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De ældre og de unge — samtale eller revolution?
MELLEM DET SLÆGTLED, der er i studenteralderen, og den
dertil svarende forældregeneration kommer der let en spæn
ding. Det er noget af en livslov, der har sin meget naturlige forkla
ring. Men forskellen i synspunkter kan i perioder, hvor udviklin
gen går særlig hurtigt, give sig voldsomme udtryk. Det er det, der
sker i øjeblikket.
Som adskillige gange før i historien er det studenter, der går
foran i protestbevægelserne mod de ældres verden. De gør det øst
og vest for jerntæppe og bambustæppe. I nordlige velfærdsstater og
sydlige u-lande. Blandt vestdemokratier og i kommunistlande —
med undtagelse af Sovjet selv. Men med studenterne går mange
andre unge, der er utilfredse med samfundet, og blandt de urolige
findes også professionelle ballademagere, der får deres lyst til
slagsmål styret. I visse situationer optræder tillige samfundsunder
gravere med synspunkter prægede af kommunisme. Og dog — de
fleste studenter lever som andre fredelige borgere, der stræber efter
at virkeliggøre deres almindeligt borgerlige livsidealer, og så og så
mange af de i dag urolige vil ende som rolige medlemmer i for
ældregenerationen. I dag er der blot mange flere aktive i oprørs
bevægelsen end ellers. De optræder samtidigt mange steder, og
det er godt stof for nyhedsformidlingen.
Der er mange grunde til, at specielt studenterne rører på sig.
Deres problemer kan ved de forskellige universiteter og lærean
stalter være mere eller mindre påtrængende, men de er forbavsen
de ensartede: der er for mange studenter i forhold til lokaler og
lærere. Man lærer studenterne meget, de ikke senere får brug for.
Og meget af det, de får brug for, lærer man dem ikke. Professorer
nes gruppe er lukket, en selvfornyende kreds, der holder både yngre
lærerkræfter og studenter ude fra medindflydelse, medens profes
sorgruppen i øvrigt selv klemmes mellem forskning, undervisning
og administration. Politikerne anerkender, at disse problemer må
løses, men der savnes penge dertil på grund af andre samfunds
krav, der for de bevilgende myndigheder er lige så berettigede
som undervisningskravene: man kan tænke på veje, sygehuse og
socialforsorg for eksempel. De samme vanskeligheder, der gør sig
gældende for undervisningen på studentertrinnet, gør sig i øvrigt
også bemærkede på alle andre forudgående trin i undervisnings
systemet, alt efter trinnets særlige plads i helheden.
Universiteternes stilling i samfundet er også blevet en anden —
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lige så vel som studenternes er det. Opgaven var tidligere at frem
skaffe en lille elitegruppe af ledere i samfundet — de fleste med
hvad man kunne kalde en humanistisk indstilling og med et dertil
svarende arbejdsområde i samfundet. Opgaverne nu er meget mere
spredte og mange flere, ikke sjældent stillet af myndighederne
med et særligt formål (rumforskning, kemisk forskning for at nævr
ne nogle opgaver med mere end videnskabelige eller administrative
perspektiver). Før talte man herhjemme om studenter som herrer
i åndernes rige. Nu har man benævnt dem »råmateriale i et pro
duktionsled«.
Hertil kommer, at mange flere studenter end før kommer fra
kredse, der ikke fra hjemmet har noget forhold til egentlig akade
misk tradition: den, der træffer afgørelser efter overvejelse af alle
argumenter for og imod. De nye studenterkredse er måske mere
kendte med det, der kaldes »direkte aktion«, altså noget med strej
ker og barrikader, med slående argumenter i egentligste forstand.
Endelig kan man pege på studenters almindelige pengemangel.
Medens samfundet bliver rigere og rigere, kan færre og færre af
studenternes hjem bekoste deres børns uddannelse. Derfor synes
studenter ikke, at de er særlig privilegerede. De stilles ikke tilfreds
med, at de jo får store lønninger senere hen. De kender derimod
noget til, at staten anses som en indtil det urimelige påholdende ar
bejdsgiver overfor sine ansatte. Følgen bliver, at man kræver »stu
denterløn« — med den bedste samvittighed, på en baggrund af
viden om, at studenterne er uundværlige for det samfund, der ikke
vil gå i stå. De almene følger af dette krav for andre under ud
dannelse er ikke studenternes hovedpine, men de styrendes.
Når mange andre unge følger studenterne, kan det være af be
kymring for den enkeltes rent menneskelige stilling i det nye sam
fund. Den tysk-amerikanske filosof Herbert Marcuse inspirerer
her til nye tanker og handlesæt. Ejendommeligt nok er det først i
hans alders halvfjerdsindstyvende år, at han fænger hos dem, der
er et halvt århundrede yngre. Det parlamentariske demokrati fun
gerer i og for sig upåklageligt — efter sin art, siger Marcuse, men
netop derved skaber det hos de unge et behov for noget andet. De
har jo ikke skabt det nuværende samfund, de har selv ingen ind
flydelse, de kan ikke råbe de styrende op for at få ændret det. Det
bestående samfunds afværgehandling overfor den misfornøjede
ungdom er da efter Marcuses opfattelse, at det lader driftslivet ud
vikle sig friere. Men netop derved — og det skulle altså være den
egentlige hensigt — forhindres ungdommens følelsesmæssige op
position i at rette sin kritik mod sociale, politiske og psykologiske
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misforhold i samfundet. Demokratiet, som vi kender det i dag, er
derfor ret beset kun et formelt demokrati, ikke et virkeligt. »Frit
valg af herrer afskaffer hverken herrer eller slaver«, hedder det.
Det sande demokrati kan arbejderne ikke skabe. Det troede
Marx. Marcuse ikke. Arbejderne er efter hans mening vokset alt
for meget ind i det nuværende samfund til for alvor at ønske det
ændret. I Paris i sommer gik arbejderne nok sammen med stu
denterne i første omgang, for ved hjælp at den stemning, der alle
rede var rejst, at få deres egne forhold forbedrede — hvad de nok
kunne trænge til. Men det var i anden omgang ikke dem, der ville
af med de Gaulle. De gik derimod i forhandling med ham indenfor
systemets rammer. Når fornyelsen altså ikke kan ventes fra arbej
derne, må det derfor blive den mere oplyste del af ungdommen,
der må gå i spidsen for de bevægelser, der kræver en ændring af
det bestående.
Når det er kommet dertil, melder der sig som hjælpere en anden
gruppe unge, ringere uddannede, ringere stillede, navnlig i storby
erne. I almindelighed unge uden særligt håb, ensomme, fjendtligt
indstillede overfor omverdenen, tit kedende sig og ret selvkredsen
de, uden mening i tilværelsen, men ofte indforståede med brug af
vold som et middel mod kedsomheden.
Den venstreorienterede samfund, som vi kender dem i model
Moskva og Peking, virker i denne situation ikke meget tiltræk
kende. Deres partiembedsvælde er i de unge oprøreres øjne ikke
bedre end den vestlige »senkapitalisme« — for at bruge Marcuses
betegnelse om os. Det politiske liv synes for de unge kritikere præ
get af en afgrund mellem ideerne selv og deres praktiske udform
ning. USAs forhold til Vietnam og de farvede kompromitterer ikke
alene Amerika, men også alle de lande, der på en eller anden måde
er knyttet til De forenede Stater, militært gennem Nato, økonomisk
gennem handelssamkvem eller kulturelt gennem udveksling.
Politikerne er for de unge ikke til at stole på. Kennedyernes
tiltrækningskraft beroede måske også på, at dem havde man en
vis tiltro til. De unge vælgere kunne i nogen grad kende sig selv
i dem. Ligesom politikerne i almindelighed som personer betragtet
er uden appel, er deres partipolitik også uden enhver interesse.
Den står som præget af forretningshensyn, der skaber vore ønsker
ved reklamens magt. Også politisk lokkes vi til at købe noget, vi
ikke har brug for. Den ældre generation kan ikke reagere, siger
man, og den tror ikke engang Selv på, at den længere har den
moralske ret til det. Huset er altså i splid med sig selv og derfor
faldefærdigt og faldeværdigt.
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Hvordan da skabe et nyt demokrati, præget som noget af det
vigtigste af, at mennesker er frigjorte fra arbejdsslaveriet? I ste
det for mere og mere at blive fremmedgjorte overfor deres arbejde
skal mennesker være medbestemmende over deres egne arbejds
forhold, altså demokrati først og fremmest på arbejdspladsen. Bå
de demokrati og arbejdsplads skal her tages i dybeste og bredeste
betydning. Hvordan skal dette nås? Med vold?
»Voldens prædikant« har man kaldt Marcuse. En læge, siger
han, griber jo ved en operation ind med vold — »forbedrende vold
mod sygdommens nedbrydende vold«. Den, der undertrykker an
dre, må selv undertrykkes af andre, da han jo aldrig af egen
drift vil gå med til at undertrykke sig selv.
Man må i diskussionen om volds berettigelse, siger Marcuse,
skelne mellem den vold, de besiddende institutioner bruger til eget
forsvar, og modstandens vold. Den sidste er berettiget ved sit gode
formål. Nu håber Marcuse ganske vist, at omvæltningens smerter
kan afkortes og mildnes gennem en stigende oplysning om det ube
rettigede i det bestående samfunds brug af sine voldsmidler. Jo
flere, der får øjnene op for dette, jo flere vil nok vende de gamle
institutioner ryggen.
Udenomsparlementariske metoder er således nødvendige og der
for tilladelige midler. Når man ikke kan råbe den ældre og magt
havende generation op på sædvanlig måde, må man bruge demon
strationer, og hvad dermed følger. Voldshandlingerne, siger man
så, er ikke rettede mod de mennesker rent personligt, hvis ejen
dom det går ud over. De er kun rettet mod disse personers virk
somhed, fordi de støtter det samfund, der nødvendigvis må æn
dres — og det også selvom samme samfunds flertal ikke ønsker
ændring — endnu, siger Marcuse, og med ham Marx. Det er jo
den sidstes tanker om »det skabende mindretals ret« til at handle
til bedste for og i stedet for den — endnu — sløve masse.
Der er i den heftige løbende diskussion talt en del om den »nød
vendighedens samtale«, der må igang mellem de unge oprørere
og de ældre samfundsstøtter. Alle må vist erkende, at denne sam
tale bliver vanskelig at få i gang.
Det, der især vil skille, vil være forståelsen af, hvad vold er,
og spørgsmålet om dens tilladelighed. Den generation, der har
oplevet, at diktaturerne kom til magten ved vold eller opretholdtes
ved vold, har lært noget. Den har lært, at demokratiet ikke brugte
sine magtmidler udadtil, medens tid var, og netop derfor blev det
magtesløst. Det må følgelig bruge sine magtmidler udadtil og ind
adtil, medens tid endnu er — med afsky for at gøre det, men med
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viden om, at hvis man ikke gør det, mistes friheden, og den ople
velse ønsker vi i forældregenerationen ikke en gang til.
Hertil vil de unge slægtled sige: der kan I se! I bygger jo på vold,
og er den smule vold, vi bruger, noget mod Vietnam, og brugte
I ikke selv vold i besættelsestiden? Og så kan diskussionen på
dette punkt munde ud i en fælles erkendelse af, at intet samfund
kan undvære at have og i visse situationer også at bruge magtmid
ler — ellers ender det hele i et opløsende anarki. Og i hvert fald
nogle indenfor den unge generation bruger betegnelsen folkestyre
og ikke anarki om den samfundstilstand, de ønsker. Vi ønsker også
folkestyre, vil de sige. Men det har vi jo kun rent formelt i øjeblik
ket. Der er for de unge at se ikke noget, der er værd at forsvare.
Velfærdssamfundet er i og for sig selv ikke noget mål for os. Men
vi vil præge dets forvaltning og videre udvikling. »Vi vil holde en
progressiv mulighed åben i en verden, der er ved at gå til i reak
tion.«
Vil da en virkelig og livsnær samtale kunne komme i stand mel
lem de to generationer? Vi, der er ældre, mener at have lært af
fortiden. Men — som det er sagt — hvad nytter det, hvis — eller
når — vi ikke har kunnet give denne lære videre til fremtiden. Det
er det spørgsmål, den revolutionære tankegang bag studenternes
og de andres oprør tvinger os til at tage op til fornyet overvejelse.
Men øjeblikket kan være forpasset, hedder det, og »i så fald vil
det være det bitreste, den ældre generation har lært«. Vil samta
len kunne komme igang? Svaret kender vi ikke — og indtil videre
vil — stærkest i udlandet, meget mindre her, men dog også her —
uddannelseskrise og politisk isolering være vilkårene for de unge.
Vi ved kun, at de unge engang bliver ældre, og at den almene
generationsmodsætnings livslov med tiden vil udjævne den mere
øjebliksbestemte modsætning. Men vi ved også, at vi, der er ældre,
i den sammenhæng har et meget stort ansvar. Kommer samtalen
ikke, kommer revolutionen måske.
J. H. MONRAD
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23 år som formand for Høng-Samfundet
MAN HAR BEDT mig sige noget om 23 års virke som formand
for Høng-Samfundet. Mon ikke adskillige af mine tilhørere aller
først gerne vil have besvaret et spørgsmål, og det er dette: Hvor
for gør man sådan noget som at blive siddende som formand for
en skoles elevforening i 23 år?
Jeg kunne forsåvidt komme let om ved svaret ved at sige: Det
vil jeg også gerne vide!
Årsagen er i hvert fald ikke mangel på beskæftigelse hverken
i mit daglige erhverv eller i fritiden. Der har såmænd været nok
at tage fat på.
Derimod kunne jeg godt tænke mig, at en af grundene til, at det
er blevet så mange år, er den, at jeg er vældig nysgerrig. Det er
ikke alene noget, som hører med til min profession. Jeg tror, jeg er
født med det. Jeg vil gerne vide besked med, hvad der sker — også
bag kulisserne. Også bag denne skoles kulisser. Det kan måske un
dertiden have været mere spændende end det, som sker på scenen
for åbent tæppe! Hvem ved?
Nå, spøg til side. Den egentlige årsag er ganske enkelt den,
at jeg var glad for de to år, jeg gik som elev på Høng Gymnasium,
at jeg synes, jeg havde gode og dygtige lærere og gode kamme
rater. Jeg følte, jeg havde en gæld af afbetale. Desuden var jeg
glad for at kunne tilslutte mig den ånd, som prægede skolearbejdet
her på dette sted, og det er jeg stadig. Her ved man noget om,
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hvad Grundtvig og højskolen har betydet og betyder, og søger at
leve efter det. Jeg har altid syntes, at det var værd at virke for.
Nu vil de mest logiske i forsamlingen vel så sidde med et andet
ubesvaret spørgsmål: Hvorfor i alverden holder han så op?
Det er der flere grunde til.
Den direkte anledning til min beslutning var, at jeg i de sidste
måneder har fået pålagt en yderligere arbejdsbyrde i form af et par
ret krævende hverv, som jeg ikke syntes, jeg kunne undlade at på
tage mig. Desuden mener jeg, at yngre kræfter bør træde til. Jeg
er så gammel, at jeg er ældre end både Esman og rektor Monrad.
Desuden bor jeg langt fra Høng nu. Der er immervæk nogle timers
rejse fra Holstebro til Høng. Endelig har jeg fortsat mulighed
for kontakt med skolen, og det sætter jeg pris på at have.

Undskyld den lange indledning! Nu må jeg så til sagen.
Min første kontakt med dette hus har nok fundet sted omkring
år 1915—16. Den skyldtes mit hede ønske om at få en rød soda
vand. Det kunne man få dengang — her! Hvor utroligt det lyder,
så har her engang været afholdshotel, selv om det er meget læn
ge siden.
Næste gang, jeg kom stedet her på nærmere hold, var, da jeg
i 1925, 15 år gammel, begyndte som elev på det daværende Høng
Præliminærkursus. Jeg vovede mig næppe inden for dørene. Dertil
var afstanden mellem os grønne drenge og de lærde herrer, som
gik i 1. og 2. gymnasieklasse, alt for stor. Vi nøjedes med at be
undre dem på afstand. Nogle af herrerne var af det helt store for
mat. De spillede på Høngs l.-hold. Højere kunne man næsten ikke
komme her i livet. Syntes vi dengang.
Også pigerne beundrede vi. Den kønne, sorthårede Nonny
Wright, der nu er dansk ambassadør i Ghana, og flere andre, hvis
navne jeg lykkeligt har glemt. Beundringen var absolut ikke gen
sidig. De så os slet ikke.
Derimod kunne de herrer på gymnasiet nedlade sig til at in
teressere sig for de kvindelige elever fra præliminærkursus.
Den kønne, lysblonde Solvejg Aakjær, digterens datter, var et af
de store numre ved gymnasieballerne. Vi andre solede os i den
glans, som kastedes over Solvejg. Vi var dog hendes klassekamme
rater.
Nå, man blev ældre. I 1929 blev det min tur til at begynde som
elev i 1. g. her på stedet. Det blev to dejlige år, hvor bøgerne og
lærerne åbnede ens øjne for mange ting, man ikke havde vidst
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før, og hvor der var et godt kammeratskab, som for manges ved
kommende holder den dag i dag.
Det kunne der siges meget om, men det skal jeg lade være med.
Det er jo ikke lige akkurat det, som er mit emne.
Jeg kan dog ikke lade være med at fortælle et enkelt træk, som
måske illustrerer tiden den gang.
Skolens daværende leder hed Einar Munk. Han blev kaldt for
stander. Rektorbetegnelsen er forholdsvis ny ved studenterkurser
ne, indført af ministeriet for få år siden. Munk underviste os i
dansk, historie og oldtidskundskab. Han var efter mit skøn en frem
ragende pædagog.
Ligesom den nuværende rektor var han meget politisk interes
seret, men han var ikke medlem af det parti, som efter min opfat
telse både den gang og nu er det eneste rigtige. Han var radikal,
og den gang stod Det radikale Venstre Socialdemokratiet nær og
var i regering sammen med det. Munk elskede at diskutere med
eleverne. Han kendte min politiske interesse og indstilling og ville
gerne lokke mig på glatis, og det lykkedes i reglen, så han fik lat
teren på sin side.
En gang gik det dog galt for ham.
Vi havde oldtidskundskab. Om Prokrustes, ham, der havde en
seng, som de ulykkelige rejsende gennem hans bjergpas skulle
passe til. Hvis de var for lange, blev der hugget et stykke af dem,
var de for korte, blev de strakt, til de passede.
Nået til det punkt i timen, ville Munk gerne drille mig lidt. Han
havde jo adskillige gange læst i den stedlige Venstrepresse, at So
cialdemokratiets politik havde det som Prokrustes. Ikke Bagge?
Jo, det mente jeg da også. Ja, fortsatte Munk, og Venstre er vel
så for kort og de konservative for lange eller omvendt. Ikke Bagge?
Nu morede klassen sig på min bekostning.
Munk tilføjede lidt tøvende: Ja, så er der også de radikale. Dem
er der ikke rigtig plads til i denne sammenligning.
Hvortil en elev brød ind og sagde under klassens stormende
jubel:
— Ja, men det er jo de ulykkelige rejsende, ikke hr. forstander?
Min beskedenhed forbyder mig at fortælle, hvem den elev var.
Jeg blev student i 1931 og forlod Høng, men i 1935 vendte jeg
tilbage som lokalredaktør for den daværende »Sorø Amtstidende«,
nu »Sjællands Tidende«, og i den stilling virkede jeg til 1. oktober
1944. Det gav mig lejlighed til at følge Høng Gymnasiums virke
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på nærmeste hold, og jeg har med fornøjelse genopfriske! minder
fra den tid i et par artikler i Høng-Samfundets årsskrift, som jeg
har kigget igennem i anledning af denne aften her.
Mon man ikke også nu kan more sig over dette citat fra en ar
tikel i årsskriftet for 1945 af Kr. Hesselager Kristensen, den des
værre alt for tidligt afdøde, begavede journalist. Han mindes
Høng i trediverne således:
»I det hele taget har vi naturligvis svært ved at forstå, at vort ry ikke lever
endnu, og at man ikke endnu mindes Svend Paabøl, hvem intet kunne bringe ud
af hans lune, vestjydske fatning ..«. — Jeg må her indskyde, at Paabøl var dat
tersøn af den kendte politiker I. C. Christensen fra Hee, og derefter fortsætter
jeg citatet: ».. og hvem »Skærsilden« lod sige i en såkaldt digterkonkurrence om
»Tanker ved nyfalden sne« — bidragene var selvfølgelig alle blevet til på redak
tionen:
Det var dog rent forbandet,
at det der sku’ kaldes sne.
Nej, så var det noget andet,
når vi fik sne i Hee.
Eller Mygind — nu overlæge på amtssygehuset i Farsø — der fik et ekstra
job på et lokalkontor, som det konservative Kalundborgblad oprettede, og som en
dag til hele gymnasiets vilde jubel modtog en gartnerannonce, der endte med
følgende salut: »— og sikke radiser!«.
»Erania« havde et højdepunkt i de år. Der var glødende diskussionsaftener,
hvor bl. a. Kay Christiansen indledte om afholdssagen og som eneste udvej for
at skabe et diskussionsgrundlag valgte at holde på, at ædrueligheden var alt for
udbredt, og drikkeriet burde have bedre kår. Det endte selvfølgelig med, at han
lod sig overbevise om det uholdbare i sit standpunkt.«

I årsskriftet for 1957 har Karsten Munk, søn af forstander Einar
Munk, fortalt dette meget sigende træk om forholdene den gang:
»Skolen var ikke så stor som nu .. Selve administrationsapparatet var derfor
såre enkelt . . idet det udelukkende bestod af et hefte med kvadrerede sider og
sort elastikbind. I dette hefte, som far altid bar i vestelommen, stod alt om ele
vernes standpunkt og særlige forhold (anført med nogle sære tegn, som kun far
forstod), hvad der var betalt i skolepenge o. lign. Tillige fremgik fars økonomi
ske mellemværende med lærerne og mor (der forestod husholdningen) af heftet.
Når blot heftet var ved hånden, klaredes forespørgsler fra forældre, indberet
ninger til ministeriet og selvangivelsen m. v. i løbet af no time.«

Ja, det var tider.

Som man kan forstå af Kr. Hesselagers artikel, betød »Erania«
vældig meget for eleverne den gang. Hesselager, student fra tredi
verne altså, fortæller om traditionen med Tissøturen den første lør
dag aften efter skolens start. Så vidt jeg ved, opretholdes denne
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tradition stadig. Den er imidlertid ældre end trediverne. Hvor
gammel den er, vides ikke. I årsskriftet for 1960 fortæller redaktør
Aksel Dreslov, »Politiken«s mand i Odense, om Tissøturen:
»I 1929 har Tissø-turen taget den form, vi alle kender. Man vandrer syngende
af sted, og ved søbredden ud for Sæby kirke kastes en sten i vandet. Den da
værende formand, Tyge Sørensen, kalder det allerede da »en tradition«. Inden
man går hjem, synges »Fred hviler over land og by«. Den blev i slutningen af
trediverne erstattet med »Der er et yndigt land«.

