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Skole?! på skillevejen

Når undervisningsminister Bomholt i efteråret lod nedsætte et 
udvalg, der skulle udarbejde forslag til en ny skoleordning, hæn
ger det jo åbenbart sammen med, at den hidtidige fra 1937 gæl
dende skoleordning på visse områder har spillet fallit. Det er især 
den eksamensfri mellemskole, det er galt med. Den har ikke op
nået den popularitet, man oprindelig havde regnet med eller i 
hvert fald håbet på. Forældrene skyer den som helhed. Der er 
ikke mange, der godvilligt lader deres børn gå ind i den, vel ud 
fra den formening, at den ikke giver dem en tilstrækkelig god 
start, når de skal ud i livet. Det hævdes også, at lærerne ikke ofrer 
den tilstrækkelig opmærksomhed og helst undgår den, og det er 
muligt, selv om jeg personligt kender eksempler på det modsatte. 
I hvert fald, den har fået stemplet på sig som en 2. klasses skole. 
Og den er en skole i opløsning. Det viste de tal tydeligt, undervis
ningsministeren fremlagde, da han traf forberedelse til at få udval
get nedsat. Børnene tages ud af skolen i utide. Allerede i 2. fm. 
klasse forsvinder en del — undervisningspligten varer som bekendt 
kun til og med det 14. år — og i 3. fm. sker det store skred, så kun 
en procentdel af dem, der begyndte, fortsætter 4. klasse ud. Det er 
klart, at sådan noget ikke er holdbart i det lange løb. Resultatet 
af skolegangen må nødvendigvis blive utilfredsstillende, når der 
brydes af midt i det, der er lagt an som en sammenhæng. Dertil 
kommer hele forvirringen med klasser, der må lægges sammen og 
sammen igen, efterhånden som eleverne forsvinder, og hullerne 
skal udfyldes.

Heller ikke eksamensmellemskolen er det for godt med. Også 
her viser tallene en forbløffende stor afgang fra 3. mellem, et fæno
men, der formodentlig hænger sammen med, at altfor mange for
ældre — tit og ofte af ren og skær honnet ambition — presser 
deres børn ind i eksamensskolen, og så viser det sig, efterhånden 
som de kommer frem, at de ikke har evner til at føre det igennem, 
eller de måske ligefrem ikke vil føre det igennem, de har ingen 
lyst til dette og sløser bevidst med sagerne, et slags oprør mod det, 
forældrene har tænkt sig med dem. Der kan være megen sund 
reaktion i den slags, og jeg synes absolut, sådanne børn skal have 
lov til at gaa ud, selv om de godt kunne føre det igennem, hvis 
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de ville, men uheldigt er det alligevel, for så vidt som de ingen 
afrunding får på deres skolegang. Et af hovedemnerne i 4. mel
lem er Danmarks geografi, som først her gennemgås grundigt, et 
andet er den nyere tids historie, bl. a. demokratiets udvikling og 
baggrund, foruden forskellige andre ting, der ligger os nær, f. eks. 
kampen om Sønderjylland. Ikke få børn går hvert år ud af sko
lerne — og her drejer det sig især om skolerne i byen — uden at 
have hørt noget om disse ting. Det er klart, at noget må der gøres.

I udvalget opnåedes ikke enighed, men flertallet, først og frem
mest lærerorganisationernes repræsentanter, samlede sig om det 
forslag, undervisningsministeren forinden gav udkast til. Dette for
slag omfatter skolen både i by og på land og går i korte træk ud 
på, at der skal være en »underskole« på 5 år, fælles for alle børn 
uanset begavelse. Derefter følger en »hovedskole« på 3 år, der skal 
være linjedelt, således at der bliver en eller flere praktiske linjer 
foruden en »boglig« linje svarende til den hidtidige eksamensmel
lemskole. Underskolen og hovedskolen udgør den egentlige børne
skole, som altsaa bliver 8-årig overalt. I forbindelse hermed skal 
undervisningspligten først ophøre ved udgangen af det skoleår, 
hvor man er fyldt 15. Derefter følger henholdsvis en 2-årig real
skole og et 4-årigt gymnasium.

Straks jeg læste dette forslag i undervisningsministerens udkast, 
fyldtes jeg af en stor skuffelse. Jeg syntes, han svigtede sig selv, når 
man tænker på hans tidligere skoleprogram. Man havde ventet 
sig noget andet fra hans side. Og hvad værre er, han svigtede den 
naturens orden, enhver skole, der skal være hold i, må indrette 
sig efter.

Forslaget har een fordel: Mellemskolen, altså den boglige linje, 
afkortes med et år, der i stedet lægges til realklassen, så der bliver 
en virkelig 2-årig realskole, eller gymnasiet. For dem, der virkelig 
går videre et af de to steder, kan det være lige meget — der bliver 
i praksis ingen forskel i forhold til nu udover en ompostering af 
stoffet — men de, der hidtil er gået ud med 3. mellem, får afrun
det deres skolegang, for naturligvis vil man tilrettelægge undervis
ningen, så de kommer gennem såvel geografien som historien og 
andre ting i løbet af de 3 år. Det er en klar fordel, der gælder alle 
de påtænkte 3-årige linjer, men det er vel at mærke kun en fordel 
for de skoler, der har mellemskole.

For andre skoler, først og fremmest skolerne på landet, betyder 
forslaget, såfremt det går igennem, at de får påtvunget et år 
mere, og det, tror jeg, er en yderst betænkelig sag! Jeg har til 
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dato ikke set nogen virkelig pædagogisk begrundelse for et 8. 
skoleår. Det er forståeligt, at tanken om det dukker op i byerne, 
hvor det efterhånden er blevet vanskeligt at beskæftige børnene 
praktisk på det alderstrin, der her er tale om. Den nemmeste løs
ning er at lade dem fortsætte i skolen, men denne løsning har ikke 
noget med pædadogik at gøre — Det er jo en kendt ting, at i 
13—14 års alderen eller deromkring griber noget nyt ind i legems
udviklingen. Også i sjælelivet sker der en forandring. Barnet i en 
begynder at forsvinde, et nyt stadium i livet er under fødsel. Det 
er på mange områder en vanskelig tid, og det mærkes også i sko
len. Efter min erfaring er børn i almindelighed glade for at gå i 
skole, når blot de er trygge ved deres omgivelser. Glipper det, og 
de bliver skolesky, vil det i reglen vise sig, at der er kommet noget 
utrygt ind i deres tilværelse, en ængstelse, der virker ødende på 
barnelivet. Skolen må i så fald beflitte sig på — og hjemmet na
turligvis ogsaa for sin del — at fjerne grundlaget for ængstelsen, 
så barnet kan udfolde sig. Den skoletræthed, der spores hos mange 
børn, når de kommer op i 13—14 års alderen, er imidlertid et helt 
andet fænomen, der sikkert hænger sammen med ovennævnte 
overgangsalder. Den kendes selv i de bedste skoler og hos børn fra 
de bedste hjem. Det er ingenlunde givet, at overgangsalderen giver 
sig udslag i skoletræthed. Mange børn fortsætter gladelig deres 
skolegang. Men det er lige så sikkert, at mangfoldige børn trænger 
til en eller anden form for luftforandring, når de når så vidt, hvad 
enten det så er i 13, 14 eller måskes først i 15—16 års alderen. 
Noget generelt nøjagtigt tidspunkt kan selvfølgelig ikke angives.

Det burde være indlysende i et demokratisk land, at der, hvor 
forældrene virkelig er i stand til at skaffe deres børn en sund og 
nyttig form for en sådan luftforandring i det øjeblik, de trænger 
til det, der må lovgivningsmagten ikke lægge sig hindrende i vejen. 
I byerne er der, sådan som samfundet har udviklet sig, desværre 
ikke så mange muligheder mere for at beskæftige børn på det al
derstrin udenfor skolen, men der er dog stadig nogle muligheder, 
og jeg kender personligt eksempler på, at de er blevet udnyttet, 
så det afgjort blev til gavn for de pågældende 14 års drenges ud
vikling. På landet er mulighederne langt større. Så meget mere 
forkert vil det være at forskertse dem. Har et barn på det trin mi
stet lysten til at gå i skole — og det behøver ikke at være skolens 
skyld — så kommer der ikke noget godt ud af at tvinge det til 
fortsat skolegang. Der kommer vel i bedste fald kun gavtyvestre- 
ger ud af det, Andre sløves ved det. Og ingen vil vel benægte, at 
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praktisk arbejde i allerhøjeste grad kan virke opdragende og ud
viklende, især da, hvis man har lyst til det. Det hænger naturligvis 
også sammen med, hvordan det lægges til rette.

