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Skoleåret 1952-53

I praksis går skoleåret fra midt i august til omkring sommersol
hverv; rent teoretisk begynder det imidlertid den 1. august og varer 
til 31. juli. Når jeg nu skal give en oversigt over det just forgangne 
skoleårs historie, vil det da være rimeligt at begynde med at nævne 
100 års festen for den danske friskole, der fejredes i Ryslinge den 
2.-3. august 1952. - Lad mig sige, at det er naturligt at holde sig 
til dette årstal, når jubilæet skal fejres, selv om de grundtvigske 
skoletanker første gang blev ført ud i livet i 1841, da dronning 
Caroline Amalie oprettede sin asylskole herinde i København. Hun 
var stærkt optaget af Grundtvig, var bl. a. fast kirkegænger hos 
ham i Vartov, og det lykkedes hende trods stærk modstand fra 
skolemyndighedernes side at få ham gjort til direktør ved sin skole, 
der blev det første åndehul i det ellers så stive danske skolevæsen. 
Det var til denne skoles indvielse, Grundtvig skrev sangen »Der 
skinner en sol i lys og løn -«, der lige siden med rette har båret 
navn af »friskolesangen« fremfor alle andre.

Begyndelsen blev således gjort i København, men den første



egentlige friskole, som der stod en virkelig forældrekreds bagved, 
blev oprettet i Dalby på Fyn i foråret 1852. Et halvt år tidligere 
havde Kristen Kold, denne mærkelige thybo, der uden tvivl er den 
betydeligste skolemand, Danmark har fostret, fået en lille højskole 
i gang i Ryslinge i et lavt stråtækt bondehus. Flere af hans elever 
var fra Dalby på Hindsholm, og Kristen Kold, der var ungkarl, 
blev indbudt til at fejre julen med dem hjemme. Heroppe mødtes 
han med en kreds af mennesker, opvakte bønder, for hvem det var 
en hjertesag, om deres børn kunne få en anden og mere levende 
undervisning end den, der da blev budt på i almueskolen, hvor dødt 
remseri, oven i købet om de helligste ting — tidt og ofte i forbin
delse med prygleri - sad i højsædet. Man vidste blot ikke hvordan, 
men det gjorde Kristen Kold. Han vidste, hvordan man skulle 
undervise børn, så de ikke blot lærte noget, men tillige oplevede 
noget, der gjorde skoledagen til en fest og fik det til at gro i dem; 
han forstod som ingen anden den kunst at tale sandt om småt og 
stort og jævnt om alt det høje, han kunne skabe solskin i skolestuen, 
så barnesjælene kvidrede derved. Han lå med andre ord helt på linje 
med Grundtvig, men han var kommet dertil ad sin egen selvstæn
dige vej. Der er vel ingen tvivl om, at Kristen Kold skyldte Grundt
vig meget — den gamle var en langt mere omfattende ånd — men 
i hvad der havde med skolen at gøre, var Kold hans ligemand. 
Uhyre forskellige var de af natur og væsen og evner, men de sup
plerede hinanden. Elvor Grundtvig var de store syners mand, der 
var Kold den praktiske pædagog med et uforligneligt greb på at 
tage såvel børn som unge, oplive og oplyse dem, skabe vækstvilkår 
for gudsbilledet i dem, så de derigennem dygtiggjordes til at leve 
et jævnt og muntert, virksomt liv på jord, men et liv, der tillige var 
velbekendt med de dybe længsler, der kun fyldestgøres af glans 
fra evigheden.

Resultatet af Kristen Koids møde og samtaler med forældrene i 
Dalby blev da, at de oprettede en friskole med ham som leder. 
Nogen tid holdt han højskole i Ryslinge om vinteren og friskole i 
Dalby om sommeren, men det varede ikke længe, før han også flyt
tede højskolen til Dalby, så de to skoler kom under samme tag. 
Samtidig voksede friskolen sig større og større, og bevægelsen 
bredte sig, først ud over Fyn, siden til Sjælland og Jylland. Så 
længe Kristen Kold levede, var han sjælen i det hele. Det var i 
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reglen ham, man henvendte sig til, når man ville have en friskole 
i gang, og han havde en ejendommelig evne til at sætte den rette 
mand ind som lærer, der netop passede til den kreds, der var tale 
om. Tiest var det elever fra sin højskole, han sendte ud, og de 
gjorde ualmindelig god fyldest.

Således blev Kristen Kold den danske friskoles fader. Det var 
det, vi mindedes i Ryslinge i fjor. Det skete gennem taler, sange, 
foredrag etc. Men det, jeg sidst vil glemme, var det ejendommelige 
skuespil, der om aftenen opførtes i højskolens have, en række bille
der, der dels skildrede friskolen af i dag med alle dens problemer, 
dels lod os se Kr. Koids levnedsløb fra han var barn gennem en 
række optrin fra hans ungdom, til han mødtes med folkene i Dalby, 
og friskolen tog form. Og begge dele, historien og nutiden, forbandt 
sig stedse med hinanden på en fin og tit overraskende måde. Det 
var den nu i foråret afdøde frimenighedspræst i Ryslinge, Tage 
Rydal, der havde skrevet stykket og sat det i scene. Han spillede 
selv Kristen Kold. Skuespillerne bestod i øvrigt af lærere - og 
børn - fra omegnens friskoler, og det gjorde sig. Jeg kunne have 
undt Dem alle at se det. Stykket står trykt i Dansk friskolefor
enings årsberetning, som kom ved juletid, men jeg tror nok, man 
skal se det, for at det kan komme til sin ret.

- Lad da dette blad af den samlede friskoles historie stå som 
indledning til det blad af vor egen skoles historie, jeg nu skal have 
fat på. Den 15. august begyndte vi igen. Det var morsomt at hilse 
på hinanden efter så forholdsvis lang tids forløb og samtidig kon
statere, hvor utroligt hurtigt nogle er i stand til at vokse og for
andre sig i løbet af knap et par måneder. En del forældre var også 
mødt frem og var med til morgensangen den dag, sådan som det 
også har været tilfældet tidligere år. Det er en udmærket skik, sy
nes jeg, og jeg glæder mig altid over den, samtidig med at jeg er 
lidt ked af, at der netop den dag uundgåeligt er en smule forvir
ring i rækkerne, indtil børnene - og navnlig de små, der er med 
for første gang - har fundet ind på deres nye pladser. Jeg vilde gerne 
have, om man havde en lignende fornemmelse, når man kommer 
ind til morgensang, som den man uvilkårligt har, når man kom
mer ind i en kirke. Til daglig råder i almindelighed også en na
turlig stilhed, men den første dag kan det som nævnt knibe lidt. - 
I øvrigt blev der skrevet skema etc. Hver klasse følte sig vel lidt 
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højere på strå, nu man var rykket en tak op i rækkerne siden sidst; 
navnlig præliminaristerne solede sig - intetanende - i glansen af 
deres nye værdighed. Ved middagstid dukkede den nye 1. klasse 
op, ledsaget af deres forældre, selv mere eller mindre betuttede 
ved det nye, de nu skulle begynde på. De fik sig en kage, et glas 
sodavand og en historie, og så var de vist nogenlunde beroligede i 
første omgang.