Det var i »Erania«, tanken om at oprette Høng-Samfundet op
stod. Der havde engang omkring 1930 været en elevforening, men
den afgik hurtigt ved døden. I krigens og besættelsens sidste må
neder skete der det ejendommelige, at man både i Høng og i Kø
benhavn arbejdede med tanken om at genoprette denne forening.
Initiativet i Høng kom fra studenterholdet 1944, og der blev ned
sat et udvalg, hvoraf Esman Eriksen var medlem, og som desuden
bestod af to »Erania«-medlemmer, gymnasieeleverne Asger Milholt og Ove Jensen.
Samtidig søgte man i København at genrejse det gamle HøngSamfundet ved at holde nogle sammenkomster hos forstander
Munks enke, fru Ingeborg Munk.
Disse to kredse fandt sammen, og resultatet blev, at Høng-Sam
fundet blev stiftet ved en generalforsamling i forbindelse med elev
mødet lørdag den 25. august 1945. Esman blev valgt til kasserer
og sekretær og undertegnede til formand. Vi begyndte med 180
medlemmer. Tallet er siden vokset støt. Man melder sig ind, når
man bliver student, holder ved nogle år, og nogle falder så fra
og kommer måske ikke med igen, før de bliver 25 års jubilarer.
Andre er heldigvis mere trofaste.
Om foreningens formål står der i lovens paragraf 2, at det er
»at bevare sammenholdet mellem dens medlemmer og at vedlige
holde forbindelsen med og interessen for skolen«. Dette formål
har man gennem årene søgt at efterleve på forskellig vis.
Der har hvert år været holdt elevmøde, dog har det et par gange
været udsat til det følgende år. I 1959 måtte elevmødet flyttes på
grund af personalemangel, og i 1967 var byggearbejderne ved
skolens udvidelse årsagen. Elevmødernes form er blevet noget
ændret. I »gamle dage« blev de holdt samme dag som realskolens
elevmøde, og der blev sluttet af med et møde for begge skoler og
andre interesserede, i reglen i realskolens gymnastiksal. Disse
møder søndag eftermiddag er desværre afskaffet. Det var gode,
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folkelige højskolemøder, vi holdt, og den slags er ikke højt i kurs
mere.
Bal i forbindelse med møderne har der været næsten hvert år
og som regel på Høng Hotel. Heldigvis har vi nu så god plads på
skolen, at vi kan blive herhjemme med hele festen, og det er der
vist ingen, som er ked af.
Høng-Samfundet begyndte tidligt i sin virksomhed at samle
25 års jubilarerne til en frokost i forbindelse med elevmødet. Det
var ganske vist rektor Monrad, som var festens glade giver, men
Høng-Samfundet fik da en del af æren. Der har været en lang
række fornøjelige sammenkomster, og de har betydet ikke så lidt
for Høng-Samfundet. Vi har igennem dem genoprettet den under
tiden brudte kontakt med gamle elever og fået dem tilbage som
medlemmer, og det har altid været meget morsomt at træffe disse
gamle Høng-ere og opleve deres glæde ved igen at være sammen
og ved igen at se den kære gamle skole. Disse sammenkomster
er nok noget af det, jeg vil savne mest.
Foruden 25 års jubilarer samler vi også 40 års og 10 års jubilarer.
Vi har eksperimenteret lidt for at finde den rigtige form for
disse sammenkomster og håber, at det efterhånden lykkes.
I formålparagraffens sidste del er ordet »flidspræmier« nævnt.
Vi har hvert år ved studenterafslutningen uddelt en bogpræmie.
Jeg så tilfældigt i årsskriftet for 1954, at det års flidspræmie gik
til en vis Connie Truelsen. Nu hedder det ikke mere flidspræmie.
Jeg ved ikke, hvorfor. De senere år har vi kaldt det en belønning
for godt kammeratskab eller for godt foreningsarbejde. Det har
jeg ikke spor imod. Jeg spekulerer bare stadig på, hvorfor det li
gesom er blevet lidt suspekt at være flittig?
Gennem årene har Høng-Samfundet, gerne sammen med Elev
foreningen for realskolen, holdt en række fester i København, men
efterhånden svandt tilslutningen ind, og de senere år har vi ikké
forsøgt os.
Med »Erania« har der ligeledes været et vist samarbejde. Det
har vi i Høng-Samfundet været glad for og gerne villet udvikle.
Jeg går ud fra, at man også i fremtiden fra begge sider ønsker at
bevare denne kontakt.

Til skolen og til lærerne og rektorparret har Høng-Samfundet
haft et ganske nært forhold. Jeg vil gerne tilsidst sige lidt om det
og vil her kun nævne den glædelige vækst, som der har været i
skolens arbejde i de 23 år. Mulighederne kom, da lovgivningen
blev ændret, så også studenterkurser kunne blive selvejende insti
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tutioner. Det er interessant at konstatere, at rektor Monrad allerede
i årsskriftet for 1945 nævner den mulighed. Der skulle gå mange
år, inden det lykkedes at føre tanken ud i livet. Først i 1963 —
18 år efter Monrads bemærkninger i årsskriftet — var der skabt
lovgivningsmæssig mulighed for, at det kunne ske.
Når man ser tilbage på årene, som svandt, opdager man, at
mange gode minder fra de 23 år er forbundet netop med Høng
Gymnasium. Man tænker på den strålende fest, her blev holdt i
1961, da rektorparret fejrede sølvbryllup, frk. Pihl passerede et
rundt tal, og et andet lærerpar, daværende lektor Marholt og frue,
ligeledes havde 25 års bryllupsdag.
Eller man mindes den stilfulde fest i 1963, da skolen blev 50.
En fest med både undervisningsminister og undervisningsdirektør,
med masser af gæster og mange gamle elever fra årgangene helt
tilbage til 1915.
For ikke at tale om den herlige dag i 1968, da vi endelig kunne
tage den længe ventede udvidelse i brug og skabe gode rammer
for det daglige arbejde.
Jo, der er meget, en snart forhenværende formand for HøngSamfundet tænker tilbage på med glæde og mindes med taknem
lighed.
En ganske særlig vigtig opgave for Høng-Samfundet har været
og er udgivelsen af årsskriftet. Det store arbejde udføres af rek
tor, men jeg husker alligevel mange hyggelige stunder enten her
eller hjemme hos min kone og mig, når vi redigerede skriftet, i reg
len en aften, hvor der blev talt om mangt og meget og nydt mange
gode sager.
Når man ser tilbage på de 23 årsskrifter, som er udkommet, har
man et virkelig værdifuldt bidrag til skolens historie. Fra disse
blade lyser skolens dagligliv en i møde. Alt, hvad der er af værdi
for skolen og for Høng-Samfundet og for »Erania«, er her op
tegnet.
Det er en imponerende række gode og lødige artikler fra rek
tor Monrads hånd, som har været det bærende i disse årsskrifter.
Og ikke alene er artiklerne fra formens og indholdets side for
træffelige, men de behandler som regel et aktuelt emne. Ser
man nu bagefter på rækken af artikler, viser de meget om, hvad der
er sket i verden i de år. Lad mig nævne enkelte eksempler. I 1945
hedder artiklen »Den højere skole og tidens krav«, og allerede
her forudses de reformer af skolen, som vi fik i løbet af 1950-erne
og i 1960-erne. I en højaktuel artikel »Fra Høng til Hipo« for
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tælles om en gammel elevs dramatiske oplevelser som modstands
mand i besættelsens sidste uger. I 1947 behandles emnet »Englæn
derne og Sydslesvig«, aktuelt på baggrund af den engelske besæt
telsesmagts forhold til de danske dernede og den voldsomme poli
tiske diskussion herhjemme om Sydslesvig.
I 1948 — det var før Atlantpagten — skriver Monrad nøgternt
og pessimistisk om vore muligheder over for Rusland, med mindre
vi kommer i forsvarsforbund med vestmagterne med amerikansk
garanti — altså næsten det, som skete året efter, da NATO blev
dannet — kun med den forskel, at vi ikke måtte nøjes med ameri
kansk garanti, men fik amerikansk medlemsskab. Endnu en arti
kel under indtrykket af den kolde krig står der i årsskriftet for
1951 med den betegnende overskrift »Vor angst for Danmark«.
Den munder ud i, at vi ligesom jøderne må have både sværdet og
murskeen fremme, men at vi ikke bør dø af skræk.
I 1954 tager Monrad del i debatten om vort forhold til USA
under overskriften »Skal vi frygte Amerika?« I 1955 er det atom
bomben og de problemer, den afføder, som drøftes, i 1957 rejser
allerede striden om de islandske håndskrifter hovedet herhjemme,
og årsskriftet bringer et meget velafbalanceret indlæg af rektor
Monrad. I 1959 drejer artiklen sig om det stadig aktuelle spørgs
mål om velfærdsstaten. .
Sådan kunne jeg blive ved.
Der er imidlertid meget andet godt at hente der. Esman Erik
sens »Fra—om—til gamle kammerater« er også spændende læs
ning, og i det hele taget viser en gennemgang af årsskrifterne, at
de på en aktuel, interessant og morsom måde afspejler tiden og
skolens liv. I 1946 fortæller en gammel elev således om sit arbejde
som tolk for besættelsesmagten i det krigshærgede Berlin, i 1949
har en af lærerne, nuværende professor i Århus, Kr. Ringgård,
været i Sverige og vender hjem med indtryk af svenskernes hold
ning til de danske og norske flygtninge under besættelsen, og han
belyser særdeles interessant årsagen til, at flygtningene ofte var
meget kritiske overfor svenskerne, som gjorde så meget for dem,
medens svenskerne syntes, danskerne og nordmændene opførte sig
skrækkeligt. I 1950 fortæller en gammel elev om tre års virke på
Grønland — og det er i sandhed et helt andet Grønland end det,
vi kender i dag, skønt det dog altså kun er 18 år siden. I 1952 føl
ger vi i tekst og billeder bygningen af Esmans hus, og året efter
berettes, at rektor er blevet sognerådsformand. Jo, der er mange
værdifulde bidrag både til den store verdenshistorie og til sognets
og skolens liv at hente.
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Men nok om det. Jeg skal se at nå frem til en konklusion på
dette her.
Når jeg ser tilbage, på de 23 år, synes jeg, det for mig har væ
ret morsomt og interessant og givende at virke for Høng-Samfundet. Jeg har mødt en mængde mennesker, som jeg har været glad
for at lære at kende, både unge elever, studenter og gamle 25 års
jubilarer.
Jeg blev forleden dag ringet op af »Sjællands Tidende«s redak
tør i Høng, som ville tale med mig i anledning af min fratræden
som formand.
— Det er vel med vemod.. begyndte hun, og rask svarede jeg:
Nej, det er ikke akkurat det.
— Det var nok lidt for rask, for jeg skal da ærligt indrømme, at
at også vemod er indblandet i afskeden med Høng-Samfundet, og
når det hele trods alt dog er til at bære, er det, fordi jeg ved, at
kontakten med skolen og de mange mennesker, jeg har lært at sæt
te pris på herovre, bliver bevaret.
Så har jeg naturligvis en masse at sige tak til. Alle de mange,
som gennem årene har været mine medbestyrelsesmedlemmer i
Høng-Samfundet, for mange til, at de kan nævnes ved navn.
Kun en skal fremhæves, Esman Eriksen, som har fulgt mig i alle
de 23 år og været en inspirerende, interesseret og samvittigheds
fuld sekretær, godt bistået af fru Doris. Det havde ikke været til
at bære, hvis de to gode mennesker ikke havde stået bagved og
gjort et kæmpearbejde.
Sidst, men ikke mindst føler jeg taknemlighed mod Anne The
rese og Jørgen Herman. Skolen er deres livsværk, og Høng-Sam
fundet og de gamle elevers ve og vel har været en vigtig del af de
res gerning her. Skulle jeg yde deres indsats fuld retfærdighed,
kunne jeg ikke slutte af endnu, som jeg skal, men det er i hvert
fald ikke overdrevet at sige, at de har ofret mange, mange timer
på denne forening og dens medlemmer, mange tanker og mange
penge. Det har altid været let at forhandle med dem om de årlige
elevmøder, og vi har kunnet tale rent ud om tingene og i fælles
skab finde frem til de resultater, vi mente, var de bedste.
Jeg kan kun slutte med at ønske held og fremgang for HøngSamfundet under den ny ledelse. Det stigende elevtal ved skolen
gør det muligt at skabe en stor og livskraftig forening, som vil
kunne løse langt flere opgaver, end der hidtil har været chancer for.
Jeg ved godt, at ungdommen af i dag — som ungdommen af i
går og ungdommen i vor ungdomstid — mener, at den skal refor
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mere og revolutionere. Noget vil der vel også ske i Høng-Samfundet, men jeg håber oprigtigt, at det ikke bliver anderledes, end at
vi gamle elever altid vil kunne kende det hele igen og sige til os
selv: Ja, men de værdifuldeste af de gamle traditioner har de dog
alligevel bibeholdt. For mange af jer er vel forbindelsen til den
danske folkehøjskole, som altid har været denne skoles særpræg,
temmelig tynd. Jeg håber dog ikke, at den nogensinde bliver så
tynd, at den brister.
Og dermed siger jeg tak og farvel. Tak for de 23 års morsomme
arbejde her og farvel til det i taknemlighed og — trods alt — med
et stænk af vemod.
Hans Bagge.

Ud i den vide verden
Grethe Esser, født Bach Christensen, (årgang 56) fortæller:

SKAL MAN UD og se sig om i verden, må det være, medens man
er ung, og før man binder sig til fast job og evt. ægteskab, var min
kommentar, da jeg for 10 år siden rejste til Grønland. I de even
tyrlige omgivelser deroppe med høj himmel og nordlys traf jeg
min tilkommende mand, hvis beskæftigelse som flyvetekniker i
SAS siden har ført os vidt omkring. Da vi et par år senere som ny
gifte var stationeret i Italien, lød det fra vore naive munde: —
man må rejse, inden man for børn. Når først de kommer, bliver det
alt for besværligt, og så slår vi os ned i Danmark. Årene bragte
stadig nye forflyttelser og utallige kuffertpakninger, ofte med me
get kort varsel, og vore forklaringer ændres efter forholdene.
— Hvor nemt at rejse med en enkelt baby, sagde vi i Amsterdam
i 1962. — Det er ikke besværligere med to små børn end med et,
værre bliver det, når de skal i skole, var omkvædet i 64—65 i
Moskva og Montevideo. Nu, hvor vi er bosat på tredie år i Tokyo
med tre drenge, hvoraf den ældste er meget nær skolealderen, må vi
erkende, at rejsefeberen for evigt er gået os i blodet, og svaret på
forespørgsel om eventuel flytning til Danmark kan kun blive: —
Familien trives bedst på denne måde, og vi håber at kunne blive
i udlandet. Børnene kan gå i engelsk skole og senere komme hjem
på kostskole.
Da det måske kan interessere at høre lidt om, hvordan livet for
mer sig for en omrejsende husmor, har jeg plukket lidt i breve og
dagbøger fra de mest fremmedartede steder.

MOSKVA I OKTOBER 1964. — Vi har haft en dejlig tid her i
Rusland. Moskva er en af de flotteste byer, vi har set — store
brede gader, mægtige bygningsværker og en masse åbne pladser
og grønne områder. Boligforholdene er meget dårlige, så vi har
aldrig nået at få en lejlighed, men må nøjes med to værelser på
et mægtigt hotel, en kolos bygget i Stalintiden. I de forløbne må
neder har vi travet og kørt gennem byen på kryds og tværs. Vi har
set det vældige universitet, der ligger højt oppe med udsigt over
hele byen, vi har badet i en supermoderne, enorm swimming-pool
midt i byen, været i Lenin-mausolæet og i Kreml, og i sidste uge
lykkedes det omsider at få billetter til »Svanesøen« på Bolshoiteatret. Det var en storslået oplevelse. De russiske dansere er formida18

belt dygtige, og stemningen i hele teatret var uforglemmelig. Vi har
truffet en del skandinaver herovre, hovedsagelig folk fra ambassa
derne, og her er megen selskabelighed, næsten for meget, men vi
keder os i hvert fald ikke. Derimod er det så godt som umuligt at
komme i kontakt med russerne. De er meget vanskelige at komme
ind på livet af, og man har nærmest indtryk af, at de er bange for
at tale med folk fra Vesten. De virker temmelig sløve og apatiske
og uden noget initiativ, så alt tager en frygtelig tid, og man bliver
i høj grad vænnet til at vente på alting og lærer hurtigt ordet njet
at kende. Jeg står i kø i hele og halve timer blot for at købe et
brød eller en flaske mælk, og ofte står jeg i kø uden at få noget
i det hele taget. Det går tåleligt med at købe madvarer til dag
ligt brug, men skal man have tøj, sko eller toiletartikler, må det
skaffes fra Danmark, for det er et yderst ringe vareudvalg, de har
herovre. Det eneste, der synes at fungere virkelig effektivt i Mo
skva er kontrollen med udlændinge. Vi bliver faktisk overvåget
dag og nat, og de ved altid, hvor vi befinder os. Hvis vi vil køre
mere end 40 kilometer udenfor byen, skal vi ansøge om det 48 ti
mer i forvejen og meddele, hvor vi agter os hen, hvor mange per
soner vi er, og hvilken bil vi kører i, så det er lidt indviklet, men
det virker egentlig ikke generende, når vi er midt i det.
MONTEVIDEO, URUGUAY, DECEMBER 1964. — Så er vi igen
fri mennesker, og der er ingen, der foretager kontrolopringninger
eller censurerer vores post mere. Det hemmelige russiske politi
gjorde nu sit arbejde diskret, så vi mærkede ikke meget til det
til hverdag, men trods alt følte vi dog begge en vis lettelse, da vi
omsider efter endeløse formaliteter i lufthavnen forlod Sovjetunio
nen. Og så er vi nået frem til Montevideo. Her er vi havnet i et
sandt paradis på jorden. Vi har fået et dejligt hus at bo i, hvor der
er have med palmer og citrontræer. Her er højsommer nu, og vi
nyder det alle fire og er ude dagen lang. Det vinterskumle nord
forekommer os her i december meget fjernt. Vi har kun fem minut
ters gang til en pragtfuld badestrand, så der går sjældent en dag,
hvor vi ikke får os en dukkert. Vi vil prøve for børnenes skyld at
holde så dansk jul som muligt, men det bliver sikkert svært at finde
den rigtige stemning frem her i varmen.

MONTEVIDEO, APRIL 1965. — Lad os håbe, at brevet når frem
denne gang. Nu er postvæsenets strejke forbi, men den har forår
saget totalt kludder i postgangen, der jo i forvejen ikke var den
bedste. Dette er landet, hvor der altid strejkes på et eller andet
19

felt, og vi har flere gange været hårdt ramt af det. Fornylig var
det tobaksfabrikkerne, der nedlagde arbejdet, hvilket hurtigt med
førte, at cigaretter ikke var til at opdrive i forretningerne, og nu
strejker minsandten bankerne. De har haft lukket i flere uger,
så der er ingen, der har penge, og alt er efterhånden ved at gå
i stå. Vi har kun nogle ganske få kontanter tilbage, og SAS-kontoret
har ikke flere, så de kan ikke engang udbetale løn. Alle betaler hin
anden med checks, men de kan jo ikke indløses nogen steder, så
alt er temmelig kaotisk. Udover det har her været en masse andre
strejker, som ikke har berørt os, bl. a. har både taxa- og bus
chauffører strejket i ugevis, så det er morsomt. Når vi engang
kan få penge igen, er de nok endnu mindre værd end før. Der er
voldsom inflation her i landet. Da vi kom herned for fem måneder
siden, stod en dollar i 22 pesos, og nu står den i 48.
Vi kom omsider afsted på en længe planlagt campingtui' rundt
i det nordlige Uruguay med en lille afstikker over grænsen ind
i Brasilien. Så snart man er bare 100 kilometer væk fra Montevi
deo, er her så øde, at man tror, det er løgn, og vejene er det mest
elendige, vi har været ude for. Vi kørte i timevis ad hullede grus
veje uden at se et menneske eller et hus, så det var, som om man
befandt sig ved verdens ende. Vi overnattede allesammen i bilen
ude i en fjern skov, og da vi startede derfra om morgenen, havde
vi den mest usandsynlige tur gennem uendelige strækninger af
flade græsarealer, hvor de eneste levende væsener var tusindvis
af græssende får og køer samt adskillige vaskeægte cowboys, der
i farvestrålende kapper red rundt og drev dyrene på plads. Det
var et sælsomt sceneri i de tidlige morgentimer. Senere kom vi
igennem et vældigt sumpområde, hvor vejen kun var en sparsom
grusdæmning, og hvor vi på en strækning af 100 kilometer kun
så moser, floder og palmer, palmer, palmer allevegne. Ikke et hus,
ikke et menneske, intet tegn på liv i det hele taget. Det var meget
mærkeligt at køre sådan et sted, aldrig har vi oplevet noget lig
nende, og det gjorde stærkt indtryk på os alle.

MONTEVIDEO, MAJ 1965. — Den sidste nyhed er, at vi skal
flytte igen. Da der begyndte at gå rygter om, at der skulle laves
ændringer på Sydamerika-ruten og foretages omplaceringer af
folk, var vi mildest talt noget nedslåede, for nu er vi lige så glade
for at være her, men som de rejseglade mennesker, vi er, blev
vi alligevel fyr og flamme, da vi fik tilbud om overflytning til
Tokyo. Der er jo også en vis fordel, rent klimamæssigt, ved at dra
ge til den nordlige halvkugle igen netop nu i maj måned, hvor
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sommeren er ved at gå på hæld hernede. Hvis de bliver ved med
at flytte os rundt på så gunstige tidspunkter, glemmer vi da
efterhånden, hvad ordet vinter betyder. Men det bliver med
vemod, vi forlader huset her, for det er det dejligste sted, vi endnu
har boet. Carrasco er jo en forstad til Montevideo og et udpræget
villakvarter, hvor der ligger det ene hus flottere end det andet, de
fleste bygget i en stil, der ville være en Arne Jacobsen værdig.
At der så mangler en hel del med hensyn til kvalitet og ordent
lige installationer, må man se stort på. Det er typisk for dette land,
at ingenting nogensinde bliver gjort helt færdigt. Alle haverne her
ude er parklignende og utroligt velholdte, men til gengæld er der
aldrig nogen, der har tænkt på at lave ordentlige veje, så vi kører
rundt på noget, der mest af alt minder om sløje markstier. Hele
kvarteret er bygget i en stor skov, så her står masser af kæmpe
store fyrre- og eucalyptustræer både i haverne og langs vejene.
Helheden er meget charmerende — ligesom befolkningen her ei
det. Vi vil savne det hele og håber at kunne komme tilbage hertil
engang. Desværre fik vi ikke lært ret meget spansk i de forløbne
seks måneder, så sprogvanskeligheder har været for stor en barri
ere til, at vi kunne etablere venskaber med de lokale beboere. Vo
res omgangskreds består hovedsageligt af danskere, som findes i
stort tal. Mange af dem har været her i både 30 og 40 år, men de
er stadig meget danske, og det har været overordentligt interessant
at træffe dem. Vi har fået kendskab til mange ejendommelige men
neskeskæbner.

