra København. Var
ansat i ca. 5 år på Hvidovre sygekasse, gik de to sidste år til undervisning i he
bræisk på aftenskole uden egentlig at have gjort mig tanker om at ville til Israel.
Dertil kom jeg alligevel efter et årstid som fysioterapeut på Herning sygehus. Jeg
tog først ophold i Kibbutz »Beit Ha Shita« i 5 måneder og blev dernæst ansat som
fysioterapeut på universitetshospitalet Hadassah lige uden for Jerusalem. En tid fuld
af oplevelser; jeg glemmer vist aldrig den lille mørke morlil med 3 kjoler på mindst - den ene oven på den anden, som hver gang takkede for behandlingen med
ordene: »Og Abrahams Gud velsigne dig og give dig mand og hjem og børn og det
hele.« Nå, det endte da også med, at jeg efter IV2 år i Israel blev gift i Jerusa
lem — dog med en dansker. Bryllupsrejsen blev turen hjemad til det danske forår.
Min mand og jeg har haft en lidt omflakkende tilværelse, men det er også mere
spændende på sin vis. Vi har boet på Sjælland, i Nordjylland, 2 år i Bangla Desh,
hvor min mand, som er ingeniør, havde arbejde for et engelsk firma. Vi var derude
før alt det forfærdelige skete, som gjorde landet kendt i dansk TV. Vi har en sød
datter på 12 år.
På gensyn til elevmødet.
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Jørgen Valdemar Andersen, kontorchef, Hegnstoften 28, 2630 Tåstrup:
Efter eksamen i Høng 1950 aftjente jeg min værnepligt ved ingeniørtropperne.
Da jeg blev hjemsendt herfra søgte jeg ansættelse ved KTAS, hvor jeg blev kontor
medhjælper i 1951. Samtidig frekventerede jeg Handelshøjskolen med det formål at
blive HD i regnskabsvæsen. Efter 2 års forløb fandt jeg imidlertid ud af, at der var
rige udviklingsmuligheder inden for selskabet, og jeg satsede herefter på en tjeneste
mandskarriere. Min vej gik over linieanlæg, hulkort og EDB, og jeg er nu fore
løbig endt som kontorchef for et nyoprettet kontor, hvis fornemste opgave det er
at formidle et fornuftigt samarbejde mellem EDB og selskabets øvrige afdelinger.
Det har været en interessant og krævende vej at nå dertil. Den har blandt andet in
debåret pionérvirksomhed i undervisning af EDB-brugere, cg det har jeg haft me
gen glæde af.
På hjemmefronten har jeg også haft succes, idet jeg i sommeren 1974 fejrede sølv
bryllup med min dejlige kone Bente, som en del af jer sikkert husker fra studenter
gilderne. Vi har to dejlige sønner på henholdsvis 25 og 21 år. Mine fritidsinteres
ser omfatter foruden mit, efter min families opfattelse, for store engagement i mit
daglige arbejde, vedligeholdelsen af parcelhus + sommerhus.
Knud Bent Andersen, luftkaptajn og chefpilot i SAS, Tuelsøvej 20, 4180 Sorø.
Knud Belling, præst, Stadionvej 7, 3650 Ølstykke.

Andreas Byosen, læge, 6940 Lem station:
Letsindigt lovede jeg dig et uddrag af mit generalieblad. Du får et kortfattet re
sumé — ferniseret. Levnedsbeskrivelser er ikke længere min livret.
Altså: Efter Høng-tiden fortsatte jeg karrieren ved gennem en længere årrække i
perioder at følge forelæsninger og anden underholdning ved lægeskolen i Århus afbrudt af et flertal vikariater herhjemme og især i Sverige, som det dengang var
opportunt.
Efter studiet et par år i Sønderborg, hvor iøvrigt grunden til mit familieliv blev
lagt. Med fortsat smag på livets goder forlægges residensen atter til Sverige de
næste 3 års tid (Luleå, Östersund og Karlstad). Dernæst tilbage til Århus og ende
lig Hobro.
Da jeg således efterhånden mente at have aftjent min tid for Lea — eller var det
Rachel - og tilstrækkeligt nydt godt af den offentlige ansattes goder og desuden gen
nem årene stiftet tilstrækkeligt bekendtskab med hospitalshierarkiet på forskellige
planer - foretrak jeg den mere »liberale« status som practicus, hvilket ikke ct se
kund er fortrudt.
Lem-boerne ved Ringkøbing fjord har siden måttet lægge krop til.
Om stedet her kan siges at endnu har dets ydre charme ikke inspireret nogen ly
riker. Men her er rige skjulte kvaliteter.
I familien foruden overhoveder: 2 piger cg 1 dreng (+ 1 hund).
Yderligere oplysninger kan måske indhentes mod udveksling ved jubilæumssam
menkomsten.
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Ejgil Erland Christensen, administrerende direktør, Höglandsväg 21 A, 18351 Täby.
Sverige:
Først da jeg fik Buhis brev gik det op for mig, at jeg var 25-års jubilar. Et jubi
læum kræver naturligvis et indlæg, og jeg skal derfor ganske kort videregive mine
indtryk fra familien Christensens forløbne 25 år.
For at begynde med slutningen bor vi nu i Stockholm, hvor jeg som direktør for
Tuborg i Sverige sælger bajere til tørstig; svenskeres fryd og nøgteristers forbandelse.
Vejen til Sverige har været lang og kroget: et par år i England og Frankrig til at
begynde med; en herlig tid fra de år, da mam rigtig følte sig i udlandet og langt
hjemmefra. De år arbejdede jeg som »Student Trainee« på Fords fabrikker i Lon
don og Paris og knyttede venskaber, som stadig består. Så fulgte nogle år i Dan
mark med nye arbejdsopgaver og et par års militærtjeneste. For at live op på solda
tertiden giftede jeg mig i 1954 med Bodil née Bagger (årgang 1951), som mange af
jer sikkert kender.
Efter nogle gode år i Danmark stak vi af til London, hvor jeg var blevet tilbudt et
job i Fords eksport afdeling - dette job indebar, at jeg hoppede som en jo-jo mand
fra land til land med op til 100.000 km rejser årligt. Da Ford oprettede et europæisk
hovedkvarter i Bruxelles flyttede vi med og oplevede 4 interessante år i denne kos
mopolitiske by. Under den periode forøgede vi familien med Jens og Signe, 1963 og
1964. Arbejdsmæssigt var det meget udviklende at arbejde med amerikanerne, selv om
mit job i Bruxelles medførte en masse rejseri.
I 1968 fik jeg ansvaret for Fords afdeling i Portugal, hvor vi for første gang rig
tigt lærte latinsk levevis at kende. Vi arbejdede hårdt med sproget og fik bistand af
vore to børn, som lynhurtigt skiftede fransk ud med portugisisk, og nu fik vi en
ekstra hjælp, Tomas, som fødtes i Lissabon 1967. Årene i Portugal var lærerige, og
vi har helt og holdent tabt vore hjerter til dette dejlige land og dets varmhjertede
mennesker.
Vi udvidede vor viden om portugisisk kultur under andre himmelstrøg, da vi efter
nogle år rejste til Brasilien, hvor vi tilbragte 4 år, de hidtil mest spændende i vor
tilværelse. Vi boede i sambaens fødeby, Bahia i Nordøst-Brasilien, hvor vi byggede
et bryggeri for Carlsberg. Brasilien var for os en vidunderlig oplevelse, helt forskel
lig fra alt andet vi hidtil havde prøvet. Familien trivedes fint og arbejdet var særde
les interessant. Vi rejste meget i dette enorme land, som i disse år gennemgår en dy
namisk udvikling.
1972 blev jeg tilbudt stillingen som chef for Tuborgs datterselskab i Sverige, hvor
vi regner med at blive fremover. Familien trivs mycket bra i et rart hus beliggende
i udkanten af Stockholm, hvor vi som alle andre bruger en stor del af tiden til at
klage over skatterne og de lange vintre.

Hanne Eise Clausen, redaktør, Voldmestergade 37, 2100 København 0:
Naturligvis er man lettere chokeret ved tanken om, at det allerede er 25 år siden,
man som 19-årig begyndte sin lidet glorværdige tilværelse i Høng. Men ved nærmere
eftertanke, sammentælling af år og et blik på sin 19-årige datter, kan man jo nok
forstå, at den er god nok, og man kan jo så passende forsøge en status over sig selv.
Af ydre kendsgerninger skal jeg nævne: eget hus i kartoffelrækkerne, en titel som
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redaktør af ugebladet »ALT for damerne« (jeg skal ikke undlade at nævne, det er
landets største dameblad med et oplag på i skrivende øjeblik 188.000 eksemplarer pr.
uge); jeg bestrider posten som fagredaktør med ansvaret for følgende områder: mode,
bolig, mad, alle former for håndarbejde, jeg har ansvaret for diverse kampagner og
diverse bøger, vi udgiver - vor redaktionelle fasttilknyttede stab er på ca. 50 perso
ner. Efter min mening er det jordens bedste og mest interessante, men også mest slid
somme job (jeg håber mange af jer andre har samme opfattelse af jeres job!) Men
det er altså mig, der står bag, når I spiser julekager fra ALT fra damerne, når I har
klokkestrenge, puder, duge hængende og liggende som jeres hjems pryd, og det er
også mig, der har ansvaret for at alle maskerne passer i jeres børns strikkede trøjer.
Jeg håber, I af og til vil sende mig en venlig tanke, når I går om bord i en særlig
lækker week-endret fra bladet.
Rent personligt var jeg gift for mange år siden med en ung skuespiller, der om
kom ved en ulykke. Jeg har ikke siden forsøgt mig i ægtestanden, men jeg har som
sagt en datter på 19 år. Hun hedder Dorte og da hun ser ud, som man gerne skal
se ud nu, har hun, siden hun gik i skole, arbejdet som fotomodel over snart sagt hele
verden — i øjeblikket bor hun fast i New York. Jeg er lidt stolt af hende, men sav
ner hende da også.
Før min tid på ALT for damerne - jeg har været her i 17 år! - var jeg på Askov,
var journalistelev i Sorø, var i England, i Frankrig og Tyskland et godt års tid, var
på andre ugeblade her i landet, lavede radioarbejde (især interviews og udsendelser
med Otto Leisner).
Kort resumé: er tilfreds med min tilværelse og med de personer, der omgiver mig;
jeg har det kort sagt dejligt.

John Christian Clausen, cand, pharm., Hvidegårdsparken 47, 28Ü0 Lyngby.
Efter eksamen i Høng drog jeg hjem til Sønderjylland og begyndte uddannelsen
til farmeceut ved et apotek i Haderslev. Blev cand, pharm, i 1956. Først et par år
ved militæret. Derefter ansættelse ved Carlsbergs laboratorier, i essensindustrien og på
Seruminstituttet. Jeg har dog også været på apotek i kortere tidsrum. Siden 1963 er
jeg beskæftiget med undervisning inden for de tekniske uddannelser, især i fagene
kemi og laboratorieteknik.
Kone, 2 drenge og bor siden 1959 i Lyngby.

Carl Johan Elhauge, seminarieadjunkt, Vesterled 12, 9681 Ranum:
Begyndte som journalistelev i Esbjerg august til oktober 1950. Efter nogle måne
der hjemme begyndte jeg på universitetet i København. Januar 1957-februar 1958
værnepligtig ved søværnet, fra maj ved marinestationen Grønnedal, Grønland.
Januar 1959 cand. mag. i naturhistorie, geografi, hovedfag botanik. Vikar ved
Odense Katedralskole, Viborg Katedralskole og Tarm Gymnasium. Fra april I960
3 måneder skoleskibslærer og velfærdsofficer på J. Lauritzens »Manja Dan«. To tog
ter mellem Finland og Middelhavet. Fra 1. august 1960 og til nu har jeg været se
minarielærer ved Ranum Statsseminarium (find bare kortet frem).
Gift 1958 med Margit Andersen, student fra Høng 1952.
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Karen Margrethe Stausgaard (født Eskebjerg), Kjolefabrikken, Digevangsvej 11, Virklund, 8600 Silkeborg:
Blev uddannet som fotograf og tog ophold 2% år i Canada, Arbejdede her som
chauffør for Røde Kors blodtransfusion service. Vagabonderede i Amerika, Mexico,
Mellemamerika og Vestindien. Nye oplevelser som rejseleder i Italien før en lidt
roligere tilværelse som klinisk fotograf på Århus kommunehospital. Lavede bille
der til undervisningen på det lægevidenskabelige fakultet.
I 1960 gift med en kjolefabrikant, hvilket har medført job som altmuligkvinde —
fashion coordinator. Har en dreng på 12 år.

Henning Thomsen Eskildsen, fotolaborant, Hulkærsvej 38, 2860 Søborg.

Carl Vilhelm Frandsen, fabrikschef (direktør) for Tulip slagteriet, Borgbjergallé 4,
8300 Odder.
Erling Fritzen, lagerchef, Stærevang 10, 3450 Allerød:
Jeg blev gift 1955. Vi har en søn på 16 år og er stadig lige forbavsede og glade
over at have frembragt sådant et vidunder. Jeg har været ansat 7 år i et laboratorie
udstyrsfirma. 1 år på værkstedskontor. Hm! 1 år i en boghandel. Det var godt! 2 år
som selvstændig købmand, af alt det tossede, jeg har foretaget mig indtil nu er det
det værste. Så 10 år på et fabrikslager og nu på 3. år i et lille foretagende, der
handler med autoudstyr.
Fritiden: I vinterhalvåret samler jeg på frimærker sammen med føromtalte vid
under, og vi hører plader. Forår og efterår tilbringes i vor dejlige have - for lidt
med spade i hånd synes jeg, men min viv er overgartner her. Vi fik bygget hus i
1966, godt og billigt! Til sommer vil vi for niende år liste rundt på vidunderskønne
og spændende fjeldveje i Norge. Tænk at køre bil med 50 km i timen uden nogen
tuder efter een! Mødre står og sludrer ved barnevognen midt på landsbygaden. Man
venter til der er fri passage i modsatte side, og så kører man smilende og nikkende
udenom! Tag derop og oplev det!

jeppe Hagedorn-Olsen, keramiker, Thulevej 4, 3390 Hundested:
Efter Høng militærnægter i Gribskov 16 måneder - dejlig tid i naturen sammen
med festlige og begavede mennesker, hvoraf adskillige stadig er gode venner.
Uddannelse: 3 år hos Haakon Darger, Vi år Faenza, Italien, 3 år Kunstakademiet,
København. Debut: Charlottenborg forårsudstilling 56. Udstillet på K. E. 57, 58, 60
og 63. Sammenslutningen af danske kunstforeningers udstilling »nye tendenser« 65
og 66. Deltaget i udstillingen »eksperimental keramik« på den permanente 66. Repræ
senteret dansk keramik på international keramikudstilling i Ostende, Belgien 59.
Gæst på Tuborg kunstforening 64. Gæst på Carlsberg kunstforening 66. Yderligere
deltaget i talrige gruppeudstillinger bl. a. Galerie Moderne, Gallerie Nik, Winkel og
Magnusen. Separatudstillinger København og Esbjerg. Solgt til Ny Carlsberg fondet.
Tildelt Ballardini-prisen (10.000,-) på international keramik i Faenza 66. Æresdiplom på første Keramik Biennale i Vallauris i Frankrig 68. Større opgaver: Kakkel
frise på Centralsygehuset i Randers, og kakkelfrise til firma Andersen og Martini,
København.
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Gift - tre børn: Susanne (22), Rasmus (15) og Mads S’Æ Min kone hedder Sussi
og er malerinde.
Kirsten Rahbæk Hansen, cand. mag., Langenæs Allé 55, st. mf., 8000 Århus C.
Fik min eksamen - efter ca. 8 års afbrydelse (54-62) - i 1967-70 og var så »uhel
dig« at arve en mindre formue omkring ved den samme tid. Jeg fandt det rimeligt
at undlade at søge stilling. Det er heller ikke helt let at være lærer i disse tider;
de unge er vist mere »flyvske«, end vi var. Jeg er ikke gift og har ingen børn.