Således forløb da den første dag efter ferien. Allerede den næste 
dag drog min kone og jeg med 6. og 7. klasse til Helsingør, hvor vi 
holdt lejrskole de følgende 5 dage. Vi botaniserede lidt efter tid 
og lejlighed, men ellers var det navnlig det historiske stof, vi sam
lede os om. Vi studerede Gurre og Karmeliterklosteret, men først 
og sidst jo da Kronborg, og hvad dermed har at gøre. En eftermid
dag var vi i Helsingborg. Vi boede på vandrehjemmet Visborg. 
Indkvarteringsforholdene var lidt brogede, men en dejlig udsigt 
havde vi og vandet lige nede foran. - Så snart vi var kommet hjem, 
kom raden til 5. klasse, der med Anne Marie og Otto Mikkelsen i 
spidsen startede på den 2-dages tur til Ringsted og Sorø, der efter
hånden er tradition for. Først derefter kunne vi begynde at over
holde timeplanen.

Den 25. august havde vi vort første forældremøde, hvor jeg talte 
om opdragelse til det at være menneske som skolens egentlige mål 
og netop herunder kom ind på Kristen Kold og hvad der skete for 
100 år siden. - Næste forældremøde fandt sted den 31. oktober. 
Her talte seminarielærer Haastrup Petersen ud fra sin erfaring 
med seminarieeleverne om de misforståelser, der nu til dags be
standig gør sig gældende overfor ordet tro. Han rørte utvivlsomt 
her ved noget skæbnesvangert ved vor tid, noget, der i høj grad 
vedrører skolen, men dog i endnu højere grad hjemmene, om der 
skal rådes bod derpå.

Ved siden af de sædvanlige forældremøder havde vi i vinterens 
løb en række højskoleaftencr, eller hvad vi skal kalde dem, for de 
forældre, der havde lyst til at være med. Oprindelsen til dem var 
et foredrag, jeg holdt for et par år siden ved et forældremøde, hvor 
jeg talte om Tor og Herakles for at vise, hvad der egentlig ligger 
bagved, når vi fortæller sagn og myter for børnene. Der var nogle, 
der havde lyst til at høre mere, og som derfor opfordrede mig til at 
starte en møderække over symbolikken i vore gamle myter. Jeg var 
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selv ikke helt sikker på, det ville slå an, men min mistro blev gan
ske gjort til skamme; der tegnede sig lige ved 40 deltagere til de 
5 aftener, der var tale om vinteren igennem, da indbydelsen først 
blev lagt frem, og der blev gennemgående holdt godt ved. Vi be
gyndte med Tors kamp mod jætten Hrungner; siden fulgte Tors 
rejse til Udgårdsloke, myten om hvordan han mistede sin hammer 
og fik den igen, bygningen af ringmuren om Asgård og livet i Val- 
hal contra skyggetilværelsen i Helhjem. En aften, da jeg fik for
fald, trådte Pip til og fortalte med få timers varsel det dybe sagn 
om Sigurd Fafnersbane og valkyrien Brynhild. Det kom til at passe 
godt sammen med det øvrige. - Da vi sluttede af med det sidste 
møde i marts, lod der til at være almindelig stemning for en lig
nende møderække til vinter, og der er jo emner nok at tage fat på.

Den 20. december holdt vi vor julefest i hallen i Grundtvigs hus.
Vi kunne lige være der, men heller ikke mere. 6. klasse opførte 
»Pinocchio«, pastor Helweg fortalte, vi sang og legede, og midt i 
det hele optrådte Huus som julemand. - I øvrigt er der næppe 
grund til at give nogen indgående beskrivelse af festen, da vi jo 
så at sige alle var med til den.

Vi fik en god lang juleferie i år, takket være ugedagenes place
ring. Først den 6. januar tog vi fat igen. Jeg har ingen bemærk
ninger i min kalender til de to første måneder af det nye år ud
over de nævnte højskoleaftener. Den 2. marts havde vi klassefor
ældremøde henne på skolen undtagen for forældrene til 1. klasse. 
De mødte til gengæld på Dalgas boulevard den 14. april. - Den 
10. marts gik vort skolebal for de ældste klasser af stabelen. Poul 
Dam og Tage Bording gav til at begynde med en akt af Holbergs 
Jacob von Thybo til bedste til almindelig moro for forsamlingen. 
Siden gik dansen, så det var en fornøjelse både at se på og være 
med til.

Sidst i april forlod Otto Mikkelsen os for at blive præst i Vend
syssel. Det kom ret pludseligt på, selv om vi nok var klar over, at vi 
ikke kunne regne med at beholde ham for tid og evighed. Tidlig 
på foråret blev embedet i Vrensted i Hjørring amt opslået ledigt. 
Otto Mikkelsen søgte det - og fik det, vistnok delvis til sin egen 
overraskelse, da det var det første embede, han søgte. Imidlertid, 
terningerne var kastede, og vi måtte berede os på at hilse af med 
ham og hans kone. De har begge betydet overmåde meget for vor 
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skole i de åringer, hvor den groede frem. Jeg har altid haft et 
stærkt indtryk af, at skolen for dem ikke blot var et arbejdssted, 
men en del af deres liv. Vi har derfor meget at sige dem tak for, 
både henne på skolen og for samværet i vor første hyggelige lille 
lærerkreds. Det være hermed gjort, så godt som det nu kan gøres 
i ord. De kommer i alt fald fra hjertet, og jeg er sikker på, at 
mange af forældrene og børnene vil slutte sig til her.

De brød som sagt op en af de sidste dage i april. Til alt held lå 
det sådan, at Poul Dam uden større besvær kunne overtage de der
ved ledigblevne timer og fru Gundesen resten.

Den 18. maj havde vi vort sidste forældremøde. Fru Sigrid Trier 
Hansen, tidl. Vallekilde højskole, talte ud fra folkevisen om Ville- 
mand og hans mø så pur om forholdet mellem mand og kvinde og 
mellem forældre og børn og gjorde det på sin egen levende måde. 
Siden var der valg til forældrerådet. Bent Larsen, der var på valg, 
ønskede at træde tilbage. Han har siddet i forældrerådet lige fra 
første færd og aldrig sparet sig, når det gjaldt noget vedrørende 
skolen. Jeg vil derfor gerne sige ham hjertelig tak for den støtte, 
han har været for os. - 1 hans sted valgtes folketingsmand Poul 
Hansen samtidig med, at Haakon Hentze genvalgtes.

