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Bent Larsen

Natten til den 23. juni døde Bent Larsen. Man kan vel ikke sige, 
det kom uventet, for så vidt som han havde været syg de sidste 
halvtredie år, men det var gået op og ned med den sygdom, og 
mange af os havde til det sidste håbet og troet, han skulle kom
me igennem den. — Bent Larsen var stærkt knyttet til vor skole. 
Selv opvokset i en friskolekreds på Fyn var det et af hans kæreste 
ønsker, da han stiftede hjem og familie her i København, at hans 
børn skulle komme til at gå i en friskole. Fra første færd — længe 
før vi kom herind — var han derfor med i arbejdet for at få 
dannet en kreds her i København, der skulle virkeliggøre friskole
tanken. Foreningen blev også stiftet — Skoleforeningen af 1940 
— Bent Larsen blev dens kasserer og en af dens drivende kræfter. 
Mange faldt fra, da det ikke lykkedes at virkeliggøre tanken i 
første omgang, men Bent Larsen blev utrættelig ved. Det skyldes 
bl. a. i høj grad ham, at kredsen vedblev at bestå. Havde den ikke 
været der, er det vel tvivlsomt, om vor skole nogensinde ville 
være blevet til det, den blev. Det var dens medlemmer, der dan
nede kærnen i vor første forældrekreds og derved var med til at 
give skolen sit præg.



Bent Larsen var selvskrevet, da vi valgte vort første forældre
råd. Han var med til at besigtige lokalerne og ordne lejekontrak
ten, da vi flyttede hen på Kochsvej. Det var i det hele taget ham, 
jeg støttede mig til, når jeg søgte råd og vejledning i disse år, da 
skolen groede frem, og der bestandig var noget nyt at tage stil
ling til. Det var så naturligt. Han var den ældre, den mere 
erfarne. Han stod med begge ben på jorden, han gjorde ikke noget 
overilet, men han var levende med i det. Beskeden og stilfærdig af 
væsen, men med et eget varmt lune, hjælpsom overfor alle, han 
fik med at gøre, ærlig og redelig som få, en mand man helt ud 
kunne stole på.

Det var et savn, da vi ikke længere så ham ved vore forældre
møder. Men mange af forældrene vil huske ham, især de, der var 
med fra de første åringer. — Den dag, vi holdt afslutning, ind
trådte en vending i hans tilstand, så det blev åbenbart, hvor det 
gled hen, og det gik hurtigere, end vi havde ventet, men skolen 
var i hans tanker endnu de allersidste timer, han levede. Han blev 
ved at tale om den. Det var så underligt, at netop i det øjeblik 
vi var nået til vejs ende med skolen, for så vidt som vi havde ført 
det første hold igennem til målet, vi havde sat, da vi ligesom stod 
med sejrens palmer i hænderne, da stred han sin sidste strid. Der
for virkede det også så stærkt, da vi fik meddelelsen om det.

Vi er mange, der vil savne ham i kredsen fremover. Vi mindes 
ham med taknemlighed i sindet. Ja — ære være hans minde!

Frede Bording.



Skoleåret 1933-34

Det er altid festligt at begynde skolen igen efter sommerferiens 
lange pause. Der er gensynsglæde i luften, forældre i skolegården, 
der vil være med til den nye start, en vis spænding hos børnene 
nu de er rykket en tak højere op og skal begynde i en ny klasse. 
Det er altsammen med til at give dagen sin egen stemning og 
farve. Sådan også i fjor, da vi begyndte skolen den 13. august.

Dagen efter drog Anne Marie Mikkelsen og jeg på skolerejse til 
Jylland med 6. og 7. klasse. Vejrguderne var os i det hele nådige, 
så vi tilbragte en række dejlige dage i det jydske søhøjland. Øm 
kloster, GI. Rye, Himmelbjerget, sejltur til Silkeborg, udflugt til 
Viborg, navnene siger måske en smule om, hvad vi fik ud af det 
udover dette at være »på græs« sammen i fællesskab. — Aldrig så 
snart var vi nået hjem, før Karen Andersen og Tage Bording star
tede med 5. klassen for at besøge de minderige steder i Ringsted, 
Fjenneslev, Sorø m. m. Også den tur var vellykket, bortset fra at 
Karen Andersen på et vist tidspunkt gjorde alvorlige forsøg på 
at knække halsen, hvilket dog til alt held ikke lykkedes hende.

Den 20. august stod vi klar til at modtage en snes nye første
begyndere, der med tornyster på ryggen eller taske over skulderen 
samt et mere eller mindre bankende hjerte i halsen trådte ind over 
skolens tærskel. Der var dog adskillige formildende omstændig
heder: Far og mor var med, der vankede sodavand og kage for
uden et eventyr, der gav dem en lille forsmag på, hvad de havde 
i vente. Det hele gik da også af uden gråd og tænders gnidsel, og 
snart kunne de vandre hjem igen med »Ole-Bole« i tornystret. En 
begivenhedsrig stund var til ende og den første pynt klaret.