Misforståelser opstår let. Lad mig derfor understrege, at jeg for
langer ikke, alle børn skal ud af skolen i 14 års alderen. Men 
der skal være mulighed for at gå ud, lige så vel som der, både i by 
og på land, bør være mulighed for at fortsætte skolegangen for 
dem, der virkelig har lyst til det. Jeg ønsker kort og godt frihed, 
så skole og hjem i forening kan indrette sig efter hvert enkelt 
barns tarv uden at rende panden mod myndighederne. I stedet for 
at ville forhøje den lovpligtige undervisningsalder burde man der
for snarere afkorte den. De fleste vilde sikkert alligevel blive gå
ende til 14 års alderen eller måske længere, men så havde man mu
lighed for undtagelsesvis at lade et barn gå ud tidligere, når det 
skønnes at være hensigtsmæssigt for barnet. Jeg har personlig haft 
et par tilfælde af den art i skolen, og jeg tilstår at have brudt lo
ven i disse tilfælde. Jeg tror også, den slags lovbrud finder sted 
ved adskillige skoler, og der vil blive betydeligt mere af det, hvis 
det nye forslag gennemføres. Men en lov, der ligge sådan, at en
hver ansvarsbevidst skoleleder på forhånd må sige: i de og de til
fælde agter jeg så vidt muligt at omgå den, er ikke nogen god lov.

Hvorfor vil man da fra visse sider med vold og magt have et 
lovpligtigt 8. skoleår? Vel sagtens fordi man ikke ved, hvad man 
skal gøre ved børnene i byerne, og det er som nævnt også et van
skeligt spørgsmål. Efter min mening vilde det være bedre, om man 
oprettede en række værksteder og hvad andet, der kunde blive 
brug for, helt uden for børneskolens rammer, en forberedelse til 
og indlevelse i erhverslivets forskellige grene, sorterende under 
det. Under alle omstændigheder er det ganske udemokratisk at 
ville gennemtvinge en forlænget skoletid på steder, hvor man ingen 
brug har for den, og hvor den vil kunne gøre skade, blot fordi 
man mener, den er nødvendig andre steder, hvor forholdene lig
ger anderledes. Man argumenterer simpelthen, som er det et regne
stykke, det drejer sig om. Uanset den lovpligtige undervisningsal
ders længde har byskolen hidtil haft en struktur på 5 + 4 år, mens 
landsbyskolen har 7 år. Man trækker så 1 år fra det ene sted og 
lægger til det andet. Resultatet bliver i begge tilfælde 8, der orga
niseres som 5 + 3, hvorpå man forøger skolealderen, så den dækker 
begge steder, og alt er blevet ens, ingenting halter mere.

En genial løsning! Sådan siger og mener virkelig de folk, der har 
udruget dette Columbusæg. For mig at se er det Prokrustes-sen- 
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gen om igen, sengen, alle skulde passe til. Var de for lange, hug
gede man et stykke af dem, var de for korte, strakte man dem med 
lodder og trisser, lige pinefuldt og dræbende begge dele. Vi men
nesker er nu engang forskellige og har forskellige forudsætninger, 
og selve de forhold, vi lever under, i by og på land, er meget for
skellige. Hvorfor skal skolen og skoletiden så være ens overalt? 
Jo, for landsbybørnene skal have de samme muligheder som by
børnene, siger man. Ja vel. Det er jeg med på. Lad os blot så vidt 
muligt indrette skolerne alle steder, så der er muligheder for dem, 
der kan og vil gå videre ad den bane. Men lad det være en fri
villig sag så langt ned som muligt. Lad os ikke begå vold imod 
barnets natur. Man får ikke en holdbar skoleordning ved at jong
lere med tal og regne reguladetri, for sådan er livet ikke. Og sko
len må naturligvis indrettes efter livets eller naturens egen orden. 
Den kan vi alligevel ikke ændre.

Har man undersøgt, hvilket behov barnet har for at kunne ud
folde sig, for det behov må skolen dog først og fremmest søge at 
dække? Har man undersøgt, om børnene generelt virkelig har 
gavn af et 8. skoleår? Jeg ved ikke, om jeg har overset noget i de
batten, men jeg har i hvert fald ikke hidtil set eller hørt nogen mo
tivering af den art for en forlænget skoletid. Man synes uden vi
dere at gå ud fra, at børnene til enhver tid har godt af at gå i 
skole. Og vil de ikke, når de kommer til skels år og alder, hvad 
opløsningstendenserne i den hidtidige byskoles struktur unægtelig 
tyder på, at mange ikke vil, ja, så skruer man programmet lidt 
ned — et år mindre — men så skal de pinedød til gengæld 
også tvinges til at overholde det nye program uden vaklen i ge
ledderne.

Man spørger uvilkårligt sig selv, hvorfor skridtet ikke tages fuldt 
ud? Hvorfor skruer man ikke programmet helt ned, når man nu 
er i gang, så man standser ved de ca. 14 år, der åbenbart er 
skels år og alder og ikke en tilfældige grænse, man i sin tid er stop
pet op ved. Gør man det, så følger man naturens orden. Så kan der 
laves en barneskole, der hviler i sig selv, ligesom barndomstiden 
er skabt til at gøre det. En skole, der tjener barnets behov som 
barn uden at begynde at fuske på en uddannelse eller på en for
beredelse til en uddannelse til noget, som barnet i almindelighed 
ikke kan tage stilling til endnu. Gymnasiet er lagt an som en for
beredelse til en højere uddannelse — hvilket jeg finder er i sin 
orden — mellemskolen som en forberedelse til gymnasiet, og 
underskolen er efterhånden ved at være en forberedelse til mel



lemskolen. Der er noget fundamentalt forkert ved en sådan trin
delt skoleordning, hvor man ligesom bestandig tænker ovenfra og 
nedefter, skønt livets vej er den modsatte. Det er forkert, når 
ungdomsskolen griber ned og sætter mål for børneskolen. Denne 
skal først og fremmest hjælpe børnene til at være børn. Det er det, 
de mest af alt trænger til i vor forjagede og forvirrede verden.

En af hemmelighederne ved livet er den, at man bliver ikke 
voksen ved at gå og forberede sig til det. Tværtimod. Barndom
men skal fuldbyrdes i sig selv. Først når det er sket, har man mu
lighed for at kunne leve et virkeligt ungdomsliv. Og ungdoms
tiden må på tilsvarende måde fuldbyrdes, før man kan komme 
videre. Dette er ikke romantik, men kras realisme. Livet forløber 
i stadier: barndom — ungdom — manddom — alderdom, der ikke 
direkte er en forberedelse til hinanden, men hvor det ene skyder 
frem af det andet, som spiren gør det af frøet, stærkere jo inderli
gere man har levet i det foregående stadium. Derfor skal vi lade 
børnene være børn og ikke lægge det pres over dem, at de så småt 
skal til at bestemme livsvej. Enkelte børn ved måske, hvad de vil 
være, allerede i 11—12 års alderen, de fleste ved det næppe, og 
så skal man ikke besvære dem i så henseende. Lad dem kun gå og 
drømme og drømme om igen, og lad dem imens trygge sig i en 
skole, der ikke kræver eller giver dem mere, end de kan bære.