Så snart pinseferien var forbi, begyndte årsprøven for prælimi
nærklassens vedkommende. Det var jo noget nyt for os at skulle 
holde eksamen, og jeg kan ikke sige, jeg var særlig begejstret over 
det, men godt at vi kan vente med det til den alder. Jeg er i det 
hele taget i det år, der er gået, blevet bestyrket i, at det er den 
rette skoleform, vi har valgt. Vel er det en hård overgang at gå 
fra friskolens 7. klasse over i 1. præliminærklasse, men hvad det er 
værd, at børnene har haft deres egentlige barndomstid i nogen
lunde fred, og at vi i den tid har haft mulighed for at lægge under
visningen til rette efter det, der er barnesjælens inderste behov, det 
tror jeg vanskeligt lader sig udmåle. Og så tror jeg på den anden 
side, det er sundt, at børnene for alvor får noget at slide med, når 
de kommer i overgangsalderen. Det er netop det, jeg synes, vi har 
erfaret i det forløbne år. Man kan så let få »nykker«, der ikke 
altid er af det gode, i den alder, men i præliminærklasserne er der 
ganske simpelt ikke tid til at pleje den slags, og det tror jeg er 
langt sundere, end når man i de ældste klasser i realskolerne ofte 
går og har lovlig lidt at bestille. Jeg kunne godt ønske et lidt 
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mindre pensum, for der skal hænges i, når det skal nås, og får 
man en sygdomsperiode, går der let skår i det, men trods dette 
er præliminærordningen i høj grad anbefalelsesværdig, selvfølge
lig først og fremmest fordi den giver os mulighed for at holde 
friskole hele barndomstiden igennem, men dernæst også fordi 
den i en alder, hvor det er gavnligt, tvinger til at bruge kræf
terne til deres fulde ydeevne. Det har i hvert fald været mig en 
glæde at se, hvordan så den ene, så den anden af vort første 
hold præliminarister efterhånden fik lært at arbejde, så de virke
lig udvikledes ved det.

Vi holdt så eksamen efter alle kunstens regler med fremmede 
censorer, der var vante til at bedømme præstationerne ved den lej
lighed. Det var en slags generalprøve. Resultatet må vistnok siges 
at være fint. Kun een fik under 13 - og det var så afgjort ved
kommendes egen skyld - og ingen under 12. Der kræves, i parentes 
bemærket, 11,25 til præliminæreksamen.

Midt i travlheden fandt skovturen sted på Valdemarsdagen den 
15. juni. Det var som sædvanlig fint vejr, og vi nød det, både 
under sejlturen på søen i Herthadalen - som vi i år fik lov til at 
have i fred for os selv - og i Borrevejle. Håndboldkampen endte 
med et eklatant nederlag for lærerne, og så ville det endda have 
gået adskilligt værre, hvis ikke Lund havde hjulpet os.

Så kom den sidste skoledag, 20. juni, med forældrerykind i de 
forskellige klasser og en vis forvirring over hele linjen, som hører 
dagen til, og som næppe kan undgås med de pladsforhold, vi har, 
der bl. a. medfører den gene, at trafikken til og fra de inderste 
klasseværelser bestandig må gå gennem de yderste. Til daglig 
mærker vi det ikke så meget; da kan vi indrette os efter det, men 
på forældredagen volder det nødvendigvis lidt forstyrrelse. Midt i 
det hele var der feststemning over billedet — et arbejdsår bag os 
og en lang sommerferie foran os - men iblandet et stænk af vemod, 
for vi måtte samtidig sige farvel til flere, der nu var færdige med 
deres skolegang og skulle ud i det praktiske liv. Ved den fælles af
slutning i nr. 5 gav jeg dem på skolens vegne vore bedste ønsker 
med på vejen med tak for de forløbne år.

Dermed holdt vi sommerferie for at mødes igen den 13. august. 
Det bliver spændende at se, hvordan vi kan være på skolen med 
kun de samme lokaler som hidtil og en klasse mere. Det er dog 
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lykkedes at få lagt en timeplan, så det med lidt god vilje skulle 
kunne gå uden for meget besvær. Der bliver ingen ændringer i 
lærerstaben udover, at der kommer en ny mand til, som jeg her 
gerne vil byde velkommen, nemlig Frode Jørgensen, der skal have 
sang med de forskellige klasser.

Den 27.-28. juni holdt sjællandske afdeling af Dansk friskole
forening sit årsmøde i Ellede ved Kalundborg. Vi var 19 deltagere 
herindefra, og det var atter i år lidt af en oplevelse at være med, 
bl. a. takket være arrangementet med indkvartering rundt omkring 
hos folk. Vi nød gæstfriheden og den hjertelighed, der slog os i 
møde, samtidig med at vi glædede os over den skønne natur, der 
viste sig fra sin bedste side i det vidunderlige sommervejr. Og så 
var der jo møderne og samværet der. Jørgen Bøghs foredrag om 
den påbegyndte undervisning blandt soldaterne, kunne således nok 
give noget at tænke over. Jeg skal i øvrigt ikke give noget referat, 
blot nævne, at vi fik en mand ind i bestyrelsen, nemlig tømrer
mester Jørgen Sondergaard. I forvejen sidder Haakon Hentze som 
revisor, så vi er pænt repræsenteret. Til næste år skal mødet være 
på Møen; siden håber vi at få det til København, om vi ellers kan 
få det arrangeret.

- Et par dage forinden, den 25. juni, var en lykkelig prælimi
nærklasse rejst til Tyskland under Pips ledelse for at opholde sig 
i 14 dage på en tysk folkehøjskole. Turen bliver omtalt særskilt, 
så jeg nævner den kun her.

Der bliver forældremøde på Dalgas boulevard 48 torsdag den 
27. august kl. 20. Tag årsberetningen med ved den lejlighed og gør 
vrøvl, hvis der skulle være fejl eller mangler ved fortegnelserne. 
Jeg glemte før sommerferien at bede forældrene meddele mig evt. 
ændringer, så det skulle være mærkeligt, om der ikke er noget at 
rette. - Vel mødt der, og tak for året, der er gået!

Frede Bording.



Tysklandsturen

Tysk regnes ofte for en skoles værste fag. Hvor skal der slides i det hver 
eneste dag - hver time en ny remse foruden en hel række gamle - stile
øvelser, gloser, der er ingen ende på det.

Men tysk er egentlig så reelt. Ordforrådet er ikke så stort som på 
engelsk, og det ligner meget det danske. Udtalen er ikke særlig vanske
lig, blot man gider bruge læberne og tale tydeligt. Der kræves ingen 
større sprogbegavelse, kun - flid. Men flid er nødvendig for at komme 
over den afgørende forhindring, den grundlæggende grammatik - og for 
at få det rigtige forhold til faget. Derefter går det let med at læse, at 
forstå og - det er muligt at få munden på gled.