Og så skiftede vi da bopæl igen og nåede efter en lang og be
givenhedsrig rejse via Afrika og Europa frem til Japan, der er
så helt anderledes. For at belyse vor hverdagstilværelse i det fjer
ne Østen vil jeg være så ubeskeden at citere, hvad en lokal avis
hjemme skrev under vort sidste besøg i Danmark ved juletid i fjor,
idet jeg finder, at den har sammenfattet vore indtryk på en klarere
og kortere måde, end jeg selv er i stand til:
— Her omkring jul strømmer danskere fra udlandet hjem for at
fejre højtiden i familiens skød. Blandt dem, som er vendt hjem, er
Grethe Esser fra Refsvindinge. Hun har gennem flere år opholdt
sig i Tokyo sammen med sin mand, der er beskæftiget ved Tokyos
internationale lufthavn, og familien kan fortælle et og andet om
livet i verdens største by. — Jeg kan ikke nægte, at det er en dejlig,
men også underlig fornemmelse at komme hjem til Danmark igen.
Det er, som om der er alt for megen plads her. Hver enkelt har
så rigeligt plads med store haver og vidt udsyn over markerne.
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Kontrasten er slående, når man netop kommer fra verdens største
by. Jeg vil gerne indrømme, at det i begyndelsen var vældigt for
virrende at bo i Tokyo. Selve byen har 11 millioner indbyggere, og
den er i realiteten bygget sammen med Yokohama, som har et ind
byggerantal, der også løber op i millioner. Det er en by, som er
vokset kolossalt på ganske få år, og den bærer præg af det. Nyt
og gammelt ligger blandet sammen. Skyskrabere skyder op blandt
gamle træhytter, og trafikken er enorm. Gaderne er stoppet med
biler, men egentlige færdselsregler har vi aldrig kunnet finde i den
japanske trafik. For at gøre ondt værre for os danskere har Japan
venstrekørsel. Det var meget ubehageligt i begyndelsen, men vi
kom hurtigt ind i vanen, og man kan ikke tage fra japanerne, at
de er vældig kvikke i trafikken. Det er jo nok en øvelsessag, men
også myndighederne er med til at få det til at glide. Når der er
venstrekørsel, får man det store højresving, men praktisk taget alle
steder, hvor dette kunne forekomme, er højresving forbudt. Vej
byggeriet går også kvikt. Store hovedfærdselsårer med brede vej
baner bliver lagt tværs gennem boligkvartererne på søjler. Det
er noget af en omvæltning at komme fra det afsides liggende tyndt
befolkede Uruguay til Tokyo med dens enorme menneskemasser.
Der er virkelig liv, og vi kan lide at være derude og har ikke noget
imod atter at skulle tilbage. Sproget er det værste. Endnu er det
kun få japanere, der magter det engelske, og japansk er ganske
uforståeligt for os europæere. Jeg har hørt om en dansk missionær,
der har opholdt sig 65 år i Japan og først nu rigtigt begynder at
føle sig hjemme i sproget. Der ligger jo en dobbelt vanskelighed i,
at vi heller ikke kender skrifttegnene og derfor end ikke kan sætte
lyde sammen. Faktisk har jeg til tider på fornemmelsen, at selv
japanerne har svært ved at tyde det meget omfattende tegnsprog.
Får en dansker skattebilletten ind gennem brevsprækken, skal han
nok med det samme opdage, hvad sagen drejer sig om. Jeg har
derimod oplevet, at japanerne måtte studere tegnene ret indgående,
før det gik op for dem, hvad dette stykke papir stod for.
Man kunne måske komme til at føle sig ensom i denne enorme
storby, men det har nu aldrig trykket os. Det må dog hertil siges,
at vi har mødt mange skandinaver derude, og ligeledes kan vi jo
tale med personalet på lufthavnen, der taler det internationale
flyvesprog, engelsk. Går man i forretninger, d.v.s. de mindre bu
tikker, kniber det imidlertid. Grønthandleren i det kvarter, hvor
vi bor, har lært sig samtlige varers navne på engelsk, men siger man
blot et antal, forstår han ikke et suk. Det giver måske nok en form
for isolation, men det har aldrig virket trykkende. Nu er der også
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det ved japanerne, at de er nogle af de mest flinke og ærlige folk
på denne jord. De kunne f. eks. aldrig drømme om at snyde en
kunde, og de er altid venlige og imødekommende. Man hører så
ofte, at japanerne lærer af Vesten. Her var måske et punkt, hvor
Vesten kunne lære af japanerne.
Apropos Vestens indflydelse, så er der ikke meget tilbage af det
gamle Japan. Den vestlige byggestil, tøjmode og leveform i det
hele taget trænger stadig frem. Men det forhindrer dog ikke, at
man stadigvæk ser mange ældre gå med den klassiske kimono på
gaden. Ungdommen er imidlertid helt gået over til vestligt tøj
og bærer kun kimono ved særlig festlige lejligheder. Det giver et
meget broget bybillede med disse forskellige måder at klæde sig
på. Især er det den amerikanske indflydelse, der gør sig gældende,
selvom jeg ikke tror, japanerne ligefrem elsker den amerikanske
allierede. Der bygges meget, og der bygges stærkt i Tokyo. Men
det er dyrt. Egentlig var det vores tanke at få eget hus derude,
men det opgav vi snart. I stedet fik vi en fuldt moderne lejlighed
i et højhus. Men også den er meget dyr. Dyrere end herhjemme,
hvor det nye byggeri kan være dyrt nok. Selvom Japan er et velstå'
ende land, er der alligevel betydeligt mere udpræget klasseforskel.
Den jævne japaner tjener ikke de store summer, og jeg kan næppe
tro, at de har råd til at bo i disse lejligheder. Fødevarerne ligger
på nogenlunde samme prisniveau som i Danmark, men luksus er
meget dyrt. Rejser og ture er dyre. Det er ikke noget turistvenligt
land. Med hensyn til mad, så klarer en dansker sig kostmæssigt
ganske udmærket i Japan. Det behagelige ved Tokyo er, at man
kan få alt, selvfølgelig også dansk mad, og det er intet problem
for en husmoder at lave en god dansk bøf i denne storby, hvor alt
kan købes. Men man må ikke glemme, at Japan er andet end
Tokyo. Vi har tit været på ture i omegnen og har her haft lejlighed
til at se den storladne japanske natur. Det er vel typisk for en dan
sker, at han elsker at se bjerge. Men bjergene i Japan er anderle
des, mere vilde end dem, man oplever i Europa. Grunden er, at
de er yngre. Desværre giver det sig også udslag i hyppige jord
skælv. Jeg har flere gange oplevet, at huset stod og gyngede i op
til et kvarter på grund af de kraftige rystelser i jordens indre.
Det er ubehageligt, men husene er bygget med naturkræfterne i
tankerne. Bl. a. vil husene ved et kraftigt jordskælv ikke falde sam
men, men vælte, men da vi bor på 5. sal, kan man jo diskutere,
om det er nogen trøst. Men klimaet i Tokyo er dejligt. Byen ligger
på samme breddegrad som Athen, og vi har et klima, der svarer
nogenlunde til det sydeuropæiske. Sommeren er meget varm, og

23

det er kun sjældent, at vinteren bringer kuldegrader. Efteråret er
noget af det skønneste, man kan tænke sig, med træer, der blusser
i de mest vidunderlige farver. Mere generende er det sorte støv,
som storbyen udsender. Det trænger endog ind gennem vinduerne
og lægger sig som et lag over stole og borde. Jeg har hurtigt lært,
at man ikke skal lægge en hvid skjorte uden først at tørre støvet
ar. Men man vænner sig til det. Vi kan lide Tokyo, og selvom det
er dejligt at holde jul hjemme, er vi ikke kede af at skulle tilbage.
Grethe Esser

Med ønsket om en glædelig jul sender jeg hermed mange hil
sener til lærere og kammerater fra årgang 1956.
Grethe Esser, f. Bach Christensen

F.N.-soldat i Congo 1963
Bent Hyldegård Pedersen, II s, har været ude med F. N.
NÅR MAN ER TYVE ÅR, værnepligtig soldat fyldt med ud
længsel, og i det hele taget vil opleve verden, føler man sig som
noget af en lykkens pamfilius, den dag ordren lyder: »De er ud
taget til tjeneste ved F.N.-styrken i Congo. Afrejse om tre uger«.
Humøret daler dog hurtigt i takt med vaccinationernes antal og
familiens og kammeraters bebrejdende blikke: »Den beslutning
har du da vist ikke overvejet fuldt ud«. Barometret står rent ud
sagt på nul, den dag toget endelig glider ud fra Københavns Ho
vedbanegård.
I Pisa skiftes til jet, og 10 timer senere står man i Leopoldvilles
(nu Kinshasha) lufthavn. Solbrændte »veteraner« byder velkom
men, drinks under palmerne, »hvordan står det til i Danmark?«
og lidt efter slapper man af. Et blik ud over savannen er bevis nok;
dette er Afrikas hjerte. Den gamle optimisme og selvtillid vender
forøget tilbage.
Selvtilliden fik vi danske amatører i høj grad brug for i samar
bejdet med professionelle tropper fra bl. a. Canada, Indien, Irland,
Nigeria, Pakistan og Sverige. Denne såkaldte »fredsbevarende
styrke« var placeret på forskellige strategisk vigtige steder rundt
om i det mægtige land, men med hovedstyrken i Leopoldville.
Sideløbende og i snævert samarbejde med den militære aktion fun
gerede desuden alle F. N.s civile hjælpeorganisationer.
Den militærpolitiafdeling, jeg sammen med 20 andre danske
M. P. (Military Police) sergenter tilhørte, var stationeret i Leo
poldville. På mit vagthold var tre canadiere, to danskere og en
irlænder. Arbejdsopgaverne var almindeligt rutinemæssigt poli
tiarbejde som motoriseret patruljetjeneste, optagelse af rapporter
ved færdselsuheld, oprettelse af ro og orden på restaurationer
o.s.v. Kommunikationssproget var engelsk. Canadierne, der var
fransktalende, mestrede sproget omtrent ligeså ringe som vi andre,
men havde den fordel, at de kunne kommunikere med congoleserne,
der for de flestes vedkommende kunne tale en lille smule fransk.
Fritiden blev tilbragt på kanten af et svømmebassin i sergent
messen eller på en af de fortovsrestauranter, som iøvrigt var et yn
det opholdssted for et utal af invalide og syge børn, der ved betleri
forsøgte at ernære både sig selv og måske en hel familie.
Erhvervslivet, der var gået i stå, da belgierne trak sig tilbage,
var langsomt ved at komme i gang, men mange fabrikker stod med
25

Bent Hyldegård som M. P. i Congo

rustne maskiner og tilgroede bygninger, og det var tydeligt, at de
sociale forhold var elendige. Naturligvis manglede der først og
fremmest kapital, men også kvalificerede arbejdsledere var en
mangelvare. Man så i de fleste foretagender, offentlige som private,
det i og for sig morsomme, at chefembedet var beklædt af en con
goleser, mens de virkelige ledere, nu som før, var belgiere. De
beklædte blot officielt mindre betydningsfulde stillinger. Korrup
tion var naturligvis officielt forbudt, men det var ingen hemmelig
hed, at de fleste sager, endog de mest ubetydelige, gled langt let
tere, hvis der lå nogle francsedler, eller bedre US-dollar, på bordet.
Endvidere måte man kæmpe mod naturmenneskets utilbøjelighed
til at indordne sig under et fast tidsskema.
Vore egne »boys« var et godt eksempel. Af og til gik og kom
de, som det passede dem. Når de bagefter fik en ordentlig »balle«,
så de godt nok skyldbevidste ud, men inderst inde havde man
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indtryk af, at de stod og skrubgrinede over, at de nu igen havde
snøret os. Retfærdigvis bør det nævnes, at mange var gode arbej
dere og sympatiske mennesker, hvis største frygt var, at FN skulle
trække sig tilbage, så de igen ville miste deres arbejde.
Det er iøvrigt mit indtryk, at forholdet mellem sorte og hvide
var usædvanligt godt, ligesom man sjældent hørte nedsættende
bemærkninger om F.N.s intervention, men snarere taknemmelighed,
fordi den havde givet beskæftigelse til mange mennesker. Diskrimi
neringen i samfundet viste sig imidlertid tydeligt indenfor con
golesernes egne rækker. Folk, der mente sig hævet over hoben i
kraft af en højere uddannelse eller et fint embede, var uhyre ned
ladende overfor deres egne. Man så også denne foragt for andre
mennesker og deres liv i politiets og gendarmeriets ofte ret brutale
måde at opretholde ro og orden blandt deres egne på. Naturlig
vis hænger problemet sammen med afrikanernes livsopfattelse og
mentalitet, og kan vel, når alt kommer til alt, ikke dømmes ud fra
de samme kriterier som europæisk moral.
Kriminaliteten var stor, men skyldtes nok hovedsagelig de store
slumkvarterer. Vi var på flere ture ud i landet, og det var morsomt
at konstatere den forandring, der skete med befolkningen, så snart
man kom et par hundrede kilometer væk fra Leopoldville. Folk
blev mere åbenhjertige, mindre mistroiske og udviste en fantastisk
venlighed. I byen derimod skabte slumkvartererne, ligesom i andre
dele af verden, en speciel type mennesker, hårde og hadefulde. Så
vidt jeg husker, tjente vore boys 80 francs = 1 US dollar om ugen,
hvilket vist var normen, men man må ikke glemme, at tusinder
gik arbejdsløse. Dette miljø skabte naturligvis en del »mindre
pæne« næringsveje, som sortbørshandel og prostitution. Et stort
antal mulatbørn i alderen fra 4 år og nedefter beviste tydeligt, at

Patruljetjeneste
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forbudet mod F.N.-troppernes omgang med sorte kvinder ikke
lod sig håndhæve i praksis. På det sorte pengemarked kunne man
få 7-800 francs for 1 US dollar, mens den officielle kurs var 80-1.
Det var vel især samfundets overklasse, sorte som hvide, der på
denne måde ville skaffe sig hård valuta for penge, der næppe var
opgivet til skattevæsenet.
Det kan diskuteres, om F.N.s intervention i Congo har været til
nogen politisk gavn. Menneskeligt betød den stort set en masse,
fordi den skabte ro i et hærget land, men på længere sigt er det
ganske givet mere udbytterigt at investere i oplysning og uddannel
se. Maskingeværer er en dårlig løsning, også når de tilhører F.N.
Bent Hyldegård Pedersen

Dødsfald
DØDEN HAR IGEN GJORT SIN HØST blandt Høngstudenterne fra årgang 1924, idet Arne Melgaard, Jakob Jakobsen og Gu
stav Mortensen i 1968 er afgået ved døden. Af et studenterhold
på 21, savner vi nu 8 klassekammerater.

ARNE MELGAARD fik allerede efter studentereksamen beskæf
tigelse på det store ugeblad »Hjemmet«. Han læste ved siden af
statsvidenskab, hvilket dog måtte opgives, da han blev mere enga
geret i »Hjemmet«s redaktion. Arne var i mange år »Hjemmet«s
chefredaktør og ledede bladet med stor dygtighed. Han var en alsi
dig bladmand og lagde megen vægt på at kunne bringe oplysende
artikler af værdi i »Hjemmet«. Arne var idealistisk optaget af po
litik og tilsluttede sig den socialdemokratiske linie.
Vi husker navnlig Arne som den friske, unge gymnasiast, og
han bevarede livet igennem sit naturlige og imødekommende væ
sen.
JAKOB JAKOBSEN blev dr. med., specialist i psykiatri og var
i mange år amtslæge i Vejle. Han var i 1952—53 udsendt til Burma
som sagkyndig i socialmedicin, hvorom han skrev en interessant
artikel her i årsskriftet.
Ud over den meget krævende gerning som embedslæge havde
Jakob betydelige interesser. Han gjorde et meget stort arbejde
for Historisk Samfund for Vejle Amt og genskabte ved en beun
dringsværdig og helt enestående personlig indsats teatret i Vejle.
Jakob satte sig store mål og udrettede meget.
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GUSTAV MORTENSEN, der var levende optaget af maskiner
og teknik, blev civilingeniør og ansat i Statsbanernes 2. distrikt
i Århus som sektionsingeniør i maskinsektionen. Senere blev han
knyttet til generaldirektoratet i København. Gustav Mortensen
var desuden i en årrække lærer ved jernbaneskolen. Gift med
cand. mag. Margot, født Jacobsen, der også er student fra Høng,
årgang 1923.
Vi husker Gustav Mortensen som et engageret menneske, der
med ildhu gik ind for de sager, der vandt hans interesse.
Æret være deres minde.
Ivar Munk

Også blandt de yngre årgange har døden gjort sin høst siden
sidste årsskrift. Mange vil endnu huske den tragiske nedstyrtning
den 9. februar af en helikopter i vadehavet, medens den var på
eftersøgning af vildfarne vandrere. Kaptajnen, der brændte ihjel
sammen med den øvrige besætning på fire mand, var JENS KRI
STIAN STENNER, årg. 49. Kapt. Stenner, der blev 35, kom tidligt
ind i helikoptertjenesten. Som løjtnant virkede han som instruktør
på de dengang mindre helikoptertyper, og han rejste rundt i landet
og demonstrerede over for fiskere og andre interesserede dette
flys store egenskaber i redningstjeneesten.
En overgang forlod han flyvevåbenet og tog ansættelse i firmaet
»Thanner« som chefpilot. Dette firma foretager marksprøjtninger
fra helikopter, og under denne tjeneste blev Jens Stenner lettere
kvæstet, da hans helikopter styrtede ned efter et brud på halerorets
aksel.
Siden vendte han tilbage til flyvevåbnet, hvor han blev kaptajn.
Stenner var en rutineret flyver, der bl. a. havde været med til
at redde passagerer og besætning ved færgen »Skagerak«s forlis.
Stenner var gift og efterlod sig tre børn.
Af årgang 59 er død PER DYHR, der efter endt eksamen blev
ingeniør. På de kammerater og lærere, der kendte Stenner og Dyhr,
har deres tidlige død ikke kunnet undgå at gøre et stort indtryk,
og vi vil bevare et venligt minde om dem fra deres Høngtid.
J. H. M.
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En tak og en velkomst
ELEVFORENINGEN HAR SKIFTET FORMAND. — Det vil
være ganske naturligt, at der også fra skolens side rettes en tak
til Hans Bagge for de mange år som formand for den forening,
hvis formål er at styrke den meget vigtige forbindelse mellem
skolen og dens tidligere elever. Der er desværre stadig nogle, der
har en opfattelse af, at et studenterkursus er en åndsfortærende
anstalt, der bare propper kundskaber ind i sine elever. Alle, der
gennem årene her på stedet har haft hovedansvaret for skolens
arbejde, har bevidst stræbt efter at dementere denne opfattelse
af et kursus. De har søgt at skabe en meget mere givende atmo
sfære, både hvad angår det daglige arbejde og kostskolelivet efter
skoletid. Og et vigtigt led i bestræbelserne bliver forståeligt nok
elevforeningens arbejde på at holde forbindelsen vedlige mellem
gamle elever indbyrdes og mellem dem og skolen. Bagge har gen
nem de 23 år stået i spidsen for elevforeningen og altid i fuld for
ståelsen for, hvad skolen gerne vil fremme, ledet foreningens
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arbejde med stor personlig indsats af tid og arbejdskraft. Tak for
det. Skolen vil savne Bagge som formand for elevforeningen, men
glæder sig over at kunne beholde ham som formand for den selv
ejende institution.
Skolen byder den nye formand for elevforeningen, fuldmægtig,
cand, polit. Johs. Lund Petersen varmt velkommen på posten, der
ikke uventet tilfaldt ham. Hans organisationsevne er velkendt og
er i en årrække kommet skolen til gode gennem medlemsskab så
vel i elevforeningens som i skolens bestyrelse. Lige siden Lund
Petersens skoletid her har der været forbindelse, så på baggrund
af bekendtskabet gennem årene sei' skolen med tryghed frem til
fortsat og endnu nærmere samarbejde. Velkommen hertil.
J. H. Monrad

Tak!
Gennem disse linjer føler jeg trang til at sige tak for al den venlighed og
interesse for Høng-Samfundet, som jeg har mærket i de mange år, jeg var for
mand. Takken gælder ikke alene skolens rektorpar og lærerpersonalet gennem
årene, men de skiftende elevrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer og de me
nige medlemmer, jeg er kommet i forbindelse med. Der har været mange op
muntrende bemærkninger og varme håndtryk.
Sidst, men ikke mindst, tak for den smukke måde, på hvilken man tog afsked
med mig, både for gaver og for udnævnelse til æresmedlem. Det var alt for me
get.
Det har været et morsomt arbejde at stå i. Ellers var jeg ikke blevet ved så
længe. Mange andre krav er i de senere år stillet min arbejdskraft, krav, som det
også har været en pligt for mig at søge at honorere. Derfor syntes jeg, det var
rigtigt at give plads for yngre kræfter. Jeg ønsker dem held og lykke til at
videreføre arbejdet!
Hans Bagge.
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Til medlemmerne
HØNG-SAMFUNDETs opgave er ifølge vor formålsparagraf at »bevare sam
menholdet mellem medlemmerne og at vedligeholde forbindelsen med og inter
essen for skolen i Høng«. Som metoder til at opfylde dette formål nævner vore
»love«: a) at afholde sammenkomster enten i Høng, København eller andre ste
der, hvor der er mulighed derfor, b) at udsende et årsskrift.
Hvordan skabes der liv og indhold i disse »forskrifter«?
Først om sammenkomster, hvor der naturligt må skelnes mellem arrangemen
ter, hvortil alle medlemmer indbydes, og arrangementer, der er bestemt for en
snævrere bestemt afgrænset kreds. Typisk i sidstnævnte henseende har hidtil væ
ret de særlige og for foreningen meget centrale sammenkomster for 10 års, 25 års
og 40 års jubilarerne. Men der kan naturligvis også tænkes sammenkomster, hvor
en eller to årgange holder fest eller lignende sammen, uden at der er tale om
jubilæum for det ene eller andet hold. Denne arrangementsform skal jeg vende
tilbage til nedenfor.
Med de nye og udvidede rammer, der er blevet skabt for skolen i Høng, er det
naturligt, at hovedvægten på sammenkomster for alle medlemmer igen flyttes til
Fløng. I nogle år forsøgte bestyrelserne — med meget vekslende held — at gøre
en sammenkomst i København til årets store begivenhed. Da man sidst prøvede
dette for få år siden, var resultatet rent deltagerantalmæssigt meget dårligt. Så
det frister ikke at bygge videre på denne tradition.
De, der har været på besøg i Høng efter fuldførelsen af det meget omfat
tende byggeri for den selvejende institution Fløng Studenterkursus, vil vide,
at der nu er skabt mulighed for, at alle fester og andre sammenkomster kan finde
sted på selve skolen. Man behøver ikke mere at drage ned på hotellet, når der
skal være skolekomedie, elevmødedans osv. Der er for mig ingen tvivl om, at
dette forhold betyder en ekstra tilskyndelse til at gøre ikke mindst det årlige
elevmøde attraktivt for HØNG-SAMFUNDET’s medlemmer.
Det førstkommende elevmøde — med den årlige generalforsamling i HØNGSAMFUNDET — finder sted lørdag den 13. september 1969. Bestyrelsen vil
sammen med rektor Monrad overveje, om der eventuelt bør gennemføres en vis
udbygning af elevmødets program, sammenholdt med, hvad programmet har væ
ret i de seneste år. Bestyrelsen vil i denne henseende — som iøvrigt i alle anlig
gender, der vedrører foreningens virksomhed — være meget taknemmelig for at
modtage tilkendegivelser fra medlemmerne. Det kan ske enten mundtligt eller
skriftligt (bestyrelsens adresser og telefonnumre er anført på næstsidste side i
dette årsskrift). I rimelig tid før elevstævnets afholdelse vil der tilgå medlem
merne oplysning om resultatet af overvejelserne om program m. v.
Dette gælder også årets anden store begivenhed på skolen, nemlig skolekome
dien, der hidtil er »løbet af stabelen« i slutningen af januar eller en gang i løbet
af februar måned. Ved bestyrelsesmødet i Høng i begyndelsen af november —
på hvilket tidspunkt der samtidig var redaktionsslut for årsskriftet — var pla
nerne for den forestående skolekomedie ikke færdigudarbejdede. Så meddelel
sen om tid og program vil blive udsendt på særligt brevkort. På forhånd skal der
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imidlertid lyde en opfordring til at have en deltagelse i dette traditionelle ar
rangement i tankerne.
Bestyrelsen anser det for en meget betydningsfuld opgave at styrke kontakten
til årgangsrepræsentanterne, som har en meget central opgave for Høng-Sam
fundet. I første omgang vil bestyrelsen gerne mødes med årgangsrepræsentan
terne for den sidste halve snes studenterårgange fra Høng. Man anser det for
meget betydningsfuldt for foreningens fremtid, at kontakten opretholdes med
disse omfattende årgange. De nævnte årgangsrepræsentanter vil få en særlig
indbydelse til at mødes med bestyrelsen. Det overvejes at afholde den første
sammenkomst i forbindelse med skolekomedien i Høng.
Det foregående var særligt henvendt til de yngre årgange. I fortsættelse heraf
må det imidlertid understreges, at også årgangsrepræsentanterne for de noget
ældre årgange har deres meget vigtige opgave. Og ikke alene lige foran et jubi
læum, hvor der er ekstra meget at se til. Også disse repræsentanter vil besty-
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reisen søge udvej for at mødes med — enten alle under et eller opdelt efter visse
praktiske kriterier.
I fortsættelse af disse tanker om kontakten med årgangsrepræsentanterne vil
det være naturligt at nævne den idé, som lige blev strejfet i indledningen. Nem
lig den at søge arrangeret en række mindre sammenkomster, hvor een eller to
årgange er sammen. To årgange vil altid kende hinanden på forhånd. Med tre
årgange sammen vil der straks være »sammenrystningsproblemer«. Høng-Sam
fundet vil meget gerne medvirke til, at sådanne sammenkomster arrangeres. Des
værre kan vi ikke yde nogen økonomisk støtte hertil. Såvel i København som i
Århus skulle der imidlertid være gode muligheder for at kunne finde gode og
billige rammer. Og noget kan måske også arrangeres privat?
Bestyrelsen er vidende om, at 1968-årgangen allerede har praktiske planer for
sådanne sammenkomster såvel for denne årgang alene som sammen med 1967årgangen — og når tiden er moden sammen med 1969-årgangen!
En tilføjelse må lige gøres til omtalen af overvejelse af arrangements-former:
Bestyrelsen har ikke helt opgivet tanken om at lave et Københavns- og/eller et
Århus-arrangement for alle medlemmer i det respektive område. Forudsætningen
er imidlertid, at man får den rigtige »arrangement-idé«.
Og endelig om årsskriftet. Udgivelsen af et årsskrift må nok, »når alt kommer
til alt«, siges at være HØNG-SAMFUNDET’s væsentligste opgave. Kun på den
ne måde når man hvert år ud til alle medlemmer
Jeg må i denne forbindelse understrege vigtigheden af, at ethvert medlem støt
ter årgangsrepræsentanterne, når disse indsamler oplysninger om de enkelte år
gange med henblik på offentliggørelse i årsskriftet. Der er ganske givet meget
stor interesse for hvert år at læse de foreliggende nye oplysninger i årsskriftet
om, hvad det ene eller det andet holds enkelte »medlemmer« har foretaget sig,
siden dette hold sidst var »portrætteret«.
Både med henblik på en rigtig forsendelse af årsskriftet (og naturligvis også
andre rundsendelser), men også fordi årsskriftet helst skal kunne indeholde et
helt ajourført adressemateriale for alle medlemmer, således at disse hver for sig
kan finde frem til adressen for den kammerat fra ens eget eller et andet hold,
som man måtte ønske, er det intet mindre end en livsnerve i HØNG-SAMFUNDET’s virksomhed, at adressematerialet er korrekt. Erfaringsvis flytter ikke
mindst de yngste årgange meget hyppigt. Alle medlemmer bør gøre det til en
vane at meddele adresseforandring til vor sekretær, Esman Eriksen — blot un
der adressen: HØNG — der er han i øvrigt stadig kendt nok under fornavnet —
straks. Mange praktiserer den gode idé at lade trykke eller duplikere en lille
meddelelse, når der sker ændring vedrørende adressen eller beskæftigelsen. Lad
HØNG-SAMFUNDET komme på denne »mailing-list«. Derigennem ville mange
anstrengelser kunne spares for bestyrelsen og årgangsrepreæsentanterne — men
ikke mindst: Herigennem ville der kunne skabes en endnu bedre og mere ajour
ført medlemsfortegnelse i årsskriftet til glæde for os alle sammen.
Og til slut om HØNG-SAMFUNDET’s almindelige stilling. Det er ikke be
styrelsens hensigt at udvikle HØNG-SAMFUNDET til noget i retning af et
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»broderskab«, en »broder-og søstermenighed« eller en »klan« for tidligere Høngelever. Vi ser det som vor hovedopgave at være med til at skabe gode rammer
for, at det i formålsparagraffen omtalte sammenhold mellem medlemmerne kan
fastholdes og udbygges i rimeligt omfang, og at forbindelsen med »gymnasiet«
i Høng vedligeholdes intakt hermed. Og dette opfordrer vi alle medlemmer til
at hjælpe os med at realisere bedst muligt.
Johs. Lund Pedersen.