Gunnar Hemmingsen, afdelingsingeniør, Havretoften 16, 4200 Slagelse:
Efter at have forladt Høng var jeg over en periode på 2 år efter tur mælkekusk,
soldat og lærervikar. Herefter startede jeg på Polyteknisk Læreanstalt, hvor jeg med
møje og besvær fik halet en eksamen i land i 1959. Straks efter eksamen rejste jeg
til Viborg, hvor jeg i ca. halvandet år fik min løn af Hedeselskabet. Siden er jeg
blevet forsørget af Slagelse kommune og i 1969 var forkalkningen så vidt fremskre
det, at jeg blev udnævnt til afdelingsingeniør.
Familieforhold: Jeg er gift og har 3 drenge.
Aage Gunnar Büchner (tidligere Jensen), lektor, Børnehøjen 54, Himmelev, 4000
Roskilde:
Cand. mag. fra Københavns universitet. Til 1969 adjunkt i Høng, men flyttede
derfra til Roskilde, hvor der netop blev oprettet et nyt seminarium i den gamle ka
tedralskoles bygninger over for domkirken — et hyggeligt, men desværre, måske, tem
porært sted. Bor nu i Himmelev.
Hilsen til alle gamle venner og kolleger!
Frede Jørgensen, lærer, Østergade 33, 6600 Vejen:
Lærereksamen fra Emdrupborg Seminarium i København i december 1952, ansat
ved Vejen byskole januar 1953 til april 1957, ved Løsning Folke- og Realskole fra
1957 til 1964, dernæst Østerbyskolen i Vejen.
Gift maj 1953, to døtre på 19 og 13 år og en søn på 11.
For disse kedelige optegnelser er der den fornøjelige baggrund, som vi ofte i sin
tid i historietimerne blev mindet om af Monrad: Ou est la femme? Jeg lod mig sim
pelthen ansætte i Vejen for at kigge nærmere på en pige i nabolaget. Nu bor vi i
umiddelbar nærhed af trolden, som er Vejens vartegn. Vi er skolefolk begge to,
og vor søn spiller fodbold. Så der er mere i »vejen«, end jegj oprindelig forestillede
mig. Det gemmer vi til jubilæet.

Hans Christian Jørgensen, lærer, Ørslev skole, 4200 Slagelse:
Det tog nogen tid for mit vedkommende, inden jeg endelig fik bestemt mig for
at søge optagelse på et seminarium. Det skete først 1953, og det blev Haslev semina
rium, hvilket jeg aldrig senere har fortrudt, idet jeg stadig føler, at der her var
en »linie«, der rækker langt videre end det rent kundskabsmæssige. Jeg fik min lærer
eksamen i 1957 og har siden været lærer ved Ørslev skole.
Når jeg er blevet så længe det samme sted, skyldes det ikke alene den omstæn
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dighed, at jeg i 1958 blev gift med lærerinden og flyttede ind i hendes lejlighed,
der, om end den er lille, dog har vist sig at være stor nok både til hende og mig
og vores to dejlige drenge, som siden er kommet til, men det skyldes også, at vi
kan lide det miljø, der er her på stedet. Børnene i skolen er lette at have med at
gøre og flinke til at tage ved lære, og forældrene er særdeles forstående.
Men alligevel er ikke alt »lutter lagkage«. Den lille skole er truet på livet, og
det er nødvendigt, at alle gode kræfter bidrager til, at den må komme ud af sin
»ørkenvandring«.
Johan Klinge, film- og TV-producent, Stenvang 9, 2950 Vedbæk.
Poul Evald Madsen, translatør, Nygårdsvej 41 B, 3. th., 2100 København 0.

Eva Mejlholm Kjærgård (født Nielsen), Tranevej 66, Grindsted, 9310 Vodskov:
Efter studentereksamen trængte jeg til at tjene penge, hvorfor jeg tog arbejde som
lærervikar forskellige steder i Jylland. Et par vinterlærerindejobs fandt jeg også.
Fra 1954 til 1957 blev Skive seminarium mit opholdssted. Jeg fik eksamen herfra
juli 1957. Mit første ansættelsesbrev lød pr. 1. juli 1957 ved Karup skolevæsen. Her
blev jeg kun et halvt års tid; i stedet tiltrak Lemvig min interesse, Vestjyllands smør
hul. Mens jeg virkede her, deltog jeg i 1959 i et kursus i Århus og blev tale- og
tunghørepædagog. Denne uddannelse anvendte jeg i Lemvig til 1962. Jeg brugte det
meste af min tid til arbejdet med hørehæmmede, og i 1963 tog jeg skridtet fuldt
ud og blev ansat som lærer på Statens Høreinstitut i Fredericia. En institution for
voksne hørehæmmede, der her får træning i mundaflæsning, høretræning med deres
apparat, taleundervisning og tilpasning af selve høreapparatet. Jeg deltog en del i
laboratoriearbejdet på instituttet. Dette gav mig et værdifuldt tillæg til min næste
arbejdsplads, der blev døveskolen i Mumias i Kenya. Mumias ligger 50 km nord
for Victoriasøen, og døveskolen var et led i en hollandsk missionsstations arbejdsom
råde. 1968-70 blev et par udbytterige år for mig. Dels arbejdede jeg her med døve
børn, der brugte hollandske høreapparater, dels blev det en uforglemmelig natur- og
kulturoplevelse. På døveskolen var ansat otte afrikanske lærere; uddannet som læ
rere i Kenya, men specialuddannet af de hollandske søstre. Ferierne, tre årlig, var
lange. De blev benyttet til ture rundt i Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia og Ma
lawi. Jeg var udsendt som ulandsfrivillig til Kenya; det var ikke de store summer
jeg tjente, men oplevelserne var uerstattelige.
Efter hjemkomsten i 1970 blev jeg ansat på Høreinstituttet i Ålborg, hvor jeg
stadig arbejder med voksne hørehæmmede. Jeg købte mig en lille ejendom nord for
Ålborg, hvor jeg prøvede at agere landmand med 180 grise. Det blev et hårdt job
ved siden af mit faste arbejde. Der skulle fodres om morgenen et par timer før ar
bejdstid og ligeledes et par timer om aftenen. Desværre tjente jeg ikke på grisene,
til trods for, at holdet blev fint placeret på slagtemarkedet. Griseholdet gav mig an
ledning til at søge revisorhjælp, og det fandt jeg så indbringende, at jeg giftede mig
med ham i juli 1974. Ejendommen måtte jeg sælge, min revisor er bymenneske. Men
vi blev dog enige om et hjem i Hammer bakker nærmere beskrevet som Grindsted,
hvor vi nu bor.
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Knud Eghøje, overlæge, Lillevangsparken 9, 4200 Slagelse:
Efter studentereksamen påbegyndte jeg det medicinske studium og fik lægevidenska
belig embedseksamen i januar 1959 ved Københavns Universitet. Efter et halvt år på
sygehuset i Åbenrå var jeg et år på et hospital i Kansas City, USA. I tilslutning til
afrejsen derfra kørte min kone og jeg rundt i USA og Mexico i de følgende tre
måneder på en kombineret studie- og ferietur.
Senere fulgte videreuddannelse på forskellige hospitaler i København, blev spe
ciallæge i intern medicin 1970, og fra den 1. marts 1972 overlæge ved den medicin
ske afdeling, Centralsygehuset i Slagelse.
Blev gift med sygeplejerske Kirsten Bydam i 1957. Vi har i tidens løb fået tre
børn: Peter på 12 år, Rina på 10 år og Jesper på tre år.
I tilslutning til stillings- og adresseændringen ved familieflytningen i 1972 fik vi
samtidig ændret familienavnet til Eghøje (tidligere Nielsen).
På gensyn til sommer!

Ole Olesen, arkitekt, Boserupvej 426, 3050 Humlebæk:
Efter eksamen var jeg samme år blandt de 40 heldige, der blev optaget på Kunst
akademiets Arkitektskole — dengang var der adgangsbegrænsning og arbejde til de
færdiguddannede. Færdiguddanne! arkitekt 1955.
Arbejdede 1955 for Statens Byggeforskningsinstitut, fortrinsvis opmålingsarbejde,
fordelt over hele landet. 1956-58 ansat på BP's tegnestue, hvor vi diskuterede piger
og politik og tegnede luftkasteller - et par moteller og et enkelt kontorhus blev dog
opført.
Holdt i de år nogle dejlige ferier i Grækenland — 2—3 måneder pr. tur — sagde
min stilling op ved forårstide og kom hjem et par uger efter pengene var sluppet
op (hjem med DIS pr. efterkrav).
Som militærnægter blev jeg 1958 forvist til »the royal danish atomic defence«
(i daglig tale civilforsvaret). Formentlig for at undgå for meget vrøvl, blev jeg her
afgivet som tegner til Bernstorffs slot. Fik eget kontor, egen telefon og egen kakkel
ovn; desværre skulle jeg selv fyre.
Mødetid 8-16, lørdag og søndag fri.
Efter denne voldsomme indsats for fædreland og civilbefolkning tog jeg på en
hårdt tiltrængt campingferie i Grønland. Beså øen til fods, pr. helikopter og pr. fiske
båd. Så ingen bjørne, men fandt is og en del uran.
Er dags dato ansat i et stort arkitektfirma, der har nydt godt af mit arbejde siden
1960.
Har i nogle år overvejet at stå af ræset, men det er jo frygtelig besværligt og
næsten umuligt efter vi har indført 4 dages uge.
Familiært, eller hvad det nu hedder, har jeg i årenes løb tillagt mig een kone,
een datter (9) og een søn (7). Jeg hjælper børnene i matematik, foreløbig kun i
mængderegning. Og det kan jo være meget sjovt, når man ikke rigtig kender noget
til det.
Ulig skønnere bli’r det dog den dag, hvor jeg kan fortælle, at »integraler - mine
damer og herrer - kan f. g. m. hverken tages fra Slagelsevej eller til den nærmest
forhåndenværende lampe i den gamle spisestue i Høng!« Amen.
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Karl Vilhelm Petersen, død i maj 1952.
Gurli Sørensen (født Piester), Nybølallé 10, 2770 Kastrup.

Jørn Rudheck, boghandler, Bakkesvinget 1, 2760 Måløv:
Efter skolen aftjente jeg min værnepligt og hjemsendtes som sergent. I to år slog
jeg mine folder på Århus Universitet, hvilket gav sig udslag i filosofikum og lidt
litterære studier, ikke uden visse ubehagelige følgevirkninger for mig selv, idet jeg
var indskrevet som jurastuderende. Så fulgte en energisk tid som kølevognschauffør
og slutteligen en læretid som boghandler i Holte. Fra 1958 har jeg drevet en meget
blandet landhandel i Skovlunde under titlen boghandler.
Samme årstal giftede jeg mig med mit livs lys - Herdis - ukendt i Høng og om
egn - og ved megen flid har vi fået to dejlige drenge, der begge er elever på Bor
dings friskole i København.

Henning Stavnsbjerg, biografdirektør, Egeallé 216, 8600 Silkeborg (er nu rask efter
svære astmaanfald igennem mange år).
]ens Kristian Stenner var kaptajn på den redningshelikopter, som forulykkede den
9. februar 1968 under en redningsaktion i Vadehavet. Hele besætningen omkom. Se
nærmere i årsskriftet 1968.

Erik Sørensen, adjunkt, Præstegårdsvej 17, 9600 Års:
Min første reaktion på dine breve var forbavselse over, at det snart er 25 år siden,
jeg tog studentereksamen i Høng og - senere undren over, at mit generalieblad kunne
have interesse for andre end mig selv og så naturligvis skattemyndighederne. Jeg
skal fatte mig i korthed:
Efter studentereksamen i 1950 var jeg ude som lærervikar til 1952. I 1952 be
gyndte jeg at læse historie og dansk ved Århus Universitet. Jeg bestod skoleem
bedseksamen i historie-dansk ved samme universitet i sommeren 1960. I årene I960
til 1962 havde jeg forskellige job, indtil jeg i 1962 søgte og fik jobbet som lærer
i historie og dansk ved det nyoprettede landkommunale gymnasium: Vesthimmerlands Gymnasium i Års. Der har jeg så virket og været siden. Det er i komprime
ret form mine »udvendige« og officielle data, resten gemmer jeg til mine memoirer.
Vil du godt hilse Esmann Eriksen og hans kone? Det er jo nogle dage siden, at jeg
blev indviet i børnepasningens grundregler ved at passe deres håbefulde poder.
Hans Kristian Ullnm, sygehuslæge, Kastanievej 7, 5400 Bogense.
Edel Lillian Vestlev, Spartan Tool Co., Gerry 14740, New York, US.A
Årgangsrepræsentant Kristian Hjerrild Buhl, højskoleforstander og hjælpepræst i Has
lev.
Tiden i Høng var for en missionsmand en vældig sund forberedelse til theologistudiet i København og det følgende virke. Det blev nemlig både på studenterkursus
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og ved månedsmøderne på husmandsskolen mødet med den frie, folkelige og grundt
vigsk prægede ånd, som har haft så væsentlig betydning for det kirkelige og kul
turelle liv i vort folk. Lidt af arven fra mange kilder forsøgte jeg i en studiepause
at formidle som højskolelærer i Tommerup.
Eksamen og pastoralseminarium i 58 betød heldigvis ikke punktum for studiet
af det udmærkede fag, teologien. Som soldat blev jeg sat til at virke som vpl.teolog
(feltpræst) - et interessant og meningsfyldt job. I september 1959 blev jeg gift
med en vestjysk pige, Enna Ølgaard, og vort første hjem blev en stor præstegård i
Sønderup-Suldrup.
Her oplevede vi det værdifulde menneskelige fælleskab, som endnu findes i land
sogne, der er præget af gammel kristelighed. Det blev desværre kun til 5 år i Him
merland, idet vi i 1964 tog imod en opfordring til at påtage os ledelsen af Haslev
udvidede Højskole, som virker i tilknytning til Indre Mission og KFUM og K. Vi
arbejder særligt med uddannelsen af ledere til det frivillige børne- og ungdomsar
bejde og medarbejdere til de kirkelige organisationer. Det er herligt at have med
en dygtig, moden og glad ungdom at gøre. Desværre har en af vore lærere, H. K.
Brinth (Venstre), netop taget orlov, idet han er blevet valgt til amtsborgmester efter
Monrad.
Vore fire børn, Hans, 13, Thomas, 12, Karen, 8, og Anders, 4 år, glæder sig
sammen med os over roligt familieliv i fritidsstunder i Sjalom (Fred), vort sommer
hus i Fakse Ladsplads.
I véd, hvordan der for os alle bag udvalgte punkter fra de 25 år1 ligger en verden
af jævnt og muntert liv, af sejre og nederlag — det skjulte liv. Men mon ikke de
fleste ved tilbageblikket fyldes af stille taknemmelighed,
På gensyn i Høng til september.

Årgang 1964. Årgangsrepræsentanten Åge Skovsted beretter; enkelte fortæller selv:
Thor Steen Andersen. Begyndte at læse medicin, sprang fra og laver nu film i Lon
don.
2 år. Læste derefter til kemiingeniør. Er nu
Chr. Buhrgård: Efter Høng sergent
ansat i F. L. Smith og er for tiden i Irland.

Niels Peter Christensen, Allindelille, 4100 Ringsted:
Var efter studentereksamen skoletræt og tog derefter praktisk arbejde. Er nu bog
holder.
Preben Dalsgård Christensen, Engvej 19, 4270 Høng:
Begyndte efter Høng at læse til ingeniør. Herefter sergent i 2 år. Er nu kemiin
geniør og ansat på Gulf raffinaderiet.