Den 27. august havde vi forældremøde. Det var bemærkelses
værdigt derved, at det var første gang nogle af vore elever med
virkede ved sådan en aften. Det var Pip og 2. P.’erne, der ville 
give et indtryk af deres Tysklandstur. Pip indledte, og derefter 
tog eleverne fat. Hver havde sin ting at fortælle om, sådan at det 
føjedes sammen til en helhed. Det var jo ingen let opgave i deres 
alder overfor den samlede forældrekreds, men det gik udmærket, 
bl. a. takket være en dygtig instruktion forud, så det var en for
nøjelse at høre på. Indimellem sang de tyske sange, som de havde 
lært dernede.

Den 29. oktober havde vi atter forældremøde, hvor jeg talte 
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om den store danske naturforsker Niels Stensen, der endte som 
katolik.

Da vinteren kom, gik vi i gang med vore månedlige højskole- 
aftener her på skolen. Jeg fortsatte med de nordiske myter: Bal
ders død og ragnarok. Siden tog jeg fat på skjoldungesagnene og 
Stærkodder. — Desuden oprettede vi i år en sykreds under min 
kones og Ellen Haastrup Petersens ledelse. De mødtes herude hver 
14. dag — eller aften — og snakken gik livligt over sytøjet. 
Håndarbejde giver vistnok en glimrende lejlighed til at snakke 
sig sammen, og så vidt jeg kunne skønne heroppe fra min hule, 
gik det muntert til. Det var pigernes håndarbejde henne i skolen, 
der havde givet nogle af mødrene lyst til at sy noget lignende. 
Det drejer sig om den gamle folkelige kunst med rødder helt til
bage til antikken, der takket være højskolerne er blevet draget 
frem i lyset og forhåbentlig helt vil fortrænge forfaldstidens bro
derier, der endnu ses mange steder.

Den 22. december løb julefesten af stabelen i hallen i Grundt
vigs hus. 4. klasse opførte »Kejseren i Kinesiens land« til stor 
fornøjelse. I øvrigt var programmet det sædvanlige. Vi sang, 
legede og dansede. Lysene strålede. Det var en god optakt til 
julen.

Februar måned stod i klasseforældremødernes tegn. I modsæt
ning til de foregående år, hvor vi har slået det hele sammen henne 
på Kochsvej, besluttede vi i år at nøjes med et par klasser ad gan
gen, så der bl. a. kunne blive mere lejlighed for forældrene til at 
tale med de enkelte lærere. Jeg synes, det var en god ordning, i 
hvert fald til afveksling, selv om det kunne være anstrengende 
nok for os, der skulle i ilden hver gang. Det samme gjaldt jo en 
række af forældrene. Ved disse møder fik vi tilslutning til at 
ændre skolens navn fra Bordings børneskole til Bordings friskole. 
Jeg skal ikke her gentage de forskellige grunde til navneskiftet, 
blot dette, at der er mere »fane« i friskolenavnet end i det neu
trale børneskole. I øvrigt fortsætter skolen sit arbejde uændret.

En anden ting, der blev vedtaget ved samme lejlighed, var, at 
vort præliminærkursus for fremtiden skulle være 3-årigt. Også 
her kunne der nævnes flere grunde. En vigtig grund er den, at 
eleverne bliver mere modne og arbejdet mindre forceret. Det har 
været lovlig voldsomt, hvad den nu afgåede 2. P. vil kunne sande. 
Der bliver stadig nok at arbejde med, men undervisningen vil 
kunne få en betydelig mere tilfredsstillende karakter for såvel 
elever som lærere. — En vanskelighed bliver pladsforholdene 
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henne på Kochsvej, ligesom 3. præliminærklasse vil blive en hår
dere økonomisk belastning, ikke blot for hjemmene, men sikkert 
i endnu højere grad for skolen, men vi håber, det altsammen går 
til sin tid. En 3. P. ligger jo endnu et år ud i fremtiden.

Den 10. marts havde vi skolebal for de ældre klasser. Som ind
ledning opførte nogle af lærerne Hostrups fornøjelige lille enakter 
»Intrigerne«, og siden gik dansen lystigt.

— Så kom den 4. maj. Det var en lidt vemodig dag, for mig i 
alt fald. Det var nemlig sidste skoledag for vor ældste klasse, den, 
vi i sin tid startede skolen med, og som altså har været med hele 
tiden. Jeg har selv haft timer med dem lige fra de var ganske små 
og siden gennem 9 samfulde år, og nu var det slut! Det var en 
sær fornemmelse, men vi kunne dårligt nok samle sindet rigtigt 
om det, for umiddelbart foran os lå jo nu eksamen, den vi havde 
stundet frem mod de sidste 2 år. Det kunne ikke undgås, at der 
var lidt spænding i luften. Vi havde jo aldrig ført et hold op før. 
Og selv om vi nok vidste, hvad der krævedes, så er der så mange 
momenter, der spiller ind. Hvordan ville censorerne være indstil
les overfor os »opkomlinge«, og hvordan ville de tage på det 
hele? Det var dem, der skulle eksaminere. Sådan er reglerne for et 
kursus, første gang det fører op til eksamen. Til alt held fik vi 
— imod de aim. regler — lov til at afholde eksamen i vore egne 
lokaler, hvad vi var meget glade for, men det var alligevel lidt 
af en ildprøve, vi skulle igennem.