Denne »afgørende forhindring« skal tages i 1. præliminærklasse, og 
det er et hårdt job. Men det hænder også, at fliden får sin belønning. 
Det fik den i år - 15 dages ophold på en tysk højskole!

Den 25. juni kl. 6 startede vi. Der var ordentlig rykind på hovedbane
gården. Forældrene mødte op i stort tal og gjorde afrejsen festlig for os. 
Måske var de lige så spændte som vi, måske ønskede de, at vi var vel 
hjemme igen. Men vi forsvandt, belæssede med soveposer og kufferter 
ind i »Hollænderen«, og de to største måtte bøde for deres styrke ved at 
slæbe lærerindens pakkenelliker, for hun havde nok med at holde orden 
på pas, billetter, pladskort, penge o. s. v. Vi led den tort, at der stod: 
»Bordings Børnehave« på de reserverede kupeer, - men det kunne veje 
lidt op imod, at når vi først kom ned på højskolen, skulle vi opføre os 
som voksne, mellem elever på 18-25 år.

Vi rejste over Hamburg - Bremen - Oldenburg og derfra med Wil- 
helmshafenbanen til Rastede, rejsen tager kun omkring 12 timer. Fra 
stationen er der Va times spadseretur gennem Storhertugen af Oldenburgs 
park, han er skolens nærmeste nabo. Vi kom rigtig på landet. Vejene 
slynger sig hyggeligt frem, og hele dagen skumplede tungt læssede hol
stenervogne hø hjem, vi kom midt i høhøsten.

Skolen er indrettet i en nedlagt restauration. Endnu er der kun plads 
til 18 elever. Det var imponerende, at de gik med til at tage os 11 ud
lændinge ind i skolelivet i den sidste måned. Det forpligtede os til at gå 
ind i arbejdet uden at forstyrre.

Forstanderen, pastor Ketelhut, har opholdt sig på danske højskoler, bl. a. 
på Frederiksborg, sommeren 1949, mens hans kone var elev på Snoghøj, 
og det er vel forklaringen på, at vi fik lov at komme. Vi følte os hjemme 
fra første øjeblik. Men der er også så hjemligt på Rastede, som det 
overhovedet er muligt på en skole. Eleverne - piger om sommeren, karle 
om vinteren - er næsten alle fra gårde i Nordvesttyskland. Det er nu 
der, som det var i Danmark i den første højskoletid: det er kun elever fra 
de mest vågne hjem, som finder vej til højskolen. Skolen ejes af den 
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evangeliske kirke, som betaler alt undtagen selve maden. Alligevel kom
mer eleverne endnu kun fra velhavende hjem, som forstår værdien af 
sådan en skoletid. Alle unge i Vesttyskland har tvungen fagskole 1 dag 
om ugen (så der var travlt i køkkenet, når det var pigernes skoledag), 
- måske gør det noget til, at de fleste ikke synes, at et højskoleophold er 
nødvendigt. Men det fritager skolen for at bruge tid til praktisk arbejde, 
så de kan samle sig om »livsoplysning« i grundtvigsk betydning, d. v. s. 
historisk oplysning, som kan hjælpe os til at forstå vor egen tid, og at se, 
hvilke værdier der er bestandige.

Foruden pastor Ketelhut var der 2 faste lærere og en hel række time
lærere. Vi deltog gennemsnitlig i 3 undervisningstimer daglig, så vi har 
hørt en del tysk! Alle timerne var meget interessante, men det, vi lettest 
kunne være aktive i, var sangtimerne. Hr. Adam var en strålende lærer 
- og hvad har vi ikke lært af gode tyske sange. Også ved festerne, og 
dem var der mange af. Der optrådte vi også selv, og det skulle jo være 
på tysk, så der var noget at bestille! Men nervøse for at optræde blev vi 
ikke, for der herskede en så naturlig og glad stemning mellem lærere og 
elever, at man følte sig fri og kun syntes, det var morsomt!

Det var utroligt, hvad vore værtsfolk gjorde, for at vi på billigste måde 
skulle få så meget at se som muligt. De lånte biler, så vi kun skulle be
tale benzinen, og kørte os rundt til alle landsdelens kønneste og mest 
typiske steder. På en heldagstur op til nordkysten så vi, hvordan der 
stadig vindes land ind, og vi besøgte en gammel elev i hans vældige 
marskgård, hvor jorden siger »svup« selv i en tørketid, og hvor hæssene 
er lige så store som den vældige bygning selv, hvor mennesker, dyr og 
oplag er samlet under eet tag. - Byen Oldenburg, egnens udflugtssteder 
besøgte vi, ja, vi var endog i Storhertugens teater!

Men alt for hurtigt gik tiden. Den 10. juli gik det igen nordpå, og i 
Fredericia skiltes flokken.

Hvad har vi nu fået ud af denne tur? Vi vil prøve at fortælle Dem 
om det en aften. Men rent skolemæssigt? Det vil først vise sig i det kom
mende skoleår. Men jeg tror nu, forældrenes dyre penge er givet godt ud. 
Vi har vænnet os til sproget, har både læst og skrevet og hørt meget 
tysk - og talt, så godt vi kunne, så det hele skulle gå lettere. Og så har 
vi lært et andet folk at kende på den mest personlige måde - har set 
deres vanskeligheder og deres vældige indsats for at genrejse folket og 
deres håb om et fredens Europa, hvor vi alle kan leve frit i et frugtbart 
samarbejde.

Tak til alle, som har hjulpet os til at få denne gode oplevelse og har 
givet os belønning for flittigt arbejde i året, som gik!

Pip Christiansen.



Skolens lærepersonale og fagfordelingen

Frede Bording: Bibelhistorie med 1. klasse. Fortælling med 2. klasse. Bibel- 
og verdenshistorie med 3., 4., 5. og 7. klasse. Verdenshistorie med 6. 
klasse. Naturhistorie og fysik med 5. klasse. Historie og naturhistorie 
med præliminærklasserne.

Anne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen sang, hånd
arbejde og bibelhistorie. Regning og geografi med 2. klasse. Dansk, 
Nordens historie og oplæsning med 3. klasse. Nordens historie med 6. 
klasse. - Klasselærerinde for 1. og 3. klasse.

Karen Andersen: Sang med 1. klasse. Dansk, Danmarkshistorie og bibel
historie med 2. klasse. Engelsk med 3. klasse. Regning og naturhistorie 
med 4. klasse. Dansk, geografi og oplæsning med 5. klasse. Gymnastik 
med pigerne i 2.-3. og 4.-5. klasse. - Klasselærerinde for 2. og 5. klasse.