Det er nemlig den anden farlige ting ved det nye skoleforslag, 
at det fortsat og endnu mere gradueret deler børnene op i linjer 
efter lyst og evner. Underskolen er fælles — hvorfor begriber man 
i grunden ikke, da de er lige så uens der — men hovedskolen 
sktl være delt. Antallet og arten af linjer kan rette sig efter lokale 
forhold. Der tales om en handels-kontorlinje, om en teknisk linje, 
en landbrugsfaglig linje og en husholdningslinje, foruden den 
boglige linje, der er forudsætningen for realskolen og gymnasiet. 
Efter de hidtidige erfaringer kan man jo nok gøre sig sine tanker 
om, hvilken linje der vil blive mest pres på — hvis folk da ikke 
ganske pludseligt skulde gå hen og skifte mentalitet — selv om 
man gør, hvad man kan for officielt at stille linjerne lige og gøre 
dem lige »fine«, bl. a. ved at de alle slutter med et afgangsbevis 
eller vidnsbyrd. Det hævdes, at der ikke bliver tale om nogen 
erhvervsuddannelse i disse linjer, men det er vanskeligt at se, hvor
dan det kan undgås, at der alligevel ligesom stikkes nogle baner 
af, der tager sigte mod bestemte erhverv, og så er man inde i det. 
Der skal tages stilling. Der bliver problemer om egnethed af både 
den ene og den anden art, diskussioner i hjemmet, bevidst eller 
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ubevidst pres fra forældrene i den retning, de finder ønskeligst, 
selv om barnet måske ikke rigtig synes om den. Det er svært at se, 
at der kan komme en god barneskole ud af det forslag.

Nej, lad os få en udelt skole i de egentlige barneår uden mere 
eller mindre pinagtige afgørelser af, hvem der er »begavet«, og 
hvem der er det modsatte. Og lad os så derefter, når vejene natur
ligt skilles, indrette uddannelsesskoler eller uddannelsessteder af 
forskellig art, for min skyld gerne med eksamen af en slags, når 
blot det sker på fornuftige vilkår. En skole opbygget efter disse 
linjer vil være i pagt med livets egen orden. Som bekendt er der 
også Iremsat et lovforslag, der følger disse linjer, Askovudvalgets 
forslag. For børnenes skyld er det at håbe, at de synspunkter, der 
ligger til grund for dette forslag, bliver de sejrende, når afgørelsen 
skal træffes.

Frede Bordine:.O



Af skolens dagbog

1G. august. Skolen begynder.
17.—22. august. 6. og 7. klasse på lejrskole i Helsingør (Wisborg) under ledelse 

af Anne Marie Mikkelsen og Frede Bording.
23. august. Modtagelse af den nye 1. klasse og deres forældre.
24. —25. august. 5. klasse på cykletur til Ringsted og Sorø under ledelse af Karen 

Andersen og Tage Bording.
26. august. Forældremøde. Træk af den danske friskoles historie ved Frede 

Bording.
26. oktober. Forældremøde igen. Fru Helle Gotved talte særdeles levende og 

og fornøjeligt om afspændingens betydning i vor nervøse og forjagede 
tid, bl. a. om vore børns muskelspændinger kan sige os noget om deres 
evt. indre konflikter.

22. december. Julefest i Grundtvigs hus, vinterens store begivenhed. Feststemte 
børn — og forældre med. Alle mand af hus. Julesange og julelys. 4. 
klasse optrådte med »Ternbøl« og Stribstrup« i fru Kåstrup Petersens 
dramatisering, og det gik fint. Nisseoptog, børn i forskellige aldre, med 
poser til uddeling. Dans og leg af store og små.

1. februar—l.marts. Klasseforældremøde hver 8. dag, til rækken var igennem. 
Drøftelse af undervisningen til oplysning for både lærere og forældre.

11. marts. Skolebal for de ældste klasser og for gi. elever. 7. klasse opførte 
Hostrups »Soldaterløjer«. Dansen gik livligt — ingen døde punkter. En 
fornøjelig og god aften.

28. marts. Syklubben sluttede sæsonen efter vinterens anstrengelser.
4. april. Skolens 10 års fødselsdag. Fest fra morgenstunden. Telegrammer og 

blomster i massevis fra forældre og andre. Fine farvelysbilleder fra det 
hellige land ved lærerinde fru Signe Petersen, Flensborg — en dejlig 
time. Og så hele skolen i zoologisk have. — Om aftenen fest på Dalgas 
boulevard med 1. og 2. P. + hædersgæsterne: de gi. elever, der altid 
glæder os, hver gang de tropper op. Skolens første hold medbragte et 
flot askebæger til foræring. Lærerne kom med et tiltrængt nyt Europa
kort, og pastor Helweg med det store billede, der nu hænger henne på 
skolen, malet af Troels Trier, Vallekilde: dagen, der bryder frem, Skin- 
fakse, der traver i strålende lue på himmelens bue. En fornem gave. — 
Lærerne underholdt på forskellig måde: »Skærmydsler«, hvor herrerne 
spillede damer og omvendt, »En nat i Roskilde« og til slut det ufor
glemmelige optrin med Huns og Pip i »Hans og Trine«. I øvrigt kaffe
bord med tale og sang.
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17. maj. Forældremøde. Også her mindedes 10-året i et tilbageblik ved Frede 
Bording. I øvrigt stod det i det kommende friskolemødes tegn med 
drøftelse af hele arrangementet. Der var stemning og humør, en god 
optakt til den store begivenhed:

11. —12. juni. De sjællandske friskolers årsmøde i København. Længe havde vi 
glædet os til dette møde — og talt på knapperne: Magtede vi det under 
vore specielle forhold i storbyen? Det viste sig, at vi gjorde det. Hjertelig 
tak til alle i kredsen, der på forskellig vis var med til at få det til at 
glide! Tak for de mange tilbud om indkvartering — flere end der var 
brug for — tak for hjælpen til smørrebrød! Festligt var det, da vi søndag 
aften sad om bordene i hallen, by og land samlet om den samme sag. 
Hvor var det dejligt at se så mange af vore egne folk dukke op i Vartov 
allerede lørdag eftermiddag, så salen næsten fyldtes til trængsel. Søndag 
formiddag, søndag middag, hele mødet står for mig som noget af en 
oplevelse, ikke just på grund af det, der blev sagt, men først og fremmest 
på grund af det, der var over det. Det bedste møde i mange år, sagde 
nogle af gæsterne. Lidt overdrevent, for der har altid været noget sær
ligt over disse møder. Mon ikke adskillige fik lyst til også at være med 
fremover, om det ellers kan lade sig gøre? — I øvrigt henvises til om
stående referat.

15. juni. Skovtur, begyndende med kulde og regn, så vi måtte ty ind i Roskilde 
domkirke undervejs, ikke det dårligste sted at søge ly. Opklaring, lige
frem til delvis solskin, da vi nåede Borrevejle. Gymnastikopvisning af 
de forskellige hold, måske lidt køligt i længden at sidde og se på, men 
forældre er jo tålmodige skabninger. Den obligate håndboldkamp, hvor 
lærerne i år måtte krybe til korset. Og så gik tiden ellers af sig selv.

21. juni. Præliminærklasserne op i årsprøvens sidste fag. Prøverne er som helhed 
forløbet særdeles tilfredsstillende.

22. juni. Forældredag. Dansk og geografi, historie, tysk og engelsk, matematik 
etc. Udstilling. — Dejligt mange med fra morgenstunden, og flere og 
flere kom til. Hvor mangler vi dog en sal til den fælles afslutning! Vi 
slap dog fra det med hele lemmer, og programmet gennemførtes med 
korsang og tale. Der var ingen klasse i år at tage afsked med, til gen
gæld enkelte af lærerne: Poul Dam, hvis fortsatte uddannelse ikke tillader 
ham at blive hos os. Han har i tre år været os en bestandig hjælpsom og 
beredvillig støtte i arbejdet. Frode Jørgensen, der har stået for sangen 
det sidste par år, men som nu drager til Kolding, og fru Anne Jacobi, 
der med stor dygtighed og varm interesse for børnenes udvikling har 
bestridt ordblindeundervisningen. Hende vedbliver vi dog på en måde at 
have i baghånden. Tak til dem alle tre, for hvad de hver på deres felt 
har ydet! Og tak til cand.mag. Poul Dragsbo, der beredvilligt sprang til 
i vinter under fru Gundesens sygdom! Sidst, men ikke mindst, tak til 
forældrene for sammenhold og støtte i det forløbne år! — Og så blev 
det sommerferie. p p
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Skolen gennem 10 år

Versificeret tale fra fødselsdagsfesten den 4. april

Et lille blik tilbage 
til gamle svundne dage: 
Vi ser den gule villa en vårdag i april, 
der trippes, og der traskes, 
der fejes, og der vaskes, 
der slides, og der slæbes, 
ja, I kan tro, der stræbes.