Kirsten Olsen, nu Christensen:
Gift med Preben. Passer hus og have, samt engang imellem også deres 2 børn.
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Solveig Baunsgärd (gift Mølgård), Kystvejen 376, 4671 Strøby Strand:
Er translatør i fransk og ansat hos Citroen. Har desuden frembragt en søn, som
nu er 3 år.

Rich. Christensen:
Begyndte umiddelbart efter Høng at læse medicin. Sluttede dette med eksamen i
samme fag. Er nu reservelæge i Frederikshavn. Gift med Anni Nielsen, årgang 1963,
og har 3 børn.

Finn Gaunä:
Om ham vides kun, at han engang har frekventeret Holbæk seminarium.
Sv. Age Ellefsen:
Det vides kun at han bor på Færøerne.

Lise Greisen (gift Frølund), Munkevænget 35, 6000 Kolding:
Tog fra Høng 1 år til USA. Herefter eksamen fra Skive Seminarium. Opholdt sig
herefter 2 år i Mexico. Tog hjem og blev gift. Er nu efter eget udsagn kun frue
og går hjemme og passer hus, hund og to børn.

Niels Erik Harresen, Vagtelvej 67, 4., 2000 København F:
Efter studentereksamen 2 år soldat. Siden 1967 ansat i revisionsfirmaet C. Jesper
sen. 1971 HD med regnskabsvæsen som speciale. Har siden læst videre og håber
at være revisor december 1974.

Karl K. Isaksen:
Begyndte at læse medicin, men sprang fra. Skal nu være journalist på Grønland.
Birgit Hovgård Jensen (gift Poulsen), Kastanievej 4, 2800 Lyngby:
Læste til cand. jur. og har efter studierne været ansat i landsskatteretten. Gift med
Peter Poulsen.
Hjørdis Jensen (gift Nielsen), Frederiksborggade 39, 2., 1360 København K.
Tog efter Høng på højskole og herefter på seminarium. Underviser nu på externatskole. Er gift og har 2 børn.
Ole Jensen, nu Salting, Ægirsgade 35, 2200 København N:
Gav sig til at læse til HD med organisation som speciale og har også skrevet et
par bøger herom. Er nu kommunalt ansat. I fritiden læser han psykologi, skriver bø
ger og underviser på Handelshøjskolen.

Aage Skovsted Jespersen, Ahornvej 4, 8900 Randers. Telefon (06) 43 44 99:
Efter Høng læste jeg medicin i Århus; jeg er nu reservelæge i Randers. Er des
uden gift og har avlet 2 børn.
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Mogens L. Johansen, Eskildsgade 44, 5., 1657 København V:
Er stud. mag. Har rejst en del i Frankrig og Indien. Arbejder for tiden i Bruxelles
som oversætter i EF. Forventet eksamen julen 1974.
Tage Thugard Kristiansen, Nr. Koldsvej, Arhus:
Læser medicin i Århus. Er gift og har et barn.

Betty Spanggård Knudsen (gift Rode), Sønderbakken, Lendum, 9870 Sindal:
Er nu lærer i Frederikshavn og er gift med Per Rode, der er telegrafist. Fik for
leden en datter.
Anna E. Damm Larsen, Tjaldurs Apotek, 3800 Tårshavn, skriver:
På grund af min geografiske placering i øjeblikket, er jeg desværre forhindret for
hindret i at være til stede ved jubilæet. Efter studentereksamen startede jeg som
discipel på et apotek i København, hvilket jeg 2 år senere afsluttede med discipel
eksamen for at starte på sidste halvdel af studiet på Farmaceutisk Højskole. Dette
blev en kort »fornøjelse«, selv om jeg havde udset mig et studium uden ret megen
fysik (fysik og kvinder!), så jeg holdt op og fik et spændende arbejde i forsøgslabo
ratoriet på en medicinalfabrik, jeg var her til 1970, hvor vi - min mand', der er
farmaceut, og jeg - flyttede til Færøerne; vi fik begge arbejde på apoteket i Torshavn. Dette holdt jeg op med sidste sommer, da familien blev forøget med Mette,
der nu er et stort og pragtfuldt energibundt. Jeg træder dog af og til ind som af
løser, så vi nyder rigtig tilværelsen heroppe i den skønneste natur med dejlige
mennesker uden TV. Et par gange om året kommer vi til Syd-Danmark, så falder
vejen for en holdkammerat forbi Omø, hvor vi har et sommerhus med plads til
mange, så kig ind. God fest!

Kristian Larsen:
Sprang soldat efter studentereksamen, derefter seminarium og er nu lærer i Sin
dal. Han er gift og har sikret arvefølgen.

Flemming Tangkær Larsen:
Begyndte efter studentereksamen at læse til ingeniør i København. Fandt dog
byen for livlig og efter 1 år i hovedstaden skiftede han til medicin i Århus. Cand.
med. 1972. Han er for tiden i Afrika som u-landsfrivillig. Ventes hjem om ca. IV2
år.
Inge Lise Larsen:
Skal være journalist på »Politiken«.

Karsten Madsen, Julius Thomsensgade 18, 2., 1974 København V:
2 år soldat bl. a. med FN i Mellemøsten. Læste siden til revisor og ernærer sig
nu som sådan.
Karen E. Monrad, Birkevej 22, 3660 Stenløse:
Er socialrådgiver, gift og har børn.
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Steen Møller, Fasanvænget 56, 2791 Dragør:
Efter Høng 1 år som lærervikar. Herefter stud, polit, i København; forventer at
at være færdig julen 1974. Har i hele perioden ernæret sig som korrekturlæser på
»Politiken«.
Ritta Nielsen, Nordfeldsvej 22, 1., 2700 Brønshøj, skriver:
Efter studentereksamen 1 år i England. 3-sproglig korrespondent. De sidste 7 år
arbejdet på Ferrosan (medicin). Sidste år begyndte jeg på ED-studiet i engelsk (Er
hvervssproglig Diplomprøve) på Handelshøjskolen i København samtidig med, at jeg
gik ned' på deltid og forener nu det praktiske med det teoretiske.
Birgitte Paludan-Miiller, Kirkevej 56, 2791 Dragør:
Efter studentereksamen 1 år i Frankrig for at lære fransk. Herefter et smut på
universitetet i København. Derefter til Zahles seminarium og er nu lærer i Dragør.
Hans Marius Pedersen:
Er teknikumingeniør og bor i Århus.

Max Pedersen:
Læste medicin en kort periode efter Høng, sprang fra. Sidder nu i ledende stilling
i tømrervirksomhed i Brædstrup. Er gift og har børn.
Peter A. Paulsen, Kastanievej 4, 2800 Lyngby:
Blev sommeren 1974 færdig som civilingeniør.

Juul Sørensen, Bogøvænget 31, 8381 Mundelstrup:
Begyndte at studere økonomi i Århus og tog 1. del heri. Tog herefter 2 år til
England og Tyskland for at studere klaver og flygelbygning. Er efterhånden blevet
mere og mere engageret i sin fars musikforretning. Er gift og har 1 barn.

Tonni Thomsen, Strendur, Færøerne:
Det vides kun at han er fisker dér.

Lena Troisen, Perth, Australien:
Lenas mor skriver, at Lena bor i Australien, hvor hendes mand arbejder på uni
versitetet i Perth.
Else Marie Wissing (gift Sand), Midsommervej 3, Femmøller Strand, 8400 Ebel
toft:
Tog fra Høng til Schweiz og Italien. Læste herefter fransk og dansk i Århus, men
sprang fra. Er nu gift og passer mand og børn.
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Beretning fra »Erania«
I skoleåret 1973-74 har arbejdet i »Erania« været præget af skiftende interesse, dels
fra repræsentanternes, dels fra elevernes side. Det har naturligt medført, at arbejdet
og samarbejdet har hvilet på et for ringe antal elever. I foreningen (og vel også
i andre foreninger og råd) er problemet blevet diskuteret en del, hvilket har med
ført to grupperinger af meninger om emnet:
I. Arbejdsområdet er for snævert og for banalt, det vil sige at vi ikke Kar nogen
reel indflydelse.

II.

Tilfredshed I

Konklusionen er nok både og, og at arbejdspresset for nogle er for stort. Punkt II
er næsten ikke til at sige uden at tænke på Georg Hansen, når han udtaler: Bare be
folkningen har en pølse i munden og en biografbillet i hånden, er der ro i sam
fundet.
Det er imidlertid beklageligt, thi det kan betegnes som et tilbagetog for demokra
tiet.
Ikke desto mindre har »Erania« nået en række positive resultater. Jeg vil i denne
sammenhæng specielt fremhæve den ny kostordning. Tidligere var d'er kun en mu
lighed for at få mad: at man havde skrevet en etårig kontrakt. Med den ny ordning
kan man købt enkelte måltider ved betaling over disken.
Derudover vil jeg overfor de nye elever fremhæve indkøringsugen, der blev en
realitet på grund af et initiativ fra »Erania«. Forhandlingerne trak i langdrag, idet
begge parter holdt krampatig fast i det springende punkt - om der skulle være
psykoterapi. Lærerkollegiet vandt (se punkt I).: der blev altså ingen! Men det dan
ner heldigvis ikke præcedens for næste års indkøringsuge. (Vi er på tæerne).
Kulturudvalget under »Erania« fungerede om end i begrænset omfang. Der blev
arrangeret tur til Louisiana under Salvador Dali-udstillingen, foredrag fra »Venskab
med Kina«, samt en »udflugt« til den berømte Høng Ostefabrik, hvor ca. 40 elever
deltog en tidlig lørdag morgen, og det dagen efter en af vore store »selskabelig
heder«.
Størst interesse var der dog om festudvalgets arbejde. Tydeligst husker vi elev
festen, julefesten og afslutningsfesten for »de gamle«. Men også de mange pejsestue
fester har været miljøskabende.
En stærk utilfredshed med LAKs venstreorienterede politik gav anledning til me
gen diskussion, der mest af alt lignede spredt fægtning, indtil matematikeren Jens
Frick tog initiativet til at danne en alternativ organisation til LAK. Den fik navnet
SUK (Sammenslutningen af underrepræsenterede kursister) og opnåede et medlems
tal på ca. 75 elever. Kort tid efter etableringen stod vi foran eksamen, og SUKs
ledende kræfter fik da andet at tænke på. Siden da er der ingen, som har hørt en lyd
fra de ellers så højtsukkende.
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I det nye skoleår
Som tidligere nævnt startede skoleåret med en indkøringsuge for de nye elever. Pro
grammet, der særlig skulle tage sigte på at ryste folk sammen og hermed skabe mu
lighed for en mere smidig overgang til det nye arbejde, indeholdt blandt andet psy
kolog-foredrag, folkedans og den traditionelle Tissø-tur, der i år blev ledet af Georg
Hansen. Som noget nyt blev aftenen afsluttet med musik (Live), dans og et par øller
til de tørstige.
Rektor havde i øvrigt sat spørgsmål ved Tissø-turen, da han var af den opfattelse,
at ungdommen bliver svagere med tiden, men da den efterhånden er blevet en del
af skolen, blev turen afviklet til stor morskab for de deltagende. Vigtigt er det også
for selverkendelsen, at man ser udfaldet af det fatalistiske kast i Tissøen.
Sidste års LAK-debat var ikke frosset ned ved skoleårets begyndelse, men nåede
dog ikke samme højder. Resultatet blev en afstemning, hver 141 stemte for »Erania«s medlemsskab af LAK, 68 var imod og 40 havde ingen mening. Sammen med
afstemningen var der mulighed for at give sin mening tilkende i ord; heraf fremgik
det tydeligt, at majoriteten af både ja- og nej’ere var utilfredse med LAKs venstre
orienterede politiske infiltration.
Kulturudvalget har fået et fantastisk come-back i år. Ikke mindre end 23 stude
rende deltager i det spændende arbejde. Repertoiret har været varieret. Udvalget har
bl. a. budt på foredrag (Møllehave), film (Pour Cow -), ekskursion til borge og kir
ker i Vestsjælland og meget andet.
Festudvalget består, som altid, af et antal initiativrige personer med stærk handle
kraft. Musik, dans og hvad dertil hører har ikke været mangelvarer.
Et nystartet skoleblad, »Navlen«, har holdt sit indtog, og den interne kommunika
tion er dermed blevet forbedret. Redaktøren har fastslået, at der bli’r færre og færre
dage, hvor man ikke trænger til et »Navlen«, så det tegner til at blive en varig in
stitution på Høng.
Ved skoleårets start var den store sal og andre fællesarealer smykket med malerier
udført af amtets kunstnere, og ved et elevrådsmøde blev det besluttet, at »Erania«
skulle skænke skolen et kunstværk. Det blev til to litografier af Ole Finding.
Jens Arne Ihsen, formand.
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Den selvejende
institution Høng
Studenter- og HF-kursus
Regnskabsåret fra 1. april 1973 til 31- marts 1974 er, bortset fra den vigtige ændring
i skolens ledelse, som er omtalt andet sted her i årsskriftet, forløbet stilfærdigt og
roligt. Der er ingen ændringer sket i bestyrelsens sammensætning eller i det offent
liges forhold til skolen.
Skolens driftsregnskab viser de sædvanlige stigninger i d'e faste udgifter: lønninger
og indkøb af madvarer, fra 2,9 mill. kr. og 201.000 kr. til henholdsvis 3,1 mill, og
261.000 kr. Den sidste stigning, madvarernes, er jo procentvis langt den største.
Heroverfor står stigninger i skolepenge (som jo nu betales af det offentlige) og
driftstilskud fra staten. Alligevel fremkommer der efter de sædvanlige afskrivninger
et underskud på 79.201 kr. mod et underskud sidste år på 38.210 kr. Heldigvis har
skolen i foregående år kunnet konsolidere sig, så de to års underskud har kunnet
klares.
I indeværende år har elevtilgangen været lidt mindre her såvel som på andre til
svarende skoler. Det har derfor været nødvendigt at lægge et stramt budget i håbet
om, at de to foregående års underskud kan afløses af balance.
Byggeplaner har vi foreløbig ingen af. Regnskabet for det sidst afsluttede byggeri
er ved at være afsluttet, og det viser sig, at der her er blevet penge tilovers, således
at vi kan anlægge den meget påkrævede og af de kommunale myndigheder forlangte
parkeringsplads på en del af det areal ved Fuglsangsvej, som skolen for et par år
siden erhvervede med henblik på kommende udvidelser.
Hans Bagge

Driftsregnskab for tiden 1. april 1973-31. marts 1974
Indtægter
Skolepenge ...........................................................................
Betaling for ophold ..........................................................
Statstilskud ...........................................................................
Renteindtægter ......................................................................
Andre indtægter .......................................................... ’.......

714.714,70
430.084,50
2.980.565,00
47.285,98
26.298,00 4.198.948,18

Årets underskud ................................................................................................
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79.201,55

Udgifter
Lærerlønninger .....................................................................
Andre lønninger ..................................................................
Samlinger og undervisningsmateriel .................................
Køb af skolebøger ..............................................................
Køb af madvarer .................................................................
Vedligeholdelse og køb afinventar .................................

2.564.088,05
525.161,10
25.451,29
38.044,94
260.730,15
3.551,51

Bygningsudgifter:
Prioritetsrenter ....................................... 243.044,17
Skatter ag afgifter ..................................... 33.229,80
El og vand .................................................. 16.691,23
Varme .......................................................... 98.696,51
Vedligeholdelse
...................................... 111.145,51
Lejeudgifter .................................................
6.874,90
Rengøringsmidlerog vinduespudsning ... 12.708,84
Diverse ......................................................... 28.506,86

550.897,82

Revision, advokat og bogføring
Kontorhold, porto og tryksager
Andre udgifter .........................