Et år er gået ...
For studenterkurserne i almindelighed har et af hovedspørgsmålene endnu et
år været en ny tilskudslov. Et udvalg fra alle private skoleformer har atter i 1968
forhandlet med et embedsmandsudvalg fra Undervisningsministeriet. Med ikke
ringe omkostninger fra skolerne er et stort statistisk og regnskabsmæssigt mate
riale tilvejebragt for at danne grundlag for drøftelserne om forskellige forslags
udgiftsmæssige virkninger. Det tilsyneladende af begge parter godtagne princip
var et nyt: at loven skulle fastsætte den afgift, der skulle betales af eleverne,
medens det offentlige skulle betale resten, sat i et vist forhold til det offentliges
tilsvarende udgifter. Et oplæg til lovforslag fra skolernes side var indleveret.
Loven skulle have været færdig med virkning fra 1. april 68. Først kom imidler
tid valget og regeringsskiftet ind som en forsinkende faktor. Dernæst vendte det
ministerielle udvalgs indstilling sig uden varsel i oktober helt om, hvorefter ar
bejdet så at sige måtte begynde forfra under stærkt tidspres. Et nyt oplæg er nu
indleveret som basis for tilskudsloven med en vis procentvis dækning af udgif
terne fra det offentliges side, hvorefter eleverne skal dække den resterende, sta
digt stigende og svært fastsættelige del. Som noget nyt er der dog kommet byg
ningstilskud, da det ellers vil blive svært for private skoler at leve op til tidens

fordringer til lokaler, samlinger og materiel. Desuden er der foreslået et friplads
tilskud, der tænkes fordelt efter samme principper som Ungdommens Uddannel
sesfond som en supplering til dette. Om der kommer et særligt tilskud til beta
lingen for opholdet på kostskoler er uvist. Men loven skal i alle tilfælde træde
i kraft fra næste finansår. Den samlede udgift bliver for staten næppe meget
større end under den nuværende lov for gymnasieskolernes vedkommende. Der
imod fordeles pengene nok med flere til de skoler, der har bygget.

Fripladstilskuddet tænkes at dække ca. en trediedel af elevafgiften, hvilket
efter de hidtil gældende erfaringer nogenlunde skulle kunne dække behovet for
fripladser. Hvilken indvirkning den sidste tids røre om elevafgilter ved en række
private skoleformer vil få for gymnasieskolerne, herunder kursernes vedkom
mende, vides ikke. Sikkert er kun, at det er urimeligt lang tid, forhandlingerne
om lovens forarbejde har stået på. Gymnasieskolerne har ikke haft den dårlig
ste tilskudslov indtil nu og har derfor nogenlunde kunnet vente, men for andre
skoleformer som realskoler og højskoler er situationen meget kritisk.
I bestemmelserne vedrørende skolernes indre liv er der kommet flere nye ting
af afgørende betydning. For gymnasiernes vedkommende er der sket en ned
skæring af timetallet og vil fra næste skoleår ske en yderligere reduktion. Den
får ikke direkte virkning på kursernes timetal. Derimod får vi samme nedskæ
ring af pensum som gymnasieskolerne, hvilket for os vil være en forholdsvis let
telse sammenholdt med gymnasierne. Vi får samme tid som nu til et noget min
dre pensum. En lille og noget irriterende ting har vi dog stadig ikke fået ordnet,
nemlig lov til selv at udstede eksamensbeviserne. Det skal vedblivende kontrolle
res i København, om de er rigtige, før eleverne må få dem sendt. Gymnasiernes
tilsvarende kontrol ligger efter, at de er udleverede. Det føles noget diskrimine
rende for ærlige mennesker. Og det har man åbenbart lidt svært ved at få kla
ret på de højere steder.

Demokratiseringsprocessen i skolens daglige tilværelse skrider stadig fremad
og er nu ved at give sig udslag i forskellige vejledninger, bygget på forhandlin
ger mellem forskellige organisationer for lærere, rektorer og elever under mini
steriel ledelse. Man har efterhånden gjort visse erfaringer, der er ved at modnes
i paragraffer. Det gælder vejledende bestemmelser for elevrådenes arbejde. Ind
holdet går ikke ud over, hvad vi her i forvejen er nået frem til i praksis. Det
samme gælder i og for sig det samarbejdsudvalg mellem lærere og elever under
rektors ledelse, vi også er begyndt på, og som man inden længe kan vente be
stemmelser om. Endelig skal der udstedes regler for lærermøder og for lærer
rådsmøder. Det første har rektor som født formand, det andet en valgt formand.
Tendensen i alle disse regler er ganske klar: en formindskelse af rektorstillingens
tidligere myndighed. Det kan alle enes om, og fra rektorside anerkender man, at
det er rimeligt under hensyn til hele udviklingen i og uden for skolens verden.
Derimod kan der nok være diskussioner om, på hvilke områder andre organer
— for lærere eller elever — skal være medbestemmende, og på hvilke kun råd
givende. En spænding mellem elevrådenes kompetence og lærerrådenes er også
tydeligt at spore for den, der har lejlighed til at følge lidt af de interne for-
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handlinger. Ud af disse brydninger kommer der forhåbentlig noget, der kan
fungere.
Om det hele så kommer til at fungere godt afhænger som for al den slags kun
til en vis grad af, hvad der står skrevet. Afgørende vil være den gode vilje fra
begge sider og en fornemmelse af, hvor meget ansvar også for de ubehagelige
afgørelser, man er rede til at være medbærer af. Det skal nok blive en overra
skelse for nogle af dem, der nu bliver medbestemmende, hvor svært det kan være
at tage en rigtig bestemmelse, og hvor ubehageligt det af og til kan være at have
bestemmelsesretten. Det er lettere at kritisere uden at have et ansvar. Men
udviklingen går og skal gå sin gang — sin gode gang.
Om elevrådssamarbejdet skal det fra skolens ledelses side siges, at det har
været godt og belærende for begge parter. Sådan føles det i alt fald.
Byggeriet er gået sin langsommelige gang. Tålmodigheden bliver ikke mindst
sat på prøve, når fuldendelsen nærmer sig. Rejseg'ilde kunne holdes den 13. de
cember for elevråd, lærere, håndværkere og teknikere. Rektor Monrad udtrykte
glæden over i hvert fald at være kommet så vidt og takkede for håndværkeres
og teknikeres indsats. Arkitekt Corfitsen understregede, ifølge »Sjællands Ti
dende«, at det ikke kunne være sket uden en stor indsats gennem lang tid fra
skolens ledelse. »Det var bogstaveligt sådan, at rektor, når han var smidt ned
ad hovedtrappen, ikke længe efter listede op ad bagtrappen, for ind skulle han
og kom han til sidst.« Lektor Esman Eriksen og elevrådsformand Tina Jan Han
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sen gav udtryk for læreres og elevers glæde over snart at kunne rykke ind i de
nye lokaler.
Første gang, lokalerne toges mere almindeligt i brug, var ved det udskudte
elevmøde i slutningen af marts, hvor man mærkede fordelen ved at have god
plads. Ualmindeligt mange gamle elever var også kommet som deltagere. Det
samme gjaldt også en måneds tid senere, da en ældre tradition genoplivedes med
at invitere værterne i byen. Meget manglede dog stadig i at være færdigt, og
helt er håndværkerne såmænd ikke færdige endnu. Det véd enhver, der har byg
get hus, at de sidste småarbejder er de allersværeste at få gjort færdige. Det
gælder for eksempel stadig kælderetagen med centralgarderobe og særligt lokale
til »Erania« foruden en række depoter. Gårdhave og køkkengård er nogenlunde
færdige efter sanering og tilplantning og er blevet meget tiltrækkende områder,
der pynter på omgivelserne.
Indre udsmykning vil blive det sidste, der bliver færdigt. Hvor meget, der
kan anvendes derpå af penge, vil afhænge af, hvad der bliver til rådighed, når
øvrige byggeudgifter er afholdt. Det næstsidste vil være samlinger og bibliotek,
der gerne skulle blive efter lærernes ønsker. Et samarbejde om biblioteket med
Høng kommunes biblioteksvæsen er aftalt, men ikke iværksat. Viljen er god nok,
men kommunens bibliotekskonto meget stram.
Endnu inden byggeregnskabet er færdigt for det, der er i gang, er skolen langt
inde i planlægning og forberedelse af de næste opgaver. Det gælder som noget
ganske nødvendigt en modernisering og udvidelse af køkkenregionerne, der har
fået rådighed over de tidligere klasser i stuen ud mod hovedgaden. Når det plan
lagte og ønskede er gennemført, vil køkkenet have fordoblet sit areal og udstyrs
mæssigt være på højde med tidens krav og med et eventuelt krav om øget kapa
citet. Det gamle var planlagt for 75 kostelever i 1948, men betjener nu ca. 140
elever plus køkkenstaben m. fl., dog med en udvidelse af køkkenmaskinparken
siden starten.
Næste byggeplan, der er på overvejelsernes stade, er et kollegiebyggeri, nok
i flere etaper afpasset efter egen økonomisk formåen og tilskudsmuligheder. Vi
har klaret situationen endnu i år, men imødeser meget store vanskeligheder næste
år. Da lærerboligen ved pigekollegiet ikke er helt optaget af en lærer, er der ryk
ket elever ind også der midlertidigt.
Når spørgsmålet om køkken og collegiebyggeri presser så stærkt på, skyldes
det, at der er chancer for, at der i Høng fra sommerferien begynder et HK-kursus. Holbæk amt står bag beslutningen, amtsskolepolitisk og forhåbentlig også i
nogen grad økonomisk. Det lokalemæssige spørgsmål tænkes løst gennem benyt
telse dels af vore — evt. udvidede — faglokaler, dels af de lokaler, der på real
skolen bliver ledige, efterhånden som den meste realafdelingsundervisning ryk
ker fra den private realskole over på kommunens store skolekompleks. Lærerspørgsmålet søges løst ved et samarbejde mellem kursus og realskolens lærer
korps, der må forøges med et par lærere det første år, senere nogle flere. Man
regner med at begynde med to spor HF-klasser. Der vil ved disse planer stilles
meget store krav til administration, økonomi og samarbejdsvilje. Men skolens
bestyrelse står bag beslutningen i en overbevisning om, at dette fremstød er gan-
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ske nødvendigt for at være rede til at møde den fremtidige skolemæssige udvik
ling. Også realskolens bestyrelse og personale forstår nødvendigheden og chan
cen. Og endelig vil det hele passe ind i de tanker, Holbæk amts skolemyndig
heder har gjort sig om fremtiden.
Elevtallet var pr. 1. september, den afgørende dato for skoleårets statistik,
178, hvoraf en del flere end i fjor var kvindelige, nemlig i alt 81, medens 97
var mandlige. Også i dette år med en enkelt fra Grønland, en del fra Færøerne
og flere med deres hjem udenfor Danmark. Vi har nu fået fire klasser på hver
årgang, to matematik-fysiske og to nysproglige. 17 og 15 i hver af de to sprog
lige afgangsklasser, 16 i hver af de matematiske. I hver af de sproglige begyn
derklasser startede 2'9, i de matematiske 28 elever. I alt 140 var kostelever, det
hidtil største antal, ligesom elevtallet i det hele er det største, skolen har haft.
I studenterkursusafdelingen vil det næppe heller nå ret meget højere, medmindre
afgangen i løbet af begynderklassen bliver mindre. Fra afgangsklassen går nu
kun meget få ud, efter at oprykningsprøven er blevet skærpet på grund af den
tidligere martsprøves bortfald. Det lykkedes omend med besvær at få alle ind
kvarteret. Kursus har for dette år overtaget værelserne på realskolens gymna
stiksalsfløj, otte i alt. Fra Holbæk amt er der i ar i alt 38 elever eller ti mere
end i fjor. Fra Høng kommune i alt ti eller fire flere end i fjor.
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Lærerkredsen måtte ved sommerferien sige farvel til adjunkt fru Dahl, hvis
mand, adjunkt Dahl, Kalundborg, havde fået embede i Skærbæk i Sønderjyl
land. Også etfagskandidat, frk. Connie Truelsen forlod skolen, idet hun er ble
vet gift med en anden gammel elev herfra, ingeniør, cand, polit. Ole Olesen, an
sat ved Danmarks Tekniske Højskole. Som afløsere er med tysk som fag kommet
fru Elsa Rienecker, hidtil Købmandsskolen i København. Fru Rienecker tager
daglig fra København til Høng. I engelsk er som årsvikar ansat stud. mag. frk.
Mette Wad. Fru Rienecker har overtaget nogle af klasserne i studieorientering.
Frk. Wad bor i en del af lærerlejligheden til pigecollegiet. Vi håber, at begge de
nye lærerkræfter vil være glade for deres arbejde her. Som vikarer har i årets
løb virket stud. mag. Bertel Christensen under lektor, fru Bohus’ sygdom, cand.
mag. Harriet Hedegård Sørensen og stud. mag. Jan Heinemann under fru Dahis
orlov.
Fællestimer gennemføres i et antal af otte i løbet af skoleåret med emner, der
er ret forskellige. Det har ikke hidtil vist sig muligt i praksis at få gennemført
planer om en enkelt fælles emnekreds for alle arrangementerne. Tilrettelæggel
sen sker nu i det såkaldte fællesudvalg, hvori tre lærerrepræsentanter og tre ele
ver deltager med rektor som formand. Siden begyndelsen af november 67 har
der været følgende fællestimer: Dr. phil. Kr. Antonsen har ledsaget af farvelysbilleder fortalt om sit arbejde på Fijiøerne. Forfatterinden Ulla Ryum rede
gjorde for tanker i sit forfatterskab og fik bagefter en livlig diskussion i gang
i et par klasser. Rektor har givet den vante nytårsoversigt over hjemlige
og udenrigske problemer samt kommentarer over valgets problemer og udfald.
Filmen Blow Up gav grundlag for mange fortolkninger. Den norsk gifte neger
sangerinde fru Ruth Reese fortalte om sine racefællers sange og foredrog flere af
dem under stor lydhørhed. Efter sommerferien opfyldte pastor Dilling Hansen,
Høve, et tidligere løfte om et foredrag om det u-landsarbejde, han som medar
bejder i Unesco i mange år har været med i. Interessen var så stor, at emnet
agtes fulgt op senere med en studiekreds i samme emne.
Studiekredsene kom i fjor sent i gang. En studiekreds i musik gennemførtes
under ledelse af Grethe Kjertinge, I ns. Fru Gunnarsen, Antvorskov Højskole,
tog sig af den dramatiske studiekreds. En tredje studiekreds måtte desværre op
gives. For eleverne er det ganske frivilligt, om de vil melde sig til dette arbejde,
der ligger udenfor skoletiden. Men har dé først meldt sig, er deltagelse bundet,
således at forsømmelser tæller som alle andre fraværelser. Dette gik først efter
hånden op for nogle. I dette efterår ler der en kreds i idéhistorie, der ledes af
stud. mag. frk. Birgitta Wallstedt fra København. Der har som i fjor været øn
sker om flere andre emner, men det har desværre været meget vanskeligt at
finde ledere, der var villige til at påtage sig arbejdet. Nu håbes der på to nye
studiekredse efter jul.
Studieorientering gives, så godt det kan lade sig gøre, i form af studietekniske
oplysninger for nye elever lidt ind i skoleåret og før oprykningsprøven. Des
uden har der været erhvervsorientering før studiedagen i november. Endelig har
som i en årrække et hold studenter fra arbejdsministeriet været her i jauuar til
nærmere oplysning om en række fag ledsaget af mere personlige samtaler med

41

Historielærerne på ekskursion

eleverne. Arrangementerne i forbindelse med studiedagen i København, hvor de
enkelte elever efter ønske om fag fulgte forelæsninger for at få et indtryk af
sværhedsgrad og almindeligt præg, forløb i det store og hele godt. Flere steder
var det hele særdeles vellykket, andre steder svipsede det lidt. Men ideen er god
nok, navnlig når eleverne senere hen, når indtryk har fæstnet sig, kan udspørge
de studenter nærmere, der i januar kommer herud.
Ekskursionerne har som andre år været to halvdagsture i geografi for begyn
derklasserne, medens to hele samt to halve dage har været anvendt til ture, der
både omfattede geologi og historie (kirker og herregårde i alle de almindelige
stilarter). Desuden har der været forskellige virksomhedsbesøg i Kalundborg og
for matematikerafgangsklasserne en tur til Brorfeldeobservatoriet og til Risø
anlægget.
Besøg af faglige medhjælpere har der ikke været siden sidst. TB-undersøgel
serne har haft det sædvanlige omfang for elever og personale. Derimod er skole
lægetilsynet nu afviklet. For så gamle elever som her var værdien vel også noget
tvivlsom.
Understøttelser er i år ydet fra Ungdommens Uddannelsesfond i noget større
omfang end i fjor: 126.500 kr. mod 95.800 kr. Desuden kom der efter ansøgning
en ekstratildeling vedrørende 1967 til udbetaling i efteråret 68 på i alt 4.600 kr.
Tildelingen foretages af et nævn med ligelig reperæsentation for lærere og ele
ver. Desuden blev maksimumsgrænsen for lån forhøjet. Alligevel har man stærkt
på fornemmelsen, at der er flere, der egentlig burde hjælpes, end der er midler
til.
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De praktiske resultater af von Eyben-udvalgets snart mangeårige arbejde ven
tes der længselsfuldt på. Hjælpen fra Holbæk amt er til alle fra amtet fortsat
800 kr. pr. elev. For elever fra Høng kommune betales af denne forskellen mel
lem, hvad skolen opkræver, og hvad amtet giver, således at elever fra kommu
nen intet betaler for undervisningen. Skolen vil hermed gerne på elevernes vegne
takke for denne hjælp til dem. I dette skoleår er der desuden kommet en ordning
om hjælp til transportudgifter til skole for alle hjemmeboende elever. Ordningen
er frivillig for kommunerne, hvorfor amtet, for at der ikke skulle ske en ube
rettiget forskelsbehandling af ansøgerne, har besluttet at overtage den ikke re
fusionsgivende del af hjælpen. Alle hjemmeboende elever i Holbæk amt vil altså
få denne hjælp. I Sorø amt afhænger denne hjælp af kommunernes egen beslut
ning. Endelig er der på de kursusstuderendes landsforenings initiativ af de en
kelte elever sendt enslydende ansøgninger til alle hjemkommuner om at betale
til kursuselever den samme anpart af udgifterne til en gymnasiasts undervisning,
som kommunerne er pligtige til at betale for et treårigt gymnasiums elever. Hid
til har ca. to trediedele af kommunerne gået ind på at betale denne ikke refu
sionsberettigede udgift på ca. 660 kr. pr. år.
Fester og sammenkomster har i mange år ligget i en fast rækkefølge, men sid
ste år måtte på grund af byggeriet og fortvivlede pladsforhold elevmødet ud
skydes. Først sidst i marts kunne de gamle elever indbydes til en uofficiel ind-

Studenter 1968

Gammelkendt situation på nyt sted
vielse af de nye lokaler. Herom fortælles andet sted i årsskriftet. Det samme gæl
der for rejsegildet. Endelig indvielse af skolen efter udvidelse og ombygning er
der ikke taget stilling til endnu. De nye lokalers rummelighed synes derimod
at medføre, at skolekomedie og dertil hørende skolebal fra nu af vil kunne hol
des på skolen. Til gengæld uden den brede indbydelse af alle de mennesker i
byen, der hidtil var blevet indbudt, da festen var på hotellet. Skolefesten i sin
gamle form var ved at trænge stærkt til fornyelse. Værterne for de elever, der
bor i byen, var derimod indbudt til en særlig værtsaften. For år tilbage, da det
ikke drejede sig om så mange, var der plads til dem på skolen ved en særlig fest
for dem, og det er denne skik, vi under de nye forhold gerne vil tage op igen.
Juleafslutningen har i mange år haft en særlig form, der gjorde den til den
hyggeligste festaften i årets løb. I år var det sognepræst Kyndal i Svallerup,
der holdt juleaften, og i øvrigt forløb aftenen på vant vis, men i de nye lokalers
ramme. Visse hjemrejseproblemer har dog gjort det aktuelt også at overveje en
ændret form for denne fest.
Eksamenstiden indledes med sidste skoledag for afgangsklassen. Ved mange
skoler har der været problemer. Ikke alle havde samme mening om, hvad der
var morsomt, og det kunne give vanskeligheder. Dette års sidste skoledag forløb
dog inden for sådanne rammer for morskab, at ingen behøvede at tage et noget
anstrengt smil på. Indstillingen til eksamen har efter bortfald af martsprøve og
indførelse af årskarakterei- været en ret, oprykkede elever havde, hvis de ikke
satte den over styr, for eksempel gennem for mange forsømmelser, 25 dage ind-
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til 20. marts eller mere end 20 % forsømmelser i et enkelt fag. Tilstedeværelse
i klassen er den naturlige forudsætning for de forskellige lettelser. Ikke alle ele
ver har imidlertid fattet dette, og resultatet blev derfor, at to elever ikke ind
stilledes overhovedet, tre indstilledes med fuldt pensum uden årskarakterer. Disse
tre bestod alle eksamen, medens een ikke fik tilstrækkeligt gennemsnit i årska
rakterer og een ikke i eksamenskarakterer. Alle andre, i alt 55, bestod, heraf 26
sproglige og 29 matematikere. Afslutningsfesten kan nu være indendørs, også
hvad gælder traktement til elever, lærere, forældre og andre gæster. Begynder
klassen var som sædvanligt sendt hjem nogle dage i forvejen. Da der var så lang
tid mellem det første eksamensholds afsluttende fag og det sidste holds, blev der
ganske vist tid til at få beviserne fra København — for første gang i skolens
historie. Til gengæld var adskillige af studenterne allerede rejst hjem på fest
dagen til feriejobs eller fordi de kunne få skibslejlighed (til Færøerne). Men vi
savnede dem. Næste år prøver vi nok igen at fremskynde translokationsfesten,
selvom der ingen beviser skulle nå frem til dagen. Translokationstalens hoved
tema er gengivet foran i dette årsskrift.
I øvrigt omtalte rektor Monrad ifølge Sjællands Tidendes referat i sin ind
ledning skoleåret, der nu er gået, som et til tider urimeligt besværligt år. Den
store udvidelse og ombygning af studenterkursus havde indvirket på skolelivet,
og rektor takkede eleverne for den måde, de havde taget besværlighederne på,
ligesom han til studenterholdet sagde, at det ville efterlade sig en arbejdsform,
som man på skolen kunne bygge videre på.
Den nye formand for elevrådet, Bent Hyldegaard Pedersen, fik derefter ordet
for at ønske til lykke og takke for godt kammeratskab 1. og 2. klasserne imellem.
En speciel tak lød til Tina Jan Hansen, som har været den initiativrige og utræt
telige formand for elevrådet i det forløbne år, og til rektor Monrad, fordi elev
rådet på Høng Studeiterkursus havde haft så gode vækstbetingelser.
På Fløng-Samfundets vegne bragte kassereren, lektor Esman Eriksen en hilsen
fra »de forhenværende« og fra formanden, chefredaktør Hans Bagge, Holstebro,
der var blevet forhindret i at være til stede. Høng-Samfundets boggaver for godt
kammeratskab tildeltes Tina Jan Hansen og Anny Hansen.