Det viste sig imidlertid, at vi kunne have sparet alle vore be
kymringer. Jeg ved ikke, om vi var særlig heldige i år med de 
censorer, vi fik beskikkede, men de var i hvert fald allesammen 
uhyre flinke at have med at gøre og som helhed meget velvillige 
overfor vort kursus. Og holdet, vi havde oppe, klarede sig sær
deles godt. Så vidt jeg ved, ligger gennemsnittet for præliminær
eksamen på g + , men vi fik mg i gennemsnit for hele holdet. 
Det var en fin præstation, ikke mindst i betragtning af, at der 
kun lå 9 års skolegang bagved, mens realeksamen, der tilmed hat
et lidt mindre omfang end præliminæreksamen, først tages efter 
10 års skolegang. Censorerne var da også fulde af lovord, ja, flere 
erklærede rent ud, at det var det bedste hold i København i år.

Midt i eksamenstiden holdt vi vort sidste forældremøde den 
24. maj. Det var Pip, der igen måtte holde for, med »Skolen og 
tidens krise«. Ved forældrerådsvalget bagefter blev H. V. Kragh- 
Olsen og fru Monrad Møller genvalgt og fru Toftkær Jensen ny
valgt i stedet for Aage Gotved, der ønskede at træde tilbage. 
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Gotved har siddet i forældrerådet en række år og altid været sko
len en god hjælper. Det vil jeg gerne sige ham tak for!

Valdemarsdagen den 15. juni fejrede vi som sædvanlig med 
skovtur. Vi var spændt på vejret i år; aftenen forinden øste det 
spande ned, så vi forberedte os så småt på indendørs underhold
ning. Men se, om det ikke klarede op, så vi slet ingen brug fik for 
de komediebøger, vi havde taget med. Heldigvis! Sejlturene i Her- 
thadalen forløb planmæssigt. Det gjorde håndboldkampen i Borre- 
vejle derimod ikke, for så vidt som det lykkedes os at tiltvinge os 
en sejr over drengene, dog vistnok på bekostning af nogle af de 
hellige regler. Det var for øvrigt en dejlig tur.

Fire dage efter var eksamen overstået, og som man vil forstå, 
var det lidt af en triumf for os. Vor skoleform har nu stået sin 
prøve og klaret den med glans. Men lad mig her henvise til den 
tale, jeg holdt ved afslutningen den 22. juni. Den dag havde vi 
foraldredag på skolen som sædvanlig, med udstilling i sløjdsalen 
af nogle af børnenes arbejder. Der blev i formiddagens løb opført 
ikke mindre end 3 skuespil, et på engelsk, et på tysk og et på 
dansk, så der var noget for enhver smag. Ved middagstid mødte 
1. P.’erne, der havde overstået deres oprykningsprøve dagen i for
vejen, op sammen med 2. P.’erne for at være med til dagens højde
punkt: den fælles afslutning i vort samlingslokale med sang og 
tale og med overrækkelse af svømmediplomer og eksamensbeviser.

Dermed holdt vi sommerferie, og om aftenen fejrede lærere og 
forældre i fællesskab de nybagte kandidater.

— Få dage efter var vi en del herindefra, der drog ned til det 
sjællandske friskolemøde på Møen den 26.—27. juni. Folketings
mand Poul Hansens tale om byens unge gav anledning til en liv
lig debat lørdag eftermiddag. Søndag formiddag oplevede vi 
nogle skønne timer ude ved klinten, uanset at nogle af os hentede 
os en våd trøje.' Gudstjenesten om eftermiddagen var henlagt til 
den smukke Elmelunde kirke, der er vidt berømt for sine kalk
malerier. Her prædikede valgmenighedspræst Svend Aage Nør
gaard fra Vejstrup. Bagefter talte han ved mødet i forsamlings
huset. Det er nogle glimt, men beskrive sådan et møde kan man 
vanskeligt for dem, der ikke har oplevet atmosfæren over det. 
Det får vi imidlertid for alvor lejlighed til til næste år, for som 
det blev fremlagt ved sidste forældremøde, kommer de ind og gæ
ster os til næste sommer. Af den grund bliver mødet lagt 14 dage 
frem, så det bliver 11.—12. juni 1955 og altså her i København. 
Vi kan vente ca. 150 liggende gæster, som vi gerne skulle have 
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indkvarteret rundt omkring i hjemmene. Det er netop en af de 
ting, der giver mødet sit særlige præg. Det bliver land og by, der 
mødes på denne måde. Det er noget, vi trænger til, og jeg har før 
oplevet, at det bliver til berigelse for begge parter. Det håber vi 
også må blive tilfældet her. — Vi havde den glæde, da vi lagde 
det for ved forældremødet i maj, at der straks var mange, der 
tegnede sig for at have liggende gæster. Det gav mig en sikker tro 
på, at vi nok skulle klare opgaven. Men vi vender tilbage til 
sagen, måske allerede ved det første forældremøde vi holder efter 
ferien. Det bliver torsdag den 26. august kl. 20 her på Dalgas 
boulevard 48, hvor jeg i øvrigt selv taler.

Tak for sammenholdet om skolen i året, der er gået!
Frede Bording.