Og ind i stuen trine 
så artige og fine 
vor skoles første skare — en lidt benovet flok. 
Lærerinden står lidt rystende, 
men Bording smiler trøstende, 
så går han ud med far og mor, 
og nu i gang ved skolebord!

Og dagene gik med mangt og meget, 
og der blevet skrevet, og der blev leget. 
Og så blev det maj, og Danmark blev frit. 
Juni kom med solskin og sommer, 
og nu er det ferietiden, som kommer. 
Med toget rejste vi alle på landet 
ud til mark og skov og til vandet.

Efterår med rusk og regn, 
skolegård med vintertegn, 
og så lakked det atter hen mod vår. 
Et år var gået i villaen hist, 
og kloge var ungerne blevet, ja vist. 
Forsagthed og benovelse forsvandt i tiden 
og er mig bekendt ej vendt tilbage siden.
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Et lille blik tilbage 
til gamle svundne dage:
Vi ser den høje bygning på Kochsvej i august, 
der fejet blev og vasket, 
med vand vi rigtig pjasked’, 
da stuerne var rene, 
vi pynted’ med flag og grene.

Så gik skoledøren op, 
og ind kom nu vor nye trop, 
drenge og piger med tasken i hånd. 
En og anden var lidt beklemt, 
»Ä, bare nu dette ej bliver for slemt!« 
Men så tog vi fat på et eventyr, 
da klared’ det op hos mangen en fyr.

Dagene kom, og dagene gik, 
flere og flere børn vi fik. 
Skolestuen — ja, den blev til mange. 
På trapperne hørtes der latter og skæmt, 
en leg i gården blev heller ej glemt. 
Det hele vist nok var såre dejligt, 
men nu kommer lærerne — ret ubelejligt.

Unge og gamle, tykke og tynde, 
hvor skel jeg ende og hvor begynde? 
Nye kom til, og andre forsvandt, 
en var sur, en anden var slap, 
han var muggen, og hun var skrap, 
med alle var et eller andet i vej’n. 
Trist — at ej lindes een duelig degn.

For husk, iblandt børnenes store flok 
var alle prima (tror jeg da nok). 
De læste og læste med megen flid. 
Geografi og fysik fik de lært, 
og aldrig man hørte, at tysk, det var svært. 
— Hys, er der lidt her, som ej helt vil stemme? 
Ja, så må I hurtigst muligt det glemme.
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Forældredag på Kochsvej, til fest i Grundtvigs hus, 
cykletur til Sorø og trav i sand og grus.
Borrevejle i sol og sommer, Kronborg i alvor og skæmt, 
med båden over vandet 
som gæst i hovedlandet:
Silkeborg og Viborg by, 
men først og sidst til GI. Ry.

Skolen i arbejd’, og skolen i fest, 
det sidste det huer de fleste vel bedst.
Dette var lidt fra før og nu, 
et lille skridt tilbage 
til gamle svundne dage.
— Nu lakker det atter frem mod vår, 
og skolen går ind i det næste ti-år.

Anne Marie Mikkelsen.



Friskolemødet i København

Referat i »Højskolebladet« den 17. juni

Så blev den den københavnske friskole altså konfirmeret. — Det er et fremme
ligt barn, kun 10 år gammelt, som friskolens førstemand på stenbroen, for
stander Frede Bording, fremhævede ved afslutningen af de sjællandsk-lollandsk- 
falstersk-mønske friskolers årsmøde. Samtidig fik barnet den smukkest tænkelige 
konfirmationsgave af lærer Albert Gabriel Jensen, der indbød til næste års 
møde i Faarevejle og samtidig sagde, at friskolen landet over nok kunne lære 
noget af den københavnske. —

Hvem havde nu troet det? Der var store betænkeligheder — fra begge sider 
— ved at lægge mødet i København for første gang, og man frygtede store 
praktiske vanskeligheder med indkvarteringen i storbyen, hvor kun millionærer 
har gæsteværelser.

Men alt gik over forventning godt. Der havde meldt sig så mange kvarter
værter, at gæsterne måtte rationeres — og så blev der endda ikke nok til alle! 
Mange deltagere gav udtryk for, at det havde været en virkelig oplevelse for 
dem at deltage i et møde i København, og se den københavnske friskole, der på 
en helt anden måde end de andre ligger i en frontlinje. Og så heldigt faldt det, 
at de kunne deltage i intet ringere end festgudstjenesten i Vartov i anledning 
af 200-årsdagen for kirkens indvielse og se Grundtvig-statuen i grønnegården 
omgivet af det skæreste lindeløv.

Ud over friskoleforeningens generalforsamling, som refereres nedenfor, blev 
der på årsmødet ført en generaldebat om skoleforhold, og det blev en præci
sering af linjer og standpunkter, som vil komme til at præge den debat, som 
nu må finde sted i befolkningen på et tidspunkt, hvor Danmarks skole stål- 
ved en korsvej.

LØRDAGEN
Ved lørdagens møde i Vartov talte semenarieforstander Morten Bredsdorff, 
Vordingborg, om »Fællesundervisning af evnerige og evnesvage børn«, et fore
drag, der indeholdt meget mere, end titlen antydede, og som ved sin store linjer 
i virkeligheden var rammen om den skoledebat, søndagens møde bød på.

Bredsdorff skildrede den nuværende danske skoleforms nære forbindelse med 
den tyske, hvor man har drevet det videst med hensyn til sortering af børnene. 
1 modsætning hertil fortalte han om den amerikanske skole. Det er blevet sagt, 
at der i USA's skoler foregår en nivellering nedefter. En engelsk rektor har 
således udtalt, at det mest forsømte barn i Amerika er det begavede, og at 
netop sådanne børn skal have »noget at tygge på«. Målet for de amerikanske 
skoler, af hvilke Bredsdorff selv har besøgt adskillige, er en undervisning, hvor 
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alle børn på en eller anden måde kan få noget ud af del, de højest begavede 
såvel som de mindre evnerige. Når man har dette mål, er en af grundene det 
amerikanske »børnemateriales« enorme forskelligartethed. Skolen i USA med 
børn af mange forskellige racer, sociale miljøer og trosretninger er virkelig Vor
herres store smeltedigel, og skolen ser det som en af sine største opgaver at 
opdrage til »The American Way of Life«. Eet er en livsform, en bestemt type 
af mennesker, man lægger vægt på at kalde frem. Amerikanerne drilles med, at 
de har en skole for undermålere. Selv mener de, at nationen til trods herfor dog 
har formået at hævde sig ganske godt.

Bag vor skoledebat ligger i virkeligheden dette: Var det rigtigt at efterligne 
det tyske system i 1903- I. C. Christensens tank var: højst 25 pet af' børnene i 
mellemskolen. Nu er der 45, ja, i Gentofte 73 pct.

Vi taler i vore dage meget om nnderlødighcdsfølelse, selvhævdelsesdrift, bande
kriminalitet osv. Er der en sammenhæng mellem disse fænomener og sorteringen 
af børnene, som den praktiseres i skolen af i dag? Grundtvigs og Koids skolesyn 
var, at børnene måtte nyde og nemme, målte få vækstvilkår, »Lykkes og trives, 
styrkes, oplives«.

SØNDAGEN

Søndagens møde i Grundtvigs Hus blev et — til tider ret skarpt — opgør 
mellem synspunkterne bag den udelte skole og den nuværende ordning. Mødets 
første taler var lektor, dr. phil. Frederik Nielsen, der er medarbejder ved Social- 
Demokraten, men iøvrigt ikke ganske enig med sin partifælle, undervisnings
minister Bomholt om skolespørgsmål, og hans modpart var formanden for 
»Hjem og Skole«, dr. Holger Kjær, Askov. En række gæster var indbudt, der
iblandt fhv. undervisningsministei’ Jørgen Jørgensen, rektor Arvin, rektor Aagot 
Lading og forstander Tage Dybkjær, Egaa.

Frederik Nielsen præsenterede sig, ikke som en latiner »fra den anden side«, 
men som en, der ville advare mod et brud på den historiske udvikling, og han 
forsvarede energisk den nuværende skoleform.