Elementbyggeriet under tag
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Lærerne eksamineres

Efter elevernes eksamen

Også den rektorale viden prøves

En blandet klasse

Som formand for »Erania« og på studenterholdets vegne takkede Tina Jan
Hansen derefter for to dejlige år i Høng, hvor studenterkursus’ elever kommer
i en helt anden kontakt med lærere og skole, end det er tilfældet ved det almin
delige treårige gymiasium.
— Det stiller store krav, sagde Tina, til både elever og lærere, og efter en
personlig tak for godt kammeratskab blandt eleverne understregede hun, at den
gode ånd, der råder på skolen, skyldes, at denne har været en foregangsskole på
så mange områder. Ikke mindst har man her set, hvad et elevråd kan få lov til at
betyde, når alle parter møder med en positiv indstilling. Kort sagt kunne man
betegne ånden på Høng Studenterkursus som et demokrati, man ikke så ved man
ge andre skoler.
Ved dette skoleårs slutning forlader to lærerinder Høng Studenterkursus, nem
lig adjunkt Connie Truelsen og adjunkt, fru Dahl. De to lærerinder fik af Tina
Jan Hansen overrakt hver en buket som tak fra studenterholdet 1968. Også rek
tor Monrad takkede lærerinderne for, hvad de havde betydet for skolen, og som
en påskønnelse fra lærere og skole overraktes en boggave.
Lektor Georg Hansen takkede på lærernes vegne det nye studenterhold og de
to bortdragende kvindelige kolleger, medens landinspektør Uffe Flemberg, Høng,
på Gørlev Rotary Klubs vegne overrakte en gave til en af de nye studenter, Peter
Olesgaard Nielsen, for god indsats i skolens liv.
Inden rektor Monrad kunne overrække eksamensbeviserne, holdt lærerinderne
Connie Truelsen og fru Dahl hver en lille tale, hvori de takkede kolleger og ele
ver for de henholdsvis tre og seks indholdsrige år ved Høng Studenterkursus.
Efter selve translokationen mødtes studenter, deres forældre og skolens lærere
til en hyggelig sammenkomst, hvor der bl. a. blev serveret smørrebrød.
Ved translokationen er følgende præmier blevet overrakt studenter fra Høng
Studenterkursus:
Bogpræmier skænket af Rotary, foreningen Norden, den tyske, amerikanske og
franske ambassade, Gyldendals forlag, Høng-Samfundet, boghandler Thorbek,
Høng, boghandler Helweg, Slagelse, og forskellige anonyme givere tildeltes såle
des: For bedste eksamensresultat i de fire klasser: Aage Møller, Annie Skovgaard Christensen, Henrik Andreasen og Poul Arne Jensen. For flid: Bertel Sten
bæk, Svend Finding Pedersen, Johan Suni Joensen. Den tyske ambassades præ
mie: Aage Møller. Den amerikanske ambassades præmie: Erik Bennetzen. Den
franske ambassades præmie: Sanne Bank Jensen. For særlig indsats i dansk stil
modtog Jørn Gundersen, der opnåede 13 i dette fag, en præmie, og endelig ud
deltes der for god indsats i skolens liv præmier til Tina Jan Hansen, Anny Han
sen og Peter Olesgaard Nielsen.
Bogpræmier fik i begynderklassen: Ix: Kirsten Jonsgård og Jørgen Krab Jør
gensen, ly: Jørgen Orla Jensen og Hanne Møller, la: Sara Skovsted og Birgitte
Jorkøv, og i 16: Majbrit Qvist Jensen og Bent Hyldegård.
Sommerferie eksisterer så at sige ikke for et rektorpar på en kostskole. Opryd
ning efter et skoleår tager adskillige dage tillige med aftaler med alle de hånd
værkere og rengøringshjælpere, der skal tage fat. Sideløbende er der stadig hen
vendelser fra forældre og nye elever. Egentlig er der kun i den tid, håndvær-
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kerne holder ferie, et lidt svagere tempo i travlheden. Derefter begynder jaget
igen for at nå, hvad der skal nås. Det kån føles lidt anstrengende. Og i år pres
sede meget ekstra på med montering af de nye lokaler. Alligevel glæder man
sig over alle fremskridt og over, at man, selvom det er i sidste øjeblik, har fået
de nødvendige medarbejdere. Og også over, at der er fuldt hus af nye elever.
De sidste dage før og de første dage efter deres ankomst er de allermest travle,
men efterhånden, som de nye bliver mere hjemmevant, falder det hele til ro i en
rytme, der med sit præg af dagligdag er dejlig at opleve. Og dagligdagen når
aldrig at blive ensformig, Dertil er der for mange afvigelser fra den normale
timeplan rent bortset fra, at man har med levende mennesker at gøre, så to timer
i parallelklasser samme dag aldrig forløber ens. Og endelig er der nye opgaver
med skolen, der vinker forude og kræver deres løsning med byggeri og udvidel
ser, med nye arbejdsformer i undervisning og overfor lærere og elever. Skolen i
almindelighed og skolen her i særdeleshed er i en stadig og krævende udvikling,
hvad dette årsskrift på forskellig vis forhåbentlig bringer bud om.
Med en tak for medarbejderskab på mange måder og på mange pladser beder
vi alle gamle elever og venner af skolen modtage de venligste hilsener med øn
sket om en
GLÆDELIG JUL
Deres A. T. og ]. H. Monrad.

Fra — om — til gamle kammerater
ÅRGANG 1944
Materiellorvalter Sv. Aage Brander, Kalkager 12, 2650 Hvidovre:
Har i de sidste 20 år forvaltet ting og sager inden for forsvaret. Gift og har 3
døtre (18, 13 og 8 år).
Fru Gertrud Jensen, f. Knudsen, Valhalvej 38, 4000 Roskilde:
Redaktør Dan O. Larsen, Fuglegårdsvej 35, 1., 2820 Gentofte:
— De første to efter Høng-tiden brugte jeg på en noget forvirret måde. Det
begyndte med, at min studentereksamen var 0,02 under optagelsesgrænsen til
dyrlægestudiet, hvorefter jeg blev bankelev i Landmandsbanken i Kalundborg,
men efter et år dér havde jeg opsamlet 500 kr., som jeg troede aldrig ville få
ende. Med dem rejste jeg til København og begyndte at læse nationaløkonomi.
Tjente lidt ved at tælle mænd og koner i Statistisk Departement og skiftede et
halvt år efter til sammenlignende litteraturhistorie. Forlod noget deprimeret Kø
benhavn i sommeren 1946 og blev journalistelev på Skive Venstreblad, hvor jeg
havde en meget lykkelig tid. Sluttede elevtiden ved Århus Amtstidende og be
gyndte igen så småt at læse økonomi og fik filosofikum. Efter et år i hæren med
tjeneste i brigaden i Wilhelmshafen og Jever blev jeg i 1950 københavnerkorre
spondent og folketingsmedarbejder for Århus Amtstidende og har siden over
vejende skrevet indenrigspolitisk stof, nemlig 1953—59 i Kristeligt Dagblad og
siden 1959 i Berlingske Aftenavis. I 1960 fik jeg Cavling-prisen for nyheden om
oprettelsen af EFTA. De to års universitetsstudier har jeg omtrent samme for
hold til som Per Degn til latinen. Jeg synes, jeg har haft så megen nytte af dem,
at jeg ikke tager del i den nationale bekymring over, at så mange studerende ved
universiteterne falder fra i utide. I 1951 blev jeg lykkeligt gift med fysioterapeut
Esther Rodskjer Franck, i hvis barndomshjem i Gentofte vi bor. Vi har to piger,
der heldigvis ligner deres mor — Birgitte, 15, og Agnete 13. Jeg længes af og
til efter landet, men trøster- mig så i en dejlig have.
Bankfuldmægtig Paul Chr. Larsen, Lykkebakken 15, Årby, 4400 Kalundborg:
— Efter studentereksamen i 1944 forsøgte jeg at komme ind i Landmands
banken i Kalundborg, men blev afvist. Man ville ikke have folk under 18 år, og
så gammel var jeg ikke på det tidspunkt. Derefter landmand et års tid. 1945 for
søgte jeg igen i banken, denne gang med bedre held, og jeg har været der siden.
Blev gift i 1951 og købte hus ved Kalundborg fjord. Solgte det igen til Getty,
der ville til at bygge et olieraffinaderi på det område. For salgssummen fik vi
råd til at bygge et nyt på den nuværende bopæl. Vi har 4 børn på henholdsvis
15, 13, 8 og 1 år. De 2 ældste går i 1. og 2. real.
Tandlæge Flemming Linde, Jyllandsgade 1, 9850 Hirtshals:
Efter nogle år i Sverige tandlægepraksis højt mod nord. Gift med en søster til
Ferdinand Schultz. Har 3 sønner på 21, 18 og 15 år.
Egon Nøhr Poulsen, skriver fra Claragua i Venezuela til Næsvang:
»Det er søndag, den første september, og jeg sad og kom til at tænke på, at
der da nok var fest i Høng i dag, og så kom jeg jo også rent naturligt til at tæn
ke på, at til næste år er det så vores tur til at holde 25-års jubilæum, hvor pok
ker så alle de år er blevet af; men det må jo være rigtigt nok, i hvert fald skal
den største af drengene til at begynde på tredje år på polyteknisk læreanstalt.
Mette er lige fyldt tyve og har været discipel på Køge apotek det sidste år. Den
næste er snart sytten og skal have realeksamen til næste år; men han er den, der
har været mest uheldig og er kommet til at ligne sin far mest, både hvad angår
flid og evner, så han hænger noget på den. De to små, en dreng på otte og en
pige på ti, har vi her hos os i Venezuela, hvor de går i skole, hvad Vibeke er
meget glad for, medens Anders er mindre glad. I denne tid, hvor de har som
merferie, ser vi ham kun til måltiderne, og det er dårligt nok. Al tiden tilbrin
ger han sammen med kostaldsfolkene, enten nede i stalden eller på hesteryg ude
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i marken, så det er lige et liv for sådan en størrelse. Vi har ca. 1200 td. Id., og
på dem har vi ca. 600 stykker kreaturer, så der er nok at tumle sig på og med.
Hvis jeg ellers kan få så meget plan i min planløse tilværelse, så regner jeg med
at være hjemme til næste år til jubilæet, så jeg kan fejre det sammen med dig.
Min kontrakt her udløber til maj, og så er det tanken, at vi vil prøve at leve af
vort lille landbrug derhjemme. Nu, hvor vi har fået en borgerlig regering, er
der vel mulighed for, at der bliver givet godt med tilskud til landbruget. Hvad
skulle vi ellers med den? — Venezuela er et stort land. Det siger venezuelanerne
selv, og det er på både godt og ondt — og så er Venezuela vel alligevel et af de
mest stabile lande i denne verdensdel. Nå, men nu har jeg også snart været her
i halvtredje år, og så vænner man sig til det. Det bliver også hverdag, og i øv
rigt kendte vi jo lidt til det fra Afrika. Her i dette land sidder jeg altså som
leder af denne Hacienda, der ejes dels af landbrugets afsætningsudivalg, dels af
en meget velhavende venezuelansk forretningsmand, og jeg har gode og frie ar
bejdsforhold, så jeg skal ikke klage, og når man så dertil får en rimelig næsten
skattefri løn, kan det jo nok gå, men efterhånden som børnene vokser til og skal
gå i skole derhjemme, bliver vi jo noget ensomme herude, ikke fordi jeg er ked
af at være i udlandet, det har sin store charme, men —. Det er blevet mandag
morgen, hverdagen ruller igen med sine store og små opgaver, så du får ikke
mere denne gang. Med håbet om, at vi ses til næste år ved denne tid i Høng, sen
des du og din familie de venligste hilsener fra os alle fire her.«
Tandlæge N. Hedager Sørensen, Vasegårde, Vesterbrogade 31, 7000 Fredericia:
Efter studentereksamen i Høng supplerede jeg den på Vestjydsk Gymnasium i
Tarm i 1944—45 med latin og sprog. I årene 1945—46 studerede jeg medicin ved
Århus universitet, hvorefter jeg i 1947 blev optaget på Tandlægehøjskolen i Kø
benhavn, hvor jeg bestod eksamen i 1951. I 1950 var jeg på studieophold på
Guys Hospital i London. Efter tandlægeuddannelsen aftjente jeg værnepligt,
hvorefter jeg i 2 år var distriktstandlæge i Dalarne i Sverige. I 1955 blev jeg
ansat ved skoletandplejen i Fredericia, hvor jeg stadig arbejder i en halvdags
stilling udelukkende beskæftiget med tandregulering. I 1956 nedsatte jeg mig
som praktiserende tandlæge og nyder på denne måde de fordele, det er at være
tjenstemand samtidig med, at jeg tilbringer de fleste timer i det liberale erhverv.
Jeg blev gift i 1951, og vi har en datter på 15 år.
Arne Vincentz, Vester Ibsvej 23, Solrød Strand:
Er prokurist på en maskinfabrik i København, har ikke kunnet få oplyst mere
om ham.
Revisor, cand. jur. Johs. Andersen, Cypernvej 19, 2300 København S.
Ved kun, hvad stillingsbetegnelsen giver udtryk for.
Læge Ingrid Bruun, Kronprinsesse Sofiesvej 22, 1., København F:
1944—45 erhvervsarbejde. 1945—55 studeret medicin, delvis selverhvervende
i studietiden, eksamenskarakter laud. Derefter uddannet følgende steder: Rigs
hospitalet. Centralsygehusene i Holbæk og Slagelse. Odense Amts og bys sygehus.
Filadelfia, Dianalund. Frederiksberg hospital. 1958 jus practicandi. 1966 spe
ciallægeanerkendelse i neurologi. Fra april 1967 1. reservelæge neurologisk af
deling Frederiksberg hospital. Har undervist sygeplejeelever i kirurgi i Slagelse
og under nuværende ansættelse ved Frederiksberg i neuromedicinZ-kirurgi. For
fatter af tidsskrifter om hjertemassage samt neurologiske og psykiatriske emner.
Ingen konsultation. Er stadig ugift. Ønske for fremtiden: forhåbentlig en slutstilling ved hospitalsvæsenet.
Inge Kirstine Frederiksen, gift Suhr, Granhøjgård, Birkerød:
Er lykkelig og glad, har 3 børn, (lovede at skrive, men har glemt det).
Jørgen Graham, Fritidshjemslærer, Trenkærvang 8, Birkerød:
Læge Aage Evald Olsen, Lazarettet, Simrisham, Sverige:
Specialuddannet i røntgen, har været på såvel Holbæk som Kalundborg syge
huse, men har det meste af tiden så vidt vides opholdt sig på forskellige svenske
hospitaler, herunder også på Gotland.
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Ferdinand. Schultz, distriktschef, Soterrassen 11, Holte:
Flemming Petersen:
Har kun kunnet få oplyst, at han efter studentereksamen genoptog sit job
som maskinarbejder og formodes stadig at være et eller andet ved det metalliske.
Christian Tychsen:
En kilde ville vide, at han blev cand, oecon, i Århus, en anden at han ikke
fuldførte, men at han hygger sig på en gård ved Røde Kro i Sønderjylland.
Oberstløjtnant Arne V. Rasmussen, Indius Jensensvej 12, 9440, Åbybro:
Efter modtagelsen af dit brev iler jeg med at producere noget til rubrikken
»Fra-om-til gamle kammerater«, idet jeg indledningsvis kan oplyse, at min
stilling er oberstløjtnant i Flyvevåbenet, at jeg er gift og har tre børn.
Efter studentereksamen i 1944 brugte jeg et par år på at tage adgangseksamen
til Polyteknisk læreanstalt. Jeg bestod godt nok eksamen, men resultatet var ikke
godt nok, idet det må huskes, at der dengang var en enorm tilstrømning og der
for meget høje krav til eksamensresultater. I 1947 kom jeg ind som soldat ved
ingeniørtroppeme, kom på kornetskole og blev kornet, som det hed den gang.
I 1948 søgte jeg på flyveskole, og på en eller anden måde lykkedes det mig at
klare mig igennem alle skærene, således at jeg endte som militærflyver og løjt
nant af reserven. Jeg fløj så en kort overgang den gamle hæderkronede Spitfire.
Derfra kom jeg til flyveskolen som instruktør. På instruktørkursus var jeg uhel
dig under kunstflyvning og fik motorstop. Jeg gik »efter bogen«, men havnede
i en å, og fik næsten totalt ødelagt maskinen, men slap selv med en lille skram
me på albuen. Jeg var så instruktør indtil 1951, hvor jeg blev optaget på den
første officerskole i flyvevåbenet. Allerede i 1952 var klassen færdig, og vi var
kongelig udnævnte flyverløjtnanter af 1. grad. Efter nogen flyvning og 31/’ år
i forsvarsministeriet, rejste jeg i begyndelsen af 1957 med min kone til Ca
nada, hvor jeg i S'A år var forbindelsesofficer mellem RCAF og det dan
ske flyvevåben. Arbejdet bestod i mange rejser og møder med de danske
elever, som var spredt over det meste af Canada. Det var en meget inter
essant periode, fyldt med spændende oplevelser såvel tjenstlige som priva
te, og som fremmed i et land fik vi set mere af det nordamerikanske kon
tinent end de fleste »indfødte«. Under vores ophold derovre fik vi to drenge,
som i kraft af fødested er canadiske statsborgere, i hvert fald til de er 21 år.
Efter en vidunderlig rejse hjem med »Kungsholm« startede jeg i flyverkom
mandoen som chef for uddannelsessektionen, et meget interessant job, som jeg
havde i 5 år. Mange rejser blev det også til, Norge et utal af gange, Tyskland,
USA og Canada. »Join the Air Force and see the World«!!! Denne stilling før
te videre til den nye gren af flyvevåbenet — nemlig raketterne, hvor jeg også
i næsten SUs år har været det, der i flyvesprog hedder administrationsofficer.
Fra 15. november 1968 er jeg forflyttet til Flyvestation Ålborg, hvor jeg også
skal være administrationsofficer.
Dette blev en længere redegørelse, men den er alligevel uhyre sammentrængt.
Det er klart, at der er adskillige episoder eller rejser og oplevelser, jeg kun
ne have fordybet mig i, men der skal jo også være plads til, at andre skriver
til elevbladet.
Varemægler Peter Næsvang. Thomsensvej 7—9, 4200 Slagelse:
Efter studentereksamen på kontor i Slagelse, hvor jeg fik færten af, at det
var i korn- og foderstofbranchen, at jeg skulle »prøve lykken«. Efter Handels
skole plus et par statskontrollerede prøver til København en kort overgang i
rederi- og skibsmæglervirksomhed. Derefter tilbage til Slagelse i 1946. Køb
mandsskole i London i 1949, etablerede mig i november 1949, beskikkelse som
statsaut. varemægler i 1953 efter eksamen på handelshøjskolen. Gør mit til at
»få has på« kornpuklen! Blev gift i 1950 og har 3 børn, 2 drenge på 17 og 14 og
en pige på 9. Den ældste efter realeksamen på handelsskole, den næstældste i
1. real. Er stadig en del engageret i det politiske, er bl. a. formand for Slagelse
konservative vælgerforening. I det hele taget har jeg desværre den evne, at

50

få rodet mig ind i for meget.., men jeg er glad og tilfreds med tilværelsens
mangfoldighed!
ÅRGANG 1957
Lillemor Alsing Frederiksen, do Carl Søgaard, Biilowsvej 29, Skelskør:
Da jeg om få dage rejser til Japan, ser jeg mig desværre ikke i stand til at
deltage i jubilæet i januar. Det kunne ellers have været morsomt at træffe nog
le fra holdet igen. Nu håber jeg på mange oplysninger i bladet.
Selv tog jeg efter studentereksamen Vs år til Schweiz. Hjem til 4 år som la
boratorieassistent og laboranteksamen. Derefter 2 år på Bellevue Hospital i New
York og afsluttede opholdet med den store tur staterne rundt. Efter min hjem
komst traf jeg min mand. Vi blev gift i 1965 og fik i marts i år en dejlig dat
ter. Fra 1. juli er min mand blevet exportstipendiat i Kobe, Japan, hvor vi hå
ber at få 3—4 oplevelsesrige år.
ÅRGANG 1958
Lene Petersen skriver:
Som det vil fremgå af medlemslisten, er jeg blevet årgangsrepræsentant. Ef
ter at have virket i en måned kan jeg kun håbe, arbejdet vil gå bedre frem
efter. Der er indkommet tre svar. Til jubilæet var vi fire. Det er pauvert. Med
velvillig assistance kan der oplyses følgende om årgangen.
Martin Bagger:
Læste til lærer og har været i Sindal indtil august, hvor han flyttede til Al
bertslund. Gift og har 2 børn.
Rie:
Er cand. jur. og ansat i boligministeriet. Hun er gift med en cand. jur. og
har en søn på et par år.
Klinte:
Er cand. jur. Han var med til jubilæet. Han er gift og har 3 børn. Han er
ansat i indenrigsministeriet.
Grete:
Er sygeplejerske på Glostrup Amts sygehus. Hun er forlovet — måske gift
— med en inder.
Pusser:
Er gift med en ingeniør, der er ansat i F. L. Smidth. Hun har 3 børn og har
gennem flere år været bosiddende i Afrika.
Lis Asmussen:
er lærerinde. Hun er flyttet til Jylland. Hun er gift med en lærer og har 2 børn.
Hun var også med til jubilæet.
Else Schmidt
og jeg læste sammen på Zahles seminarium, men har helt mistet kontakten.
Om mig selv, Lene Petersen, kan oplyses, at jeg efter fire år på Zahles semi
narium drog til Lolland.
Som så mange andre lærerinder er jeg gift med en lærer. Vi har to
drenge, Anders og Mads, på 5 og 2 år. Foreløbig har vi befundet os godt her
nede. Der er gode kolleger, børn og myndigheder. Vi har endog tjenstebolig, så
det vil blive svært at vænne sig til at betale husleje. Vi har også købt et dejligt
sommerhus ved Marielyst, så alt for langt kan vi jo ikke rejse. Jeg håber, at man
vil slutte op om Høng-Samfundet, således at vi ved 25 års jubilæet kan være
flere repræsenteret.
Ole Lyshede skriver:
1964 påbegyndte jeg naturfagsstudiet, som jeg regner med at afslutte om nogle
få år. Jeg har valgt botanik som hovedfag og bestod nyligt zoologi som bifag.
Ved siden af mine studier har jeg arbejdet som medhjælp og instruktør på Insti
tutet for Planteanatomi og -cytologi; jeg bor nu på Egmont Kollegiet.
Solveig Kongsmark f. Mahler fortæller:
Efter studentereksamen var jeg lærervikar ved Marstal skole på Ærø. Her fik
jeg smag for lærergerningen og søgte optagelse på Marselisborg seminarium i
Århus, hvor jeg tilbragte årene 59—62. Derefter fik jeg ansættelse ved Birkende
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skole på Fyn, hvor jeg også havde været »på græs«. Min mand (vi blev gift
maj 62) læste på det tidspunkt på Odense Teknikum, så vi besluttede at blive på
Fyn et par år — og’ har været her siden. Efter fire år i Birkende fik vi lyst til
at se lidt andet og flyttede til Langtved, mellem Nyborg og Kerteminde. Her
overtog jeg en nyoprettet stilling som skolebibliotekar og har siden suppleret min
uddannelse med skolebibliotekarkursus på Emdrupborg. Forbindelserne til 10års jubilarerne er spinkle; jeg har af og til haft lidt kontakt med Else, og Rie
har jeg besøgt under mit kursusophold i København. Til sidst skal nævnes, at
Johnny og jeg er forældre til et par meget livlige unger, der bærer de konge
lige navne Henrik (dog med Hans foran) og Margrete på henholdsvis 5 og 3 år.
Miller beretter:
De første år gik jeg på adgangskursus til Polyteknisk læreanstalt samtidig
med, at jeg havde et job som arkivar og medhjælper i bogholderiet i et større
firma. Derved kom jeg i kontakt med revisorerne, og de fik mig overtalt til at
ændre studium, således at jeg i dag er beskæftiget hos en statsautoriseret revisor
og laver regnskaber for bl. a. førnævnte firma. Vores speciale er ellers skatte
sager og bedragerisager for Københavns og Frederiksberg politi.
Samtidig med det meget interessante arbejde skulle jeg læse til HD; men det
kniber med tiden, når jeg også skal passe min store hobby, nemlig sejlsport. Jeg
er medlem af Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub, hvor jeg er blevet kasserer og med
lem af en masse udvalg. Jeg får dog også tid til at sejle og har været med på
»Sjælland rundt« flere gange, uden at blive nummer sjok. Endelig kan jeg for
tælle, at jeg har boet samme sted i alle de ti år, jeg har været i København. Jeg
fejrede jubilæet 14 dage, før vi var i Høng.
Til slut nogle adresser:
Gymnastiklærerinde, fru Inge Juul Sørensen, f. Jensen, Anemonevej 12', Udlejre.
Jens Erik Ohlendorff, lærer, Højgårds Allé 80, Gentofte.
Hans Bremholm, Kastelsvej 27, 5., København 0.
Holger Møller Larsen, Solbakken 22, Gråsten.
Sussi Gowers Lund
er, som det i nogle år er fremgået af medlemslister, bosiddende i Libanon, hvor
hun er blevet gift med en libaneser — med heste. Hun synes efter de årlige jule
hilsener til rektor Monrad at befinde sig godt.