40.102,41
45.786,62
64.397,40 4.118.211,29

Afskrivning
Afskrivning
Afskrivning
Afskrivning
Afskrivning

49.792,00
88.838,60
3.480,09

159.938,44

på
på
på
på
på

skoleinventar ...........
undervisningsmateriel
kontormaskiner .......
bygninger .................
køkkeninventar .......

17.827,75

159.938,44

Balance ...............................................................................................................

00,00
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Status pr. 1. april 1974
Aktiver
Kassebeholdning ...............................................................................................
Postgiro .............................................................................................................
Bankbeholdning ...............................................................................................
Obligationsbeholdning (kursværdi) ..............................................................
Tilgodehavende statstilskud ...........................................................................
Elevtilgodehavende ..........................................................................................
Forudbetalt lærerløn ........................................................................................
Andre debitorer ................................................................................................
Varelager i kostafdelingen ...........................................................................

1.253,90
3.545,44
315.445,66
416.187,50
351.734,00
41.235,65
60.982,50
15.382,59
19.569,50

Inventar:
Skolen ........................................................................................ 196.480,97
Kostafdelingen .......................................................................... 69.183,47
Kontormaskiner ....................................................................... 12.760,33

278.424,77

Undervisningsmidler ........................................................................................
333.700,48
Ejendomme ......................................................................................................... 2.660.823,97
Ejendomme under opførelse ........................................................................... 1.499.927,16

5.998.213,12

Passiver
Å conto statstilskud ..........................................................................................
254.500,00
Diverse kreditorer ...........................................................................................
665.396,64
Depositum .........................................................................................................
125.825,00
Prioritetsgæld ..................................................................................................... 4.503.827,69
Egenkapital ........................................................................................................
448.665,79

5.998.213,12

I bestyrelsen:

Hans Kvist
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Arne Fog Pedersen
Tina Hyldegaard-Pedersen
Jørgen Bruun-Jensen

Beretning fra
Høng-Samfundet
Det forløbne år har for Høng-Samfundet været præget af de sædvanlige aktiviteter:
Afholdelse af elevmode, jubilarsammenkomster, udsendelse af årsskriftet samt udde
ling af gaver til elever og andre.
Ved bestyrelsesmødet i august drøftede bestyrelsen det fremtidige arbejde i for
eningen, først og fremmest årsskriftets udformning. Sammensætningen af den redak
tionskomité, som har taget sig af den praktiske side af sagen, blev ændret for at gøre
kontakten til skolen mere tæt. Endvidere aflagde Høng-Samfundets to medlemmer i
skolens bestyrelse beretning om deres arbejde i denne. Det bemærkedes, at HøngSamfundets formand er næstformand i skolens bestyrelse. Ved siden af udsendelse
af årsskriftet betragter bestyrelsen Høng-Samfundets deltagelse i skolens bestyrelse
som foreningens væsentligste aktivitet.
Ved elevmødet den 14. september, der samtidig formede sig som en afskedsfest
for rektor J. H. Monrad, mødte mange tidligere elever op på skolen. Som normalt
samledes 50, 40 og 25 års jubilarerne til middag på skolen kl. 12,00. I middagen
deltog foruden jubilarerne og repræsentanter for Høng-Samfundets bestyrelse, rektor
og økonomiinspektør, enkelte lærere samt amtsborgmester J. H. Monrad med frue.
Høng-Samfundets formand, Mogens Hansen, bød velkommen til jubilarerne, hvor
efter snakken gik livligt mellem de fremmødte tidligere skolekammerater. For 50
årsjubilarerne talte medlem af Høng-Samfundets bestyrelse, forhenværende kontorchef
Ivar Munk, som fremhævede, at hans årgang i vidt omfang havde været forsøgska
niner, som dog havde fundet en form, som havde præget både årgangen og skolen.
På Ivar Munks opfordring udbragtes et leve for Høng Studenter- og HF-kursus. 40
årsjubilaren, ekspeditionssekretær Margrethe Smidt, bragte en hilsen fra fraværende
medlemmer af årgangen. Endvidere omtaltes den ballast, som en lille skole kan give,
og Margrethe Smidt gav udtryk for det håb,, at skolen stadig måtte være i stand til
at udstyre sine elever med en sådan. Kommunaldirektør Niels Borchersen - 25 års
jubilar — omtalte den voldsomme udvidelse, som er sket både af skolen og af Høng
by. En forandring, som gør det næsten umuligt at finde og genkende engang kendte
steder.
Middagen sluttede med at rektor Esman Eriksen oplæste et yderst fornøjeligt digt,
som Niels Borchersen i sin skoletid havde afleveret i stedet for et sæt matematikop
gaver, som ikke var blevet færdige til tiden!
Efter middagen drak de »ældre« jubilarer kaffe i en af elevernes opholdsstuer,
mens skolen og Høng-Samfundet var vært ved en lille sammenkomst for 10 års ju
bilarerne. Også her drøftedes ivrigt gamle minder. Resultatet heraf kan ses i ru
brikken »fra om til«.
Umiddelbart efter aftensmaden, som var åben for deltagelse af alle tidligere ele
ver, afholdtes Høng-Samfundets generalforsamling. Til dirigent valgtes 25 års ju
bilaren, skoleleder Carl Bengtsson, som ledede mødet på fortræffelig vis. Formanden,
cand. mere. Mogens Hansen, aflagde en kort beretning over foreningens virksomhed
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i det forløbne år, som den er omtalt ovenfor. Endvidere henstillede han til general
forsamlingen, at man valgte forhenværende kontorchef Ivar Munk til æresmedlem af
Høng-Samfundet som en påskønnelse af det arbejde, Ivar Munk gennem mange år
har ydet i Høng-Samfundets bestyrelse og som redaktør af årsskriftet. Forsamlingen
udtrykte sin tilfredshed med valget ved at rejse sig op. Ivar Munk takkede herefter
for ophøjelsen til æresmedlem, som han især var glad for ud fra sin specielle og
nære tilknytning til skolen.
Herefter aflagde kassereren beretning. Som det fremgår af regnskabet, har fore
ningen i det forløbne regnskabsår haft et betydeligt underskud. Det er derfor et
spørgsmål om den kontingentforhøjelse, som netop er trådt i kraft, vil kunne dække
de stærkt forøgede omkostninger ved fremstilling og udsendelse af årsskriftet, hvor
for generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at vurdere den økonomiske situation ved
næste foreningsårs begyndelse og bemyndigede samtidig bestyrelsen til om nødvendigt
at hæve kontingentet med indtil 5 kroner.
På valg til bestyrelsen var Mogens Hansen, Birger Nordsted-Jørgensen samt Tina
og Bent Hyldegaard-Pedersen, som alle genvalgtes. Som revisor valgtes i stedet for
Kr. Feldborg Frølund, Bjarne Dueholm. Herefter sluttede generalforsamlingen med
den sædvanlige og fortjente tak til dirigenten.

Efter generalforsamlingen startede det egentlige elevmøde, der formede sig som
skolens og Høng-Samfundets officielle afsked med rektor J. H. Monrad og frue.
Formanden for skolens bestyrelse, chefredaktør Hans Bagge, indledte aftenen med at
give et overblik over de 31 år Monrads havde virket for skolen. Mottoet for dette
virke havde været: Følg med tiden, ikke med strømmen. Hans Bagge fremhævede
også krigstiden og de vanskelige kår den havde bragt det unge rektorpar. For den
tidligere rektor Munks enke, fru Ingeborg Munk, gjaldt det om at finde et rektor
par, der ville føre skolen videre i den grundtvigske ånd, hvilket var lykkedes med
rektorparret Monrad. Hans Bagge sluttede med at nævne, at man også fra skolens
bestyrelse ønskede at sige tak, og derfor havde man givet rektorparret et farve-TV.
Herefter takkede Høng-Samfundets formand, Mogens Hansen, på de »gamle« ele
vers vegne rektor Monrad og frue for den indsats, de havde ydet på og for Høng
Studenter- og HF-kursus. Han understregede deres betydning for de mange elever,
der havde været på skolen i deres regeringstid. Derfor ville de gamle elever gerne
bevare kontakten med dem og derfor havde Høng-Samfundet besluttet at udnævne
dem begge til æresmedlemmer. Som et udtryk for takken og til erindring om dagen
overrakte Mogens Hansen herefter hr. og fru Monrad en boggave.
Monrad takkede for udnævnelsen og påpegede, hvor vanskeligt valget mellem sko
len og det offentlige tillidshverv havde været. Det seneste kommunalvalg havde imid
lertid medført, at den endelige beslutning måtte tages.
Skolen var en forlængelse af det højskolemiljø, Monrad var vokset op i, og netop
dette særprægede miljø fik Monrad til at vælge Høng. Når han så tilbage, havde
det været en fremgangsrig tid for skolen såvel økonomisk som størrelsesmæssigt.
Monrad takkede sin familie for deres medvirken til hans rektorgerning. Derpå
rettede Monrad en tak til alle, der havde fulgt med gennem alle disse år, og ønskede
alt godt for dem, som skal efterfølge ham.
Rektor Esman Eriksen overrakte derefter Monrad en gave fra lærerne som tak for
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mange års samarbejde, og fremhævede Monrads indsats for studenterkurserne i Dan
mark. Herefter udbragte man et leve for skolen, hvorefter aftenen sluttede med un
derholdning, dans og kammeratligt samvær.
Høng-Samfundets bestyrelse

Driftsregnskab for Høng-Samfundet 1973-74
Indtægter
Kontingent ...............................
Gaver .......................................
Salg af årsskrift ....................
Renter, livsvarige
medlemmer ............................
Renter, sparekassebog .........
Renter, giro ...........................
Underskud .............................
Balance

11.078,00
2.393,55
3.300,00

255,55
52,01
49,03
2.202,36
19-330,50

Udgifter
Årsskrift .................................
Tryksager, kontorartikler .....
Porto, telefon ........................
Kontorarbejde ........................
Gaver .......................................
Overført: Konto for
livsvarige medlemmer ...........

12.100,00
1.244,62
1.960,83
1.090,00
2.679,50

255,55
19.330,50

Balance

STATUS
Aktiner
Kontant beholdning ...............
Kassebog .................................
Giro .........................................
Konto for livsvarige
medlemmer ............................

112,05
1.095,48
2.113,40

3.981,14

Passiner
Konto for livsvarige medl. ...
Gæld til kasserer ....................
Gæld til jubilæums
kontoen af 1963 ....................
Kapitalkonto:
ultimo 72/73: ... 2.129,74
underskud .......... 2.202,36

7.302,07

Regnskabet revideret og godkendt.

3.981,14
1.000,00
2.393,55

-4- 72,62
7.302,07

Høng, den 13. september 1974.

sign. K. /. Jacobsen.
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Medlemsliste
for Høng-Samfundet den 15. oktober 1974

2408
3101

Æresmedlemmer:
Monrad, A. T., frue, Fuglsangsvej, 4270 Høng.
Munk, Ivar, kontorchef, Åbrinken 49, 2830 Virum.
Bagge, Hans, chefredaktør, Holstebro Dagblad, 7500 Holstebro.

Nuværende lærere:
Antal, Nina Aagaard, adjunkt, Holbsergsgade 27, 4200 Slagelse.
Eriksen, Esman, rektor, Lindevej 3, 4270 Høng.
Fajfer, Andrz., grafiker, Slagelsevej 1, 1., 4270 Høng.
Frandsen, Bent, adjunkt, Tingvej 3, 4270 Høng.
Gellert, Grete, adjunkt, Slagelsevej 1, 1., 4270 Høng.
Hansen, Arne, sognepræst, Algade 28„ Gørlev Sj., 4281 Gørlev.
Hansen, Georg, lektor, Drosselvej 4, 4270 Høng.
Hansen, Lars G., lektor, Finderupvej 1, 4270 Høng.
Højvig, Ernst, sognepræst, Kirke Helsinge, 4281 Gørlev.
Jensen, Inger E. Bohus, lektor, Tovesvej 14, 4270 Høng.
Kietz, Peter William, adjunkt, Kærvej 4, 4270 Høng.
Kiærskou, Nina, adjunkt, Slagelsevej 5, 1., 4270 Høng.
Kroli, Alice, gymnastiklærerinde, Møllevej 10, 4270 Høng.
Lund, Jørgen, timelærer, Slagelsevej 5, 4270 Høng.
Lund, Lene, adjunkt, Slagelsevej 5, 4270 Høng.
Mousten, Leif, stud, psyk., Gunløgsgade 11, st. tv., 2300 Kbhvn. S.
Møller-Jørgensen, Sven, stud, mag., Skjoldnæsvej 74, 4174 Jystrup.
Olsen, Erik, realskolelærer, Lonesvej 10, 4270 Høng.
Pedersen, Kirsten Skau, mus. pæd., Knud den Storesvej 42 A, 4000 Roskilde.
Petersen, Dorothea, Nyvej 1, 4270 Høng.
Petersen, Poul, lektor, Finlandsvej 25, 4270 Høng.
Pihl, Ellen, lektor, Vestergade 20, 4270 Høng.
Rasmussen, Ejv. Vinge, adjunkt, Møllevej 48, 4270 Høng.
Stone, Carter W., M.A., Sorøvej 21A, 4291 Ruds Vedby.
Forhenværende lærere:
Dahl, Inger, adjunkt, frue, Storegade 28, 6780 Skærbæk.
Damsgård, Anders, lektor, Erik Menvedsvej 20, 8000 Viborg.
Drud, Grethe, lektor, Bushøjvej 21, 8270 Højbjerg.
Flemberg, Uffe, landinspektør, Syrenvænget 2, 4270 Høng.
Krogsgård, Herman, adjunkt, Pilevænget 3, 5800 Nyborg.
Marholt, C. Fr., lektor, Lindeparken 22, 4700 Næstved.
Nielsen, Johs., lærer, Finlandsvej 12, 4270 Høng.
Olesen, Connie, adjunkt, frue, Peder Godskesvej 23, 2830 Virum.

SO

Petersen, Carsten Boeck, adjunkt, Ny vej 1, 4270 Høng.
Rasmussen, Palle, adjunkt, Skovkanten 4, 8500 Grenå.
Rienecker, Elsa, lektor, Holmevej 35, 2860 Søborg.
Thomsen, Erik Stougård, seminarielektor, Svanelundsvej 37, 9800 Hjørring.
1. Ørsnæs, Elisabeth, lektor, Elmevangen 13, 7200 Grindsted.
1. Ørsnæs, Ove, lektor, Elmevangen 13, 7200 Grindsted.
Elever:
l. betyder livsvarigt medlem.
* og kursiveret navn: årgangsrepræsentant.
Fem cijre: H.F.

2101

Jensen, Ingrid Vig, overbibliotekar, frk., Skoleparken 11, 1., 6700 Esbjerg.

2201 Dahl, Fanny Elise, prokurist, frk., Hostrups Have 1, 4. tv., 1954 Kbhvn. V.
2202 Dyhr, Marie, frue, Haslevangsvej 11, 8210 Århus V.
2204 Larsen, Th., kontorchef, Rygaards Allé 25 A, 2900 Hellerup.
2205 Laursen, Julius, forstander, cand. jur., Skovsvinget 22, 5500 Middelfart.
2207 1. Mortensen, P. Gravgård, læge, 0. Hvidbjerg, 7970 Redsted, Mors.
2209 Nielsen, Georg, bogholder, Martensens Allé 1, 1., 1828 Kbhvn. V.
2301 *Fjalland, Niels, Å., fhv. lektor, Unnas Vej 9, 3000 Helsingør.
2302 Jørgensen, Axel, redaktør, Thyregodsvej 3, st. th., 2500 Valby.
2303 Jørgensen, Karl, cand. jur., Buddinge Hovedgade 223, 2., 2880 Bagsværd.
2304 Mortensen, Margot, cand. mag., frue, Hegnet 17, 2600 Glostrup.
2305 Nielsen, Valdemar, gårdejer, Jelstrup, Haubro, 9600 Års.