En skolestruktur, der vil sørge for, at landbruget har arbejdskraft, ligger bag 
enhedsskole-systemet, sagde han bl. a. Men vi burde i stedet tænket på barnet. 
Enhedsskole-folkene taler meget om de forfærdelige følger af delingen ved 
11-årsalderen, noget lyrisk snak om det skadelige ved denne deling og om en 
embedseksamen i 11-årsalderen. Eksamens-mellemskolen er virkelig en for
træffelig skoleform. Derfor vil så mange forældre have deres børn i den!

Det nye forslag, hvor man bruger betegnelsen hovedskole i stedet for mellem
skole, er uanvendeligt. De nye navne betyder intet — som om det skulle hjælpe, 
at man i kolde somre flyttede nulpunktet på termometret! Det blev dog ikke 
varmere af den grund! Den udelte skole vil give social slagside, hvis delingen 
af børnene skal ske på et tidspunkt, hvor de normalt går ud af skolen. Mange 
hjem vil være fristet af, at barnet nu har erhvervsmuligheder.

Storkøbenhavns folkeskoler har lavet optagelsesprøver til mellemskolen, ikke 
om børnenes evner, men af deres rent mekaniske færdigheder. Når man kriti
serer den nuværende mellemskoleform, skal man rette kritiken mod prøven, 
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ikke mod selve strukturen. Tro ikke, at eksamen er »oml« eller unødvendig. 
Forældrepresset vil til enhver tid gøre den nødvendig. Man kan gøre forskel
ligt for at ændre eksamen og prøverne, men ikke afskaffe dem. Modstanderne 
af eksamen vil dog ikke afskaffe svendeprøven.

Her i landet interesserer man sig alt for lidt for seminarie-uddannelsen, alt 
for lidt for de steder, hvor dog al folkelig kultur begynder. Lærerhøjskolen 
burde være et virkeligt universitet. En lærer, der har personlighed, men ingen 
kundskaber, er dødsensfarlig. En lærer, der både har kundskaber og person
lighed ,er en glimrende lærer. Den, der har kundskaber, men ingen personlig
hed, er anvendelig.

Frederik Nielsen sluttede: Hvad er det, vi er stillet overfor: En fremtid med 
elektronhjerner og robotfabriker. Skolen skal ikke blot uddanne »hulkort
passere« og teknikere, men må fastholde de åndelige værdier, de livsmønstre, 
som folk har kunnet leve og dø på. Vi må forberede os på denne tid, måske om 
10—15 år, så mennesket kan bevares i maskin-alderen.

Dr. Holger Kjær gav i sit foredrag en oversigt over tidligere skoledebatter og 
forsøg på at finde nye veje, og han fremhævede, at striden nu ikke står om en 
enheds-skole eller ej, men om delt eller udelt skole. Vi siger ja til forbindelse 
mellem hele skolen, understregede han.

Nu er tilstrømningen til mellemskolen blevet stærkere og stærkere, og for
ældrene er tilbøjelige til at opfatte de første skoleår som gennemgangsled til 
mellem- og realskolen og gymnasiet. En almindelig deklassering af folkeskolen 
har fundet sted. I trediverne begyndte et redningsarbejde for folkeskolen med 
indførelse af eksamensfri mellemskole, men nu må man indrømme, at disse 
bestræbelser er slået fejl.

Nu mener en del af os, at vi må prøve noget andet — og derfor går vi ind 
for udelt skole, så barnets skole bliver et sted, hvor barnet har tid til og mulig
hed for åndelig at tage imod. En udelt skole vil også skabe større frihed i 
skolen — også for forældrene. Skolen må have en kres af forældre, der gør 
sig gældende, og det vil være muligt ved en udelt skole, så lærerorganisationerne 
ikke får så stor magt.

Den anden part stiller krav om effektivitet. Vi mener også, at skolen skal 
have en effekt, men spørgsmålet er, om det skal være for kortere eller længere 
sigt, for eksamen eller for livet. Hvis det blot skal være med henblik på ek
samen, behøver vi såvist ikke at drøfte struktur-ændringer. Churchill har sagt, 
at den moderne skole bør 1 ave masser af historie og digtning. Det er dog en 
mand, som tæller med! Erhvervslivet taler om, at vi skal tilpasse os, men vi 
kan se, at de unge behøver noget menneskeligt.

Holger Kjær gennemgik nærmere Askov-udvalgets forslag og fortsatte: Det 
afgørende er, at børnene får sans for det almene i skolen, ikke blot, at de 
sættes i stand til at aflevere nogle elementære kundskaber. Han vendte sig mod 
det 8. skoleår og sagde, at den afgørende indvending mod Bornholts forslag er 
den udprægede linjedeling, der er en trusel mod landsbyskolen. Venstres for
slag har sin styrke som et kompromis mellem delt og udelt skole — og mellem 
to retninger i partiet.
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Nu skal skoleforslagene ud til debat i befolkningen, så meningerne kan bry
des. Måske kan man få lejlighed til at gøre nogle erfaringer med begge former. 
Bornholt siger, at det haster, men det tror jeg ikke — men måske nok, hvis han 
skal have vedtaget sit forslag.

Sluttelig skitserede Holger Kjær en tanke om et nordisk gymnasium ovenpå 
realskolen som en modsætning til et »hastværks-gymnasium«. Et nordisk gym
nasium med hovedvægt på nordisk, tysk og engelsk historie og digtning ville 
have en mening og være fuldt forsvarligt. Det ville lette trykket fra oven på 
skolen — og på forældrene. Så ville skolen ikke blive et kursus, men hele 
skolen kunne følge den almene linje. Vi ønsker os tid til brydning i befolknin
gen om dette og andre skolespørgsmål. Forslagene skal ud til folket — bort fra 
lærerorganisationerne.

Fra den efterfølgende livlige debat kan nævnes, at Jørgen Jørgensen karak
teriserede Bornholts forslag som en umulighed for landsbyskolen. Han sagde, 
at den udelte skole nok var nærmere sin virkeliggørelse, end Fr. Nielsen drømte 
om. Men hvad der end sker, vil der stadig være brug for nogle til det prak
tiske arbejde. Vi skal dog vel ikke alle sammen være hulkort-mennesker og 
sidde på et kontor.

De fleste børn i en almindelig landsbyskole kan bestå mellemskoleprøven —■ 
hvis de ellers har lyst, sagde Jørgen Jørgensen, men ville samfundet blive bedre, 
hvis vi alle sammen fik studenter-eksamen? Det afgørende ved den nuværende 
skoleform er, at der foretages en deling af børnene, og at landet affolkes i for
hold til byerne. Vi skal tænke os bedre om, før vi tager grundlaget bort under 
folkeskolen, hvor friskolen netop har betydet så meget.

Rektor Arvin udtalte, at den danske fri- og højskole havde verdensry og 
havde været af uvurderlig betydning for folkeskolen. Det er den største ulykke 
i dansk skole-histore, at noge børn får uduelighedspas i 11-årsalderen. Han 
citerede en udtalelse fra den store opfinder P. O. Pedersen, som var glad for, at 
han aldrig havde gået i mellemskolen, men i stedet haft lejlighed til at fan
tasere på heden om evighedsmaskiner. —

Lærerinde Ester Nielsen, Høve, mente, at presset på mellemskolen i høj grad 
skyldtes erhvervslivet. I diskussionen deltog en række andre, således forstander 
Dybkjær og lektor Kampp, og der udspilledes en lille duel på korte bemærk
ninger mellem Jørgen Jørgensen og Fr. Nielsen om gymnasielærernes pædago
giske kvalifikationer.

★

Anledningen til hele denne store skoledebat var jo årsmødet, og i forbindelse 
hermed holdtes om lørdagen generalforsamling i Vartov. Her bød formanden, 
Niels Pedersen, Osted, velkommen og udtalte mindeord over Thomas Thomsen. 
I sin beretning anbefalede han landboerne at drøfte spørgsmålet om skole
penge med københavnerne, da omkostningerne i København ligger adskilligt 
højere end de fleste steder i provinsen.