»Vinduespudsning« før elevmøde
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Beretning fra „Erania”
Den 11. november 1967. Diskussionsaften om emnet »Militær eller ikke-militær«. Militærnægter Bjarne Dahlgård og kaptajn E. B. Johansen indledede. Det
te blev optakten til en for de ca. 50 tilhørere livlig og morsom diskussion. Stør
stedelen af tilhørerne fulgte kaptajnen i dennes synspunkter. Mageligheden sej
rede over udsigten til at blive skovhugger.
Den 17. november. Hyggeaften under ledelse af »Fy og Bi« (Bennetzen og
Svend). Lyriske strømninger berusede Bi. Før kaffen demonstrerede Fy, hvad han
kunne have været brugt til. »His masters voice« musicerede resten af aftenen.
Den 25. november. Denne aften var tilrettelagt for 25 års jubilarerne. Efter
middagen hyggede »Erania« om »de gode gamle«. Bl. a. opførtes et moderne,
engelsk skuespil, instrueret af adjunkt fru Inger Marie Dahl. En quiz mellem
gamle og nye »høngere« blev på grund af generøsitet fra de nye vundet af de
gamle. Lektor Esman Eriksen talte over det interessante emne: »Eleverne på
Høng Studenterkursus før og nu«. Aftenen sluttede med dans.
2. december. Vi spillede den amerikanske film »David og Lisa«. — Et sekel
var svundet. En pejsestue oprundet. I skæret fra pejsens gnitrende ild, lysende
pigeøjne og munter visesang afsluttedes aftenen.
Den 9. december. Pejsestuen dannede igen rammen om et »Erania«-arrangement. Forfatteren P. Ronild, mest kendt fra fjernsynet, holdt et foredrag for de
ca. 50 tilhørere om moderne litteratur. Hans meninger om dette emne blev ikke
forstået af ret mange.

Den 16. december. »Erania«s julefest. — En fest, som alle husker med glæde.
Nogle søde piger havde på det nydeligste pyntet med gran og levende lys. Der
blev serveret julegløgg. De stemningsfyldte elever dansede til orkestret »Les
Amours«s fortræffelige melodier.
Den 13. januar. »Erania« holdt pladerevy. Otte elever var dommere over ti
plader. Vindermelodien blev »California Giris« med »Beach Boys«. Herefter kaf
fe. Som afslutning dansede hønger og høngtrisser til musik fra grammofonen.
Den 20. januar. Hyggeaften. Aftenens program indeholdt bl. a. oplæsning af
digte. Efter kaffen blev en politisk diskussion arrangeret. Denne var et oplæg til
det kommende valg.
Den 23. januar. Valgaften. Traditionelt og på grund af den store politiske in
teresse, eleverne på skolen har, holdtes der valgaften. Først redegjorde de for
skellige partier for deres program. Derefter spørgsmål og besvarelse af disse. Til
sidst gik vi til valg. Dette blev ledet af lektor Georg Hansen. Vores valg forløb
efter samme retningslinier, som man i fjernsynsstuen kunne følge ved det rigtige
valg.
Den 1. februar. Koncerttur til Slagelse Gymnasium, som stod for arrange
mentet.
Den 3. februar. Filmaften. Den morsomme film »Ude er slemt, men hjemme er
værst« blev forevist.
Den 10. februar. En virkelig god hyggeaften. Grethe og Stiig stod for arrange
mentet. Hans Jørgen underholdt med oplæsning. Til akkompagnement af Oles
guitar blev der sjunget af hjertens lyst.
Den 17. februar. Fastelavnsfest. Der blev kun givet adgang for udklædte ele
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ver. Trods dette var der fuldt hus. Orkestret »Purple Flowers« spillede for en
munter forsamling.
Den 8. marts. Filmaften. På programmet stod »Pigen med paraplyen«. Stor til
slutning til den udmærkede film.
Den 16. marts. Først på aftenen var der orienterende møde om »Erania«s ar
bejde. Formand, næstformand og kasserer aflagde beretning. Efter kaffen under
holdt lektor Esman Eriksen i pejsestuen med et udmærket og hyggeligt program.
Esman Eriksen læste sjove, fynske dialekthistorier og lærte os nogle nye viser.
Den 23. marts. Lærer Fønss-Jørgensen holdt et inspirerende og interessant
foredrag om modernismen. Forskellige digtere blev tolket. En livlig og udbytte
rig diskussion udvikledes.
Den 30. marts. Efter lang tids venten oprandt skolefesten kombineret med
skolekomedien. Samtidig indviedes skolens nye lokaler. Høng-Samfundet holdt
generalforsamling. Skolen fik overrakt gaver. Lærerne plantede et træ i gård
haven, som fik navnet »Monrads træ«. Høng-Samfundet gav skolen et ur, og
»Erania« overrakte et pejsesæt. Derefter spillede musikken op til dans, som blev
varieret med lanciers.
Den 27. april. Værtsaften. Elevernes værter var indbudt til en hyggeaften i
»Erania«. Værterne overrakte gaver til skolens nye lokaler.
Den 2. maj. Anden-klasserne holdt fest for første-klasserne. —• Den var da
meget god?
Den 17. august. Efter endt ferie starter vi påny. Rektor turde ikke tage de nye
elever med på den traditionelle Tissø-tur, da andejagten lige var gået ind. De
nøjedes med rundturen i byen, uden for jagtområdet. Lektor Esman Eriksen un
derholdt efter byturen.
Den 24. august. Hyggeaften arrangeret af hele elevrådet. Stor tilslutning —
stor succes. Programmet indeholdt skønhedskonkurrence, parodi på lærerne, som
en orientering for de nye elever samt fællessang.
Den 31. august. Filmaften. Vi så »Darling«. Det var meget interessant.
Den 7. september: Foredragsaften med Finn Søeborg. Forfatteren fortalte om
sit humoristiske forfatterskab og oplæste noget af dette.
Den 14. september: Høng-Samfundsfest. Gamle og nye elever mødtes til den
traditionelle fest. Skolen gav middag. Høng-Samfundet holdt generalforsamling,
hvor man valgte ny formand, da Hans Bagge ikke kunne fortsætte. Generalfor
samlingen forløb på en demokratisk måde. Enhver kunne få ordet til indven
ding, blot han var hurtig nok. Efter generalforsamlingen underholdt Crone og
Bonde med et muntert program. Derefter blev der danset til efter midnat.
Den 28. september. Anne-Grethe og Hans Martin havde hyggeaften. Med glæde
kunne man konstatere den stadig store tilslutning til »Erania«s arrangementer.
Vagn læste op. Crone opførte en scene fra »Jeppe på Bjerget«. Efter underhold
ningen var der pejsestuebal.
Den 5. oktober. Filmaften. Vi spillede filmen »Lørdag aften-søndag morgen«.
Den 11. oktober. Læsestuebal. Omkring 50 elever var mødt op. Bonde under
holdt med fællessang. Stemningen var høj, måske nok på grund af den efter
følgende efterårsferie.
Den 26. oktober. Major Ryg Olsen holdt et foredrag. Emnet var: »F.N. fallit?«
Foredraget var både belærende og interessant. En film, der belyste emnet, blev
vist. Efter foredraget udvikledes en livlig diskussion.
ELEVFORENINGEN »ERANIA«
Carl Hollensberg
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Beretning fra elevrådet
FRA AT VÆRE et modefænomen, en slags rektorernes statussymbol, har elev
rådene efterhånden, med officiel anerkendelse, fundet deres plads i skolens til
værelse.
Efter sommerferien modtog vi Høj by-udvalgets længe ventede »Retnings
linier og vejledende bestemmelser for elevråd og samarbejdsudvalg ved gym
nasieskoler og statsanerkendte studenterkursus«.
Den demokratiseringsproces, der er påbegyndt med disse vejledende bestem
melser, er endnu i sin vorden og må fortsættes. Ikke desto mindre blev de vej
ledende bestemmelser modtaget med taknemmelighed, fordi elevrådets arbejdsog kompetenceområde, for første gang, om end ikke klart defineres, så dog i
hvert fald skitseres. Reaktionære sjæle mener, at det eneste positive ved disse
vejledende bestemmelser er, at de skal revideres i 1970. Hertil kan man kun svare,
at de naturligt er behæftet med en kompromisløsnings fejl og mangler, og der er
enkelte paragraffer, vi fra elevrådets side må være direkte utilfreds med. Til
trods herfor hilser vi dem endnu engang velkomne. De er det første usikre skridt
hen imod en demokratisering af vores arbejdsplads, skolen.
Med glæde kunne vi iøvrigt konstatere, at for os er der intet væsentligt nyt
under solen, hvad angår indholdet af de vejledende bestemmelser. Takket være
en til elevrådet positiv indstilling såvel i lærerrådet og hos skolens ledelse som,
og nok så væsentligt, fra elevernes side, er Høng Studenterkursus stadig et af
de positive eksempler, der ude omkring drages frem, når talen er om elevråd.
Vi arbejder i et sundt klima og uden megen ståhej, men ikke af den grund min
dre effektivt. Ligesom de foregående år har elevrådet to repræsentanter til et
ugentligt mandagsmøde med rektor Monrad, hvor alle problemer gennemdrøftes,
ligesom der fra begge sider gives rent praktiske oplysninger. Det er elevrådets
opfattelse, at disse ugentlige møder er af væsentlig værdi alene derved, at
denne gensidige orientering forebygger adskillige irriterende misforståelser. Som
noget nyt er her ud over kommet de i de vejledende bestemmelser skitserede
samarbejdsudvalgsmøder. Samarbejdsudvalget består af rektor som formand,
formanden for lærerrådet og to af dette råd valgte medlemmer samt elevråds
formanden og to af dette råd valgte medlemmer. I øvrigt er samarbejdsudvalgets
arbejds- og kompetenceområder en af de paragraffer, der er svagest formuleret
i de vejledende bestemmelser. På møderne er der bl. a. blevet diskuteret ordens
regler, fastlagt fællestimer og tilrettelagt studiekredse, men også her er den gen
sidige information, omend langt fra det væsentlige, så dog af stor betydning.
Elevrådet er glad for dette samarbejdsudvalg. Formålet er at skabe et effektivt
arbejdende organ, ikke en diskussionsklub, og vi må siges at være på rette vej
med effektueringen af denne målsætning. For at følge de i de vejledende be
stemmelser omtalte forhold om demokratisering af skolen, har vi som noget nyt
indført ugentlige klassemøder, hvor klasserepræsentanten forelægger og diskute
rer elevrådsarbejdet med klassen.
Elevrådet er ligesom de foregående år tilsluttet L.A.K. (det tidligere D.K.L.)
I den gamle D.K.L.-bestyrelse sad fra Høng Studenterkursus Tina Jan Hansen
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og Jørgen From Lauridsen, mens vi på delegeretmødet i oktober fik valgt Carl
Hollensberg ind i den nye L.A.K.-bestyrelse som næstformand. Det er vel for
øvrigt værd at bemærke, at Høng, selvom det er et af de mindste kurser, siden
D.K.L.s start har haft mindst ét medlem i bestyrelsen. (Se i øvrigt beretningen
om D.K.L.s arbejde i det forløbne år.)
Da 2. klasserne i april trådte ud af elevrådet, konstituerede de tilbageværende
medlemmer (1. klasserne) sig som følger: Formand Bent Hyldegård Pedersen,
1. sb., næstformand Jørgen Jørgensen, 1. mx, medlemmer uden portefeuille:
Vagn Kragelund, 1. sa., Grethe Kjærtinge, 1. sb., Ole Albertsen, 1. mx., Hans
Martin Klitgård, 1. my. Denne bestyrelse fungerede indtil valget i oktober.
Til hjælp for de nye elever oprettede elevrådet på ankomstdagen et oplys
ningsbureau, ligesom der blev uddelt en pjece om elevrådet, dets arbejde og
funktion.
Ved valget i oktober opstilledes fire kandidater i hver klasse og blandt disse
valgtes de to repræsentanter. Elevrådet fik følgende sammensætning: Formand
Bent Hyldegård Pedersen, 2. sb., næstformand Claus Thule Madsen, 1. sa., kas
serer Bente W7. Jensen, 1. my., sekretær Bodil Gyldenkerne,, 1. mx., medlemmer
uden portefeuille: Inge Kjems og Vagn Kragelund, 2. sa., Birgitte Ryt-Hansen,
2. sb., Ole Albertsen og Helene Nielsen, 2. mx., Hans Martin Klitgaard og Carl
Hollensberg, 2. my., Tove Beck Madsen, 1. sa., Lisbeth Ryg Olsen og Lars We
stergaard, 1. sb., Gunnar Lorentsen, 1. mx., Erling Mortensen, 1. my.
Udvalgsarbejdet foregår som normalt. Underholdningsudvalget tager sig som
sædvanligt af »Erania«s arbejde (se beretningen fra »Erania«),
Boligudvalget udarbejdede sidste vinter et værelseskartotek, hvilket bl. a. be
virkede, at man undgik det helt store kaos, der plejer at opstå lige før sommer
ferien, når alle skal have værelse.
Lovudvalget er i fuld gang med at udarbejde nye vedtægter for elevråd og
»Erania«. Formålet er dette ene at bringe de nuværende vedtægter i overens
stemmelse med de vejledende bestemmelser for elevråd.
Der har været en hel del besvær med at finde ledere til de studiekredse, vi
plejer at have igang. På nuværende tidspunkt er planlagt en studiekreds i musik
med Grethe Kjærtinge, mens stud. mag. Birgitta Wallstedt vil undervise i idéhi
storie. Efter jul håber vi, med henblik på skolekomedien, at få oprettet en studie
kreds i dramatik; men der er endnu ingen leder fundet.

ELEVRÅDET
Bent Hyldegård Pedersen

57

Landssammenslutningen af Kursusstuderende
MANGE VIL MÅSKE studse over denne overskrift; men det er blot et udvi
det De kursusstuderendes Landsråd bestående af Studenter- og realkursister ved
statsanerkendte kursus samt HF-studerende.
På DKL’s delegeretmøde i efteråret 1967 vedtog man at forsøge at etablere
et samarbejde mellem DKL og de HF-studerendes Landsråd. Gennem et helt år
samarbejdede DKL’s organisationsudvalg med HF, og i år blev De kursusstude
rendes Landsråd ophævet, og i stedet oprettede man Landssammenslutningen af
Kursusstuderende.
Denne sammenslutning har mange fordele. Først og fremmest er »vi« nu ble
vet ca. 8.000 og dermed en af landets største organisationer for unge under ud
dannelse. Dette medfører, at man nu ikke længere fra officiel side kan vedblive
at negligere os, men må tage hensyn til forslag og krav rejst af L.A.K.
Man har kaldt HF-eksamen for K. B. Andersens dødfødte barn; men vi må dog
erkende, at her er en fagkombination, der i høj grad kan anvendes inden for
studenter- og realkurser. Det vil uden tvivl være en fordel, hvis vi som HF’erne
kunne sprede vores eksamen over 4 semestre og gå frem efter et pointssystem i
stedet for at samle sammen gennem to år til en afsluttende eksamen.
Når man arbejder med uddannelsessystemet, må man være fremsynet og frem
for alt ikke konservativ. På delegeretmødet i efteråret rejste der sig røster, der
påpegede, at hvis der kom adgangsbegrænsning til universitetet, og HF’erne sam
tidig fik adgang, ville vi lukke os selv ude. Jeg tror, at i løbet af få år vil den
fleksibilitet, vi nu arbejder frem mod, være en realitet, der skulle give alle, der
ønsker at få en højere uddannelse, mulighed for det. Det er af sekundær betyd
ning, om man har erhvervet de kundskaber, der kræves, på studenterkursus eller
på HF-kursus. Det må blive den enkeltes sag. Det bliver nu morsomt at følge
den nye organisation i det kommende år.
I det forløbne år har De kursusstuderendes Landsråd arbejdet i sine faste ud
valg. I studieplanlægningsudvalget har man haft mange jern i ilden. Man har
forsøgt at få ændret adgangskarakteren til Polyteknisk Læreanstalt, hvor en kur
susstudent i mange tilfælde nægtes adgang, fordi hans eksamen er lavere end
gymnasiestudentens. Men som velbekendt vandrer sager fra udvalg til udvalg,
og noget resultat foreligger endnu ikke. Samme udvalg kan også betragtes som
ophavsmand til et ministerielt udvalg, der skal arbejde i hastetempo med planer
til et statsligt forsøgsgymnasium.
Et andet udvalg, der også bør nævnes, er studie-finansieringsudvalget, hvis
arbejde dog har været hæmmet af udeblivelsen af von Eyben-udvalgets betænk
ning. Hver gang man har fremført noget, blev man afvist med: — De må vente,
til von Eyben-udvalget har afgivet sin betænkning. En særlig sag må dog næv
nes: mange rektorer fortolker reglerne for Ungdommens Uddannelsesfond for
kert, og derfor har man også ført flere sager desangående, bl. a. blev legatpor
tionen til Akademisk Studenterkursus forhøjet med ca. 150.000 kr.
De unges boligproblem er noget, der må interessere alle. I København og År
hus er disse problemer store, og man forsøger i boligudvalget at hjælpe, hvor det
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er muligt. Der arbejdes på at få alle kollegier åbne for alle unge under uddan
nelse, og det nye Amager-kollegium er et af de få steder, hvor lærlinge og stu
derende bor dør om dør i velindrettede 1-værelses lejligheder. Lad os håbe, at
det lykkes at nedbryde de gamle skel mellem akademikere og ikke-akademikere.
Dette er blot nogle enkelte eksempler på det arbejde, der er blevet udført i der
forløbne år. Mange problemer løses ikke fra dag til dag, men kræver utallige be
handlinger, før man kan forvente en løsning.
Vi må blot gøre os klart, at det kommende år vil bringe meget nyt inden for
uddannelsesstrukturen, og at den nye Landssammenslutning af Kursusstuderende
vil tage meget aktiv del i denne debat, til gavn for både studenter, realister og
HF-studerende.
Tina Jan Hansen.

Indgangen til rektors kontor

Den selvejede institution Høng Studenterkursus
Driftsregnskab for tiden 1. april 1967-31. marts 1968
Indtægter:
Betaling for undervisning...........................................
203.810,00
Betaling for ophold.......................................................
429.482,32
Statstilskud .................................................................. 1.044.670,18
Renteindtægter ..........................................................
15.290,34 1.693.252,84
Udgifter:
Lærerlønninger ..........................................................
Andre lønninger..........................................................
Samlinger og undervisningsmateriel ........................
Køb af skolebøger.......................................................
Køb af madvarer m. v..................................................
Prioritetsrenter .................................... 44.859,95
Skatter og afgifter................................ 13.094,65
Forsikringer...........................................
732,65
El. og vand ........................................... 11.421,04
Varme ................................................... 24.679,36
Vedligeholdelse .................................... 20.073,38
Diverse...................................................
7.428,41
122.289,44
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1.015.185,03
200.030,35
4.405,91
22.700,72
169.248,01

4- lejeindtægter.................................... 85.924,79
Kontorhold, porto og tryksager....................................
Revision, bogføring m. v..............................................
Andre udgifter (forsikringer, excursioner, skolefest
m. v.)......................................................................
Afskrivninger på bygninger........................................
Henlæggelser til byggefond.......................................

36.364,65
12.736,11
24.025,24
21.696,18

1.506.392,20
186.860,64

29.591,31
157.269,29

186.860,64

Status pr. 1. april 1968
Kassebeholdning ..................................................................................
Postgiro.................................................................................................
Bankbeholdning .................................................................................
Obligationsbeholdning (købspris) .......................................................
Tilgodehavende statstilskud ..............................................................
Elevtilgodehavende..............................................................................
Forudbetalt ferieløn
......................................................................
Driftsmidler .........................................................................................
Ejendommen (ejendomsværdi) ...........................................................
A conto nybyggeri ..............................................................................
kr.

1.432,45
22.830,94
19.602,78
7.563,73
140.491,26
22.795,00
53.677,76
38.452,34
664.600,00
795.923,15
1.767.369,41

Passiver:
Diverse kreditorer .............................................................................
Forudbetalt af elever .........................................................................
Forudbetalt statstilskud ......................................................................
Depositum.............................................................................................
Prioritetsgæld .....................................................................................
Byggekredit .........................................................................................
Jubilæumsfond.....................................................................................
Vedligeholdelsesfond .........................................................................
Byggefond............................................................................................
Uudnyttet branderstatning ..............................................................
kr.

83.187,57
5.350,00
78.000,00
34.195,00
1.246.437,28
29.747,53
4.474,38
60.000,00
210.291,83
15.685,82
1.767.369,41

I bestyrelsen:
Hans Bagge

G. Schiøler
Johs. Lund. Petersen
J. J. Lindsten
K. Danø
Ovenstående regnskabsekstrakt har vi gennemgået og fundet i overensstemmelse
med institutionens regnskab, som vi har revideret.
Slagelse, den 11. november 1968.
REVISIONSKONTORET I/S
S. Trzeciak
Tage Møller
statsaut. revisor

Tilføjelse til skolens regnskab
Mange poster på regnskabet viser, at det ikke har været et »normalt« år.
Regnskabet er præget af byggeriet både på den måde, at der a conto er udbetalt
omkring 800.000 kr., men også på den måde, at byggeregnskabet endnu ikke er
afsluttet, og vi altså ikke har sikker viden om, hvad slutresultatet bliver. Ganske
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vist slutter driften med et overskud på næsten 187.000 kr., men usikkerheden om
vore udgifter til udvidelsen bevirker, at vi ikke med tryghed kan betragte disse
penge som et egentligt »overskud«. Hertil kommer, at ret store budgetterede be
løb vedrørende samlinger og bibliotek i dette år er blevet overført til bygge- og
etableringsomkostninger i stedet for at belaste driften. Vi har derfor fundet det
mest nøgternt i år blot at foretage den nødvendige bygningsafskrivning på godt
29.000 kr. og henlægge resten, 157.000 kr., til byggefonden.
Skulle det vise sig, at det går bedre end ventet, får vi brug for pengene til
nutidens og den nærmeste fremtids krav. Allerede nu er køkkenet alt for lille til
de mange, der skal bespises. Det er bydende nødvendigt at foretage en udvi
delse og modernisering af køkkenforholdene, og fra de modtagne, foreløbige
overslag véd vi, at det bliver endog meget dyrt at få et funktionsdygtigt køkken,
som kan tage den nuværende og forventende fremtidige belastning.
Går planerne om HF i forbindelse med kursus i orden, vil desuden et nyt krav
melde sig med styrke: opførelse af et kollegium.
Man forstår derfor, at nok er regnskabet tilfredsstillende, men noget at råbe
hurra for er der ikke!
Hans Bagge.