2408 *Mttnk, Ivar, kontorchef, Åbrinken 49, 2830 Virum.
2502 *Halager, Erik, seminarielektor, Kvaglundvej 31, 6700 Esbjerg.
2503 Henrichsen, Aage, direktør, Femø, 4930 Maribo.
2506 Nøhr, Ove Heilmann, læge, Ellegårdsvej 64, 2820 Gentofte.
2508 Petersen, Poul, lagtingsmand, cand. jur., 3815 Thorshavn, Færøerne.
2509 Poulsen, Viggo, landpostbud', 4283 Havrebjerg.

2606 Jakobsen, Helge, overlæge, Slettensvej 56, 5493 Søhus.
2607 Jensen, Ida M., lektor, Tørholmsvej 102, 9800 Hjørring.
2610 Nielsen, Johs., gårdejer, Bjerge, 4480 St. Fuglede.
2612 Pedersen, H. Winding, professor, Kleinsgade 1, 4., 1976 Kbhvn. V.
2613 Rasmussen, Bodil Funck, frue, Møllebrøndsstræde 17, 1., 4780 Stege.
2614 Ruus, Ega, frue, Chr. X’s Allé 164, 2800 Lyngby.
2616 *Ulvsager, H. C., revisor, Kempsvej 1, 2610 Rødovre.
2705 Dolmer, Hedevig, pensionist, Pejmarksvej 19, 1., Voldby, 8500 Grenå.
2707 Jensen,, Jacob S., sognepræst, Flidsagervej 13, 2500 Valby.
2709 1. Larsen, Einar Vestergård, læge, Jernbanegade 44, 3600 Frederikssund.
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2710 ^Larsen, Erik Vig, aktuar, Krathusvej 11, 2920 Charlottenlund.
2712 Matthiasen, Carl, amtskontorchef, Munkevænget 12, 2. tv., 4180 Sorø.
2713 Nielsen, Poul Birger, dommer, 5300 Kerteminde.
2714 Pedersen, Gøsta, civilingeniør, Borgergade 1, 6700 Esbjerg.
2715 1. Rovsing, Johs., direktør, Vedstedvej 5, 2610 Rødovre.
2716 Thiel, Erling, eksp.sekr., cand. jur., Rødtjørnevej 41, 2720 Vanløse.
2801 * Agger, Henry IPL, lektor, cand, pharm., Nybrovej 98, 2820 Gentofte.
2802 Andersen, Carl Emil, bibliotekar, cand. mag., Lyngbyvej 32 E, 3.,
2100 Kbhvn. 0.
2805 Frølund, Kr. Feldborg, dommerfuldmægtig, Flintegårdsvej 10, 4270 Høng.
2806 Jensen, Kr. Kold, sognepræst, Arnum Præstegård, 6510 Gram.
2813 1. Sikjær, Valborg, frue, Harsdorffsvej 6 A, 2., 1874 Kbhvn. V.
2814 Skern, Else, bibliotekar, fr., Ved Bellahøj 21, 5. tv., 2700 Brønshøj.

2901 Brændgaard, Holger, civilingeniør, Norgesvej 5 B, 2800 Lyngby.
2902 Buus, Arne, sognepræst, 7990 Øster Assels, Mors.
2905 Jensen, Thyra, lektor, Fyrrebakken 42, 2., Hasseris, 9000 Ålborg.
2906 * Knudsen, Axel V-, civilingeniør, Aksel Møllers Have 16, 8., 2000 Kbhvn. F.
2908 Sørensen, Richard, sognepræst, 8791 Tranebjerg.

3001
3003
3004
3005
3007
3008
3009
3011

Bertelsen, Ellen Sophie, tandlæge, 78 Muth Drive, Orinda,
California 94563, USA.
Holm, Stig, fuldmægtig, cand. jur., Markleddet 27 A, 2650 Hvidovre.
Lund, Mikkel J., politiassessor, cand. jur., Batterivej 21, 6400 Sønderborg.
Nielsen, Henning Buhl, lektor, Vardevej 20, 6880 Tarm.
Petersen, Henning, vicebibliotekar, cand. mag., Lundevej 16, 1.,
4400 Kalundborg.
Roesdahl, H., læge, 6473 Tandslet, Als.
*Simonsen, Dagmar, kontorchef, frue, Ved Volden 12, 1425 Kbhvn. K.
Sørensen, Tyge, fuldmægtig, Lille Strandvej 18 G, 2. th., 2900 Hellerup.

3101 Bagge, Hans, chefredaktør, Holstebro Dagblad, 7500 Holstebro.
3102 Bergstedt, Jens, Erik, lektor, Bragesvej 31, 8230 Åbyhøj.
3103 Hoff-Jørgensen, Asta, frue, Stockholmsgade 35 st., 2100 Kbhvn. 0.
3104 *]ensen, P. Frimann, lektor, Humlevænget 54, 5800 Nyborg.
3107 1. Koopmann, Wilhelm Oskar, prov, läk., dr. med., Kjellsonsväg 3,
23047 Akarp, Sverige.
3109 Nørvig, Helge, arkitekt M.A.A., Segelckesvej 8, 2000 Kbhvn. F.
3110 Pedersen, Erling, vicedirektør, cand. polit., Nordahl Griegs Vej 14,
2860 Søborg.
3111 Smed, Gudrun Christensen, sekretær, Munkegade 1, 4., 8000 Århus C.
3113 Toftegård, Poul, dyrlæge, Baldersvej 3, 8370 Hadsten.
3114 Tvenge, Niels, læge, Randersvej 21, st., 8200 Århus N.
3201
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Knudsen, Halvdan V., pastor, Prangervej 75, 7000 Fredericia.

3203 Kjer, Gerda, frue, Vedbendvej 26, 2900 Hellerup.
3207 *Munk, Karslen, afd'elingsingeniør, cand. polyt., Roald Amundsensvej 29,
8200 Århus N.
3301 *Haugård, Margrethe, sygeplejeassistent, Hasle Centervej 161, 6. th.,
8210 Århus V.
3302 Jensen, Svend Påbøl, advokat, Nygade 23, 6950 Ringkøbing.
3303 Jærndal, Tage, dommer, 8543 Hornslet.
3310 Mygind, Hellen B., overlæge, Amtssygehuset, 9640 Farsø.
3313 Veising-Rasmussen, Gunner, skolepsykolog, Gedevasevej 31 B, 3520 Farum.
3314 Skadberg, Roald, tandlæge, Næstved kommunale Tandklinik, Rådhuset,
4700 Næstved.

3401 Andersen, Johs., afdelingsingeniør, GI. Kongevej 152 A, 4., 1850 Kbhvn. V
3402 Christensen, Sigurd, lektor, Rungsted Statsskole, 2960 Rungsted Kyst.
3403 Dujardin, Vagn, grosserer, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte.
3406 Munck, David, eksp.sekr., cand. polit., Højbovænge 14, 3500 Værløse.
3407 Mundt, Sonja, frue, Solsortevej 10, Assentoft, 8900 Randers.
3408 *Smidt, Margrethe, eksp.sekr., cand. jur., Torvegade 49, 4., 1400 Kbhvn. K
3501 Broholm, Thora, provisor, Fåborgvej 14, 2., 5250 Fruens Bøge.
3504 Olsen, Åge, overlærer, Tværgade 5; 8870 Langå.
3505 Petersen, Preben Bender, overlæge, Parcelgårdsvej 4, 4000 Roskilde.
3506 *Nielsen, Edvard, sognepræst, Høje Tåstrup Præstegård, 2630 Tåstrup.

3604 *Hermansen, K. H. Munch, eksp. sekr., Tordenskjoldsgade 34, 1055 Kbhvn. K.
3605 Hertel, Ahrent P. W., direktør, Meistersvej 38, 4700 Næstved.
3606 Larsen, Ejner, civilingeniør, Pilehøjvej 9, 2800 Lyngby.
3607 Nielsen, Hans Aage ,læge, Lorchsvej 10, 2820 Gentofte.
3701
3704
3705
3706
3707
3709
3711
3712
3713
3717

Evensen, Olav, forfatter, Ringstedvej 56 B, 4690 Haslev.
Hansen, H. P., civilingeniør, Birke Allé 8, 2600 Glostrup.
Hermann, Grethe, læge, frue, Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg.
Høgsbro, Agnete, seminarielektor, cand.pæd., Nkrumah Teachers College Kabore, P.O. Box 404, Kabore, Zambia.
*]ensen, Vilh. Colding, overlæge, Sæby Sygehus, 4270 Høng.
Lorentzen, Knud, bankkasserer, Dronningborg Boulevard 23, 8900 Randers.
Schiønning, Grethe, frue, Lammefjordsvej 6, 4300 Holbæk.
West, Karl, advokat, Stationsvej 8, 3520 Farum.
Weinreich, Jens Chr., konsul, direktør, Parkovsvej 63, 2820 Gentofte.
Vig, Ejvind Laursen, sognepræst, Reberbanen 19, 7800 Skive.

3806 *Holst, Johs., kontorchef, Jydeholmen 5, 3. th., 2720 Vanløse.
3807 Honoré, Paul, førstepræst og forstander, Holbergsvej 2A, 4293 Dianalund.
3808 Jensen B., Höjer, Jägmästare, Trolleholm, Pa. 24100 Eslöv, Everige.
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3809
3811

Lamdrup, Andreas, sognepræst, Gerlev, 3630 Jægerspris.
Poulsen, Ingrid Rahbek, frue, Mosevænget 39, 8900 Randers.

3900 Christiansen, Orla, lektor, Biskop Svanesvej 44, 3460 Birkerød.
3901 1. Fredens, Svend, professor, Skolevangsallé 2 B, 8240 Risskov.
3901 b. Hansen, Svend, direktør, Parkovsvej 73, 2820 Gentofte.
3902 Haugaard, A. O., civilingeniør, Lindehøjvej 20, 3460 Birkerød.
3903 Hermann, Peter, direktør, Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg.
3908 *Lindsteen, Jens Jørgen, kontorchef, cand. polit., Ägade 134, 2. tv.,
2200 Kbhvn. N.
3910 Winther, Jøgvan, civilingeniør, Sydskrænten 5, 2840 Holte.
4002 Hansen, Svend, fabriksinsp., cand. polyt., Nørregade 10, 7500 Holstebro.
4003 * Johansen, Signe, lærer, frue, Odinsvej 13, 4270 Høng.

4103 Hansen, Ove, advokat, Kjærstrupvej 9, 2500 Valby.
4104 Jensen, Jens Johan, stadsingeniør, Valhalvej 38, 4000 Roskilde.
4106 Parbo, Oluf H., regnskabschef, Elmevænget 30, 2880 Bagsværd.
4107 Randing, Karen, stenograf, frue, Borgergade 32, 6., 1300 Kbhvn. K.
4110 Wester, Inger, sygeplejerske, Borups Allé 113, 1., 2200 Kbhvn. N.

4201 Bendtsen, Herluf, dyrlæge,dr. med. vetr., Langagervej 17, 2600 Glostrup.
4204 *Christensen, Sv. Clement, ingeniør, M.A.I., Bøgedals Allé 34,
5250 Fruens Bøge.
4204 a. Christensen, Gerner, lærer, Fynsgade 40, 7200 Grindsted.
4205 Christoffersen, Poul Gert, civilingeniør, Færøvej 19, Ørholm, 2800 Lyngby.
4206 Dyhr, Kaj, dyrlæge, Langelund, Filskov, 7323 Give.
4207 Hansen, Åge, dyrlæge, Fensmarkvej 12, 4700 Næstved.
4210 1. Køhier, Ernst, 49 Monkshead Crescent, Newmarket, Canada,
4211 Nordskov-Nielsen, Lars, ombudsmand, Nørre Søgade 25 A, 2.,
1370 Kbhvn. K.
4212 Olsen, Frands, civilingeniør, Bogmosen 11, Hareskov, 3500 Værløse.
4214 Søltoft, H. J., eksp. sekr., cand. jur., Kaplevej 64, 2830 Virum.
4218 Nielsen, Georg, Kürstein, inspektør, Sundgade 3, 6400 Sønderborg.
4301 Hecht, Elisabeth, overlærer, Sportsvej 10, 5683 Hårby.
4301 a. Junker, Ole, godsejer, Aunsøgård, 4470 Svebølle.
4302 Krebs, Carl E. B„ overlæge, Markeslev, 4300 Holbæk.
4303 Larsen, Egon, fuldmægtig, cand. jur., Prunusvej 5, 3450 Allerød.
4304 Ledstrup, Erik, skoleinspektør, Kirstinedalsskolen, 4600 Køge.
4306 Nielsen, Annalise, exam, pharm., Bredegade 8 st. tv., 4200 Slagelse.
4301 *Nielsen, Thorvald, sognepræst, D 234 Kappeln/Schlei, H. C. Andersen
Weg 10, V. Tyskland.
4308 Plejdrup, Kaj, landsretssagfører, cand. jur., Nygade 5, 4300 Holbæk.
4310 Wolf, Jørgen D., redaktør, Nybølvej 6, Hjordkær, 6230 Rødekro.
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4312

Søbye, O.Eising, læge, Kildegade 4, 9240 Nibe.
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Nielsen, Leif, lærer, Højskolen, 4340 Tølløse.
Nørby, Kristian, Nørregade 17, 6690 Gørding.
Olsen, Holger, premierløjtnant, Skellet 18, 4774 Nyråd.
Rasmussen, Hans Jørgen, teknisk assistent, Knud den Stores Vej 38,
4000 Roskilde.
Jensen, Inge Birthe, lærer, frue, Borgmestervænget 10, 3600 Frederikssund.

Christensen, Niels Peter Mayland, bogholder, Drisdalen 30, Allindelille,
4100 Ringsted.
Christensen, Preben H. Dalsgård, ingeniør, Engvej 19, 4270 Høng.
Hansen, Hans Høyer stud, med., Dronningensgade 29, 4800 Nykøbing F.
Harrsen, Niels Erik, revisor, Vagtelvej 67, 4., 2000 Kbhvn. F.
Hermann, Poul Erik, stud, scient, pol., Lyøgade 4, 3. th., 8200 Århus N.
Holst, Maja Kristine, stud, theol., Grønnehøj 33, 2. th., 2720 Vanløse.
Poulsen, Birgit E. Hougaard, cand. jur., frue, Kastanievej 4, 2800 Lyngby.
*Jespersen, Aage Skovsted, læge, Skolegade 8, 1., 8900 Randers.
Larsen, Anne Elisabeth Dam, laboratorieassistent, Apoteket Tjaldur,
3800 Thorshavn.
Larsen, Christian, lærer, Idrætsvej 6 A, 9440 Åbybro.
Larsen, Flemming Tangkjær, cand. med., Norsgade 6, 8000 Århus C.
Monrad, Karen Elisabeth, socialrådgiver, frue, Birkevej 22, 3660 Stenløse.
Møller, Steen, stud, polit., Fasanvænget 56, 2791 Dragør.
Christiansen, Jonna, lærer, frue, Baptisternes Skoler, 4340 Tølløse.
Nielsen, Rita, korrespondent, Norfeldvej 22, 1. H, 2700 Brønshøj.
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6441
6442
6443
6449
6452
6453
6454
6460

Olsen, Carl Clement, fuldmægtig, Benediktevej 7, 4200 Slagelse.
Christensen, Kirsten, frue, Engvej 19, 4270 Høng.
Paludan-Miiller, Birgitte, lærer, Kirkevej 56 opg. 4, 1. tv., 2791 Dragør.
Poulsen, Peter Aksel, stud, polyt., Kastanievej 4, 2800 Lyngby.
Juhl-Sørensen, Chr., stud, oecon., Skolevangsallé 30, 8240 Risskov.
Thomsen, Edvard, stud, mag., 3815 Sydre Gøte, Færøerne.
Thomsen, Tonny, fisker, Strendur, Færøerne.
Østergård, Flemming, akademiingeniør, LÜT-0, Sterup, 9740 Jerslev J.