Niels Pedersen bemærkede, at Bornholts skoleforslag rejste spørgsmålet om 
de mange nybyggede skoler nu kan bruges. Menigmands røst er ikke hørt, siges 
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det, men der er en skolediskussion i gang rundt om i sognene, sagde han. Han 
udtalte, at vi alt i alt må være taknemmelige for tilskudsforholdene til friskolen. 
Dog er det en skrøne, at samtlige friskoler får 80 pct. af udgifterne betalt af 
staten. I København er det mindre og på landet er man nogle steder helt nede 
på 45 pct. Niels Pedersen kritiserede, at det mange steder kniber med ind
sendelse af medlemsbidrag. Under en debat om dette spørgsmål, gjorde revisor 
Hentze, København, opmærksom på den ordning, man har ved Bordings fri
skole, hvor forældrene automatisk bliver medlemmer af friskoleforeningen og 
kontigentet lige så automatisk opkræves sammen med skolepengene.

Niels Pedersen karakteriserede Valdemar Hansen, Osted, som friskolefondens 
fadder, og Valdemar Hansen mindede om, at det altid er dansk friskoleforening, 
som er gået forrest, har slidt rigsdagens trapper og vakt forståelse hos under
visningsministrene.

To af bestyrelsens medlemmer ønskede ikke genvalg. Det var Th. Olesen, 
Højby, og Johs Dam Hansen, Høve. Niels Pedersen takkede dem for deres 
arbejde i den forløbne tid. Til deres efterfølgere valgtes Aksel Petersen, Vinde- 
helsinge, og Johs Jespersen, Faarevejlc. Til Bavnens redaktion valgtes lærer 
Carl Press, Ellede friskole.

Else og Kaare Toftkær Jensen.



El gaveår

Vi har i år modtaget ualmindelig mange — og værdifulde — gaver til skolen.
Undervisningsinspektionen har stillet en naturhistorisk samling til rådighed 

for os. Det vil føre for vidt at remse tingene op, men der er mange fine eksem
plarer iblandt. Samlingen er strengt taget kun deponeret hos os, men vi er 
lige fuldt undervisningsinspektionen meget taknemlig for denne håndsrækning.

Derudover har ingeniør Hans Chr. Storm foræret os 4 udstoppede fugle 
(lappedykker, tornskade, flagspætte, musvit), Susanne og Annelise Sørensen — 
i anledning af skolens fødselsdag — en lækat, Suzan Bærenholdt en and og en 
andrik, Poul Dragsbo 3 sæt insekter i glas og ramme, Annette Berg et for- 
stenet søpindsvin og et stykke faksekalk, Ingrid Bording en ægkapsel af rokke 
+ uglegylp-

Poul Dam har skænket et helt sæt fysikbøger til brug henne på skolen, 
Gertrud Horn en samling reagensglas og andre apparater, vagtmester J. N. Lund 
et par praktiske glasunderlag til kemiske forsøg.

Elisabeth Andersen har foræret os et sæt læsemateriale og en kinesisk vifte, 
Jette Heisdorf Dybkær en kærkommen fødselsdagsgave til skolen, nemlig en 
syramme til forevisningsbrug.

Til udlånsbiblioteket har antikvarboghandler Jørgen Andersen skænket os 
17 bøger, som vi længe har savnet, og Palle og Kirsten Kragh-Olsen har givet 
os 20 bøger, som vi også er meget glade for.

Dertil kommer endelig de gaver, jeg nævnte i forbindelse med fødselsdagen. 
Det er ikke lidt, hvad vi har fået. Tak for det altsammen!

F. B.

★

Det første forældremøde i det nye skoleår bliver mandag den 29. august 
kl. 20 på Dalgas boulevard 48. Nærmere herom, når skolen først er begyndt.



Skolens lærerpersonale og f ag f or delingen

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

Halvdan Helweg: Bibel- og verdenshistorie med 4. og 5. klasse.
dnne Marie Mikkelsen: Alle timer med 1. klasse undtagen sang, tegning, gym

nastik og håndarbejde. Dansk og bibelhistorie med 2. klasse. Regning med 
3. klasse. Dansk og oplæsning med !>. klasse. — Klasselærerinde for 1., 2. og 
5. klasse.

Gunner Birch-Olsen: Regning, fortælling og sang med 2. klasse. Dansk, oplæs
ning og Nordens historie med 3. klasse. Regning med 4. klasse. Sang med 5. 
og 7. klasse. — Klasselærerinde for 3. klasse.

Karen Andersen: Sang, tegning og gymnastik med 1. klasse. Danmarkshistorie 
og geografi med 2. klasse. Engelsk og sang med 3. klasse. Dansk, Nordens 
historie og geografi med 4. klasse. Regning med 6. klasse. Dansk, geografi og 
oplæsning med 7. klasse. Gymnastik med pigerne i 2.—3. og 6.—7. klasse. — 
Klasselærerinde for 4. og 7. klasse.

Tage Bording: Geografi og oplæsning med 3. klasse. Sang med 4. klasse. Reg
ning, geografi og Nordens historie med 5. klasse. Dansk, Nordens historie, 
geografi, oplæsning og sang med 6. klasse. Regning og Nordens historie med 
7. klasse. Sløjd med drengene i 4.—5. og G.—7. klasse. — Klasselærer for 6. 
klasse.

Louis Hjarvard: Gymnastik med drengene i 2.—3., 4.—5. og 6.—7. klasse. 
Svømning med 4., 5., 6. og 7. klasse. Tegning med drengene i 4.—5. og 6.—7. 
klasse. Geometri med 6. klasse. Fysik med 5., 6. og 7. klasse samt med 1., 2. 
og 3. P. Regning og matematik med 1. P. — Klasselærer for 1. P.

Knud Huus: Engelsk med 4., 5., 6. og 7. klasse samt med 1., 2. og 3. P. Tysk 
med 6. klasse og med 2. P. — Klasselærer for 2. P.

Esther Gundesen: Matematik med 7. klasse. Geografi med 1. P. Regning og 
matematik med 2. og 3. P. — Klasselærerinde for 3. P.

Margrethe Christiansen: Tysk med 7. klasse og med 1. og 3. P. Dansk med 1., 
2. og 3. P.

Poul Andersen: Naturhistorie med 1. P. Geografi med 2. og 3. P.
Ellen Haastrup Petersen: Tegning og sløjd med 2. og 3. klasse. Oplæsning med 

4. klasse. Gymnastik og tegning med pigerne i 4.—5. klasse. Maskinsyning 
med pigerne i 6.—7. klasse.

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

Karen Rasborg: Ordblindeundervisning med særhold (indtil videre).
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Fortegnelse over eleverne
August 1955

3. præliminærklasse:
Hanne Skatte 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.

2. 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, Blekingegade 5, S.
Ole Poul Hansen, Limfjordsvej 74, F.
Inge-Lise Andersen, Ane Kathrinevej 12, F.
Johan Lynge Nielsen, Nøkkerosevej 1, NV.
Jens Bruun Larsen, Berners vænge 5, Vb.
Ivar Stampe, Sønder botdevard 97, V.
Jens Keiding, Gartnergade 14, N.

1. præliminærklasse:
Jens Ishøj Rasmussen, Sølystvej 3 B, Klampenborg.
Birgit Sørensen, Englandsvej 8 C, S.
Erik Barler, Kjeldgårdsvej 23, Vb.
Ole Simonsen, Hesseløgade 4, 0.
Uffe Gotved, Vodroffsvej 51, V.
Annelise Smed Petersen, Reberbanegade 29, S.
Gertrud Horn, Tagensvej 228, NV.
Karen Margrethe Lund, Nyropsgade 45, V.
Jytte Petersen, Bakkekammen 9 B, Brh.
Grethe Flemming, Smallegade 40, F.
Preben Birch, Overskousvej 9, Vb.
Finn Quist Jacobsen, Jagtvej 14 A, N.
Troels Toftkær Jensen, Roshagevej 22, Va.
Helle Theisen, Rømersgade 9, K.
Lotte Hersdorf Dybkær, St. Paulsgade 14, K.

7. klasse: Ingelise Sørensen, GI. Køge landevej 719, Brøndby strand.
Kirsten Munk, Scharlingsvej 1, Vb.
Birger Jensen, Ndr. Fasanvej 200, N.
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Tore Larsen, Mågevej 81, NV.
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.
Suzan Bærenholdt, Odensegade 20, 0.
Lars Haastrup Petersen, Drosselvej 42, F.
Inge Davidsen, Borgmester Godskesens plads 3, F.
Søren Kæregaard, Rostgårdsvej 29, Brh.
Steffen Bornø-Frederiksen, Jydeholmen 47 E, Va.