Præliminæreksamen
er bestået af følgende af skolens elever:

Sigrid Karlshøj 
jens Bilgram 
Knud Hentze

Svend Davidsen
Aase Larsen

Estrid Bording 
Arne Gotved

Niels Harrekilde
Kirsten Haastrup Petersen

Tale ved skoleafslutningen den 22. juni
Der er noget særligt ved afslutningen i år. Det er første gang, vi 
tager afsked med en hel klasse, den, vi i sin tid begyndte med, og 
som skolen er groet op sammen med gennem årene. Derfor er det 
også så underligt at skulle hilse af med jer. I har været med til at 
give skolen ansigt og fylde stuerne her med liv. Jeg synes, I lige
som hører til her. Det er vemodigt at skulle sige jer farvel.
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Men dagen har også et festligt indhold. I har nået et mål, et 
mål, der bl. a. kan udtrykkes i tørre tal og er blevet det i de 
eksamensbeviser, jeg om lidt skal overrække jer. I skal ikke hæfte 
jer for meget ved de tal! Nogle af jer er blevet forfordelt i for
hold til, hvad I virkelig ved og kan; andre iblandt jer er det gaaet 
omvendt. Sådan er det nu engang med eksamen. Men lægger vi 
tallene sammen og deler, går regnestykket vel nogenlunde op, så 
det stemmer. Og for skolen betyder dette tal trods alt noget! — 
I ved godt, at det, vi gerne har villet give jer her på skolen, er 
noget, der ikke kan tælles, måles eller vejes. Men de, der bedøm
mer skolen udefra, ser nu engang også efter det, der kan måles 
og tælles.

Jeg vil derfor ikke nægte, at det har været mig en stor glæde 
og tilfredsstillelse, at resultatet er blevet så fint, som det er. Sko
len har i de forløbne år så småt vundet sig et navn i hovedsta
dens skoleverden. Dette er nu yderligere befæstet ved denne eks
amen. Vor skoleform har stået sin prøve. Det har vist sig, at vi 
kan holde friskole alle de egentlige barneår igennem lige til »den 
bitre ende« og dog fuldt ud honorere de krav, samfundet stiller.

Derfor er mit hjerte fyldt med tak. Jeg vil sige tak til for
aldrene, der har vovet at stå sammen med os om dette eksperi
ment trods mange advarende røster. — Tak til larerne, både dem, 
der har slidt med jer de sidste år, men også dem, der har arbejdet 
med jer i friskolen, for der blev grundlaget lagt. — Og så vil jeg 
sige tak til jer elever. I er så sandelig ikke kommet sovende til 
resultatet nogen af jer! I har været ihærdige, I har vist, at I kan 
bestille noget.

Vi siger jer tak for hvad vi har haft sammen her i årene, der 
er gået, lige fra I som små kom ind i skolen. Vi vil savne jer. 
Men når I nu drager bort, så vil vi ønske jer lykke og velsignelse 
over det ungdomsliv, I er ved at stå på tærskelen til. — Ja, Gud 
give jer lykke og gode råd, sim nådes lys jer tilsende.

F. B.



Sammentraf på Kochsvej

- Men goddag - det er rigtignok længe siden, jeg har set dig.
- I lige måde, gamle dreng, goddag.
- Hvad bestiller du egentlig her på Kochsvej?
- Er du nysgerrig?
- Ja, undskyld; men det er da ikke en gade, man kommer på 

så tit.
- Jo, jeg kommer her tit!
- Jamen du bor da ikke her, for det er vel ikke den smukke 

statue af Christian Winther, der trækker!
- Nej, ikke just, skønt den nok kan give en noget at tænke på. 

Nej, jeg kommer her, fordi her ligger en skole for børn.
- Nå, ja, men dine børn er da færdig med skole for længe 

siden.
- Det er de, men jeg kunne have ønsket, at de havde gået i den 

skole.
- Javist, man bliver jo gammel og drømmer lidt.
- Måske, men det er nu ellers reelt nok. Jeg har et lille job ved 

skolen, og i dag har der lige været afslutning.
- Ja, nu kommer ferien.
- Naturligvis tænker man på sommerferien, men denne gang 

var det nu noget andet. Synes du ikke, jeg ser glad ud?
- Jo, nu når du siger det, så må jeg indrømme, at du ligner en 

nyslået toskilling . . .
- Du kan også tro, det var et lykkeligt øjeblik. Se den skole er 

en friskole -
- En friskole, betaler de slet ikke noget?
- Jo, det kan du tro de gør, men de gør det frivilligt for at få 

deres børn undervist, som de gerne vil. Alle de første skoleår er 
de helt fri for lektier og al den slags. De tager slet ikke dette her 
lange tilløb til en eksamen. Men så pludselig for to år siden, da 
forældrene stod overfor valget at lade børnene komme på en an
den skole eller et kursus eller lade dem blive på skolen og læse 
til præliminæreksamen, så valgte de det sidste.

- De holdt altså meget af skolen!
- Det kan du tro, de gør. Du skulle have oplevet det sam

arbejde mellem elever, forældre og lærere! Alle parter skulle gøre 
nye erfaringer. Børnene skulle lære lektier, forældrene skulle tage 
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denne omlægning roligt og tillidsfuldt, og lærerne skulle føre de 
unge ind på en helt ny arbejdsform. Det var mærkeligt at se.

- Ja, det kan jeg forstå. Det er forresten interessant, det er jo 
ikke altid man hører om eksamenslæsning på den måde.