6503 Andersen, Jens Chr., D.A.C., box 196, Sdr. Strømfjord, Grønland.
6509 *Friis, Eva, 3-sproglig korrespondent, frue, Furesøkrogen 21, 2830 Virum.
6510 Christensen, Inge Lise Berg, lærervikar, Lauravej 3, 4. tv., 2500 Valby.
6511 Bech, Lis Ekholm, stud, jur., frue, Gemslaan 12, B 1900 Overijse, Belgien.
6515 Djurhuus, Daniel, fisker, Sumbø, Suderø, Færøerne.
6517 Bjerrum, Anne, frue, Landsvalevej 10, 2970 Hørsholm.
6520 Hansen, Anna Kirsten, stud, psych., Gustav Wiedsvej 56, 2860 Søborg.
6521 Falster, Dorthe E., stud, pharm., Sæby, 4270 Høng.
6522 Wang, Lene, frue, Bellisøvej 31, 3450 Allerød.
6527 Ipsen, Poul, cand. polit., Guldborgvej 28, 4. th., 2000 Kbhvn. F.
6529 Jensen, Hans Thorkild, akademiingeniør, Tokkekøbvej 42, 3450 Allerød.
6531 Jensen, Jens Bruun, stud, scient., Randrupvej 29, 2610 Rødovre.
6540 Henneberg, John, assurandør, Lindenovsgade 3, 2100 Kbhvn. 0.
6541 Lissau, Lene Bronia, stud, knold., Vilvorde Havebrugsskole, Vilvordevej 70,
2920 Charlottenlund.
6542 Meng, Søren, stud, med., Højbjergvej 95, 5461 Korup Fyn.
6543 Nielsen, Edel M., adjunkt, cand. scient., frue, Bülowsvej 13, Tved,
5700 Svendborg.
6544 Sumborg, Bente Mandal, lærer, frue, Solsortevej 9, 2970 Hørsholm.
6547 Pedersen, Alf Lykke, cand. mere., Skovvænget 27, 4600 Køge.
6548 Pedersen, Anders Aarup, cand. scient, pol., Nordvang 2, 2640 Hedehusene.
6549 Egeskov, Erling, revisor, Kærgårdsvej 48, 8355 Ny Solbjerg.
6550 Petersen, Helge Bøttmer, advokatfuldmægtig, Belmanns Plads 24 A,
2100 Kbhvn.
6552 Pedersen, Mogens Lau, cand. med., Nørre Farimagsgade 31, 3. tv.,
1364 Kbhvn. K.
6553 Pedersen, Niels Erik Lynggaard, stud, med., Marselisborg Allé 4 A, 1.,
8000 Århus C.
6555 Sørensen, Erik Dræby, læge, Anne Poulsensvej 7, 1. th., 7100 Vejle.
6556 Sørensen, Preben Toftemark, dyrlæge, Rødhalsvej 8, 9800 Hjørring.

6603 Boisen, Inger, frue, Holbækvej 110, Undløse, 4340 Tølløse.
6604 Bagger, Iben Irene, sygeplejerske, frue, Floravænget 4, 3-, 5250 Fruens Bøge.
6606 1. Bæk, Ib, advokatfuldmægtig, Svanevænget 19, 2100 Kbhvn. 0.
6608 Einar-Jensen, Jens, gårdejer, cand. jur., »Toftegård«, 4560 Vig st.
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6617
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662J
6627
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6641
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6734

Huss, Aase Grønholt, tandlæge, Valdemarsgade 10, 8700 Horsens.
Barchager, Hanne Bodil, lærer, Ådalen 14, Sd'r. Jernløse, 4420 Regstrup.
Hansen, Lars Peter Schultz, stud, jur., Præstehaven 31, 8210 Århus V.
Henriksen, Anne Marie, lærer, Åbakken 6, 5461 Korup, Fyn.
Hesselbjerg, Ulla Agnete, stud, med., Faistersgade 45, 4., 8000 Århus C.
Jacobsen, Niels Holger, revisor, HD, Topperne 16, st. nr. 1,
2620 Albertslund.
^Brunshjerg, Ole, stud, scient, pol, Østergade 69, 8370 Hadsten.
Jensen, Vilmer Johs., stud, polyt., Vesterløkken 6 A, 2700 Brønshøj.
Jespersen, Svend, stud, mag., »Lyngholm«, 7361 Ejstrupholm.
Kessel, Vallis Merete, stud, scient., Hasselvænget 14, 4300 Holbæk.
Kristensen, Erik Balle, advokatfuldmægtig, Regulusvej 12,
9900 Frederikshavn.
Kristensen, Steen Erik, Svendsgade 33, 7100 Vejle.
Jensen, Inge Jonsgård, kontorassistent, frue, Ørnstrupvej 100, Torsted,
8700 Horsens.
Larsen, Ole Peter, planlægger, Engvænget 14, 2650 Hvidovre.
Mouridsen, Svend Erik, cand. psych., Enghavevej 9, 5. th., 1674 Kbhvn. V.
Pedersen, Bjarne Skinhøj, stud, scient., Lenesvej 11, 1. th., 8220 Brabrand.
Maegaard, Karl Aage, akademiingeniør, Ericaparken 29 st. G, 2820 Gentofte.
Petersen, Ole Juul, stud, mag., Birkeengen 79, 2740 Skovlunde.
Hvalsøe, Sigrid Nyholm, sparekasseassistent, frue, Ellehammersvej 130,
7500 Holstebro.
Schaad't, Finn Werner, stud, mere., Charlotte Munchsvej 7, 3. th.,
2400 Kbhvn. NV.
Asp Sørensen, Annie Kirstine, lærer, frue, Lærkevej 18, 7441 Bording.

Agerskov, Povl Jørgen, stud, scient, pol., Brændgårdsvej 5, 7400 Herning.
Andersen, Mogens Tang, stud, scient., pol., Hasselvej 5, Stenmagle,
4295 Stenlille.
Benjaminsen, Sigurd Elias, læge, Kettingvej 22, 6440 Augustenborg.
Geilø, Bjarne, translatør, Kanalens Kvarter 162, 2620 Albertslund.
Højbjerg, Torsten Kure, pastor, Nygade 13 A, 9870 Sindal.
Jensen, Anne Harriet, stud, scient., Vestergade 14, Lindum, 9870 Sindal.
Jacobsen, Birthe Kjerulff, advokatsekretær, frue, Topperne 16 st. nr. 1,
2620 Albertslund.
Jensen, Jørgen Meyer, stud, polyt., Vork, 6040 Egtved.
*Sund, Karen Marie Gade, lærer, frue, »Lyngsøgård«, 8800 Viborg.
Jensen, Knud Erik, musikstuderende, Frederiksværksgade 105, 3400 Hillerød.
Hjort, Steen, stud, oecon., Liljevej 4, 8240 Risskov.
*Kristensen, Ernst Olav, stud, scient, pol., Universitetsparken, koil. 8,
værelse 348, 8000 Århus C.
Larsen, Carsten Langkilde, lærer, Skovly 16, 830. Odder.
Larsen, Karl Aage, lærer, Vandværksbakken 12, Horne, 9850 Hirtshals.
Lindhard, Astrid, bibliotekar, Stadionallé 51, 8000 Århus C.
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Ludvigsen, Kirsten Boye, korrespondent, Koldinggade 39, 3. tv.,
2100 Kbhvn. 0.
Møller, Hans Christian, revisor, cand. mere., Ørnevej 98, 5000 Odense.
Nielsen, Gurli Ragnhild, lærerstuderende, Svanfolk Bakker, 9574 Bælum.
Nielsen, Klavs Ingvar, stud, scient., Granlunden 30, 6700 Esbjerg.
Paaschburg, Johan, stud, mag., Islevhusvej 50, Husum, 2700 Brønshøj.
Pedersen, Hennnig Rosdal, EA-stud., Houlkærvejen 16, 2. th., 8800 Viborg.
Pedersen, Margit, revisorassistent, frue, Kikkenborgvej 1, 7183 Randbøl.
Riis, Kirsten Kibsgård, lærer, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg.
Skovdal, Erling, lærer, Marievej 88, 4270 Høng.
Tarp, Henrik, Julius, exam.,art. stud, scient., Holger Danskesvej 84, 3.,
2000 Kbhvn. F.
Waag, Einar, driftsleder, box 4, 3870 Klaksvig, Færøerne.

Andreasen, Henrik, stud, med., Ørnevej 3, 8210 Århus V.
Christensen, Bo Francke, lærer, Thorsvej 3, 4220 Korsør.
Clausen, Erik Pontoppidan, stud, mag., Stilbjerg, 7190 Billund.
Eriksen, René Milling, stud, med., Provstegade 5, 5000 Odense.
Gram, Aage Gudmund, stud. med. vet., Kvintus Allé 7, lejlighed 224,
2300 Kbhvn. S.
Kjeldsen, Anny, lærer, frue, Marie Allé 8, 3500 Værløse.
Thorbjørn, Jens, EDB-systemplanlægger, Rosenhaven 202, 2980 Kokkedal.
*Hyldegaard-Pedersen, Tina, stud, mag., frue, Møllekrogen 6, 2800 Lyngby.
Jensen, Poul Arne, stud, med., Nørre Allé 75, værelse 242, 2100 Kbhvn. 0.
Joen-Jacobsen, Kari, stud, polyt., Ostenfeld Kollegium, værelse 1113,
Rævehøjvej 36, 2800 Lyngby.
Larsen, Ivar Schmidt, lærer, Østervej 34, Hasle, 8210 Århus V.
Lauridsen, Jørgen From, stud, scient, soc., Brydes Allé 54, 1. tv.,
2300 Kbhvn. S.
Nielsen, Kirsten, lærer, Snarebakken, 4291 Ruds-Vedby.
*Olesgård, Peder, stud, med., Bøgevænget 64, 8310 Tranbjerg.
Olsen, Niels Immanuel, økonomichef, cand. mere., Tøndervej 12, 6340 Kruså.
Paulin, Niels Peter Skousen, stud, polyt., Albertslundvej 55, st.,
2620 Albertslund.
Pedersen, Uffe Dam, lærerstuderende, Østergade 2, 1., 9760 Vrå.
Roesgård, Anders, civiløkonom, HA, Mølvangvej 19, 7300 Jelling.
Rørbæk, Kurt, stud, polit., Rønnevangsparken 18, 2630 Tåstrup.
Stauner, Grethe, lærerstuderende, Algade 56, 4760 Vordingborg.
Stenbæk, Bertel, stud, agro., Hostrupvej 20, 1950 Kbhvn. V.
Sø, Helge, cand. mere., Bækkeskovvej 49, 2620 Albertslund.
Sørensen, Knud Erik, stud, polyt., Ryttervænget 31, 3520 Farum.
Vang, Jögvan Martin Frölvur, stud, polyt., Nybrovej 19 A st. th.,
2820 Gentofte.
Aalbæk, Kurt Frede, stud, oecon., Gustav Wiedsvej 31, 8000 Århus C.

6906 Clausen, Marie, lærer, Danmarksgade 16, 4874 Gedser.
6908 *Dueholm, Bjarne, revisor, Sportsvej 31, st. tv., 2600 Glostrup.
6909 Simonsen, Lene, stud, mag., Musvågevej 4, 6. th., 8210 Århus V.
6910 Friis, Poul Erik, musikstuderende, Ordrup Jagtvej 33, 2920 Charlottenlund.
69II Hald, Mogens, stud, mag., Niels Juelsgad'e 17, 4., 8200 Århus N.
6912 Hansen, Jørn Ninn, stud, med., Ane Kathrinesvej 36, 4., tv., 2000 Kbhvn. F.
6914 Hollensberg, Carl, lærer, Boulevarden 84, 7100 Vejle.
6919 Jensen, Jørgen Orla, Tjærebyvej 81, 4220 Korsør.
6920 Joensen, Jon Olavur, Rævehøjvej 36, værelse 509, 2800 Lyngby.
6921 Jørgensen, Jørgen Krab, cand. oecon, Sønderskovvej 99, 6200 Åbenrå.
6922 Jørkov, Birgitte, stud, mag., Engelsborgvej 28 E, 1. th., 2800 Lyngby.
6927 Kristensen, Torben Steen, senior cargo officer, Set. Mikkels Allé 10,
2630 Tåstrup.
6929 Larsen, Kirsten Jonsgaard, stud, soc., GI. Kongevej 162 B, 1. th.,
1850 Kbhvn. V.
6930 Lund, Erling Gårde, kiropraktor D.C., Rosengade 2, 8900 Randers.
6931 Michaelsen, Erik SKLT (R), v/316 Nordre Magasin, Kastellet,
2100 Kbhvn. 0.
6931 a. Sørensen, Inger Louise, stud, odont., Solskrænten 30, Ugelbølle, 8410 Rønde.
6932 Hansen, Hanne, stud, arch., frue, Glasvej 20, st., 2400 Kbhvn. NV.
6934 Nielsen, Bente Jytte, Solvænget 32, Næsby Strand, 4200 Slagelse.
6935 Nielsen, Inger, lærer, »Sødisbakke«, 9550 Mariager.
6940 *Hyldegaard-Pedersen, Bent, Møllekrogen 6, 2800 Lyngby.
6941 Ulff-Møller, Jens, bibliotekar, Rømersgade 23 A, 4. mf., 1362 Kbhvn. K.
6943 Hansen, Mette Thaysen, lærerstuderende, Ane Kathrinesvej 36, 4. tv.,
2000 Kbhvn. F.
6946 Rasmussen, Inge Kjems, kontorassistent, c/o Åge Rasmussen, Hospitalsgade 19,
7323 Give.
6949 Simonsen, Magnus, stud, med., Musvågevej 4, 6. th., 8210 Århus V.
6954 Steensgaard, Jytte, socialrådgiver, Lyngtoften 1, 9981 Jerup.
6955 Svalastoga, Eiliv Lars, stud. med. vet., Hegnsvej 33, 2850 Nærum.
6957 Myrner, Bente Merethe, frue, Andreas Bjørnsgade 23, st. th., 1428 Kbhvn. K.
6958 Thomassen, Inge-Lisbeth, lærerstuderende, Læssevej 10 B, 4270 Høng.
6970 Vig, Ole Laursen, stud, mag., Gyvelvej 12 C, 4000 Roskilde.
6961 Østergård, Mona Elisabeth, Firkanten G 9, st., 2630 Tåstrup.