Tage Bording: Regning, geografi og naturhistorie med 3. klasse. Dansk, 
Nordens historie, geografi og oplæsning med 4. klasse. Regning og 
Nordens historie med 5. klasse. Geografi og Nordens historie med 7. 
klasse. Sløjd med drengene i 4.-5. og 6.-7. klasse. - Klasselærer for 
4. klasse.

Poul Dam: Dansk, regning, geometri, naturhistorie, fysik og oplæsning 
med 6. klasse. Naturhistorie og fysik med 7. klasse. Tegning med dren
gene i 4.-5. og 6.-7. klasse. Gymnastik med drengene i 2.-3., 4.-5. og 
6.-7. klasse. Svømning med 4., 5., 6. og 7. klasse. - Klasselærer for
6. klasse.

Knud Huns: Engelsk med 4., 5., 6. og 7. klasse. Dansk og oplæsning med
7. klasse. Engelsk og latin med begge præliminærklasser. - Klasselærer 
for 7. klasse.

Esther Gundesen: Geografi og bibelhistorie med 6. klasse. Regning og 
matematik med 7. klasse. Regning, matematik og geografi med begge 
præliminærklasser. - Klasselærerinde for 1. og 2. præliminærklasse.

Margrethe Christiansen: Tysk med 6. og 7. klasse. Dansk og tysk med 
begge præliminærklasser.

Poul Andersen: Naturlære med begge præliminærklasser.
Frode Jørgensen: Sang med 2., 3., 4., 5., 6. og 7. klasse.
Ellen Haastrup Petersen: Gymnastik og maskinsyning med pigerne i 6.-7. 

klasse. Tegning med pigerne i 4.-5. klasse. Tegning og sløjd med 2. 
og 3. klasse. Oplæsning med 3. klasse.

Sigrid Bording: Håndarbejde med 1. klasse og med pigerne i 2.-3., 4.-5. 
og 6.-7. klasse.
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Fortegnelse over eleverne
August 1953

2. præliminærklasse:
Sigrid Karlshøj, Bendstrupvej 3, Vb. (Gevnø).
Jens Bilgram, Vesterbrogade 21, V.
Knud Hentze, Emdrupvej 18, 0.
Svend Davidsen, Borgmester Godskesens plads 3, F.
Aase Larsen, Jansvej 9, S.
Estrid Bording, Dalgas boulevard 48, F.
Arne Gotved, Vodroffsvej 51, V.
Niels Arne Harrekilde, Herluf Trollesgade 25, K.
Uffe Jørgensen, Smallegade 56, F.
Kirsten Haastrup Petersen, Drosselvej 42, F.

1. præliminærklasse:
Niels Erik Olsen, Almegaards alle 24, Kastrup.
Frits Willumsen, Holmelundsvej 45, Vb.
Jonna Christensen, Aagade 108, N.
Hanne Skafte Jespersen, Havdrupvej 127, Va.
Niels Eriksen, Willcmoesgade 14, 0.
Elin Olesen. Kirkevej 45, Brh.
Palle Kragh-Olsen, Thyregodsvej 2, Vb.
Niels Lebech Jensen, Hjortekærsvej 133, Klampenborg.
Helge Holst, Bjørnsons vej 6, Vb.
Arne Hentze, Emdrupvej 18, 0.
Jette Hersdorf Dybkær, St. Paulsgade 14, K.
Jette Stapelfeldt Jensen, Peder Hjortsvej 27, Vb.
Ingrid Bording, Dalgas boulevard 48, F.

7. klasse: Allan Bertelsen, Stilledal 18, Va.
Bjørn Bilgram, Vesterbrogade 21, V.
Steen Deichmann Branth, Vesterbrogade 186, V.
Kai Jensen, Nakskovvej 91, Vb.
Finn Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Bodil Meldgaard Nielsen, H. Schneeklothsvej 16, F.
Finn Rowold, Svinget 26, S.
Torben Janbo, Stærevej 63, NV.
Ole Poul Hansen, Nystedvej 28, Vb.
Inge-Lise Andersen, Ane Katrinevej 12, F.
Tove Nielsen, Aalholmsvej 13, Vb.
Johan Lynge Nielsen, Nøkkerosevej 1, NV.
Jens Bruun Larsen, Berners vænge 5, Vb.
Erik Barler, Kjeldgaardsvej 23, Vb.
Niels Johansen, Jacobys allé 2, V.
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6. klasse: Birgit Sørensen, Mosevej 13, Pileskoven, Greve strand. 
Ole Egon Simonsen, Hesseløgade 4, 0.
Uffe Gotved, Vodroffsvej 51, V.
Jens Keiding, Gartnergade 14, N.
Annelise Smed Petersen, Reberbanegade 29, S.
Gertrud Horn, Tagensvej 228, NV.
Karen Margrethe Lund, Nyropsgade 45, V.
Viggo Lensfelt, Godthaabsvej 239, F.
Jytte Petersen, Veksøvej 15, Brh.
Grethe Fremming, Smallegade 40, F.
Preben Birch, Overskousvej 9, Vb.
Kirsten Poulsen, Virginiavej 4, F.
Troels Toftkjær Jensen, Roshagevej 22, Va.
Helle Teisen, Rømersgade 9, K.
Lotte Hersdorf Dybkær, St. Paulsgade 14, K.

5. klasse: Ingelise Sørensen, Gl. Køge landevej 719, Brøndby strand. 
Kirsten Munk, Scharlingsvej 1, Vb.
Birger Jensen, Ndr. Fasanvej 200, N.
Leif Hjorth Horsdal, Valdemarsgade 79, V.
Mogens P. Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Mona Juul Hansen, Elbagade 35, S.
Dinne Eske Christensen, Buskager 1, Va.
Kurt Rydstrøm, Bagerstræde 3, V.
Anders Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brh.
Kirsten Bording, Dalgas boulevard 48, F.
Solvejg Bording, Holmelundsvej 47, Vb.
Ole Erik Nør Jensen, Hollændervej 22, V.
Lars Haastrup Petersen, Drosselvej 42, F.
Karen Marianne Olsson, Forhaabningsholms allé 18, V.
Inge Davidsen, Borgmester Godskesens plads 3, F.
Jesper Ilium, Klingseyvej 20, Va.
Steffen Bornø-Frederiksen, Jydeholmen 47 E, Va.

4. klasse: Majken Smith, Toftager 36, Brøndbyøster.
Gert Wilbur Jørgensen, Thyregodsvej 22, Vb.
Bo Jeppesen-Evald, Rørsangervej 79, NV.
Birgitte Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Finn Olesen, Kirkevej 45, Brh.
Allan Holt Hansen, Jakob Knudsensvej 3, Vb.
Holger Eske Christensen, Buskager 1, Va.
Ingrid Søndergaard, Guldagervej 35, Va.
Vibeke Berg, Kirkevænget 12, Vb.
Erling Hentze, Emdrupvej 18, 0.
Ole Klitgaard-Poulsen, Overgaden o. vandet 38, K. 
Kirsten Kragh-Olsen, Thyregodsvej 2, Vb.
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Hans Jørgen Beck, Vigerslevvej 248, Vb.
Alex Jean Nielsen, Aarestrupvej 17, Vb.
Ida Rasmussen, Hostrups have 18, V.
Annelise Sørensen, Mosesvinget 38, NV.
Per Hansen, Nystedvej 28, Vb.
Klaus Stapelfeldt Jensen, Peder Hjortsvej 27, Vb. 
Aage Vilhelm Holst. Bjørnsonsvej 6, Vb.
Elisabeth Ingrid Andersen, Gemmet 10, NV.