- Det var interessant, og det var spændende for os alle sam
men, for vi skulle jo også se, om den frie skolegang kunne bære 
og holde, når vi skulle over i den hårdt pressede eksamenslæsning.

- Og det kunne den?
- Ja. Det er derfor, jeg ser så glad ud. Når lærere, forældre og 

elever i fællesskab vinder løbet med gode karakterer, så er det jo 
ikke bare det, at de unge kan gå hjem med en pæn eksamen, men 
det er også det, at de har givet bevis for, at friskolens princip kan 
holde i skolernes hårde konkurrence. Man kan lægge grunden til 
børnenes undervisning i frihedens og fællesskabets ånd, man kan 
stole på ordets evne til at skabe og opbygge karakteren, og man 
kan klare at udføre det arbejde, som staten nu engang forlanger.

- Du - det må faktisk være en dejlig skole!
- Jamen det er det, det er; og nu har jeg fulgt den lille flok 

drenge og piger lige fra de kom i den såkaldte skolepligtige alder, 
jeg har set, hvordan de udfoldede sig under lærere og lærerinders 
og forældres forstående omsorg, og hvorledes de tog sig sammen 
og fuldt ud gjorde det, der blev krævet af dem. Det har været 
dejligt at se.

- Nu begynder jeg at forstå, hvorfor du går så glad her på 
Kochsvej. Skulle jeg mon foreslå min søn og hans kone, at de fik 
deres lille pige ind på den skole?

- Det ville i al fald være en god gerning mod barnet, men husk, 
at forældrene må have eller tilegne sig noget af den samme ånd, 
som råder ved skolen.

- Ja, det er noget, der ikke kan købes for penge.
- Nå, det ved du! Det var godt, for der er i den skole, i alle 

de levende mennesker, små og store, som samles der, noget, der 
ikke kan købes for penge.

- Farvel, gamle dreng. Godt jeg mødte dig, det kan måske blive 
årsag til meget godt.

- Det skulle glæde mig, farvel.
H. Helweg.



Skolens lærerpersonale og fagfordelingen

Frede Bording: Fortælletime med 1. klasse. Bibel- og verdenshistorie med 2., 
4., 6. og 7. klasse. Naturhistorie med 3., 4., 5. og 6. klasse. Fysik med 5. 
klasse. Historie og naturhistorie med præliminærklasserne.

Halvdan Helweg: Bibel- og verdenshistorie med 3. og 5. klasse.

Anne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen sang, tegning, gym
nastik og håndarbejde. Dansk, regning og danmarkshistorie med 2. klasse. 
Dansk og Nordens historie med 4. klasse. - Klasselærerinde for 1., 2. og 4. 
klasse.

Karen Andersen: Sang, tegning og gymnastik med 1. klasse. Dansk, engelsk, 
Nordens historie, geografi og oplæsning med 3. klasse. Regning med 5. 
klasse. Dansk, geografi og oplæsning med 6. klasse. Gymnastik med pigerne 
2.-3. og 4.-5. klasse. - Klasselærerinde for 3. og 6. klasse.

Tage Bording: Geografi og fortælling med 2. klasse. Regning og geografi med 
4. klasse. Dansk, Nordens historie, geografi og oplæsning med 5. klasse. Reg
ning og Nordens historie med 6. klasse. Nordens historie med 7. klasse. 
Sløjd med drengene i 4.-5. og 6.-7. klasse. - Klasselærer for 5. klasse.

Poul Dam: Regning med 3. klasse. Fysik med 6. klasse. Dansk, regning, ma
tematik, naturhistorie, fysik og oplæsning 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 7. klasse.

Knud Huus: Engelsk med 4., 5., 6. og 7. klasse samt oplæsning med 4. klasse. 
Tysk med 1. præliminærklasse. Engelsk med 1. og 2. præliminærklasse. - 
Klasselærer for 1. præliminærklasse.

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

Margrethe Christiansen: Tysk med 6. og 7. klasse. Dansk med 1. præliminær
klasse. Dansk og tysk med 2. præliminærklasse.

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 med 
3. klasse. Oplæsning med 3. klasse.

Sigrid Bording: Håndarbejde med 1. klasse og med pigerne i 2.-3., 4.-5. og 
6.-7. klasse.

Anne ]acobi: Ordblindeundervisning med særhold.
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Fortegnelse over eleverne
August 1954

2. præliminærklasse:
Hanne Skafte Jespersen, Havdrupvej 127, Va.
Niels Eriksen, Willemoesgade 14, 0.
Elin Olesen, Kirkevej 45, Brh.
Palle Kragh-Olsen, Thyregodsvej 2, Vb.
Helge Holst, Bjørnsonsvej 6, Vb.
Arne Hentze, Emdrupvej 18, 0.
Jette Stapelfeldt Jensen, Peder Hjortsvej 27, Vb.
Ingrid Bording, Dalgas boulevard 48, F.