Høng Samfundet
FOR ANDEN GANG i Høng-Samfundets historie måtte elevmødet aflyses. 1
september 1967, hvor elevmødet skulle foregå, var byggeriet på sit højeste, alt
var nærmest virvar, så det besluttedes at udsætte elevmødet til februar eller
marts 1968.
i
Jubilarsammenkomsten blev også udsat, men kun til d. 25. november. På grund
af udsættelsen, som blev bestemt ret sent, kunne 40-årsjubilarerne ikke samles;
til gengæld kom der mange 25-årsjubilarer, dvs. studenter af årgang 1942. Det
store fremmøde skyldtes ikke mindst årgangsrepræsentanten, ingeniør Sv. Cle
ment Christensens energiske indsats.
Efter en hyggelig frokost i rektorboligen samledes jubilarerne hos lektor Es
man Eriksen i anledning af, at holdet var det første studenterhold, han havde
været med til at dimittere på Høng Studenterkursus. Også her gik snakken liv
ligt. Ikke mindst blev der fortalt om mange sjove oplevelser »den gang«. Efter
aftensmaden på skolen samledes man så til »Eraniaaften«. I sin velkomsttale
dvælede rektor J. H. Monrad bl. a. ved de vanskeligheder, som de politiske for
hold havde medført rent skolemæssigt omkring 1942. Lektor Esman Eriksen talte
om de store forandringer, der var sket i de 25 år, lokalemæssigt, undervisnings
mæssigt og økonomisk (for eleverne såvel som for lærerne). Størst forandring var
der måske sket i elevernes indstilling til tilværelsen i al almindelighed i form af
større frimodighed og selvstændighed; en udvikling, der havde gjort lærerens
arbejde morsommere, men ikke altid lettere.
Efter en fornøjelig Eraniaunderholdning spilledes op til dans. For første gang
nød man tilstedeværelsen af pejsestuen og vandrehallen. I pejsestuen samledes
jubilarerne, og inden længe klang de gamle studentersange, så det blev sent, in
den man skiltes.

Elevmøde m. m. den 30. marts 1968
Først skal man så gruelig meget igennem, og så .... osv.
Sådan tror jeg nok, de fleste af os lærere såvel som elever har det, efter at
byggeriet nu er overstået.
Som omtalt ovenfor- blev elevmøde med generalforsamling i efteråret 1967
udskudt til d. 30. marts 1968. Samtidig holdtes skolefest med skolekomedie og
indvielse, så det var måske ikke så mærkeligt, at det blev den stærkest besøgte
fest på skolen i mange år.
Vi begyndte med aftensmad kl. 17,30; der var dækket bord til 225 personer.
Efter at bordene var ryddede, holdt Høng-Samfundet generalforsamling. Fru
Edith Øther, Kalundborg, var dirigent, myndigt og kvikt. Formanden, chefredak
tør Hans Bagge, Holstebro, fortalte i korte træk om byggeriets historie, der er
beretningen om de mange vanskeligheder, som skulle overvindes, og han frem
hævede herunder rektor Monrads store og ihærdige indsats. Den gave, i form af
et kunstværk, som Høng-Samfundet ville skænke skolen i anledning af om- og
nybygningen, ville først blive overrakt senere, når indsamlingen fra medlem-
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merne var tilendebragt. Han takkede foreløbig for de ca. 2000 kr., som var ind
kommet. Om årsskriftet berettede han, at der påtænkes en ændring af forsiden,
samtidig med at formatet ændres til en for forsendelse og arkivering mere hen
sigtsmæssig form. Medlemstallet oplystes at være 730. Sammenkomster i Køben
havn vil indtil videre blive skrinlagt, da foreningens økonomi ikke kan bære det
store underskud, der plejer at være.
Kassereren, lektor Esman Eriksen forelagde det reviderede regnskab for regn
skabsåret 1966—67 (trykt i sidste års årsskrift). Regnskabet balancerede med
7.448,39 kr. og udviste et underskud på 1,72 kr. til trods for, at der var betalt
1.465,10 kr. i ekstrakontingenter. Kassereren takkede medlemmerne for deres of
fervillighed og så i øvrigt med forventning hen til den kontingentforhøjelse, som
var vedtaget på den forrig'e generalforsamling, men som først bliver effektiv fra
regnskabsåret 1967—68. Læge Jørgen Bruun Jensen, Århus, (årg. 1954) og stud,
mere. Mogens Hansen (1961) var på valg og genvalgtes. Som revisor genvalgtes
lærer Knud Jørgen Jacobsen, Høng, og nyvalgtes retsassessor Kr. Feldborg Frø
lund, Høng. Kassereren rettede herunder en tak til advokat Ragner Dueholm,
Skjern, for mange års velvillig revision. Som årgangsrepræsentanter for 1967
valgtes for matematikerne Karen Marie Gade og for de sproglige Ernst Kri
stiansen.
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Under punkt »eventuelt« bad elevrådsformanden Tina om ordet. Hun tak
kede skolen og ikke mindst rektor Monrad for godt samarbejde og lykønskede
med de bedre arbejdsforhold, og idet hun på kammeraternes vegne overrakte
et pejsesæt til opsætning i pejsestuen, udtrykte hun håbet om, at det gode sam
arbejde ville fortsætte under de store forandringer i skolens liv, som vil foregå
fremover.
Lektor Georg Hansen rettede en tak og en lykønskning til rektor på lærer
kollegiets vegne. Han omtalte de store forandringer, der foregår i gymnasieun
dervisningen i disse år, og fremhævede de ydre rammers betydning for et fortsat
godt arbejdsklima. Til slut »overrakte« han på kollegers vegne et elektrisk ur
til opsætning på skolegården. (Overrækkelsen var symbolsk, på grund af et
»teknisk uheld« var uret ikke ankommet!)
Esman Eriksen besteg nu talerstolen og sagde, at han gerne ville forsøge at
råde bod på det manglende ur ved at indfri et løfte, som lærerkollegiet havde
givet ved rektorparrets 25-års jubilæum i 1964, nemlig at lade plante et træ, der
skulle hedde »Monrads træ«! Træet, en Metasequoia, skulle plantes på en frem
trædende plads ved skolen og til sene tider minde om hr. og fru Monrads store
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indsats på Høng Studenterkursus. Han bad derfor alle tilstedeværende om at gå
med ud i gårdhaven, her ville lærerne så i forening plante træet. Generalfor
samlingen blev derefter erklæret for hævet, og man begav sig ud i gårdhaven.
Lærerne (og -inderne) fik én for én overrakt en spade og viste deres evner til at
»gå til bunds« i en sag. Arbejdet gav anledning til adskillig munterhed og en
del billeder.
Derefter gik man så rundt og beundrede lokaliteterne. Ikke mindst pejsestuen
og vandrehallen var genstand for beundring, bl. a. på grund af den smagfulde
møblering.
Mens rundgangen fandt sted, blev spisesalen møbleret om til teatersal. Ele
verne, eller rettere sagt »dramatikkredsen«, opførte, under ledelse af fru Gunnarsen, Antvorskov, Soyas »Hvem er jeg?«. Opførelsen vidnede om stor indle
velse fra elevernes side og en dygtig instruktion af fru Gunnarsen.
Efter forestillingen drak man kaffe i klasseværelserne, idet alt var stillet frem
på de lange borde, der var anbragt ude i skolegangene; det var dejligt med al
den nye plads! Så var stolene efterhånden fjernet fra spisesalen, og dansen kun
ne begynde.
Festen var historisk på endnu en måde, idet »Erania« havde fået tilladelse til,
at der serveredes øl. Eventuelle skeptikere fik heldigvis ingen grund til ophæ
velser; aftenen forløb helt igennem festligt og fornøjeligt. En god fest!
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Elevmødet den 14. september 1968
På grund af byggeriet blev elevmøde og jubilarsammenkomst (25-årsjubilarer)
i efteråret 1967 skilt ad. Denne adskillelse forløb så tilfredsstillende, at det be
sluttedes at prøve det igen i år, dog sådan, at 10-årsjubilarerne blev indbudt til
elevmødet. På grund af forskellige uheld lykkedes det ikke at få samlet ret man
ge fra 1958; der mødte kun fire.
Elevmødet var først og fremmest præget af, at foreningens mangeårige for
mand, chefredaktør Hans Bagge, Holstebro, trak sig tilbage. Andet sted i års
skriftet er gengivet den tale, han holdt ved indledningen til mødet. Her skal
derfor kun i korte træk omtales, hvad der foregik under generalforsamlingen.
Til dirigent valgtes varemægler Peter Næsvang, Slagelse, repræsentant for
årgang 1944. På grund af den korte tid, der var gået siden sidste generalfor
samling, var formandens beretning ganske kort. Han havde i forsommeren haft
kontakt med medlemmer af Statens kunstfond; først når repræsentanten for fon
den havde været og besigtiget skolen, kunne Høng-Samfundet købe gaven til
skolen.
Han henstillede til den nye bestyrelse at tage foreningens love op til revision,
bl. a. med henblik på at udvide bestyrelsen med en repræsentant for de yngste
årgange, bl. a. foreningens ret store medlemstal gjorde en udvidelse af bestyrel
sen ønskelig.
Kassereren, lektor Esman Eriksen, fremlagde regnskabet, der viste et pænt
overskud, ca. 1.900,- kr., og det selv om en fuldstændig nyordning af foreningens
kartotek havde kostet ca. 1.000,- kr. Forklaringen lå bl. a. i, at til trods for kon
tingentforhøjelsen havde foreningen modtaget 1.085,- kr. i frivillige ekstrabidrag.

Driftsregnskab for 1967/68
Indtægter:
Kontingenter ..................... 9.153,75
Restancer ............................
50,80
Gaver til jubilæumsfonden. .
250,00
Gaver til driften................. 1.085,65
Salg af årsskrifter til skolen
808,00
Renter på giro 65046 ..........
27,64

Balance ................................ 11.375,84

Udgifter:
Årsskrift ............................
Tryksager og kontorartikler
Porto og telefon.................
Kontorarbejde .....................
Kassererløn ........................
Gavebøger .........................
Overførsel t. jubilæumskonto
I alt.........
Overskud ............................
Balance ................................

5.925,70
646,43
1.174,15
1.228,00
100,00
123,90
250,00
9.448,18
1.927,66
11.375,84

STATUS

Passiver:
Konto for livsv. medl........... 2.174,45
Kapitalkonto:
Kontant formue
ult. 66/67 .........
724,14
overskud ......... 1.927,66 2.651,80
4,826,25
4,826,25
sign. Esman Eriksen
Regnskabet godkendt.
Høng, d. 13/9-68.
K. F. Frølund
sign. K. Jacobsen

Aktiver:
Kontant beholdning.............
Giro 65046............................
Sparekassebog, livsv. medl.. .

270,06
2.381,74
2.174,45
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Gaver og tak til den afgående formand for HøngSamfundet
Hjertelig tak for alle gode bidrag. Omordningen af årsskriftet (omtalt ved den
forrige generalforsamling) ville også koste en del penge.
Alle valg var genvalg undtagen for formanden, chefredaktør Hans Bagge, der
på grund af stigende arbejdsbyrder i Radiorådet m. m. m. så sig nødsaget til at
trække sig tilbage. I følge foreningens love skal mindst ét af bestyrelsesmedlem
merne være student fra før 1939. Formanden ville derfor på bestyrelsens vegne
foreslå ekspeditionssekretær, cand, polit. Ivar Munk fra 1924. Da der ikke var
andre forslag, var Ivar Munk valgt.
Som årgangsrepræsentant for 1968 valgtes Tina ]an Hansen og Peter Oles
gård.
Da foreningens næstformand ikke var til stede, blev det Esman Eriksen, der
på Høng-Samfundets vegne rettede en varm tak til Hans Bagge for de mange
års arbejde som foreningens formand.
Han fremhævede Hans Bagges organisatoriske evner, der gjorde, at arbejdet
gik, som det skulle. Hr. Bagges venlighed og slagfærdighed havde gjort, at de
mange års samarbejde havde været en fornøjelse.
Den eneste værdige måde for foreningen og for os at sige tak på er derfor at
udnævne Hans Bagge til æresmedlem i Høng-Samfundet. Forsamlingen gav sin
tilsutning ved stort bifald.
Som en mere kontant tak overraktes derefter gaver til Elans Bagge i form af
to sølvlysestager samt en sølvskål til fru Bagge for afsavn af sin mand. Gaverne
var fællesgave fra Høng-Samfundet og skolen. Også rektor Monrad takkede på
skolens og egne vegne. Man ville også fra den side savne Bagge, men trøstede
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sig med, dels at han fortsætter som medlem af årsskriftets redaktionskomité, dels
at han stadig var formand for den selvejende institution.
Esman Eriksen.

Medlemsliste
for Høng-Samfundet den 1. december 1968
Æresmedlem:
3101. Bagge, Hans, chefredaktør, Holstebro Dagblad, 7500 Holstebro.

Nuværende og forhenværende lærere:
1. Büchner, Äge, adjunkt, Vibevej 1, 4270 Høng.
2. Dahl, Inger Marie, frue, Præstegården, 6780 Skærbæk, Jylland.
3. Damsgård, Anders, lektor, Erik Menvedsvej 20, 8800 Viborg.
4. Drud, Grethe, lektor, frk., Klintevej 17, 8270 Højbjerg.
5. Elkjær, Poul, lektor, Bødkervænget, Sæby, 4270 Høng.
6. Eriksen, Esman, lektor, Lindevej 3, 42'70 Høng.
7. Flemberg, Uffe, landinspektør, Syrenvænget 2, 4270 Høng.
8. Hansen, Lars, lektor, Finderupvej 1, 4270 Høng.
9. Hansen, Georg, skolebestyrer, lektor, Drosselvej 4, 4270 Høng.
10. Jensen, Inger Bohus, lektor, frue, Tovesvej 14, 4270 Høng.
11. Krogsgård, Herman, adjunkt, Høng Studenterkursus, 4270 Høng.
12. Marholt, C. Fr., lektor, Lindeparken 22, 4700 Næstved.
13. Nørreslet, Paul, seminarielektor, Nørrevoldgade 25, 4., 1358 København.
14. Pihl, Ellen, lektor, frk., Vestergade 20, 4270 Høng.
15. Thomsen, Erik Stougård, sem.adj., Svanelundsvej 37, 9800 Hjørring.
16. Olesen, Connie, cand., frue., Kvædevej 13, 2830 Virum.
17.1. Ørsnes, Elisabeth, lektor, Elmevangen 13, 7200 Grindsted.
18.1. Ørsnes, Ove, lektor, Elmevangen 13, 7200 Grindsted.
Elever (* og kursiveret navn: årgangsrepræsentant):
2101. *Jensen, Ingrid Vig, o.bibl., frk., Skoleparken 11, 1., 6700 Esbjerg.
2201. Dahl, Fanny Elise, prokurist, frk., Hostrups Have 1, 4. tv., 1954 Kbh. N.
2202. Dyhr, Marie, frue, Rønne allé 62 A, 8600 Silkeborg.
2203. *Fly, Alfred, sygehuslæge. 5300 Kerteminde.
2204. Larsen, Th., kontorchef, Rygårdsallé 25 A, 2900 Hellerup.
2205. Laursen, Julius, forstander, »Solbakken«, Staurby Skov, 5500 Middelfart.
2207.1. Mortensen, P. Gravgård, læge, 0. Hvidbjerg pr. 7970 Redsted, Mors.
2208 a. Munk, Hans, læge, Vestergade 16, 7620 Lemvig.
2208. Møller, Kristen, Dr. phil., Nitivej 13, 4., 2000 kbhvn. F.
2209. Nielsen, Georg, bogholder, I. E. Ohlsensgade 8, 2. th., 2200 Kbhvn. N.
2210. Nielsen, Thorvald, gårdejer, Hvilehøjgård, Ugelstrup, 4060 Kirke Såby.

2301.
2302.
2303.
2304.
2305.

*Fjailand, Niels Å., lektor, Unnasvej 9, 3000 Helsingør.
Jørgensen, Axel, redaktør, Thyregodsvej 3 st. th., 2'500 Kbhvn., Valby.
Jørgensen, Karl, cand. jur., Buddinge Hovedgade 223, 2., 2880 Bagsværd.
Mortensen Margot, cand. mag., frue, Hegnet 17, 2600 Glostrup.
Nielsen, Valdemar, gårdejer, Jelstrup pr. 9651 Havbro.

2402. Jensen, Knud Dahl, »Skrænten«, 8764 Åle, Jylland.
2405. * Larsen, Kaj, revisionschef, Nyvej 17 B, 1851 Kbhvn. F.
2408. Munk, Ivar, ekspeditionssekretær, Äbrinken 49, 2830 Virum.
2502.
2503.
2506.
2508.
2509.
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*Halager, Erik, sem.lektor, United Nation, P.O. Box 5, Kabul, Afganistan.
Henrichsen. Äge, direktør, 4945 Femø.
Nøhr, Ove Heilmann, læge, Ellegårdsvej 64, 2820 Gentofte.
Petersen, Poul, lagtingsmand, cand. jur., Thorshavn, Færøerne.
Poulsen, Viggo, landpostbud, 4283 Havrebjerg.

2602. Buchwald, M., advokat, Steenwinkelvej 12, 1966 Kbhvn. V.
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Farms, Liverpool, N.Y. 13088, U.S.A.
Martens, Esther Fog, frue, Østerbrogade 79, 2100 Kbhvn. 0.
Rechnagel, Eigil, cand, pharm., Havrevænget 7, 3660 Stenløse.
Sørensen, Lindis, kommunelærerinde, c/o Larsen, Ved Bellahøj 19 B, 11.,
2700 Brønshøj.

* Christensen, Hans, advokat, Sporemagervej 15, 3400 Hillerød.
Mogensen, Magna Dige, tandlæge, Drewsensvej 6, 8600 Silkeborg.
Hansen, Else, korrespondent, Vinkelager 14., 3., 2720 Vanløse.
Jacobsen, Poul, læge, Kløvervænget 26 B, 1., 5000 Odense.
Stahl, Inge, tandlæge, frue, Tranderup, 4230 Skælskør.
Olsen, Jens Færch, pelsdyravler, Havnevejen 35, 9982 Ålbæk.
Pagh Hansen, Else, lektor, inspector, cand, mere., Mullerup, 4200 Sla
gelse.
Rasmussen, Harriet, kontorist, Ny Brogård, 4190 Munke Bjærgby Sj.
Sørensen, Klæng Kallestrup, dyrlæge, Stutmestervej 19, 3400 Hillerød.
Thårup, Gunnar, adjunkt, cand. polyt., Fyrbakken 35, Vestbjerg, 9400
Nørresundby.
Kronsborg-Jensen, Ida Midtgård, lærerinde, frue, Skelvangsvej 10, 8900
Randers.
Jacobsen, Bente Skytte, frue, Kløvervænget 26 B, 1., 5000 Odense.

5301. Ambrosius, Jytte Øster, Rødovre Parkvej 183, 2., 2610 Rødovre.
5304. Frederiksen, Flemming Skov, revisor, Lykkegårdsvej 10, 9250 Gug.
5305. Høgh, Jørgen Jørgensen, civilingeniør, Herluf Trollesgade 7, 5. th., 1052
Kbhvn. K.
5307. Jacobsen, Knud Jørgen, lærer, Flintegårdsvej 6, 4270 Høng.
5308. Jensen, Magda Balle, Lime 8544 Mørke.
5311. Sørensen, Karen Margr., stenograf, frue, Ejegodsvej 65, 4800 Nykøbing F.
5313. Pedersen, Bent Guldborg, lærer, Heglingevej 1, 4180 Sorø.
5314. Lohse, Henny Tang, civilingeniør, frue, Søvænget 7, 3100 Hornbæk.
5315. Piper, Ralph Stephan, frøavlskonsulent, Gravenstensvej, Pedersborg,
4180 Sorø.
5317. Rudbæk, Bent A., kontorchef, cand. jur., Læsøvej 7, 2800 Lyngby.
5318. ^Thomsen, Hans Bruun, cand. polyt., Østervangsvej 21, Gjesing, 6700
Esbjerg.
5319. Wester, Erik J., læge, Christianehøj 190, 2860 Søborg.
5320. Vestergård, Rasmus L., lærer, »Bakken«, Ølst, 8900 Randers.

Christensen, Palle, civilingeniør, Aspen 16, Eppedalen, Svogerslev, 4000
Roskilde.
5404. *Dueholm, Ragnar, advokat, Mejsevej 6, 6900 Skjern.
5404 a. van Deurs, Jan, akademingeniør, Rytterhaven 59, 3520 Farum.
5402.
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5405.
5406.
5407.
5409.
5411.
5412.
5413.
5415.
5417.
5419.
5421.
5422.
5423.
5424.
5427.
5428.
5430.

Eriksen, Knud Klinte, arkitekt, Ndr. Frihavnsgade 14, 5., 2100 Kbhvn. 0.
Hansen, Signe Elise, lærerinde, frue, Grantoftevej 21, 3500 Værløse.
Fjerring, Ove, advokatfuldmægtig, Koldinggade 11, 9900 Frederikshavn.
Hansen, Carsten Dilling, læge, Odinsvej 16, 4270 Høng.
Ingerslev, Carsten Holten, specialtandlæge, Ordruphøjvej 32, 2920 Charlottenlund.
Jensen, Birthe Ahlmann, lærerinde, Klintebjerg Børnehjem, 5450 Otterup.
Jensen, Jørgen Bruun, læge, Jens Baggesensvej 118, 8200 Århus N.
Krog, Hans, arkitekt, Gummerup, 5620 Glamsbjerg.
Madsen, Birgitte, lærerinde, Machame giri School, P.O. Box 3043, Moshi,
Tanzania, Africa.
Møller, Jens Peter, sognepræst, Hvidkildevej 39, 2400 Kbhvn. NV.
Nørgård, Niels Toft, lægevid. konsulent, Sabro Korsvej 156, 8381 Mun
delstrup.
Olsen, Arne, civilingeniør, Valbygårdsvej 87 st. tv., 2500 Valby.
Pedersen, Bent Martin, lærer, Poppelhusene 85, 2600 Glostrup.
Pedersen, Jørgen, adjunkt, Følfodvej 8, 5700 Svendborg.
Sidenius, Keld, landinspektør, Kristinelundsvej 8, 4200 Slagelse.
Sørensen, Bent Storm, arbejdsstudieingeniør, Birkevej 1, 9230 Svend
strup J.
Rasmussen, Juul, eksp.sekr., cand. act., Syrenkæden 13, 2670 Greve Strand.

5501. Andersen, Else Marie, bibliotekar, Byagervej 139, 1., mf., 3460 Birkerød.
5502. Berendes, Detlef Franz, Nørregade 19, 6280 Højer.
5504. Eriksen, Erik, advokat, 7130 Juelsminde.
5505. Fischer-Rasmussen, Anne-Lise, korrespondent, Rosenfeldt, 4760 Vording
borg.
5506. Glahn, Steffen Egede, kaptajn, »Skovhuset«, Hannerup Engvej, 7000 Fre
dericia.
5509. Hansen, Poul Ebbe Rosgård, ekspedient, Klostervej 14, 4700 Næstved.
5510. Bak, Hannah, frue, Vestjysk Gymnasium, 6880 Tarm.
5511. Jacobsen, Gisela, frue, Svejagervej 7, 2900 Hellerup.
5513. Larsen, Arne Reinau, afd.leder, p. t. Canada, adr. Larsen, Slagelsevej 44,
4270 Høng.
5514. Kristensen, Tove Stahl, korrespondent, frue, Slotsalleen 26, 4200 Slagelse.
5515. Bøgelund, Anders, civilingeniør, Lauritsensvej 9, 3400 Hillerød.
5516. *Olsen, Ellinor, sekr., cand. jur., Valbygårdsvej 87 st. tv., 2500 Valby.
5519. Koch, Anna, socialrådgiver, frue, Grønbakken 10, 2720 Vanløse.
5524. Wester, Signe, frue, Christianehøj 190, 2860 Søborg.