3. klasse: Birgit Andersen, GI. Køgevej 728, Brøndby strand. 
Jørgen Oluf Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Karen Skaaning, Elmegade 25, N.
Elin Hjorth Horsdal, Valdemarsgade 79, V.
Claus Græsbøll Ottesen, Arnestedet 19, Va.
Arne Hansen, Brøndkærvej 7, Vb.
Knud Erik Rendbæk Pedersen, Kvintus allé 10, S.
Bjarne Laursen, Havdrupvej 61, Brh.
Merete Janbo, Stærevej 63, NV.
Signe Gotved, Vodroffsvej 51, V.
Per Otto Gunder, Solsortvej 26, F.
Leif Buthe Petersen, Veksøvej 15, Brh.
Mette Toftkjær Jensen, Roshagevej 22, Va.
Jens Emil Skaaning, Elmegade 25, N.
Kirsten Bille Bengtson, Vigerslevvej 268, Vb.
Ebbe Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brh.
Orla Faber Christiansen, Emdrupvej 31, 0.
Agnete Trier Møller, Vodroffsvej 39, V.
Annette Berg, Kirkevænget 12, Vb.
Ole Høilund Olsen, Vendersgade 19, K.
Susanne Sørensen, Mosesvinget 38, NV.
Hans Keiding, Gartnergade 14, N.

2. klasse: Stig Michael Ranfort, Emdrup vænge 6, 0.
Poul Vilhelmsen, Cæciliavej 48, Vb.
Søren Eske Christensen, Buskager 1, Va.
Tage Verner Andersen, Tornebuskegade 5, K.
Uffe Rasmussen, Hostrups have 18, V.
Lars Bruun Larsen, Berners vænge 5, Vb.
Asta Lund Pedersen, Nakskovvej 63 A, Vb.
Steen Nissen, Thyregodsvej 21, Vb.
Birgitte Lange Rasmussen, Voldparken 12, Brh.
Astrid Vestergaard Andersen, Nordpark 22 A, Brh.
Hanne Cordius Nielsen, Scandiagade 42, SV.
Jens Nygaard, Bjørnsons vej 45 A, Vb.
Ulla Danielsen, Rødovrevej 452, Va.
Lene Dybkjær Larsen, Niels Finsens allé 50, Søborg.

14



Lars Kasper Ege, Hareskovsvej 1, Brh.
Hanne Holten-Nielsen, Hundige strandvej 189, Greve strand.
Birgit Græsbøll Ottesen, Arnestedet 19, Va.
Anne Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Niels Henry Larsen, Stenstrups allé 5, V.

1. klasse: Jørgen Hansen, Laasbyvej 9, Rødovre, Va.
Nina Else Larsen, Horsekildevej 31, Vb.
Aksel Bording, Dalgas boulevard 48, F.
Jørgen Tänzer Jørgensen, Borups allé 6, N.
Jan Nicolaisen, Trekronergade 131, Vb.
Helle Vibeke Andersen, Tornebuskegade 5, K.
Kim Høg Madsen, Havdrupvej 5, Brh.
Karen Nielsen, Frederikkevej 12, Hellerup.
Carl Arnkjær, Mimersgade 86 B, N.
Carsten Overskov Hansen, Helgolandsgade 13, V.
Annemarie Andersen. Helgesensgade 1, 0.
Peer Olav Witter Nervil, Folkvardsvej 17, F.
Tom Jørgensen, Ved østerbjerg 3, Brøndbyvester, Glostrup.
Elisabeth Rygaard, Slotsfogedvej 3, NV.
Inger Vestergaard Andersen, Nordpark 22 A, Brh.
Søren Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Vb.
Henrik Lennart Hansen, Vesterbrogade 130, V.
Asger Sondergaard, Guldagervej 35, Va.
Nanna Rasmussen, Hostrups have 18, V.
Helle Fremming, Smallegade 40, F.
Jens Monrad Hansen, Knuthenborgvej 13, Vb.

Gaver til skolen i årets løb. Forstander Johs. Jørgensen, Snoghøj efter
skole, har skænket os en samling på 52 udstoppede dyr, navnlig fugle. - 
Steffen Bornø-Frederiksen: En udstoppet allike og en natugle. - Palle 
Kragh-Olsen: Et par ravnevinger fra Grønland. - Ole Klitgaard-Poulsen: 
En alligator (fra Panama), en skolopender og en grønlandsk hundepisk. - 
Torben Janbo: Et firben. - Knud Huus: Forstening fra kultiden, skal af 
søpindsvin (nutidig), et glas sargassotang, en samling koraller, et glas mu
segnavede nødder. - Ole Poul Hansen: En samling muslinge- og snegle
skaller. - Kai Jensen: En konkylie. - Bjørn Bilgram: En ung hjorte
tak og en musegnavet grankogle. - Erik Barler: En boremusling. - Ger
trud Horn: 2 stålorme, 3 mejseæg, en samling reagensglas. - Svend Da
vidsen: En snog. - Ida Rasmussen: Et forstenet søpindsvin. - Hanne Jes
persen: Skal af en stor krabbe. - Ole Nør Jensen: En dolk med skede fra 
Afrika (Nigeria). - Holst: En række geografiske vægkort. - Det var årets 
høst, og den var ikke så lille. Vi siger tak for det hele. F. B.
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Skolekredsens medlemmer
August 1953

Jørgen Andersen og frue, antikvarboghandler, Tornebuskegade 5, K. 
(Palæ 3219).

Fru Else Andersen, børnehaveleder, Gemmet 10, NV. (Bella 3963).
Niels P. Andersen og frue, grosserer, Helgesensgade 1, 0. (Nora 5589 u).
Frk. Karen Andersen, lærerinde, Dalgas boulevard 48, F. (Fasan 687).
Poul Andersen, lærer, cand. mag., Holmelundsvej 29, Vb.
Aksel O. G. Andersen og frue, repræsentant, Ane Katrinesvej 12, F. 

(Fasan 4107).
Oluf Andersen og frue, tømrermester, GI. Køgevej 728, Brøndby strand. 

(Brøndbyvester 330).
Chr. Vestergaard Andersen og frue, varmemester, Nordpark 22 A, Brh. 