1. præliminærklasse:
Bjørn Bilgram, Vesterbrogade 21, V.
Kai Jensen, Nakskovvej 91, Vb.
Finn Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Bodil Meldgaard Nielsen, H. Schneeklothsvej 16, F.
Finn Rowold, Kathrinevej 33, Hellerup.
Ole Poul Hansen, Nystedvej 28, Vb.
Inge-Lise Andersen, Ane Katrinevej 12, F.
Tove Nielsen, Ålholmsvej 13, Vb.
Johan Lynge Nielsen, Nøkkerosevej 1, NV.
Jens Bruun Larsen, Berners vænge 5, Vb.
Erik Barler, Kjeldgårdsvej 23, Vb.

7. klasse: Steen Deichmann Branth, Vesterbrogade 186, V.
Birgit Sørensen, Mosevej 13, Pileskoven, Greve strand.
Niels Johansen, Jacobys allé 2, V.
Ole 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.
Jytte Petersen, Bakkekammen 9 B, Brh.
Grethe Fremming, Smallegade 40, F.
Preben Birch, Overskousvej 9, Vb.
Finn Quist Jacobsen, Jagtvej 14 A, N.
Kirsten Poulsen, Virginiavej 4, F.
Troels Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Va.
Helle Theisen, Rømersgade 9, K.
Lotte Hersdorf Dybkær, St. Paulsgade 14, K.
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6. klasse: Ingelise Sørensen, Gl. Køge landevej 719, Brøndby strand.
Kirsten Munk, Scharlingsvej 1, Vb.
Birger Jensen, Ndr. Fasanvej 200, N.
Leif Horsdal, Valdemarsgade 79, V.
Mogens Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Mona Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Dinne Eske Christensen, Buskager 12, Va.
Kurt Rydstrøm, Bagerstræde 3, V.
Anders Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brh.
Kirsten Bording, Dalgas boulevard 48, F.
Solvejg Bording, Holmelundsvej 47, Vb.
Lars Haastrup Petersen, Drosselvej 42, F.
Inge Davidsen, Borgmester Godskesens plads 3, F.
Jesper Ilium, Klingseyvej 20, Va.
Steffen Bornø-Frederiksen, Jydeholmen 47 E, Va.

5. klasse: Majken Smith, Toftager 36, Brøndbyøster.
Gert 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 12, 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.
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 Holst, Bjørnsonsvej 6, Vb.

4. klasse: Birgit Andersen, Gi. Køgevej 728, Brøndby strand.
Karen Skaaning, Elmegade 25, N.
Elin Horsdal, Valdemarsgade 79, V.
Elisabeth Andersen, Gemmet 10, NV.
Claus Græsbøll Ottesen, Arnestedet 19, Va.
Arne Hansen, Brøndkærvej 7, Vb.
Knud Erik Rendbæk Pedersen, Snoghøj allé 12, Tårnby pr. Kastrup.
Bjarne Laursen, Havdrupvej 61, Brh.
Merete Janbo, Stærevej 63, NV.
Signe Gotved, Vodroffsvej 51, V.
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Per Gunder, Solsortvej 26, F.
Leif Petersen, Bakkekammen 9 B, Brh.
Mette Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Va.
Jens 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.
Hans Keiding, Gartnergade 14, N.

3. klasse: Peter Gessø Storm, Håndværkerhaven 39, NV.
Elisabeth Hermann, GI. Kongevej 19, V.
Stig Ranfort, Emdrup vænge 6, 0.
Poul Vilhelmsen, Cæciliavej 48, Vb.
Søren Eske Christensen, Buskager 12, Va.
Susanne Sørensen, Mosesvinget 38, NV.
Tage 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, Ved Bellahøj 5, Brh.
Hanne Cordius Nielsen, Scandiagade 42, SV.
Ulla Danielsen, Rødovrevej 452, Va.
Lene Dybkjær Larsen, Niels Finsens allé 50, Søborg.
Anne Sofie Korf, Vimmelskaftet 38, K.
Lars Kasper Ege, Hareskovvej 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.

2. klasse: Nina Larsen, Bakkegaards allé 11, V.
Aksel Bording, Dalgas boulevard 48, F.
Bergliot Grann, Buntmagervej 10, NV.
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, Hamletsgade 22, N.
Annemarie Andersen, Helgesensgade 1, 0.
Peer Witter Nervil, Folkvardsvej 17, F.
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Tom Jørgensen, Ved Østerbjerg 3, Brøndbyvester, Glostrup.
Inger Vestergaard Andersen, Ved Bellahøj 5, 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.

1. klasse: Ingelise Rasmussen, Tullinsgade 5, N.
Bodil Kampp, Cæcilavej 50, Vb.
Lise Storm, Boeslundevej 5, Brh.
Niels-Lau Robert Ervill, Vinkelager 42, Va.
Søren Nissen, Thyregodsvej 21, Vb.
Inge Lise Juul Hansen, Snogegårdsvej 83, Gentofte.
Line Merete Ege, Hareskovvej 1, Brh.
Bodil Gessø Storm, Håndværkerhaven 39, NV.
Søren Emil Olsen, Havdrupvej 5, Brh.
Karen Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Va.
Bodil Trier Møller, Vodroffsvej 39, V.
Folke Rødmes, Maglegårds allé 80, Søborg.
Dorte Thirslund, Frederiksvej 4, F.
Vibeke Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Lise-Lotte Witer Nervil, Folkvardsvej 17, F.
Jean-Pierre Peschard, Hostrups have 2, V.
Jakob Winding, H. C. Schneeklothsvej 4, F.
Jane Nielsen, Carlsgade 2, S.
Mogens Bjerregaard, H. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Tove Bjerregaard, H. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Inge Janbo, Stærevej 63, NV.