5602. Johansen, Kirsten Asbek, lab. ass., frue, c/o Asbek, Bolbro Villavej 28, L,
2960 Rungsted Kyst.
5603. Esser, Grethe, frue, Meguro Grand Manison 501, 557 3-chome, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo.
5604. Kristensen, Niels E., dyrlæge, Slotsalleen 26, 4200 Slagelse.
5606. *Danø, Keld, læge, L. E. Bruunsvej 20, 2920 Charlottenlund.
5609. Joensen, Johannes, lærer, Hørby skole, Hørby, 9500 Hobro.
5611. Schindel, Jørgen, sognepræst, Fruering Præstegård, 8660 Skanderborg.
5612. Jungersen, Ole, cand. pharm., Stendyssevej 21, 3540 Lynge.
5613. Laursen, Brandt, cand. polyt., Jaungyde, 8680 Ry.
5614. Monrad, Hans Henrik, adjunkt, Baldersvej 6, 7500 Holstebro.
5615. Elken, Toke Frederik, lærer, Skrejrupvej, 8410 Rønde.
5618. Nielsen, Kirsten, tandlæge, frue, Skyttevej 15, 6510 Gram.
5619. Nielsen, Leo, dyrlæge, Skyttevej 15, 6510 Gram.
5620. Ahm, Agner, journalist, »Solbakken«, Visse, 9250 Gug.
5621. Pedersen, Jens Anker, advokat, 9640 Farsø.
5624. Knudsen, Jytte Rom, lærerinde, frue, c/o Rom, Teglgårdsvej 14, 7620
Lemvig.
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5626. Smed, Niels P., civilingeniør, Niels Finsensallé 5, 2860 Søborg.
5627. Ebbesen, Margrethe, lærerinde, Vester Vængesallé 15, Hasseris, 9000
Ålborg.
5629. Rosgård Hansen, Inge, frue, Klostervej 14, 4700 Næstved.
5701. Sivertsen, Thora, lærerinde, box 35 Godthåb, Grønland.
5707. Engvild, Kjeld, East Holmes Hall, room 618, M.S.U., East Lansing,
Michigan, U.S.A.
5710. Ellehauge, Hans Chr., civilingeniør, Østerbrogade 91, 3. th., 2100 Kbh. 0.
5714. Lundbeck Rasmussen, Kirsten, lægesekr., frue, H. J. Rinksvej 12, 9000
Ålborg.
5717. Jensen, Poul Erik, lærer, Fuglebakken 16, 7324 Thyregod.
5720. Madsen, Frederik, lærer, Ventemøllevej 12, 4293 Dianalund.
5729. Reicke, Daisy, chefsekretär, frue, Långholmsgatan 17, Stockholm, Sverige.
5730. Smith-Ulnitz, Benjamin, plejer, Engvej, Godthåb V, 9230 Svendstrup J.
5732. Sivertsen, Kaj Holger, studietekniker, Radiohuset, Godthåb, Grønland.
5735. Frederiksen, Lillemor Alsing, frue, c/o Danish Trade Office, Kobe Port,
P.O. Box 919, Kobe, Japan.
5736. “Sørensen, Gunnar Høi, dyrlæge, Annekærvej 25, Skæring, 8250 Egå.
5737. Jensen, Hanne, hush.læ.i., frue, Nivåvænge 10, 1., 2990 Nivå.
5801.
5802.
5805.
5807.
5812.
5813.
5815.
5818.
5819.
5821.
5823.

5825.

Andersen, Inge Marie, sekr., cand. jur.
Müller-Jensen, Lis, f. Asmussen, lærerinde, frue, Vredsted.
Andersson, Åse Eg, kommuneass., frue, Spættevang 4, 3450 Allerød.
Eriksen, Bent Klinte, sekr., cand. jur., Tværbommen 39, 2820 Gentofte.
‘‘Bagger, Martin, lærer, Kanalens Kvarter 76, 1. tv., 2620 Albertslund.
Jensen, Søren Martin, stud, psych., Jagtvej 63, 4., 2200 Kbhvn. N.
Larsen, Holger Møller, stud. med. vetr., Vanløseallé 19 st. th., 2000 Kø
benhavn F.
Kongsmark, Solveig, lærerinde, frue, Langtved, 5540 Ullerslev.
Miller, Jens Erik, revisor, Drosselvej 19, 2000 Kbhvn. F.
Nielsen, Jens Peter, cand. pharm., Kastanieallé 27, 6270 Tønder.
*Tang Christensen, Lene, lærerinde, frue, Dannelunde skole, Gloslunde,
4983 Dannemarre.
Smith, Else, lærerinde, Blykobbevej 42 st., 2770 Kastrup.

5907. Bloch, Inger, frue, Ebdrup skole, 8560 Kolind.
5913. Hansen, Kirsten Falster, stud, med., c/o tømrermester H. Falster Hansen,
Sæby, 4270 Høng.
5916. Jacobsen, Ole Bjørn, lærer, Hillerødsholms allé 133, 3., 3400 Hillerød.
5917. Jensen, Jens P., stud, mag., c/o pensionist Henning Jensen, Skælskørvej
67, 4200 Slagelse.
5919. Karberg, Karl Erik, akad. ing., Digevænget 10, 2730 Herlev.
5920. Kræmmer, Åge Bonde, cand. scient., Ryesgade 27 B, 2., 2200 Kbhvn. N.
5922. Laursen, Kjeld, programmør, Vesterbrogade 8, 9400 Nørresundby.
5923. Madsen, Knud, stud, polit., kommunekontoret, 9600 Års.
5924. Kreutzmann, Helle Birgitte, journalist, frue, Røjlevangen 116, 2630 Tå
strup.
5926. Valentin, Inge, børnebibl., Nørregade 39-41 D, 5000 Odense.
5927. Melgård, Peter Rønne, lærer, Boholtevej 57, 4600 Køge.
5928. Mønsted, Kaj, eksportslagter, Østergade, 7850 Stoholm, Jylland.
5929. “Navntoft, Erling, cand. polyt., Tagensvej 126, v. 112, 2200 Kbhvn. N.
5931. Sørensen, Jens Galsgård, stud, med., Nr. Hyllinge, 4070 Kirke Hyllinge.
5932. Sørensen, Jørgen Bo, dyrlæge, Rævebæk, 4440 Mørkøv.
6000. Beckvard, Lars, advokatfuldmægtig, cand. jur., Carlsbergvej 2, 3660
Stenløse.
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6003. Frandsen, Leif, Undløse, 4340 Tølløse.
6007. * Hansen, Jens Erik »Samsøe«, stud, polit., Bjerrelund 25, 2660 Brøndby
Strand.
6008. Pærregård, Hanne Søbjerg, stud, med., frue, Bjelkesallé 7, 1. th., 2200
Kbhvn. N.
6010. Hoff-Nielsen, Karin, sygeplejerske, Danasvej 5, 4293 Dianalund.
6011. Højland, Anne-Lise, bygningsingeniør, Tvingsager 18, 2650 Hvidovre.
6012. Vibjerg, Carl C., amanuensis, cand, scient., Katholmvej 26, Fuglsang,
8500 Grenå.
6013. Jensen, Kristen, stud, med., Annasvej 18, 2900 Hellerup.
6016. Larsen, Finn Reinau, stud, med., Augustenborggade 23 F, 8000 Århus C.
6017. Legarth, Jahn, tandlæge, Torvet 3, 3000 Helsingør.
6019. Monrad, Niels Erik, stud, polit., Åge V. Collegiet, vær. 421, Rebæk Sø
park 5, 2650 Hvidovre.
6022. Nielsen, Bent Bøje, teknikumstud., Sportsvej 5, 2., 2600 Glostrup.
6025. Christiansen, Kirsten Dahl, bibl.ass., frue, Middelfartsgade 18, 3., 2100
Kbhvn. 0.
6026. Nielsen, Åse, sekr., cand. jur., »Blyskovgård«, 4100 Ringsted.
6029. Pjetttursson, Jørgen, stud, mag., 3961 Umanak, Grønland.
6031. Sørensen, Henning, lærer, Midtsjællands Ungdomsskole, Ny Tolstrup, pr.
4174 Jystrup.
6033. Thomsen, Kirsten Møller, socialrådgiver, Baltorpvej 96, 2. th., 2750
Ballerup.
6040. Petersen, Else, journalist, frue, Nygårdsvej 11, 3520 Farum.
6102. Andersen, Svend, »Granhuset«, St. Grandløse, 4390 Vipperød.
6104. Bjerre, Frans Erik, stud, oecon., Kærvej 15, 8230 Åbyhøj.
6105. Mörling, Anne Dorthe, frue, adr. Kapten Lars Mörling, I 4, Linköping,
Sverige.
6107. Øster, Hans Jørgen, stud, oecon., Marselisboulevard 28, 10-6, 8000 År
hus C.
6108. Christensen, Poul, cand. polyt., Heibergsvej 10, 9000 Ålborg.
6110. Centry, Sherry, mrs., 27338, South Warrier Drive Palof, Verdes Peninsula,
California 90274, U.S.A.
6112. Hansen, Bent Peder Skovgård, stud, oecon., Ryhaven 79, 8210 Århus V.
6113. ^Hansen, Mogens, stud, mere., Skovgårdsgade 24, 2., 2100 København 0.
6115. Henriksen, Mogens, stud, polyt., Paul Bergsøes kollegium, vær. 603, 2850
Nærum.
6121. Petersen, Annelise, laborant, frue, Faurbogård, 4460 Snertinge.
6122. Larsen, Jørgen Lund, politibetjent, 4732 Snesere.
6124. Lund, Jørgen, stud, mag., Solskrænten 10, 8220 Brabrand.
6125. Madsen, Bent Nordahl, stud, scient., Th. Nielsensgade 6, 8000 Århus C.
6126. Mikkelsen, Uffe Shear, stud. med. vetr., Schæffergården, Smørumnedre,
2760 Måløv.
6127. Moe, Axel P., lærer, 5970 Ærøskøbing, Ærø.
6128. Mortensen, Ulf Buchwald, premierløjtnant, Baltorpsvej 193, 8. th., 2750
Ballerup.
6133. Nielsen, Hans Høy, stud, mag., Danmarksvej 53 B, 2800 Lyngby.
6135. Lund, Berit Lehman, socialrådgiver, frue, Solskrænten 10, 8220 Brabrand.
6136. Pedersen, Birger, stud, polyt., Stadionvej 117, 1. th., 2600 Glostrup.
6139. ^Petersen, Kjeld, journalist, lokalred. af Fyns Tidende, 5750 Ringe.
6145. Sørensen, Søren Sejlund, lærer, Fælledvej 12 B, 9550 Mariager.
6147. Øther, Edith, frue, Kordilgade 36, 4400 Kalundborg.
6201. Blomhøj, Niels, assistent, c/o Petersen, Ved Bellahøj 11, 3., 2700 Brh.
6202. Bohse, Henning, stud, scient., Rønnedevej 35, 4640 Fakse.
6203. Burild, Steen, lærer, 4490 Jerslev Sj.
6208. Hansen, Lars, stud, scient., Sallingvej 73, 3. th., 2720 Vanløse.
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6211.
6212.
6213.
6214.
6215.

6218.
6219.
6220.
6221.
6222.
6223.
6225.
6226.
6227.
6229.
6231.
6232.
6237.
6238.

^Heilmann, Steffen, stud, med., H. A. Clausensvej 20, 2820 Gentofte.
Hindhede, Kirsten, stud, soc., Samsøgade 81, 8000 Århus C.
Hågensen, Ole, 0. Fasanvej, 8410 Rønde.
Jacobsen, Thorkild Langgård, stud, polyt., H. C. Ørstedsvej 20, 2. th.,
1879 Kbhvn. V.
Jensen, Eiler Bruun, stud, polyt., P. O. Pedersen-collegiet, Haraldslundsvej 38, vær. 258, 2800 Lyngby.
Jensen, Lis Guldborg, 3 sprgl. korrespondent, værelse 22, 2. sal tv., »Sol
bakken«, Rektorparken 12, 2450 Kbhvn. SV.
Jespersen, Jens Erik, Ny Munkegade 62, 8000 Århus C.
Hansen, Anette, frue, Sallingvej 73, 2720 Vanløse.
Petersen, Jette, journalist, frue, lokalred. af Fyns Tidende, 5750 Ringe.
Larsen, Elisabeth, lærerstud., frue, Egerisvej 39, 7800 Skive.
Larsen, Jørn, bibliotekar, Egerisvej 39, 7800 Skive.
Beckvard, Bodil, stud, soc., frue, Carlsbergvej 2, 3660 Stenløse.
Henningsen, Ulla, frue, Askov Højskole, 6600 Vejen.
Kenyon, Hanne, Mrs., 25 Wilson avenue, Brighton, Sussex, England.
Nielsen, Villy, lærer, Heden, 5651 Allested.
Rasmussen, Lis Lykke, Lille Stokkebjerg pr. 4450 Jyderup.
Rasmussen, Troels, Langedamsvej 9, 5500 Middelfart.
Sørensen, Vilh. Midtgård, stud, polyt., 5761 Ollerup.
Olsen, Birgit Thoudal, lærerinde, frue, Lyngtoften 8, 7430 Ikast.

6301. Andersen, Finn Grønlund, Søndergade 30, 6960 Hvide Sande.
6303. Bøtker-Christensen, Hans Chr., stud, mere., 808712, kaserne 6224, komp. 6,
Søværnets eksercerskole, Avderød, 3300 Frederiksværk.
6304. Christensen, Gorm, Vester Egesborg, 4741 Lov.
6309. * Friis, Mogens, civiløkonom, sekr., Østbanegade 5, 4., 2100 Kbhvn. 0.
6310. Friis, Poul, lærerstuderende, Soderup, 4340 Tølløse.
6312. Groesmeyer, Ole T., stud, mag., Glentemosen 6, 2. tv., 2600 Glostrup.
6314. Hansen, Søren Chr., lærerstuderende, Præstebakken 2, 4., 6700 Esbjerg.
6316. Henriksen, Frede, lærer, Nørreby, 5486 Grindløse.
6318. Jacobsen, Sv. Chr., afdelingschef, Aksel Møllers Have 9, 5., 2000 Kbh. F.
6320. Jensen, Jette, stud, med., Svendstrup, 4400 Kalundborg.
6322. Jensen, Niels Eriik Darling, stud, jur., Diget 86, 1. m.f.v., 2600 Glostrup.
6323. Jensen, Sv. Møller, Slåensvej 15, 3700 Rønne.
6325. Jørgensen, Svenning, stud, scient, pol., Slagelsevej 5, 4270 Høng.
6326. Knudsen, Bjarne, stud, jur., Skanderborgvej 88, 2. tv., 8000 Århus C.
6327. Kristensen, Jørgen Bendix, stud, arc., Strandvej 1 B, 7620 Lemvig.
6328. Kyed, Jens, Rands, 7070 Pjedsted.
6329. Lundby, Niels, lærerstuderende, c/o Høgsberg, Bybjergvej 11, st., 2970
Hørsholm.
6330. Madsen, Peder Frøjk, revisor, Stampesvej 22, 1., 8260 Viby J.
6333. Nielsen, Birgit Sundby, lærerinde, Allindemagle Savværk, 4100 Ringsted.
6334. Nielsen, Jens Chr., Baunehøjgård, Herlev, 4270 Høng.
6336. Nielsen, Leif, lærer, Højskolen, 4340 Tølløse.
6339. Olsen, Holger, oversergent, St. Blichersvej 3, 4700 Næstved.
6340. Rasmussen, Hans Jørgen, c/o Sander Rasmussen, 4634 Ørslev.
6343. Jensen, Inge Birthe, lærerinde, frue, Byvej 1, 3600 Frederikssund.

6402. Andersen, Thor Steen, stud, med., Asgårdsvej 4, 2. th., 1811 Kbhvn. V.
6403. Bahnsen, Karin, Engdraget 19, 2500 Valby.
6404. Boulsgård, Solveig, stud, mag., c/o fru D. Boulsgård, Gevnø, 4660 Store
Heddinge.
6405. Buhrgård, Chresten, stud, ing., adr. gdr. E. Buhrgård, 5762 Vester-Skærninge.
6406. Christensen, Niels Peter, revisorelev, Grundtvigsvej 4, 1864 Kbhvn. V.
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6407.
6410.
6412.
6413.

6414.
6415.
6416.
6417.
6418.
6419.

6422.
6423.
6424.
6425.
6426.
6427.

6428.
6429.
6431.
6432.

6433.
6434.
6436.

6437.
6438.
6439.
6440.

6441.
6442.
6443.
6445.
6446.
6447.
6449.
6450.
6451.

Christensen, Preben H. Dalsgård, stud, ing., Hedeparken 87, I., 2750
Ballerup.
Gaunå, Finn, Pølsekrogen 3, 4300 Holbæk.
Hansen, Hans Høyer, stud, med., adr. læge J. V. Høyer Hansen, Dronningensgade 29, 4800 Nykøbing F.
Hansen, Kirsten Elisabeth, adr. portør M. Hansen, Strandløkken, 5900
Rudkøbing.
Hansen, Lene Rosgård, red.sekr., Hammelvej 29, 2700 Brønshøj.
Harrsen, Niels Erik, revisor, adr. gdr. C. E. Harrsen, Skellerød, 4100
Ringsted.
Hermann, Poul Erik, stud, scient, pol., Tåsingegade 20, 3. th., 8200 År
hus N.
Holst, Maja Kristine, lærerinde, Nordbovej 4 U, 9800 Hjørring.
Isaksen, A. P. Karl Kristian, stud, med., »Regensen«, St. Kannikestræde
2, 1169 Kbhvn. K.
Poulsen, Birgit E. Hougård, stud, jur., frue, Kastanievej 4, 2800 Kgs.
Lyngby.
* Jespersen, Åge Skovsted, stud, med., Skolegade 6, 2., 8900 Randers.
Johansen, Mogens Lystrup, stud, mag., adr. lærer J. Johansen, Drossel
vej 13, 4270 Høng.
Knudsen, Betty Spanggård, lærerinde, M. Vogeliusvej 37, 9900 Frederiks
havn.
Knudsen, Christa, lærerstud., Goldschmidtsvej 20, 4760 Vordingborg.
Kristiansen, Tage Thusgård, stud, med., Jørgen Brøndlundsvej 2, 8200
Århus N.
Larsen, Anne Elisabeth Dam, lab.ass., adr. lærer S. D. Larsen, Kloster
heden, 7660 Bækmarksbro.
Larsen, Christian, Vestergade 3, 9800 Hjørring.
Larsen, Flemming Tangkjær, stud, med., Thorshavnsgade 1 B, 8200 År
hus N.
Larsen, Inge M. Wentzel, lærerstud., c/o købmd. Frede Jensen, Svinø
Vest, 4750 Lundby.
Ludvigsen, Kurt Boye, stud, scient., »Bækkegård«, Hallenslev, 4281 Gør
lev S.
Madsen, Elvin Søndergård, Rebæk Søpark 5, vær. 624, 2650 Hvidovre.
Madsen, Karsten, revisor, pension Forum, Jul. Thomsensgade 14, 1., 1974
Kbhvn. V.
Monrad, Karen Elisabeth, stud, soc., Rebæk Søpark 5, vær. 410, 2650
Hvidovre.
Møller, Steen, stud, polit., Hovmålvej 86, 4., 2300 Kbhvn. S.
Nielsen, Jonna, Ravnsnæsvej 103, 3460 Birkerød.
Nielsen, Rita, korrespondent, Vodroffsvej 43, 2., 1900 Kbhvn. V.
Olsen, Bjarne Norbert, adr. maskinarb. V. Olsen, »Skovly«, Isbæk Strand
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Pedersen, Mogens Lau, stud, med., Prins Jørgensgade 4 A, 3., 2200 Kø
benhavn N.
Pedersen, Niels Erik Lynggård, stud, med., Skolevej 31, 8464 Galten.
^Petersen, Søren Ryge, adr. lærer G. R. Petersen, Ägtrup, Niebøl, Syd
slesvig.
Sørensen, Erik Dræby, stud, med., Nordlysvej 13, 8200 Århus N.
Sørensen, Preben Toftemark, stud. med. vetr., Bianco Lunosallé 10, 5.,
1868 Kbhvn. V.
Thyme, Peter Leif, stud, polyt., Kordilgade 35, 4400 Kalundborg.
Vogt-Møller, Hans Chr., stud, jur., Næsborgvej 46, 2630 Hvidovre.
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Hansen, Ole, stud, jur., Vendersgade 25, 1363 København K.
Henriksen, Anne Marie, lærerstud., O. A. B. Kollegiet, Langelinie 45,
5000 Odense.
Hesselbjerg, Ulla Agnethe, stud, med., Sønderborggade 13, vær. 7, 8000
Århus C.
Holgersen, Lisbeth Dehn, stud. mag. art., Havebo 9, 2500 Kbhvn. Valby.
Jacobsen, Niels Holger, sergent, adr. gdr. A. Jakobsen, »Østergård«, 6051
Almind.
* Jacobsen, Ole Brunsbjerg, stud, scient, pol., Fuglsangsallé 25, 8210 År
hus V.
Jensen, Henning, c/o Jørgensen, Fælledvej 4, 2. th., 2200 Kbhvn. N.
Jensen, Vilmer Johs., stud, polyt., Rosenvængets sideallé 5, 2., 2100 Kø
benhavn 0.
Jespersen, Svend, stud, mag., c/o Nielsen, Ambrosius Stubsvej 9, 1., 8210
Århus V.
Jørgensen, Kaj Anker, stud, med., Otto Sverdrupsvej 13, 8000 Århus C.

83

6631. Jørgensen, Vallis Merete, stud, scient., adr. gdr. Fr. Jørgensen, Halager
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Nielsen, Kirsten, adr. købmd. E. Nielsen, Snarebakken, 4291 Ruds Vedby.
*Nielsen, Peter Olesgård Gråkjær, stud, med., Ryslingevej 30, Holme,
8270 Højbjerg.
Jensen, Sanne Bank, frue, Skoleholdtvej 20, st., 6510 Gram.
Olsen, Niels Immanuel, H. A.-stud., Silkeborgvej 331, 8230 Åbyhøj.
Paulin, Niels Peter Skausen, stud, ing., adr. bankkass. C. S. S. Paulin,
Albertslundvej 97, 2620 Albertslund.
Pedersen, Bjarne, adr. sygeplejerske K. Pedersen, Skovbakkevej 15, 9000
Ålborg (p. t. England).
Pedersen, Svend Finding, stud, jur., Tirstrupvej 6, kldr., 8240 Risskov.
Pedersen, Uffe Dam, Østergade 2, 9760 Vrå.
Petersen, Hanne Kirkebjerg Brandt, adr. uddeler K. B. Petersen, Borre
Brugsforening, 4791 Borre, Møn.
Petersen, Johan Åge, stud, theol., adr. fabrikant H. Petersen, Selsmosevej
18, 2630 Tåstrup.
Roesgård, Anders, H. A. stud., Wilstersgade 36, 3., 8000 Århus C.
Rørbæk, Kurt, stud, polit., GI. Kongevej 112, 1850 Kbhvn. V.
Schmidt, Axel Olesen, adr. farvehdl. D. Schmidt, Marielystvej 6, 6100
Haderslev.
Skåle, Jogvan Asbjørn, adr. bogholder S. Skåle, Tvärgöta 4, Thorshavn,
Færøerne.
Stauner, Grethe, adr. gdr. T. C. Stauner, Ammendrup, 4734 Allerslev.
Stenbæk, Bertel, adr. gdr. M. Stenbæk, Skellingsted, 4440 Mørkøv.
Stephansen, Børge, stud, psych., adr. banearb. Chr. Stephansen, Sneppe
vej 14, 8600 Silkeborg.
Sø, Helge, stud, mere., Nørrekær 74, J. 10, Brøndbyøster, 2610 Rødovre.
Sørensen, Knud Erik, stud, polyt., Engelsborgvej 27, 2800 Lyngby.
Vang, Jögvan Martin Frölvur, adr. fiskeskipper J. A. Vang, Glyvrar,
Færøerne.
Ålbæk, Kurt Frede, stud, oecon., »Vestergård«, 8230 Åbyhøj.
.. Kristensen, Torben Steen, adr. tobakshdl. E. K. K., Køgevej 82, 2630 Tå
strup.
I betyder livsvarigt medlem.
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Meddelelser
Oplag 1025 eksemplarer.
Redaktionen: rektor J. H. Monrad, ekspeditionssekretær, cand, polit. Ivar Munk
og redaktør Hans Bagge.
Skolekomedie og bal: Sandsynligvis lørdag d. 1. marts. Nærmere meddelelse vil
blive udsendt til medlemmerne.
Elevmøde med generalforsamling på skolen lørdag den 13. september 1969.
Kontingent for de 8 yngste årgange mindst 10 kr. årlig, for andre mindst 15 kr.
årlig. Giro 650 46, kassereren, Lindevej 3, Høng.
NB! Kontingenter, der ikke er indkommet senest 1. november 1969, opkræves pr.
post.
Formand: Fuldmægtig, cand, polit. Johs. Lund Petersen, Strandvejen 28B, 2100
København 0. Teil'. (01) 29 15 78 - 13—17: Mi 91 00.
Kasserer og sekretær: Lektor Esman Eriksen, Lindevej 3, 4700 Høng.
Telf. (03) 55 21 56.
Rektor J. H. Monrad, Høng Studenterkursus, 4700 Høng.
Telf. (03) 55 20 47 - 12—16 (03) 55 26 36.
Læge Jørgen Bruun Jensen, Jens Baggesensvej 11S, 8200 Århus N.
Stud. mere. Mogens Hansen, Skovgårdsgade 24, København 0.
Erania’s formand, p.t. stud. art. Bent Hyldegård Pedersen. Telf. (03) 55 23 10.
Ekspeditionssekretær, cand, polit. Ivar Munk, Åbrinken 49, 2830 Virum.
Telf. (01) 55 14 73 - 11 — 16: (01) 46 14 33.
Anbefal foreningen til klasse- og skolekammerater, der endnu ikke er medlem
mer. Husk at melde adresseforandring til kassereren eller skolen!
Vær venlig ved alle skriftlige henvendelser at meddele årgang!