(Bella 6683 y).
Erik Anker-Møller og frue, korrespondent, GI. Køgevej 275 B, Vb.
Helge Petersen Arnkjær og frue, revisor, Mimersgade 86 B, N.

((Taga 5274 y).
Emil Barler og frue, assistent, Kjeldgaardsvej 23, Vb. (Valby 2853).
Poul Kristian Beck og frue, kioskejer, Vigerslevvej 248, Vb. (Valby 6144).
Helge Bengtson og frue, malermester, Vigerslevvej 268, Vb. (Valby 1163).
Elmer Berg og frue, læge, dr. med., Kirkevænget 12, Vb. (Valby 8803).
Alfred Bertelsen og frue, operasanger, Stilledal 18, Va. (Damsø 5576).
Ib Bilgram og frue, guldsmed, Vesterbrogade 21, V. (Eva 9464).
Fru Margrethe Blanche Birk, Overskousvej 9, Vb. (Valby 2157 x).
Frede Bording og frue, forstander, Dalgas boulevard 48, F. (Fasan 687).
Tage Bording og frue, lærer, Holmelundsvej 47, Vb.
H. Deichmann Branth og frue, grosserer, Vesterbrogade 186, V.

(Vester 8389).
Johs. Eske Christensen og frue, fuldmægtig, Buskager 1, Va. 

(Damsø 5791 v).
Harry Christensen og frue, maskinarbejder, Strindbcrgsvej 101, Vb.
Gunnar Christensen og frue, mælkeriarbejder, Aagade 108, N.
Fru Margrethe Christiansen, lærerinde, Birkevang 24, Virum, Lyngby. 

(Frederiksdal 5052).
Knud Faber Christiansen og frue, privatlitograf, Emdrupvej 31, 0. 

(Ryvang 862 y).
Poul Johs. Dam, lærer, Aagerupvej 7, Brh. (Bella 4973 y).
Harry Danielsen og frue, kommunalarbejder, Rødovrevej 452, Va.
Henry B. Davidsen og frue, forvalter, Borgmester Godskesens plads 3, F. 

(Gothåb 1820 x).
Ove Dybkær og frue, bibliotekar, St. Paulsgade 14, K. (Byen 6005).
Hans Chr. Ege og frue, lærer, cand. tcol., Hareskovvej 1, Brh. 

(Bella 3891 x).
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Erik C. Eriksen og frue, salgschauffør, Willemoesgade 14, 0. (Øbro 869 u).
Viggo M. Frederiksen og frue, bankkasserer, Jydeholmen 47 E, Va. 

(Damsø 5010).
Preben B. Fremming og frue, repræsentant, Smallegade 40, F. 

(Fasan 4364).
Aage Gotved og frue, forstander, Vodroffsvej 51, V. (Nora 6019).
N. T. Grunnet og frue, dyrlæge, Hollændervej 22, F. (Vester 5025 y).
Ludvig Gunder og frue, kgl. kapelmusikus, Solsortvej 26, F. 

(Gothåb 3757 u).
Fru Esther Gundesen, lærerinde, Godthåbsvcj 121, F. (Gothåb 5832 u).
Poul Hansen og frue, afdelingsleder, Jakob Knudsensvej 3, Vb. 

(Valby 6558 v).
Emil Hansen og frue, bogholder, Aarestrupvej 17, Vb.
Egon Overskov Hansen og frue, dameskrædder, Flelgolandsgade 13, V. 

(Eva 2776 x).
Poul Hansen og frue, forstander, M. F., Nystedvej 28, Vb. (Valby 7478). 
Thorvald Hansen og frue, håndværker v. D. S. B., Brøndkærvej 7, Vb. 
Carl Hansen og frue, laborant, Elbagade 35, S.
Jørgen Monrad Hansen og frue, læge, Knuthenborgvej 13, Vb.

(Valby 8841).
Erik N. J. Hansen og frue, maskinassistent, Vesterbrogade 130, V.

(Eva 3954 y).
Harry Hansen og frue, politibetjent, Laasbyvej 9, Rødovre, Va.
Arne Harrekilde og frue, fuldmægtig, Herluf Trollesgade 23, K.

(Byen 7547).
Haakon Hentze og frue, bogholder, Emdrupvej 18, 0. (Ryvang 7739 x). 
Harry P. L. Holst og frue, prokurist, Bjørnsonsvej 6, Vb. (Valby 3067). 
Fru Inge Holten-Nielsen, overassistent, Hundige strandvej 189, Greve 

strand. (Hundige 369).
Werner Horn og frue, laboratorieassistent, Tagensvej 228, NV.

(Taga 5542 u).
Tage Horsdal og frue, værkfører, Valdemarsgade 79, V. (Eva 2957 y).
Knul Huus, lærer, cand. mag.. Gyldenlakvej 29, S.
Skat M. Ilium og frue, læge, Klingseyvej 20, Va. (Damsø 88).
Svend Aage Janbo og frue, bogholder, Stærevej 63, NV. (Taga 8364 x). 
Gunnar S. Jensen og frue, fabrikant, Nakskovvej 91, Vb. (Valby 5614). 
Fru Annelise Stapelfeldt Jensen, Peder Hjortsvej 27, Vb. (Valby 4614 x). 
Frede Skov Jensen og frue, montør, Ndr. Fasanvej 200, N. (Taga 5856 x). 
J. Lebech Jensen og frue, overlærer, Hjortekærsvej 133, Klampenborg.

(Hjortekær 473).
Kaare Toftkjær Jensen og frue, redaktionssekretær, Roshagevej 22, Va. 

(Damsø 7558).
Børge Jeppesen-Evald og frue, værkfører, Rørsangervej 79, NV.
Dines Skafte Jespersen og frue, kommunelærer, Havdrupvej 127, Va. 

(Damsø 2553).
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Fru Ella Johansen, Jacobys allé 2, V. (Vester 6244).
Fru Thurid Jørgensen, Smallegade 56, F. (Fasan 870).
Marinus A. Jørgensen og frue, jord- og betonarbejder, Thyregods- 

vej 22, Vb.
Gotfred Jørgensen og frue, klichéfabrikant, Borups allé 6, N. (Ægir 3282).
Erik Jørgensen og frue, renseriejer, Ved østerbjerg 3, Brøndbyvester, 

Glostrup. (Glostrup 1952).
Frode Jørgensen, sanglærer, Dalgas boulevard 48, F. (Fasan 687).
Poul Karlshøj og frue, gårdejer, Gevnø pr. St. Heddinge. (Lyderslev 8).
Mogens Keiding og frue, driftsleder, Gartnergade 14, N. (Luna 2181 y).
Mogens Klitgaard-Poulsen og frue, inspektør, Overgaden o. Vandet 38, K. 

(Amager 5191 x).
H. V. Kragh-Olsen og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, Vb. 