Gaver til skolen i årets løb. Direktør Bertelsen har i januar foræret 7. klasse 
48 drengebøger, som overgår til skolen, når eleverne forlader denne. — End
videre har vi fra Ole Nør Jensens mormor modtaget en fornem gi. udgave af 
Holbers komedier. — Annette Berg har foræret skolen en hugorm, Kirsten 
Kragh-Olsen en næsehornsbille, Helle Theisen en solsortrede med æg og Knud 
Huus et stykke obsidian fra Mellemamerika. — Jeg siger på skolens vegne 
tak for denne forøgelse af såvel bogsamlingen som af den naturhistoriske sam
ling. F. B.

Husk vi har fået eget telefonnummer på skolen: Hilda 687. —■ Det varer jo 
lidt, før vi får det rettet på blanketterne.
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Skolekredsens medlemmer
August 1954

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, Ved Bellahøj 5, Brh. 

(Bella 6683 y).
Erik Anker-Møller og frue, korrespondent, GI. Køgevej 275 B, Vb.
Helge Petersen Arnkjær og frue, revisor, Hamletsgade 22, N. (Taga 5274 y).
Emil Barler og frue, assistent, Kjeldgårdsvej 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).
Ib Bilgram og frue, guldsmed, Vesterbrogade 21, V. (Eva 9464).
Fru Margrethe Blanche Birch, Overskousvej 9, Vb. (Valby 2157 x).
H. C. Bjerregaard og frue, grosserer, H. C. Ørstedsvej 48 B, V. (Luna 2677).
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 12, Va. (Damsø 5610 v). 
Harry Christensen og frue, maskinarbejder, Strindbergsvej 101, Vb.
Fru Margrethe Christiansen, lærerinde, Birkevang 24, Virum, Lyngby. 

(845052).
Knud Faber Christiansen og frue, privatlitograf, Emdrupvej 31, 0. 

(Ryvang 7373).
Poul Dam, lærer, Præstevænget 17, Ballerup. (Ballerup 789).
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, teol., Hareskovvej 1, Brh. (Bella 3891 x).
Erik C. Eriksen og frue, salgschauffør, Willemoesgade 14, 0. (Øbro 869 u).
Robert Ervill og frue, kapelmester, Vinkelager 42, Va. (Damsø 6959).
Viggo M. Frederiksen og frue, bankkasserer, Jydeholmen 47 E, Va. 

(Damsø 5010).
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Preben B. Fremming og frue, repræsentant, Smallegade 40, F. (Fasan 4364).
Aage Gotved og frue, forstander, Vodroffsvej 51, V. (Nora 6019).
Svend Grann og frue, murer, Buntmagervej 10, NV. (Taga 7649 x).
Ludvig Gunder og frue, kgl. kapelmusikus, Solsortvej 26, F. (Gothåb 6994). 
Fru Esther Gundesen, lærerinde, Godthåbsvej 121, F. (Gothåb 5832 u).
Poul Hansen og frue, afdelingsleder, Jakob Knudsensvej 3, Vb. (Valby 10321). 
Emil Hansen og frue, bogholder, Aarestrupvej 17, Vb. (Valby 2067).
Poul Hansen og frue, forstander, M. F., Nystedvej 28, Vb. (Valby 7478). 
Thorvald Hansen og frue, håndværker ved D.S.B., Brøndkærvej 7, Vb.
Carl Hansen og frue, forvalter, Snogegårdsvej 83, Gentofte. (Søborg 8031). 
Jørgen Monrad Hansen og frue, læge, Knuthenborgvej 13, Vb. (Valby 8841). 
Erik N. J. Hansen og frue, maskinassistent, Vesterbrogade 130, V.

(Eva 3954 y).
Arne Harrekilde og frue, fuldmægtig, Herluf Trollesgade 23, K. (Byen 7547). 
Haakon Hentze og frue, hovedbogholder, Emdrupvej 18, 0. (Ryvang 7739 x). 
Knud Hermann og frue, læge, dr. med., GI. Kongevej 19, V. (Eva 7974 x). 
Flarry 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).
Knud Huus, lærer, cand. mag., Gyldenlakvej 29, S.
Skat M. Ilium og frue, læge, Klingseyvej 20, Va. (Damsø 88).
Anne Jacobi, ordblindelærerinde, Lillemosevej 29, Lyngby. (Lyngby 5248). 
Egon Quist Jacobsen og frue, karetmager, Jagtvej 14 A, N. (Vester 3474). 
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).
Kaare Toftkær Jensen og frue, redaktionssekretær, Roshagevej 22, Va. 

(Damsø 7558).
Børge Jeppesen-Evald og frue, værkfører, Rørsangervej 79, NV. (Ægir 4988). 
Dines Skafte Jespersen og frue, kommunelærer, Havdrupvej 127, Va.