G. klasse: 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 oven 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, Limfjordsvej 74, F.
Klaus Stapelfeldt Jensen, Peder Hjortsvej 27, Vb.
Aage Holst, Bjørnsonsvej 6, Vb.

5. klasse: Birgit Andersen, GI. Køgevej 728, Brøndby strand.
Karen Skaaning, Elmegade 25, N.
Elisabeth Andersen, Ved Bellahøj 1, Brh.
Claus Græsbøll Ottesen, Arnestedet 19, Va.
Arne Hansen, Brøndkærvej 7, Vb.
Knud Erik Rendbæk Pedersen, Snoghøj allé 12, Tårnby, Kastrup.
Bjarne Laursen, Havdrupvej 61, Brh.
Merete Janbo, Ved Bellahøj 10, Brh.
Signe Gotved, Vodroffsvej 51, V.
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.
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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.

4. klasse: Peter Gessø Storm, Håndværkerhaven 39, NV.
Elisabeth Hermann, GI. Kongevej 19, V.
Stig Ranfort, Emdrup vænge 6, 0.
Ponl Vilhelmsen, Cæciliavej 48, Vb.
Søren Eske Christensen, Bnskager 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.
Astrid Vestergaard Andersen, Ved Bellahøj 5, Brh.
Hanne Cordius Nielsen, Scandiagade 42, SV.
Ulla Danielsen, Rødovrevej 452, Va.
Jens Larsen, Gyvelvej 12, F.
Lene Dybkjær Larsen, Niels Finsens allé 50, Søborg.
Anne Sofie Korf, Vimmelskaftet 38, K.
Lars Kasper Ege, Flareskovvej 1, Brh.
Hanne Holten-Nielsen, Hundige strandvej 189, Greve strand.
Birgit Græsbøll Ottesen, Arnestedet 19, Va.
.Anne Zehngraff, Jagtvej 15, N.
Niels Henry Larsen, Steenstrups allé 5, V.

3. klasse: Steen Simonsen Jensen, Gothersgade 150, K.
Nina Larsen, Bakkegårds allé 11, V.
Aksel Bording, Dalgas boulevard 48, F.
Bergliot Grann, Buntmagervej 10, NV.
Jan Nicolaisen, Trekronergade 131, Vb.
Lis Abildgaard, Kochsvej 31, V.
Bent Andersen, Søndre allé 10, Vb.
Helle Vibeke Andersen, Tornebuskegade 5, K.
Kim Høg Madsen, Havdrupvej 5, Brh.
Karen Nielsen, Frederikkevej 12, Hellerup.
Carl Arnkjær, Handelsgade 22, N.
Annemarie Andersen, Helgesensgade 1, 0.
Peer Witter Nervil, Folkvardsvej 17, F.
Inger Vestergaard Andersen, Ved Bellahøj 5, Brh.
Søren Anker-Møller, GI. Køgevej 275 B, Vb.
Lars Ertner, Hareskovvej 5, Brh.
Henrik Lennart Flanscn, Vesterbrogade 130, V.
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Asger Søndergaard, Guldagervej 35, Va.
Nanna Rasmussen, Hostrups have 18, V.
Helle Fremining, Smallegade 40, F.
Jens Monrad Hansen, Knuthenborgvej 13, Vb.
Bodil Kampp, Cæciliavej 50, Vb.

2. klasse: Ebbe Søe, Ved Sønderport 9, S.
Lise Storm, Boelslundevej 5, Brh.
Niels-Lau Robert Ervill, Vinkelager 42, Va.
Søren Nissen, Thyregodsvej 21, Vb.
Inge Lise Juni 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 Rødtnes, Maglegårds allé 80, Søborg.
Dorte Thirslund, Frederiksvej 4, F.
Winnie Malmstrøm, Byglandsgade 16, F.
Vi beke Nielsen, Ardfuren 1, Herlev.
Lise-Lotte Witter Nervil, Folkvardsvej 17, F.
Jean-Pierre Peschardt, Hostrups have 2, V.
Jakob Winding, H. Schneeklothsvej 4, F.
Jane Nielsen, Ved Bellahøj 10, Brh.
Inge Janbo, Ved Bellahøj 10, Brh.

1. klasse: Henrik Løgstrup Christensen, Thorsgade 45, N.
Tove Bjerregård, H. C. Ørstedsvej 48 B, V.
Mogens Bjerregaard, H. C. Ørstedsvej- 48 B, V.
Elsebeth Bohnkc, Valby langgade 133, Vb.
Mogens Christiansen, Schacksgade 3 A, K.
Gunver Bording, Holmelundsvej 47, Vb.
Søren Uhrskov, Rystensteensgade 1, V.
Peter Gottlieb, Minervavej 40, Va.
Lars-Bo Bille Bossov, Knivholtvej 9, F.
Vita Andersen, Slotsgade 3, N.
Anders Geert-Jørgensen, Silkeborggade 2, 0.
Jan Berthelsen, Kirkevænget 4, Vb.
Karen Vestergaard Andersen, Ved Bellahøj 5, Brh.
Ida Engelund Klemmensen, Sdr. Fasanvej 63, F.
Lars Harrekilde, Herluf Trollesgade 23, K.
Lisbeth Holtcn-Nielsen, Hundige strandvej 189, Greve strand.
Ingrid Nielsen, Frederikkevej 12, Hellerup.
Dorthe Monrad Møller, Havdrupvej 62, Brh.
Jens Peter la Cour Dragsbo, Mathildevej 16 A, F.
Torben Mølgaard Jørgensen, Vesterbrogade 161, V.
Lisbeth Christensen, Hamletsgade 22, N.
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Skolekredsens medlemmer
August 1955

Jørgen K. Abildgaard og frue, malermester, Kochsvej 31, V. (Vester 0904).
Jørgen Andersen og frue, antikvarboghandler, Tornebuskegade 5, K. (Palæ 3219).
Fru Else Andersen, børnehaveleder, Ved Bellahøj 1, Brh. (Bella 3963).
Niels P. Andersen og frue, grosserer, Helgesensgade 1, 0. (Nora 5589 u).
Frederik Andersen og frue, lagerarbejder, Søndre allé 10, Vb.
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 Kathrinesvej 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 3653).
Rikard V. H. Andersen og frue, varmemester, Slotsgade 3, N. (Nora 9942).
Erik Anker-Møller og frue, korrespondent, GI. Køgevej 275 B, Vb.
Helge Petersen Arnkjær og frue, revisor, Handelsgade 22, N. (Ægir 6100).
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).
Oluf Berthelsen og frue, ekspeditionssekretær, Kirkevænget 4, Vb. (Valby 479 u).
Ib Bilgram og frue, guldsmed, Vesterbrogade 21, V. (Eva 9464).
Fru Margrethe Blanche Birch, Overskousvej 9, Vb. (Valby 2157 x).
Frk. Gunver Birch-Olsen, lærerinde, Trongårdsvej 29, Klampenborg.

(Lyngby 715).
H. C. Bjerregaard og frue, grosserer, H. C. Ørstedsvej 48 B, V. (Luna 2677).
Alfons Bohnke og frue, maler, Valby langgade 133, Vb. (Valby 869 y).
Frede Bording og frue, forstander, Dalgas boulevard 48, F. (Fasan 687).
Tage Bording og frue, lærer, Holmelundsvej 47, Vb.
Curt L. Bossov og frue, arkitekt, Knivholtvej 9, F. (Damsø 6791).
Chr. Bærenholdt og frue, ekspeditionssekretær, Odensegade 20, 0. (Tria 1129).
Fru Dagny Overgaard Christensen, Silkeborggade 2, 0. (Tria 507).
Johs. Eske Christensen og frue, fuldmægtig, Buskager 12, Va. (Damsø 5610 v).
Hans Løgstrup Christensen og frue, politibetjent, Thorsgade 45, N.
Thorkild Christensen og frue, styrmand, Hamletsgade 22, N.
Fru Margrethe Christiansen, lærerinde, Birkevang 24, Virum, Lyngby. (84 50 52).
Knud Faber Christiansen og frue, privatlitograf, Emdrupv. 31, 0. (Ryvang 7373.) 
Willy Christiansen og frue, sølvsmed, Schacksgade 3 A, K. (Palæ 789 y).
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Poul Dam, lærer, Torvevej 10, Skovlunde, (94 37 48).
Harry Danielsen og frue, kommunalarbejder, Rødovrevej 452, Va.
Henry B. Davidsen og frue, forvalter, Borgmester Godskesens plads 3, F. 