7001
7006
7007
7010
7012
7014
7015

Andersen, Karen Hamborg, lærerstuderende, Reberbanegade 60, st. th.,
9000 Ålborg.
*Bjerre, Karen Toksvig, sygeplejeelev, Kollegiet, værelse 204, Sygeplejeskolen,
Toldbodstræde 6, 8800 Viborg.
Bundgård, Tinne Michalie, stud, erg., Smidis Nørgård, 9574 Bælum.
Christensen, Svend, stud, theol., Eskildsgade 3 A, 4. th., 1657 Kbhvn. V.
Damslund, Aage Flemming, stud, scient, Lundsgade 3, 3., 2100 Kbhvn. 0.
Frandsen, Børge, stud, polyt., Mosevrå, 6051 Almind.
Gyldenkerne, Bodil, Osager, 4320 Lejre.
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Svendsen, Mona V., kommuneassistent, Skovmærkevej 6, 4600 Køge.
Jensen, Bente Solveig, lærerstuderende, Sønderhus 350, Bjergmarkskollegiet,
4300 Holbæk.
Jensen, Merete Dannemand, korrespondent, Spontinisvej 24, 2450 Kbhvn. SV.
Jensen, Søren Amstrup, »Langtofte«, Foldingbro, 6650 Brørup.
Larsen, Chr. Frederik, Lærkevej 9, 4300 Holbæk.
Madsen, Lone Cold, lærerstuderende, Glattrupvej 18, 7800 Skive.
Madsen, Søren Peter Holst, programmør, Dronning Olgas Vej 45,
2000 Kbhvn. F.
Majgård, Ingrid Refstrup, stud, mag., Tørring, 7620 Lemvig.
^Mortensen, Erling, stud, mere., Steinmannsgade 8, l.tv., 8000 Århus C.
Nielsen, Peder Jessen, stud, geom., KVL-kollegiet, Hostrupsvej 20,
1950 Kbhvn. V.
Nielsen, Teddy Henrik West, lærer, Ejbyvej 4, Rye, 4060 Kirke Såby.
Olsen, Kjeld Hersom, lærer, Tjørnevænget 69, 4220 Korsør.
Bomholt, Rita Emmy, pædagogstuderende, Lahnsgade 21 B, 5000 Odense.
Simonsen, Hans Jåkup, Vestre Stationsvej 88, 5000 Odense.
Sørensen, Jens Erik Heide, Ballen, 8791 Tranebjerg.
Tackmann, Kirsten, lærerstuderende, Sønderhus 347, Bjergmarkskollegiet,
4300 Holbæk.
Tarnowski, Paul Georg Frants Peter, Spangsbjerg Hospital, 6700 Esbjerg.
Westergård, Lars, Kløvervænget, 5935 Bagenkop.

Aagaard, Bent Christensen, stud, jur., Spobjergvej 84, 6., 8220 Brabrand.
Andersen, Anne Mette, Øresundskollegiet, A 711, Dalslandsgade 8,
2300 Kbhvn. S.
Christensen, Johannes Chr. Heebøl, »Borrevadgård«, 6251 Hellevad.
Danielsen, Ole Peder, lærerstuderende, Nygade 10, 6760 Ribe.
Fosselius, Merete Christina, stud, scient., Hornbækvej 354, 3080 Tikøb.
Frandsen, Finn Bo., stud, polit., Egmont Kollegiet, værelse 328,
Nørre Allé 75, 2100 Kbhvn. 0.
Groos, Marianne, Sygehuset, Sæby, 4270 Høng.
Gyldenkerne, Lars, stud, theol., Kronprinsensvej 17, 1., 2000 Kbhvn. F.
Hansen, Anders Pilegård, stud, oecon., Rudolph Wulffsgade 16, st. th.,
8000 Århus C.
Hansen, Hermod Folke, Skårup gamle Skole, Sjørring, 7700 Thisted.
Hansen, Inge Følsgård, stud, scient., Nybrogårdskollegiet D 58,
Nybrovej 304, 2800 Lyngby.
Hansen, Karen Søgård, Karsholtevej 24, 4293 Dianalund.
Hare, Hans, Virket, 4863 Eskildstrup.
Hansen, Bente Pilegaard, sygeplejelærer, frue, Rudolph Wulffsgade 16, st. th.,
8000 Århus C.
Jensen, Finn Mogens, civiløkonom, HA, Dr. Willesvej 2, 2650 Hvidovre.
Jensen, Irene G. Hedengran, Kongstedvej 26, Spånbæk, Reerslev,
4291 Ruds Vedby.
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7169

Jensen, Tove Clemen, »Veddegård«, 4294 Vedde.
Karlsson, Søren Gammelgard, lærerstuderende, Kirkevejen 16, Teestrup,
4690 Haslev.
Klein, Sonja, stud, theol., Rantzausgade 50 A, 4. tv., 2200 Kbhvn. N.
Kofoed, Birgitte, stud, brom., Jonstrup, 4350 Ugerløse.
*Kojod, Jens Anker, assistent, Nørregade 39, 3730 Neksø.
*Kristensen, Hans Krongård, stud, mag., Kathrinebjergvej 88, 1.,
8200 Århus N.
Kristensen, Kirsten, programmør, Grøfthøjparken 162, 9. th., lejlighed nr. 81,
8260 Viby J.
Mogensen, Tove Thusgård, frue, Finlandsvej 35, 7100 Vejle.
Larsen, Jørgen Krogh, sergent, Vestkær, 6870 Ølgod.
Lund, Edward Henrik Gowertz, Vallerødgade 26, 2960 Rungsted Kyst.
Lund, Truels, stud, scient., Sdr. Vium, 6893 Hemmet.
Nielsen, Benny, Mulvad 5, 6200 Åbenrå.
Nielsen, Bjarne Rask Østergård, Skensvedvej 18, 2700 Brønshøj.
Olsen, E. M. Anette Munkholm, »Egevang«, Hedevej 4, 4270 Høng.
Pedersen, Hanne Damgård, »LI. Stengård«, 6051 Alminde.
Pedersen, Jone Skov, sygeplejeelev, Eskelund, 6650 Brørup.
Petersen, Birte Juel, Centralskolen, 4390 Vipperød.
Raben, Hans, Vollsmose Allé 104, 7., 5240 Vollsmose.
Rasmussen, Preben Horshalt, stud, mag., Rosengade 24, 8000 Århus C.
Schjerlund, Peter, Strandvejen 129, Sædding, 6700 Esbjerg.
Skovdal, Ingrid, Jansvej 3, 2. mf. th., 2300 Kbhvn. S.
Sørensen, Anne Sødal, stud, soc., Ravnsbjerg kollegiet, Risdalsvej 42 st.,
værelse 12, 8260, Viby J.
Tripax, John, stud, med., Kagsåkollegiet 159, værelse 13, 2730 Herlev.

71103 Blomhøj, Jens Bjarne, Vinkelvej 5, 4270 Høng.
71104 Breindahl-Pedersen, Helmer, Blomstervænget 19, 4293 Dianalund.
71106 Christensen, Flemming, lærerstuderende, Bjergmarken 22, 1., 4300 Holbæk.
71108 Christensen, Stig Møller, Kirkebyen, 9891 Tolne.
71112*Gyldenkærne, Asger, lærerstuderende, Frydsvej 45, 6000 Kolding.
71113 Holm, Ellen Maria, lærerstuderende, Studiegården 8, Seminarieparken 9,
4300 Holbæk.
71118 Stål, Jette, Torpvej 85, 5260 Hjallelse.
71123 Larsen, Kurt Normann, Eggeslevmagle, 4230 Skælskør.
71125 Madsen, Jan, lærerstuderende, Labæk 21, 4300 Holbæk.
71127 Nielsen, Inger Skjølstrup, Stationsvej 2, 4293 Dianalund.
71130 Olsen, Jens Peter Kjær, Bjergmarkskollegiet Sønderhus 305, 4300 Holbæk.
71131 Pedersen, Knud Egedal, stud, mag., Parkvej 3, værelse 312, 4000 Roskilde.
71137 Søndergaard, Finn, Nordbovej 4 x, 9800 Hjørring.

7202

Andersen, Tove, Smakkerup, 4400 Kalundborg.
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7234

Bech-Nielsen, Bjørn, stud, med., Kollegiegården, værelse 416, Tagensvej 52,
2200 Kbhvn. N.
Birk, Niels, stud, laet., Lipkesgade 16, 5. tv., 2100 Kbhvn. 0.
Blomhøj, Britta Ellen, lærerstuderende, Søndergade 12, 4690 Haslev.
Busch, Eskil, Vestergade 33, 6310 Broager.
Bærendsen, Dorthea Solveig Jorun, soc. stud., 3880 Trangisvåg, Færøerne.
Christiansen, Helle, stud, fys., Rentemestervej 27, 4. tv., 2400 Kbhvn. NV.
Friis, Torben Bergo, lærerstuderende, Thomsensvej 6, 1., 4200 Slagelse.
Frøjk, Kristian Peder, Bispehavevej 95, 1. tv., 8210 Århus V.
Gajda, Grethe, Hedegade 4, 4000 Roskilde.
Graumann, Else Beathe, Otto Liebesallé 13, 2770 Kastrup.
Hansen, Claus Østergård, Bygvej 3, 4220 Korsør.
Hansen, Peder Rauff, Kobberup, 7850 Stoholm.
Hansen, Preben, teknisk medarbejder, Set. Jørgensvej 9, 4000 Roskilde.
Hindhede, Mette Katrine, Fynsgade 13, 7800 Skive.
Jensen, Asmundur Meinhardsson, stud, techn., Guldgravervej 39, 10.,
3000 Helsingør.
Jensen, Bent Hove, Egmontkollegiet, værelse 622, Nørre Allé 75,
2100 Kbhvn. 0.
Pedersen, Gertrud, frue, Fogedmarken 8, 7. tv., 2200 Kbhvn. N.
Jensen, Jakup, lærerstuderende, Kollegiet, værelse 11, Jonstrup Seminarium,
Trongårdsvej 46, 2800 Lyngby.
Jensen, Karl-Anton Elmelund, stud, polyt., Kløverbakken 21, 2830 Virum.
Jensen, Sigrid Gunhild, stud, fys., Kollegiet, værelse 29, Rendsborggade 1,
7500 Holstebro.
Jensen, Tove, stud, med., Egmontkollegiet, værelse 621, Nørre Allé 75,
2100 Kbhvn. 0.

7235 Jespersen, Anne-Grethe, Birkelunden 75, 6700 Esbjerg.
7236 Josephsen, Jørgen Jan, GI. Raklev, 4400 Kalundborg.
7238 Jørgensen, Karsten Schøn, stud, mag., Langemosevej 21, 5634 Sandager.
7239 Kolstrup, Alette, Søvang 6, 2970 Hørsholm.
7240 ^Kristiansen, Kaj Ejgild, stud, jur., Grønjordskollegiet, værelse 3623,
Grønjordsvej 9, 2300 S.
7241
7243
7244
7246
7248
7251
7252
7253
7255
7258
7261
7262
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Larsen, Hanne Agnethe Rask, Sommerstedgade 17, 1., 1718 Kbhvn. V.
Lyndrup, Hans, Hedemannsgade 3 B, 2. tv., 2100 Kbhvn. 0.
Løgstrup, Søren, Øsbygade 53, 6100 Haderslev.
Mortensen, Agnes Sanna, Skensvedvej 18, 2700 Brønshøj.
Nielsen, Arne Dunsmose, Håre, 5591 Gelsted.
Nielsen, Kaj Flemming, bankelev, Snarrebakken, 4291 Ruds Vedby.
Nielsen, Per Aabroe, Grønjordskollegiet, værelse 3622, 2300 Kbhvn. S.
Nielsen, Sonja, Vesterhus, værelse 257, Samsøvej 33, 4300 Holbæk.
Lynge, Jørgen, stud, mag., Skovdalen 10, Ågerup, 4000 Roskilde.
Pedersen, Jens Birger, Egegade 7, kælderen, 2100 Kbhvn. 0.
Pedersen, Søren Siggård, Fogedmarken 8, 7 tv., 2200 Kbhvn. N.
Petersen, Niels Henrik Black, Akacievej 21, Fensmark, 4700 Næstved.

7263
7264
7265
7266
7268
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7278
7279
7280
7287
7282
7283

Rana, Jenis Kristian av, Trangisvåg, Suderø, Færøerne.
Rasmussen, Anna Solvejg, Ydunsvej 13, 8230 Åbyhøj.
Rasmussen, Johnny, Præstebrovej 21, 4532 Gislinge.
Rasmussen, Karen-Marie Haldrup, Tåsingegade 12, 1. tv., 8200 Århus N.
Rasmussen, Ole Kaalund, stud, polyt., Lyngen 13 B, 2800 Lyngby.
Refshauge, Jørgen, Ungarnsgade 72, 4. tv., 2300 Kbhvn. S.
Riis, Anders, Guldager, 9760 Vrå.
Sick, Jesper, stud, ing., Karetmagerporten 94, 2650 Hvidovre.
Skjødt, Henning, Pilegårds Vænge 61, Ishøj, 2630 Tåstrup.
Skou, Laust Bjørnkjær, Dalslandsgade 8, D 207, 2300 Kbhvn. S.
Steenild, Karl Ole Nikolaj Lund, lærerstuderende, Tøndervej 30, 1.,
6000 Kolding.
Sørensen, Thorkild Smed, M. P. Bruunsgade 46, 8000 Århus C.
Sørensen, Lone, Livjægergade 21, 5. th., 2100 Kbhvn. 0.
Søsted, Kim Darville, Heibergsvænget 2, 4700 Næstved.
*Vihe, Peder, Risvænget 22, 5550 Langeskov.
Weihe, Max Cecil, 3815 Selatrad, Færøerne.
Østergaard, Kristian, »Mariesminde«, Jebjerg, 7870 Roslev.

72101 Andersen, John Palle, Sognevej 41, 4000 Roskilde.
72107 Hansen, Lise Gro, Otto Mønsted Kollegiet, Dalgas Avenue 10,
8000 Århus C.
72108 Henriques, Klaus Ellis, »Lunden«, 4281 Gørlev.
72110 Jensen, Ane-Marie, Hegnsvej 43, 2850 Nærum.
72117 Jensen, Svend Erling, Lønbjergvænget 9, Vindinge, 4000 Roskilde.
72120 Bøgeskov, Kirsten, lærerstuderende, Sandvejen 44, st. m. tv., 8600 Silkeborg.
72122 Lauritzen, Bjarne, Gelsagerparken 151, 1. th., 2670 Greve Strand.
72125 Nielsen, Bent, Vesterprisvej 16, 3220 Tisvilde.
72127 Nielsen, Lisbeth, lærerstuderende, Skovlyparken 1-2, 2840 Holte.
72128 Nielsen, Michael G. Niemann, Hovedgaden 16, 4380 Nyrup.
72129 Nielsen, Poul, stud, agro., Gormsgade 9, 2. tv., 2200 Kbhvn. N.
72132 Novach, Mogens Henrik, Holbækvej 160, 600, 4000 Roskilde.
72140 Rasmussen, Jørgen Peter, Øren, 4592 Sejerø.
72143 Stranum, Jette, lærerstuderende, Seehusensvej 1, 4293 Dianalund.
72144 Stubkjær, Birgit Elisabeth, Sygeplejeskolen, 4100 Ringsted.
7301
7303

7305
7307
7311

Andersen, Ole Heesche, stud, ing., Albert Ibsensvej 52, 1. tv.,
4200 Slagelse.
Beier, Connie Bondesen, Præstegårdsvej 6, Lunde, 6830 Nr. Nebel.