(Valby 4048 x).
Jens Kurt Dybkjær Larsen og frue, politibetjent, Niels Finsens allé 50, 

Søborg.
Henry C. Larsen og frue, stenhuggermester, Steenstrupsallé 5, V. 

(Nora 5012).
Børge Larsen og frue, tegner, Berners vænge 5, Vb. (Hvidovre 3117).
Oscar Larsen og frue, tobakshandler, Horsekildevej 31, Vb. (Valby 5021).
Bent Larsen og frue, værkfører, Jansvej 9, S. (Amager 8126).
Edmund Laursen og frue, boligmontør, Havdrupvej 61, Brh. (Bella 5561).
Axel Lensfelt og frue, fabrikant, Godthåbsvej 239, F. (C. 6355).
Jørgen Nissen Lund og frue, vagtmester, Nyropsgade 45, V. (Byen 9945 y).
Willy Madsen og frue, kontorassistent, Havdrupvej 5, Brh. (Bella 5793 v).
Frk. Anne Marie Mikkelsen, lærerinde, Dalgas boulevard 48, F.

(Fasan 687).
Jon Monrad Møller og frue, adjunkt, Havdrupvej 62, Brh. (Bella 5448).
Svend Erik Møller og frue, arkitekt, Vodroffsvej 39, V. (Vester 5790).
Harald Chr. Møller og frue, fabrikant, Bramslykkevej 10, Vb.

(Valby 2942 x).
Anne Elisabeth Munk, jordemoder, Scharlingsvej 1, Vb. (Valby 5980).
Peer-Olav Witter Nervil og frue, antikvitetshandler, Folkvardsvej 17, F. 

(Fasan 832).
Verner Nicolaisen og frue, repræsentant, Trekronergade 131, Vb.

(Valby 8713).
Kaj Nielsen og frue, arbejdsmand, Ardfuren I, Herlev. (Søborg 4816).
Knud Vald. Nielsen og frue, bagermester, Aalholmsvej 13, Vb. 

(Valby 2027).
Søren P. Nielsen og frue, aut. elektroinstallatør, Frederikkevej 12, Helle

rup. (He. 1819).
Johs. Nielsen og frue, fabrikant, Scandiagade 42, SV.
Ivar Meldgaard Nielsen og frue, kommunelærer, H. Schneeklothsvej 16, F. 

(Gothåb 8146).
Svend Lynge Nielsen og frue, musiker, Nøkkerosevej 1, NV. (Sø. 4816).
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Preben Nissen og frue, keramiker, Thyregodsvej 21, Vb.
Hjalmar Nygaard og frue, manufakturhandler, Bjørnsonsvej 45 A, Vb. 

(Valby 3847 x).
Harald Olesen og frue, murerformand, Kirkevej 45, Brh. (Bella 3041).
Axel Behrendt Olsen og frue, kontorassistent, Vendersgade 19, K.
Eigil V. Olsen og frue, værkfører, Almegaards allé 24, Kastrup.
Hans Olsson og frue, adjunkt, Forhaabningsholms allé 18, V. (Ve. 983).
Jens Græsbøll Ottesen og frue, prokurist, Arnestedet 19, Va.
V. Fredsgaard Pedersen og frue, anlægsgartner, Nakskovvej 63 A, Vb. 

(Valby 9003).
Jens Pedersen og frue, overlærer, Kvintus allé 10, S. (Amager 2878).
Fru Signe Smed Petersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. 

(Sundby 4361 x).
Tage Haastrup Petersen og frue, seminarielærer, Drosselvej 42, F.

(Fasan 5040).
Svend Petersen og frue, værkfører, Veksøvej 15, Brh. (Fasan 4545).
Georg Poulsen og frue, overmontør, Virginiavej 4, F.
Aage Ranfort og frue, tegner, Emdrupvænge 6, 0. (Ryvang 4912).
Knud Rasmussen og frue, læge, dr. med., Hostrups have 18, V.

(Nora 1365).
Holger Rasmussen og frue, museumsinspektør, Voldparken 12, Brh.

(Bella 6659 u).
Karl Rowold og frue, ambassadesekretær, Svinget 26, S. (Amager 745 v).
Ejvan Rydstrøm og frue, tapetserermester, Bagerstræde 3, V. (Eva 439 v).
Jørgen Rygaard og frue, læge, Slotsfogedvej 3, NV. (Ægir 2519 v).
Holger Schrøder og frue, civilingeniør, Rømersgade 9, K. (Byen 1406 v).
Egon Simonsen og frue, kriminalbetjent, Hesseløgade 4, 0.
Emil Pedersen Skaaning og frue, montør, Elmegade 25, N.
Troels Smith og frue, Toftager 36, Brøndbyøster. (Rødovre 1504).
Jørgen Sondergaard og frue, tømrermester, Guldagervej 35, Va.

(Damsø 556).
Eigil Sørensen og frue, fabrikant, Mosevej 13, Pileskoven, Greve strand. 

(Hundige 643).
Ejnar Sørensen og frue, købmand, GI. Køge landevej 719, Brøndby strand. 

(Brøndbyvester 406).
Fru Ruth Sørensen, sygeplejerske, Mosesvinget 38, NV. (Bella 527).
Erling Vedel og frue, lektor, Amagerfælledvej 30, S. (Sundby 373).
Karlo Vilhelmsen og frue, provisor, Cæciliavej 48, Vb. (Valby 5264). 
Carl Bernhardt Willumsen og frue, maler, Holmelundsvej 45, Vb.
Egon Zehngraff og frue, elektromekaniker, Jagtvej 15, N.

Skolens tilsyns) ørende er sognepræst ved Helligåndskirken 
Halvdan Helweg, Løvstræde 8, K.

(Palæ 5555 kl. 11-12).
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BORDINGS 
BØRNESKOLE

Kochsvej 36, København V.

7-klasset grundtvigsk friskole med undervisning for 
børn fra 7 til 14 år. Foruden i de almindelige skolefag 
undervises der i engelsk og tysk. Der lægges desuden 
vægt på historiefortællingen (bibelhistorie og dan

markshistorie).

Skolen er statsanerkendt.

Skolepenge: 250 kr. årlig; betales i 10 månedlige rater 
å 25 kr. + brændselspenge, ialt 25 kr. 

Søskende får betydelig moderation.

PRÆLIMINÆRKURSUS

Til børneskolen er der knyttet et 2-årigt præliminær
kursus, sluttende med præliminæreksamen i 16-års- 

alderen.
Denne eksamen giver tillige adgang til gymnasiet.

Optagelse af børn til skolens forskellige klasser finder 
sted ved personlig henvendelse til

FREDE BORDING 
forstander, cand. mag.

Kontortid: Onsdag kl. 11-12. Tlf. Eva 3536.



Skolepr. Bordings børneskole og

Prælim inærkur sus. 1953-
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