(Gothåb 1820 x).
Poul Dragsbo og frue, lærer, cand. mag., Mathildevej 16 A, F.
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).
Erik Ertner og frue, stud, med., Hareskovvej 5, Brh. (Bella 6589 y).
Robert Ervill og frue, kapelmester, Vinkelager 42, Va. (Damsø 6959).
Viggo M. Frederiksen og frue, bankkasserer, Jydeholmen 47 E, Va. (Damsø 5010).
Preben B. Flemming og frue, repræsentant, Smallegade 40, F. (Fasan 4364).
Bent M. Gottlieb og frue, konsulent, Minervavej 40, Va. (Rødovre 144).
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).
Fru Othilie Hansen, kontorassistent, Jakob Knudsensvej 3, Vb. (Valby 10321). 
Emil Hansen og frue, bogholder, Aarestrupvej 17, Vb. (Valby 2067).
Poul Hansen og frue, forstander, M.F., Limfojrdsvej 74, F. (Fasan 1629). 
Thorvald Hansen og frue, håndværker v. D.S.B., Brøndkærvej 7, Vb.
Carl Hansen og frue, forvalter, Snogegårdsvej 83, Gentofte. (Søborg 8031).
Jørgen Monrad Hansen og frue, læge, Knuthenborgsvej 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). 
Håkon Hentze og frue, hovedbogholder, Emdrupvej 18, 0. (Ryvang 7739 x). 
Knud Hermann og frue, læge, dr. med., GI. Kongevej 19, V. (Eva 7974 x).
Louis Hjarvard og frue, lærer, Brunevang 81, Brh.
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). 
Knud Huus og frue, lærer, cand. mag., Gyldenlakvej 29, S.
Fru 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, Ved Bellahøj 10, Brh. (Bella 6872 u). 
Gunanr S. Jensen og frue, fabrikant, Nakskovvej 91, Vb. (Valby 5614).
Knud Simonsen Jensen og frue, frisørmester, Gothersgade 150, K. (Byen 9227). 
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, skoleinspektør, Havdrupvej 127, Va. 

(Damsø 2553).
Marinus A. Jørgensen og frue, jord- og betonarbejder, Thyregodsvej 22, Vb.
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Evald Kristian Jørgensen og frue, res. kapellan, Vesterbrogade 161, V.
(Hilda 1521).

Aage H. Kampp og frue, lektor, Cæciliavej 50, Vb. (Valby 2594 v).
Povl Karlshøj og frue, gårdejer, Gevnø pr. St. Heddinge (Lyderslev 8).
Mogens Keiding, driftsleder, Gartnergade 14, N. (Luna 2181 y).
Otto Klemmensen og frue, murer, Sdr. Fasanvej 63, F.
Mogens Klitgaard-Poulsen og frue, disponent, Overgaden oven vandet 38, K. 

(Amager 5191 x).
Axel Korf og frue, kunstmaler, Vimmelskaftet 38, K. (C. 1555, lok. 95).
H. V. Kragh-Olsen og frue, fuldmægtig, Thyregodsvej 2, Vb. (Valby 4048 x).
Morten Kæregaard og frue, trikotagehandler, Rostgårdsvej 29, Brh. (Bella 4486).
Povl Larsen og frue, grosserer, Gyvelvej 12, F. (Fasan 2000).
Fru Eva Flyvholm Larsen, kontorassistent, Mågevej 81, NV.
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, Bakkegårds 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. (Byem 9945 y).
Lemon Madsen og frue, kontorassistent, Havdrupvej 5, Brh. (Bella 5793 v).
Henry Malmstrøm og frue, kontorassistent, Byglandsgade 16, S. (Amager 879 u).
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, Folkevardsvej 17, F.

(Fasan 832).
Verner Nicolaisen og frue, repræsentant, Trekronergade 131, Vb. (Valby 8713).
Søren P. Nielsen og frue, aut. elektroinstallatør, Frederikkevej 12, Hellerup.

(Helrup 1819).
Johs. Nielsen og frue, fabrikant, Scandiagade 42, SV.
Kaj Nielsen og frue, fyrmester, Ardfuren 1, Herlev. (94 20 83).
Ivar Meldgaard Nielsen og frue, kommunelærer, H. Schneeklothsvej 16, F. 

Gothåb 8146).
Egon H. Nielsen og frue, kordegn, Ved Bellahøj 10, Brh. (Bella 2883).
Svend Lynge Nielsen og frue, musiker, Nøkkerosevej 1, NV. (Søborg 4816).
Preben Nissen og frue, keramiker, Thyregodsvej 21, Vb.
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).
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Jens Pedersen og frue, overlærer, Snoghøj allé 12, Tårnby, Kastrup. (50 33 89). 
Fr. Kr. Peschardt og frue, kontorassistent, Hostrups have 2, V. (Nora 8529 y). 
Fru Signe Smed Petersen, kunststopperske, Reberbanegade 29, S. (Sundby 4361x). 
Tage Haastrup Petersen og frue, seminarielærer, cand, teol., Drosselvej 42, F. 

(Fasan 5040).
Svend Petersen og frue, driftsleder, Bakkekammen 9 B, Brh. (Bella 8257).
Aage Ranfort og frue, tegner, Emdrupvænge 6, 0. (Ryvang 4912).
Aksel Rasmussen og frue, ingeniør, Sølystvej 3 B, Klampenborg. (Ordrup 5076). 
Knud Rasmussen og frue, læge, dr. med., Hostrups have 18, V. (Nora 1365). 
Karl Rowold og frue, legationsråd, Verdistrasse 24, Bonn, Tyskland.
Ejvan Rydstrøm og frue, tapetserermester, Bagerstræde 3, V. (Eva 1603).
Knud Rødtnes og frue, anlægsgartner, Maglegårds 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.
Svend Stampe og frue, bagermester, Sønder boulevard 97, V. (Eva 429).
Hans Chr. Storm og frue, ingeniør, Boeslundevej 5, Brh. (Damsø 589).
Rikard P. Storm og frue, malermester, Håndværkerhaven 39, NV.
Niels Søe og frue, sognepræst, Ved Sønderport 9, S. (Sundby 3012).
Jørgen Søndergaard og frue, tømrermester, Guldagervej 35, Va. (Damsø 556).
Eigil Sørensen og frue, fabrikant, Englandsvej 8 C, S.
Fru Sachmann Sørensen, Blekingegade 5, S. (Sundby 6981 x).
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, skibsfører, Frederiksvej 4, F. (Fasan 6112).
Sven Uhrskov og frue, skotøjshandler, Rysensteensgade 1, V. (Byen 5766).
Erling Vedel og frue, lektor, Amagerfælledvej 30, S. (Sundby 373).
Karlo Vilhclmsen og frue, provisor, Cæciliavej 48, Vb. (Valby 5264).
Paul Winding og frue, ingeniør, H. 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. ILva 9226).



BORDINGS FRISKOLE
Kochsvej 36, København V.

7-kIasset 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 Danmarkshistorie).

Skolen er statsanerkendt.

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

Søskende får betydelig moderation.

BORDINGS PRÆLIMINÆRKURSUS
Til friskolen er der knyttet et 3-årigt statsanerkendt præliminær
kursus, sluttende med præliminæreksamen i 16-17 års alderen. 
Denne eksamen giver adgang til gymnasiet såvel som til studen

terkursus.

Skolepenge her er 400 kr. årlig i 10 mdl. rater + brændselspenge: 
25 kr. — Staten giver friplads, helt eller delvis, til et begrænset 

antal af eleverne.
Ansøgning herom indsendes gennem kursus og bilægges med op
lysning om den skattepligtige indkomst, attesteret af kommunal

bestyrelsen.

Optagelse af elever til skolens forskellige klasser finder sted ved 
personlig henvendelse til 
FREDE BORDING 

forstander, cand. mag.
Kontortid: Onsdag kl. 11—12. Tlf. Hilda 687



liltman . København