Bonde, Sven, stud, polyt., Paul Bergsøe Kollegiet, værelse 2208, Skodsborg,
vej 190, 2850 Nærum.
Christiansen, Steen Bøje, Lathyrusvej 10, 7000 Fredericia.
Frandsen, Johs. Nørregård, Åsumvej 320, 1. tv., 5240 Vollsmose.
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7314
7315
7316
7318
7322
7323
7325
7326
7327
7329
7332
7333
7337
7338
7343
7344
7346
7348
7350
7352
7354
7355
7356

7357
7360
7366
7367
7370

Hansen, Ann-Birgitte, Rosenvænget 66, 6800 Varde.
Hansen, Anna-Lise, Skjoldhøjkollegiet, værelse 9, Spobjergvej 32,
8220 Brabrand.
*Hansen, Henning Frederik, stud, theol., Mimersgad'e 112, 5. th.,
2200 Kbhvn. N.
Henriksen, Ulla, Lyksborgvej 116 A, 7500 Holstebro.
Jensen, Hans Juul, Merløsevej 14, 4380 Nyrup.
Jensen, Helle Espe, Strandvejen 98, 4200 Slagelse.
Schjerlund, Stella, Ericaparken 29 B, st., 2820 Gentofte.
Jensen, Viggo Harding, Jægersborgvej 27, 2800 Lyngby.
Joensen, Brynhild, Jonas Broncksgøta 25, 3800 Thorshavn, Færøerne.
Jørgensen, Gerd, Madvigs Allé 9, 2., 1829 Kbhvn. V.
Lindegaard, Peter, Nybrogårdkollegiet A, Nybrovej 304, 2800 Lyngby.
Madsen, Finn Quebec, Godthåbsgade 34, 3., 5000 Odense.
Myrup, Christen Lykke, Ørslev, 4200 Slagelse.
Mølhave, Bodil Wellendorf, lærerstuderende, Industrivej 18, 7430 Ikast.
Nielsen, Kirsten Kronmark, Ringsted Sygeplejeskole, 4100 Ringsted.
Nielsen, Lis Bodil, c/o Åge Hansen, Ternuryggur, 3800 Thorshavn,
Nielsen, Aage Kim, Østboluevarden 7, 1., 8000 Århus C.
Nogawa, Susanne, Plantagen 4, 5783 Korinth, Fyn.
Olsen, Else, Aagerupvej 72, 4390 Vipperød.
Pedersen, Annette, stud, jur., Rosenholmvej 103, 8543 Hornslet.
Pedersen, Pia, Kirkevej 19, 4520 Svinninge.
Petersen, Kaj Mohr, Runavik, 3850 Færøerne.
Rasmussen, Carsten Bo., stud, scient., Sofiegade 1, lejlighed 27,
1418 Kbhvn. K.
Rasmussen, Hans Christian, stud, scient., Dalslandsgade 8, M218,
2300 Kbhvn. K.
Rindom, Rosa, lærerstuderende, Riffelhavevej 15, 4300 Holbæk.
Sørensen, Kristian Rafn, »Knudsrødgård«, Bildsø, 4200 Slagelse.
Terp-Hansen, Johan, »GI. Toftegård«, 6052 Viuf.
Larsen, Kirsten Tønning, Set. Jørgensbjerg 31, 2., 4400 Kalundborg.

73106 Ellekjær, Karen Marie, Den frie Lærerskole, 5761 Ollerup.
73112*Hedegård, Meta, Åsumvej 320, 1. tv., 5240 Vollsmose.
73117 Jensen, Leif Erik, Kulby, 4270 Høng.
73119 Johnson, John Junius, Forhåbningsholmallé 22, 4. tv., 1904 Kbhvn. V.
73120 Jørgensen, Tonni Leif, Nørrehus 115, Bjergmarkskollegiet, Samsøvej 31,
4300 Holbæk.
73123 Kristensen, Ole, lærervikar, Ellevang 2, 7100 Vejle.
73134 Næsvang, Torben, Thomsensvej 9, 4200 Slagelse.
73135 Nørgaard, Uffe, Rasmus Rask Kollegiet, værelse 3317, Elmelundsvej 4,
5200 Odense V.
73138 Otterstrøm, Nina, lærerstuderende, Brorupgården, 4283 Havrebjerg.
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73141 Pedersen, Poul Steen, lærerstuderende, Nørrehus 102, Samsøvej 31,
4300 Holbæk.
73145 Sørensen, Bente Bodil, Rødegårdsvej 100 C, 1. th., 5000 Odense.
73147 Thomsen, Ulf Rahbek, Mariegade 10, 6100 Haderslev.
73150 Refshauge, Lisbet Vincentzen, Ungarnsgade 72, 4. tv., 2300 Kbhvn. S.

7401 Angelbo, Birgit, Egevangshusene 217, 2630 Tåstrup.
7402 Andersen, Mette Anker, Riisvej 5, Veddinge, 4540 Fårevejle.
7403 Bendixen, Karin B., Byskovvejen 35, 4200 Slagelse.
7404 Blomhøj, Michael, Ingesvej 23, 4270 Høng.
7405 Boesen, Mette E., »Langagergård«, 6560 Sommersted.
7406 Brask, Ritha Kathrine, Holsteinsborg, Grønland.
7407 Carlsen, Dorthe, Str. Kirkevej 218, 6700 Esbjerg.
7408 Felbo, Mikael Mogens, Teglstrup, 4730 Allerslev.
7409 Frich, Jens, Otto Mønsted Kollegiet, Rektorparken 1, 2450 Kbhvn. SV.
7410 Hannibal, Karsten, Tordenskjoldsgade 2, 4200 Slagelse.
7411 Hansen, Annemette, Strandstien 5, 3000 Helsingør.
7412 Hansen, Marian Mejling, Fasanstien 33, 4220 Korsør.
7413 Hansen, Peer Winther, Østre Havnevej 8, 6700 Esbjerg.
7414 Hansen, Per Stensgaard, Hyllinge, 4700 Næstved.
7415 Henriksen, Svend Holm, Møgelholt, 7100 Vejle.
7416 Hunsballe, Inger Marie, Enø, 4736 Karrebæksminde.
7417 Husted, Hans Erik A., Stormgade 20 A, 6700 Esbjerg.
7418 Isaksen, Ole Bak, Vust Kær, 9690 Fjerritslev.
7419 Jensen, Birger M. Hougaard, Enghavevej 16, 2930 Klampenborg.
7420 Jensen-Sondrup, Jens, Absalonsgade 1, 4180 Sorø.
7421 Jensen, Jonna Irene D., Kåstrupvej 29, Spangsbro, 4400 Kalundborg.
7422 Jensen, Jørgen Ingemann, stud, polyt., Byvej 79, 4532 Gislinge.
7423 Jensen, Margrethe, Otto Mønsted Kollegiet, værelse 720, Rektorparken 1,
2450 Kbhvn. SV.
7424 Jensen, Pia Elmelund, Baldersvej 4, 4220 Korsør.
7425 Jensen, Steen, Hermodsvej 29, 6700 Esbjerg.
7426 Johansson, Conni Lie, Dybekær 1, 1., 4281 Gørlev Sj.
7427 Jørgensen, Bent, Søllerød Terasse 6, 2840 Holte.
7428 Kristensen, Flemming, Syrengården, 7174 Kollemorten.
7429 Larsen, Lene Marie, Birkemosevej 5, 4220 Korsør.
7430 Larsen, Peter Bisgaard, Kindhestegade 11, 4700 Næstved.
7431 Larsen, Søren Svarre, Erbovænget 7, 4800 Nykøbing F.
7432 Lauesen, Niels Kipp, stud, polit., Stradellasvej 24, 3. th., 2450 Kbhvn. SV.
7433 Lund, Herluf Overgård, Vesterlund, 7323 Give.
7434 Matiesen, Marianne, Golfvej 30, 6700 Esbjerg.
7435 Moesby, Erling, Thorsted, 6622 Bække.
7436 Møller, Jørn, Nystadvej 10, 6100 Haderslev.
7437 Mørch, Kirsten Pil, Kjærsvej 38, 4220 Korsør.
7438 Miiller, Jens Vedel, Hovedgaden 10, Viskinge, 4470 Svebølle.
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7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460

Nielsen, Anne-Mette Hoelgaard, Dalslandsgade 8M 218, 2300 Kbhvn. S.
Nielsen, Ole, Fasanstien 14, 1., 4220 Korsør.
Nikolajsen, Susanne, stud, jur.. Brigadevej 50, 5., værelse 515, 2300 Kbhvn. S.
Nurup, Kirsten Schou, Kirsebærvej 20, 4700 Næstved.
Okholm-Hansen, Karsten, Kastrup, 6510 Gram.
Olsen, Jens Peter, Suomivej 6, st. tb., 6000 Kolding.
Patrunck, Dorethe Annette, Rantzausgade 33, 1. tv., 2200 Kbhvn. N.
Pedersen, Claus Roulund, Rådmandsengen 5, 4700 Næstved.
Pedersen, Inge B. Laurvig, Holbækvej 139, 4400 Kalundborg.
Petersen, Kim, Kongensgade 4, 6700 Esbjerg.
Petersen, Kirsten A., »Hjortholm«, Brønsholmvej 15, 2980 Kokkedal.
Petersen, Svend, »Egelund«, Egsmarken, 5641 Horne Fyn.
Rasmussen, Jes, Dreyersvej 34 A, 6000 Kolding.
Schmidt, Ragnhild, Uldalsvej 25, 6500 Vojens.
Schøder, Svend H., Nørre Allé 87, 3-, 8000 Århus C.
Strårup, Povl, Rosendal, 4540 Fakse.
Thomsen, Erik Falk, revisor, Klattrup, 7000 Fredericia.
Thomsen, Kirsten Johanne, Egholmvej 7, 4220 Korsør.
Tommerup, Flemming, Engvænget 4, 4622 Havdrup.
Thorbek, Sven Aastrup, Hovedgaden 33, 4270 Høng.
Uggerholt, Helge, Rubinsteinsvej 32, 2450 Kbhvn. SV.
Vahlun, Lis, Jagtvænget 20, 6733 Hjerting.

74101
74102
74103
74104
74105
74106
74107
74108
74109
74110
74111
74112
74113
74114
74115
74116
74117
74118
74119
74120
74121
74122

Adolf, Ulla, 4200 Slagelse.
Bavnsgaard, Preben, Old Gyde 18, 5620 Glamsbjerg.
Boesen, Carsten, Tølløsevej 5, 4.340 Tølløse.
Carlsen, Tove, Tølløsevej 206, 4340 Tølløse.
Christensen, Bent, Kammersgade Mark, 4190 Munke-Bjergby
Christensen, Bodil, Gauerslund Skov, 7090 Brejning.
Eriksen, Gitte, 3460 Birkerød.
Friis, John, Glentemosen 8, st., 2600 Glostrup.
Hagensen, John, Nørresøvej 52, 8800 Viborg.
Hald, Niels Ole, Frederiksgade 52, 7800 Skive.
Hansen, Claes, Tovesvej 5, 4270 Høng.
Hansen, Henrik, Skelagervej 143, 1., 9100 Hasseris.
Hansen, Peter Gruth, 4731 Brandelev.
Hansen, Susan, Rudsgade 21, 4291 Ruds-Vedby.
Hermind, Gorm, Kokildehøjen 3, 8800 Viborg.
Jensen, Henning, Bødkervænget, Sæby, 4270 Høng.
Jensen, Samuel Schwartz, Fuglevænget 7, 6650 Brørup.
Jensen, Tom Strange, Klosterbanken 23, 4200 Slagelse.
Jessen, Peter, Rye, 4281 Gørlev Sj.
Kruse, Jens, Byskovallé 24, 4200 Slagelse.
Larsen, Bodil, Rødkildevej 54, 2400 Kbhvn. NV.
Larsen, Poul Henning, Svendborgvej 207, 5600 Fåborg.
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74123
74124
74125
74126
74127
74128
74129
74130
74131
74132
74133
74134
74135
74136
74137
74138
74139
74140
74141
74142
74143

Larsen, Uffe Keinicke, Engvej 16, Reersø, 4281 Gørlev Sj.
Lauridsen, Joan K., stud, mag., Saxogade 112, 1. tv., 1662 Kbhvn. V.
Lund, Karen, Algade 43, 4220 Korsør.
Lyng-Madsen, Anne-Marie, »Elmegård«, Rude-Eskilstrup, 4294 Vedde.
Lørup, Henning, Garvergårdsvej 48, 4200 Slagelse.
Mortensen, Nanny Kragh, Østergade 4, 4171 Glumsø.
Nielsen, Freddie, Ndr. Ringgade 26, 1. tv., 4200 Slagelse.
Nielsen, Gitte Grønlund, Saltofte, 4295 Stenlille.
Nielsen, Liselotte Holten, Sæby, 4270 Høng.
Nørgård, Jens, Svendborgvej 225, 5600 Fåborg.
Olesen, Vibeke, Brandstrupvej 24, 4293 Dianalund.
Olsen, Gullbrandur, 3815 Håsvik 22, Færøerne.
Petersen, Bodil Engel!, Knudstrup, 4282 Løve.
Petersen, Kirsten, Skovvang 30, 7100 Vejle.
Petersen, Olaf, Steffenskilde, Hallenslev, 4270 Høng.
Pinstrup, Helga, »Egsbjerggård«, Gravlev, 9520 Skørping.
Rudolph, Kenneth B., Løvegade 79, 4200 Slagelse.
Ryttov, Hans Chr. Friis, Røsnæs, 4400 Kalundborg.
Silkjær, Anne-Mette, Havnegade 179, 6700 Esbjerg.
Steenholdt, Ove, Grønland.
Stæhr, Birgitte, assistent, Ungdomspensionen, Langagervej 63, 1. tv.,
2500 Valby.
74144 Sørensen, Lone, Skovvej 79, 4220 Korsør.
74145 Thomsen, Vibeke, Strandvejen 12, 4270 Høng.
74146 Thorlacius, Klaus, Langelinie 82, 5000 Odense.
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Jubilæumsfonden
Høng Studenterkursus' jubilæumsfond af 1963 blev i sin tid oprettet med’ henblik
på. at støtte skolen med diverse udsmykning. Efterhånden som vi får bygget flere
lokaler stiger antallet af bare vægge. Jeg opfordrer derfor alle medlemmer, men ikke
mindst jubilarer, 5, 10, 25 osv. til at tænke på denne fond og derefter sende et bi
drag, stort eller lille. På forhånd tak.
I anledning af skolens 60-årsdag vedtog bestyrelsen sidste år at overføre alle ekstrabidrag til Jubilæumsfonden. Det blev 2392 kr., som vi siger tak for.
Adresse: Jubilæumsfonden af 1963, kassereren, Lindevej 3, 4270 Høng. Giro-num
mer: 9 90 70. Kontoen er for øjeblikket på 3993 kr., der er brugt 1600 kr. til ind
køb af farveklip af fru Ellen Neerup.

Meddelelser
Oplag: 1650 eksemplarer.
Redaktionen: rektor Esman Eriksen, kontorchef, cand. polit. Ivar Munk, chefredak
tør Hans Bagge og cand. mere. Mogens Hansen.
Elevmøde med generalforsamling og jubilæumssammenkomst på skolen lørdag den
20. september 1975.
Kontingent for de 8 yngste årgange mindst 14 kr. årlig, for andre mindst 19 kr.
årlig. Giro 6 50 46, kassereren, Møllekrogen 6, 2800 Lyngby.
NB! Kontingenter, der ikke er indkommet senest 1. november 1974, opkræves pr.
post; dette medfører et ekstra gebyr på ca. 4 kr.

Bestyrelse
Formand: Cand. mere. Mogens Hansen, Strindbergsvej 16, 2500 Valby; telefon (01)
46 21 07.
Næstformand: Lærerstuderende Asger Gyldenkærne, Frydsvej 45, 6000 Kolding.
Kasserer: Stud. mag. Bent Hyldegaard-Pedersen, Møllekrogen 6, 2800 Lyngby; tele
fon (01) 88 40 29.
Sekretær: Stud. mag. Tina Hyldegaard-Pedersen, Møllekrogen 6, 2800 Lyngby; tele
fon (01) 88 40 29.
Kontorchef, cand. polit. Ivar Munk, Åbrinken 49, 2830 Virum; telefon (01) 85 14 73Arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen, Trollesgave, Fensmark, 4800 Næstved; telefon
(03) 80 02 55.
Direktør Niels Blomhøj, Møllegårdsvej 1, 4270 Høng; telefon (03) 55 21 21.
»Eraniaes formand: p. t. stud. art. Jens Givskov; telefon (03) 55 23 10
Anbefal foreningen til klasse- og skolekammerater, der endnu ikke er medlemmer.
Husk at meddele adresseforandring til kassereren eller skolen.
Vær venlig ved alle skriftlige henvendelser at meddele årgang (evt. medlemsnummer).
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