(Damsø 2553).
Fru Ella Johansen, Jacobys allé 2, V. (Vester 6244).
Marinus A. Jørgensen og frue, jord- og betonarbejder, Thyregodsvej 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).
Aage H. Kampp og frue, lektor, Cæciliavej 50, Vb. (Valby 2594 v).
Mogens Keiding og frue, driftsleder, Gartnergade 14, N. (Luna 2181 y).
Mogens Klitgaard-Poulsen og frue, inspektør, Overgaden o. vandet 38, K. 

(Amager 519 x).
Axel Korf og frue, kunstmaler, Vimmelskaftet 38, K. (C. 1555 lok. 95).
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H. V. Kragh-Olsen og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, Vb. (Valby 4048 x).
J. K. Dybkjær Larsen og frue, politibetjent, Niels Finsens allé 50, Søborg.
Henry C. Larsen og frue, stenhuggermester, Steenstrups allé 5, V.

(Nora 5012).
Børge Larsen og frue, tegner, Berners vænge 5, Vb. (Hvidovre 3117).
Oscar Larsen og frue, tobakshandler, Bakkegaards allé 11. V. (Vester 2440).
Fru Ragna Larsen, Jansvej 9, S. (Amager 8126).
Edmund Laursen og frue, boligmontør, Havdrupvej 61, Brh. (Bella 5561). 
Jørgen Nissen Lund og frue, vagtmester, Nyropsgade 45, V. (Byen 9945 y). 
Lemon 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). 
Fru 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).
Knud Vald. Nielsen og frue, bagermester, Aalholmsvej 13, Vb. (Valby 2027). 
Søren P. Nielsen og frue, aut. elektroinstallatør, Frederikkevej 12, Hellerup. 

(He. 1819).
Johs. Nielsen og frue, fabrikant, Scandiagade 42, SV.
Kaj Nielsen og frue, fyrmester, Ardfuren 1, Herlev. (Yrsa 2083).
Ivar Meldgaard Nielsen og frue, kommunelærer, H. Schneeklothsvej 16, F. 

(Gothåb 8146).
Egon H. Nielsen og frue, kordegn, Carlsgade 2, S. (Bella 2883).
Svend Lynge Nielsen og frue, musiker, Nøkkerosevej 1, NV. (Søborg 4816).
Preben Nissen og frue, keramiker, Thyrogodsvej 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.
Edvard Olsen og frue, taxachauffør, Havdrupvej 5, Brh. (Bella 5346).
Jens Græsbøll Ottesen og frue, korrespondent, Arnestedet 19, Va.
V. Fredsgaard Pedersen og frue, anlægsgartner, Nakskovvej 63 A, Vb. 

(Valby 9003).
Jens Pedersen og frue, overlærer, Snoghøj allé 12, Taarnby, Kastrup. 

(Kastrup 3389).
Fr. Kr. Peschard og frue, kontorassistent, Hostrups have 2, V. (Nora 8529 y). 
Fru Signe Smed Petersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S.

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

(Fasan 5040).
Svend Petersen og frue, driftsleder, Bakkekammen 9 B, Brh. (Bella 8257).
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Georg Poulsen og frue, overmontør, Virginiavej 4, F. (Fasan 5738).
Aage Ranfort og frue, tegner, Emdrupvænge 6, 0. (Ryvang 4912).
Paul H. Rasmussen og frue, fuldmægtig, Tullinsgade 5, V.
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, Kathrinevej 33, Hellerup.

(He. 2750).
Ejvan Rydstrøm og frue, tapetserermester, Bagerstræde 3, V. (Eva 439 v).
Knud Rødtnes og frue, anlægsgartner, Maglegaards allé 80, Søborg.

(Søborg 7950).
Holger Schrøder og frue, civilingeniør, Rømersgade 9, K. (Byen 1406 v).
Egon Simonsen og frue, kriminalbetjent, Hesseløgade 4, 0. (Ryvang 3007).
Emil Pedersen Skaaning og frue, montør, Elmegade 25, N.
Troels Smith og frue, arkitekt, Toftager 36, Brøndbyøster. (751504).
Hans Chr. Storm og frue, ingeniør, Boeslundevej 5, Brh. (Damsø 589).
Rikard P. Storm og frue, malermester, Håndværkerhaven 39, NV.

(Søborg 2247).
Jørgen Søndergaard 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).
Søren I. Thirslund og frue, styrmand, Frederiksvej 4, F.
Erling Vedel og frue, lektor, Amagerfælledvej 30, S. (Sundby 373).
Karlo Vilhelmsen og frue, provisor, Cæciliavej 48, Vb. (Valby 5264).
Paul Winding og frue, ingeniør, H. C. Schneeklothsvej 4, F. (Fasan 911).
Egon Zehngraff og frue, elektromekaniker, Jagtvej 15, N.

Skolens tilsynsførende er fhv. sognepræst ved Helligåndskirken 
Halvdan Helweg, Løvstræde 8, K.

(Eva 9226).
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BORDINGS FRISKOLE
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 friskolen er der knyttet et 3-årigt præliminærkur
sus, sluttende med præliminæreksamen i 16-17-års- 

alderen.
Denne eksamen giver adgang til gymnasiet såvel som 

til studenterkursus.

Optagelse af elever til skolens forskellige klasser fin
der sted ved personlig henvendelse til

FREDE BORDING 
forstander, cand. mag.

Kontortid: Onsdag kl. 11-12. Tlf. Hilda 687.
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